
  مدير األمن العام: اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير البيئة اآلمنة للمواطنين باالنتخابات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يطمئن على الرقاد ويعزي 
وزير المياه بوالدته

االنباط-عمان 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اطماأن 

يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي ع��ل��ى ���ص��ح��ة م��دي��ر 

حممد  اول  الفريق  اال�صبق  املخابرات 

الرقاد. با�صا 

ك��م��ا اك����د ال����رق����اد  ان ه����ذه ال��ل��ف��ت��ة 

مواطن  بكل  جاللته  اهتمام  على  تدل 

اأردين.

وهاتف جاللة امللك عبد اهلل الثاين  

وزير املياه والري للتعزية بوفاة والدته 

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

وتقديره  امتنانه  عن  �صعيدان  معت�صم 

امللكية  اآل �صعيدان عاليا للفتة  و عموم 

ال��ذي  ال��ه��ات��ف��ي  ب��االت�����ص��ال    ، ال�صامية 

الها�صمية   اجل���الل���ة  ���ص��اح��ب  اأج�����راه 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����ص��ن 

ع�����ص��ر ال���ي���وم االث���ن���ن ، ع���ر خ��الل��ه 

احلارة   وموا�صاته  تعازيه  خال�ص  عن 

ب��وف��اة  مب�����ص��اب��ه��م  �صعيدان   والآل  ل���ه 

فقيدتهم والدته املرحومة باذنه تعاىل

احلاجة علياء يو�صف عي�صى من�صور 

مما كان له اأطيب االأثر يف التخفيف 

من امل�صاب الكبري،  داعيا اهلل �صبحانه 

ج��الل��ت��ه  ع���م���ر  يف  ي��ط��ي��ل  اأن  وت����ع����اىل 

وميده بالعزم والقوة ، ويحفظ االردن 

احلكيمة  ق��ي��ادة جاللته  ظ��ل  واأه��ل��ه يف 

�صبحانه  اهلل  يتغمد  وان   ، �صوء  كل  من 

ال��ف��ق��ي��دة ب���وا����ص���ع رح��م��ت��ه ور����ص���وان���ه 

ف�صيح جناته.. وي�صكنها 
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باالنتخاب.. األردنيون يتحدون »كورونا« 
انتشار 53 ألف رجل أمن لـ »ننتخب بأمان« و »المستقلة«: قدمنا كل شيء ممكن

قبيل الحظر الشامل

صيدليات تخلو من الفيتامين »سي« 
والزنك ..وأخرى ترفع األسعار

باألسماء... أبرز المرشحين لتولي المناصب 
الكبيرة بإدارة بايدن

�شلباية عمان-االأنباط-فرح 

بينهم  امل��واط��ن��ن،وم��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�صكو 

فيتامن  نق�ص  كورونا، من  بفايرو�ص  م�صابن 

خمتلف  يف  ال�صيدليات  داخ���ل  وال��زن��ك   »���ص��ي« 

حمافظات اململكة.

واأك�����د م��واط��ن��ون يف اأح���ادي���ث خ��ا���ص��ة م���ع » 

ب�صكل  تخلو  ال�صيدليات  ع�صرات  اأن  االأن��ب��اط« 

كامل من فيتامن »�صي« والزنك،ويف حال وجد 

هاتن  اأن  باالأ�صعار،�صيما  وا�صح  تالعب  هناك 

املادتن قادرتن على الت�صدي لفايرو�ص كورونا 

امل�صتجد يف ظل غياب اللقاح النهائي للفايرو�ص.

املادتن  اختفاء  وراء  ال�صبب  اأن  اإىل  واأ�صاروا 

،حيث  عليهما  ال�صديد  االق��ب��ال  هو  ال�صوق  من 

عليهما  للح�صول  ي�صعى  االأردين  امل��واط��ن  ب��ات 

كاإجراء احرتازي ملقاومة فايرو�ص »كورونا«.

وتابعوا القول اأن  االأردن على موعد مع حظٍر 

النيابية،  االنتخابات  اإج��راء  بعد  �صينّفذ  �صامل 

التا�صعة م�صاء  ال�صاعة  بحيث يبداأ تطبيقه من 

العا�صرة م�صاء لالأفراد بعد  للمن�صاآت، وال�صاعة 

االنتهاء من عملية االقرتاع واإغالق ال�صناديق 

يوم الثالثاء املوافق العا�صر من ت�صرين الثاين 

احلايل.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط - وكاالت

جو  املنتخب  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اأم�صى 

ب���اي���دن وم�����ص��اع��دوه اأ���ص��ه��را يف اال���ص��ت��ع��داد 

الفريق  وت�صكيل  االأبي�ص،  للبيت  النتقاله 

تقدم  م��ع  العاملن  مئات  لي�صم  من��ا  ال��ذي 

ال���رئ���ي�������ص ال���دمي���ق���راط���ي مل��ن�����ص��ب ي�����ص��ع��ى 

بع�ص  يلي  وفيما  عقود.  منذ  اإليه  للو�صول 

�صيعتمد  ال���ذي���ن  ال��رئ��ي�����ص��ي��ن  امل�����ص��اع��دي��ن 

ع��ل��ي��ه��م ب����اي����دن وي���خ���ت���ار م����ن ب��ي��ن��ه��م م��ن 

�صيتوىل املنا�صب الكرى يف اإدارته.

الدائرة ال�صيقة:  يبقي بايدن منذ فرتة 

امل�صت�صارين  م��ن  �صيقة  دائ���رة  على  طويلة 

امل�����ص��ورة ف��ي��م��ا يتعلق  ل���ه  ي��ق��دم��ون  ال���ذي���ن 

ب��اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات، وم��ن��ه��م اأف�����راد اأ���ص��رت��ه 

بالبيت  عمله  ف��رتة  اأث��ن��اء  مكتبه  وم��دي��رو 

االأب���ي�������ص ك��ن��ائ��ب ل��ل��رئ��ي�����ص ب�����اراك اأوب���ام���ا 

وبوري�ص  ريكيتي  و�صتيف  كلن  رون  وه��م: 

ري�����د. وك���ل���ن خم��ط��ط ت��ك��ت��ي��ك��ات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 

مر�ص  لتف�صي  اأوب��ام��ا  اإدارة  ت�����ص��دي  ت��وىل 

من  باعتباره  اإليه  وينظر   2014 يف  االإيبوال 

موظفي  ك��ب��ري  ملن�صب  االأوىل  االخ��ت��ي��ارات 

ال��ب��ي��ت االأب���ي�������ص. وم����ن امل��ر���ص��ح��ن ل��ت��ويل 

م��ن��ا���ص��ب م��رم��وق��ة ���ص��ي��دري��ك ري��ت�����ص��م��ون��د 

ع�����ص��و ال��ك��ون��غ��ر���ص ع���ن ل��وي��زي��ان��ا واإري�����ك 

الذي  اأجنلي�ص،  بلدية لو�ص  جار�صتي رئي�ص 

�صارك باإدارة حملة بايدن االنتخابية

اجل��ائ��ح��ة:  االأول��وي��ة االأوىل ل��ب��اي��دن يف 

كورونا.  تف�صي  احتواء  هي  ال�صيا�صات  و�صع 

اأن��ت��وين  الطبيب  م��ن  �صيطلب  ب��اأن��ه  وتعهد 

فاوت�صي.

التفا�شيل �ص »6«

3الصحة: 62 وفاة و5665 إصابة بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

ال����روؤوف  ع��ب��د  الفل�صطيني  امل��ح��رر  و���ص��ع 

التي  االنتظار،  لرزنامة  نهاية  قعدان،  �صميح 

ب��داأه��ا وال���ده الإح�����ص��اء اأي���ام اع��ت��ق��ال��ه و���ص��والاً 

حلريته.

ا، يعّد والده �صميح )77 عاًما(  ومنذ 17 عاماً

ا بعد يوم، وبداأ خالل العام االأخري  االأيام يوماً

ب�صطب االأي����ام م��ن رزن��ام��ة احل��ري��ة ك��ل ي��وم، 

اأن  اإىل  ال����روؤوف«،  »عبد  جنله  حرية  بانتظار 

اختتماها �صوّية معلنن حرية جنله.

عن  اجلمعة،  االح��ت��الل،  �صلطات  واأف��رج��ت 

االأ�صري عبد الروؤوف �صميح قعدان من �صجون 

االأخ��ري  ال��ي��وم  �صطب  رف�����ص  لكنه  االح��ت��الل، 

مع  ت�صامناًا  وال��ده،  اأعدها  التي  الرزنامة  من 

�صجون  تركهم خلفه يف  الذين  االأ�صرى  رفاقه 

االحتالل، للتذكري بهم وبق�صاياهم.

واأو����ص���ح امل���ح���رر »ع��ب��د ال�������روؤوف« ب���اأن���ه ال 

اأو  ال��رزن��ام��ة  ال��ي��وم االأخ���ري يف  ي��رغ��ب ب�صطب 

مل  الذين  االأ�صرى  اآالف  وج��ود   ب�صبب  طّيها، 

خلف  م��ن  يخرجوا  ومل  بعد،  حريتهم  ينالوا 

ق�صبان �صجون االحتالل.

اعتقله  ال������روؤوف،  ع��ب��د  االأ����ص���ري  اأن  ُي��ذك��ر 

االحتالل عام 2003، من قطاع غزة.

التفا�شيل �ص »6«

بعد حرّية »عبد الرؤوف«.. والده ُينهي رزنامة االنتظار

  وزير األوقاف يفتتح مديرية
 الوقف النقدي

المفوض العام لحقوق االنسان يزور 
المستقلة لالنتخاب

الجغبير : جهود كبيرة للهيئة 
المستقلة تتطلب المشاركة 

الفاعلة من المواطنين 

اتفاقية بين السياحة واتحاد 
المستشارين إلعداد مخطط

 شمولي لعجلون

االنباط- عمان

االنباط- عمان

واملقد�صات  وال�صوؤون  االأوق��اف  وزي��ر  اأك��د   

اأهمية  اخلاليلة  حممد  الدكتور  االإ�صالمية 

ت��ط��وي��ر م��ف��اه��ي��م اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��وق��ف��ي��ة يف 

االأردن، والتي تدار مبوجب القانون من قبل 

دائرة تنمية اأموال االوقاف التابعة للوزارة.

ا�صتثمار  مديرية  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

اأموال  تنمية  لدائرة  التابعة  النقدي  الوقف 

الدائرة حممود  عام  بح�صور مدير  االأوقاف 

بدر احلديد.

الوقف  مديرية  اإن�صاء  اإن  اخلاليلة  وقال 

ال���ن���ق���دي ج����اء ب��ع��د ت��ع��دي��ل ن���ظ���ام ا���ص��ت��ث��م��ار 

الوقفي، وهي نقطة حتول يف ا�صتثمار الوقف 

يف االردن، وحتى ال تبقى يف منط ا�صتثماري 

حمدد .

التفا�شيل �ص »4«

االنباط- عمان

زار امل��ف��و���ص ال���ع���ام حل��ق��وق االن�������ص���ان يف 

رئا�صة الوزراء نذير العواملة الهيئة امل�صتقلة 

العامة  النيابية  االنتخابات  ع�صية  لالنتخاب 

على  االطالع  بهدف  ع�صر،  التا�صع  للمجل�ص 

امل��واط��ن��ن  ع��ل��ى  للت�صهيل  ال��ه��ي��ئ��ة  اج�����راءات 

يوؤثر على  ملمار�صة حقهم يف االق��رتاع مبا ال 

ارادت���ه���م يف اخ��ت��ي��ار م��ن مي��ث��ل��ه��م يف جمل�ص 

النواب القادم.

اأمن  الكراد�صة  عواد  الدكتور  وا�صتعر�ص 

التي  واالج���راءات  اخلطوات  اأه��م  الهيئة  عام 

الناخبن  �صالمة  ل�صمان  الهيئة  بها   قامت 

مع  العاملة  الب�صرية  وال��ك��وادر  واملر�صحن 

املحلين  واالع���الم���ي���ن  وامل���راق���ب���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 

والدولين.

التفا�شيل �ص »3«

االنباط- عمان

اأك�����د امل����دي����ر ال����ع����ام ل�����ص��ح��ي��ف��ة االأن����ب����اط 

ال��ي��وم��ي��ة ورئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة امل��ح��رري��ن، ال��زم��ي��ل 

الذي  الكبري  ال��دور  اأهمية  اجلغبري،  ح�صن 

العملية االنتخابية،  تلعبه و�صائل االإعالم يف 

الجن�����اج اال����ص���ت���ح���ق���اق ال���د����ص���ت���وري امل��ت��م��ث��ل 

التا�صع  النواب  ملجل�ص  النيابية  باالنتخابات 

ع�����ص��ر. ج���اء ذل���ك يف ح��دي��ث ل��رن��ام��ج عمان 

اإذاعة هوا عمان  هذا ال�صباح الذي يبث عر 

ويقدمه الزميل بكر االأمري، يف حلقة خا�صة 

النيابية. االنتخابات  تناولت 

التفا�شيل �ص »2«

االنباط-عمان

مع  واالآث�������ار،  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  وق���ع���ت 

����ص���رك���ة احت������اد امل�����ص��ت�����ص��اري��ن ل��ل��ه��ن��د���ص��ة 

ملخطط  درا�صات  الإع��داد  اتفاقية  والبيئة، 

ال�����ص��م��ويل ال��ت��ن��م��وي مل��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون 

.2040-2020

وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا،ام�����ص 

ال�صياحة  وزي��ر  ال���وزارة،  االث��ن��ن، يف مقر 

التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ف��اي��ز،  ن��اي��ف  واالآث���ار 

اأبو  �صعيد  فهد  امل�صت�صارين  احتاد  ل�صركة 

يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  ج��اب��ر، 

مقبلة  �صنة  لع�صرين  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ��ة 

.)2040 – 2020(

وق����ال ال��ف��اي��ز اإن ه���ذه اخل��ط��ة ج���اءت 

تنفيذا لروؤية جاللة امللك عبد هلل الثاين 

ال�صامية،  امل��ل��ك��ي��ة  ت��وج��ي��ه��ات��ه  ع��ل��ى  وب��ن��اءاً 

لعجلون  زيارته  خالل  جاللته  اأك��د  حيث 

اأمية وجود خطة  املا�صي،  العام  اآب   20 يف 

ت��ن��م��وي��ة ���ص��ام��ل��ة مل��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون حت��دد 

االجت���اه���ات واالأول���وي���ات ودور ك��ل ط��رف 

وتطوير  تنمية  يف  قدمااً  امل�صي  اأج��ل  من 

املحافظة.

التفا�شيل �ص »3«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  10 / 11 / 2020 

قبيل الحظر الشامل

صيدليات تخلو من الفيتامين»سي« والزنك ..وأخرى ترفع األسعار

 رئيس مجلس األعيان ينعي 
العين االسبق مصطفى 

الفياض

الجغبير : جهود كبيرة للهيئة المستقلة تتطلب المشاركة الفاعلة من المواطنين 

)THE BUNKER( اتحاد شركات التأمين يعزز حماية بياناته وإجراءاته من خالل مركز زين

 الحسين للسرطان يعلن عن حاجته للتبرع 
بالدم قبل موعد الحظر االسبوع الحالي

 الخارجية تدين الهجوم االرهابي 
في بغداد

 المياه: ضبط اعتداءات
 في منطقة عين الباشا

�شلباية عمان-الأنباط-فرح 

ي�����س��ك��و ال���ع���دي���د م���ن امل���واط���ن���ن،وم���ن 

من  ك���ورون���ا،  ب��ف��اي��رو���س  م�����س��اب��ن  بينهم 

“�سي” وال���زن���ك  داخ��ل  ن��ق�����س ف��ي��ت��ام��ن 

ال�سيدليات يف خمتلف حمافظات اململكة.

واأك�����د م���واط���ن���ون يف اأح����ادي����ث خ��ا���س��ة 

ال�سيدليات  ع�سرات  اأن  االأنباط”   “ مع 

“�سي”  فيتامن  م��ن  ك��ام��ل  ب�سكل  تخلو 

وال�����زن�����ك،ويف ح����ال وج����د ه���ن���اك ت��اع��ب 

املادتن  هاتن  اأن  باالأ�سعار،�سيما  وا�سح 

كورونا  لفايرو�س  الت�سدي  على  قادرتن 

امل�����س��ت��ج��د يف ظ���ل غ��ي��اب ال��ل��ق��اح ال��ن��ه��ائ��ي 

للفايرو�س.

اختفاء  وراء  ال�سبب  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 

ال�سديد  االق��ب��ال  ه��و  ال�سوق  م��ن  امل��ادت��ن 

عليهما ،حيث بات املواطن االأردين ي�سعى 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ي��ه��م��ا ك����اإج����راء اح�����رتازي 

“كورونا”. ملقاومة فايرو�س 

موعد  على  االأردن  اأن   ال��ق��ول  وتابعوا 

م����ع ح���ظ���ٍر ����س���ام���ل ���س��ي��ن��ّف��ذ ب���ع���د اإج�����راء 

تطبيقه  يبداأ  بحيث  النيابية،  االنتخابات 

للمن�ساآت،  م�����س��اء  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة  م��ن 

وال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء ل���اأف���راد بعد 

االن��ت��ه��اء م���ن ع��م��ل��ي��ة االق�����رتاع واإغ����اق 

العا�سر  امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  ال�سناديق 

عند  وينتهي  احل��ايل،  الثاين  ت�سرين  من 

االأح��د  ي��وم  �سباح  م��ن  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

املوافق للخام�س ع�سر من ت�سرين الثاين 

اجلاري،وهذا �ساهم ب�سكل كبري يف ارتفاع 

الفيتامينات من  ن�سبة االإقبال على �سراء 

ال�سامل. ال�سيدليات قبيل احلظر 

ن���ق���ي���ب ال�������س���ي���ادل���ة االأدرن�����ي�����ن،زي�����د 

خ���ا����س  ح�����دي�����ث  اأك����������د يف  ال������ك������ي������اين، 

العامة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ع��ل��ى  لـ”االأنباط”، 

للغذاء والدواء قامت بال�سماح الأكرث من 

“�سي”  فيتامن  مادتي  با�سترياد  �سركة 

والزنك.

وت��اب��ع  ال��ك��ي��اين اأن امل��وؤ���س�����س��ة اأع��ط��ت  

على  احل�سول  يف  االأولوية  ال�سركات  هذه 

الفيتامينات ،موؤكدا اأن �سحنات جديدة يف 

ينق�سها  مب��ا  ال�سيدليات  لرفد  طريقها 

من فيتامن “�سي” والزنك”.

اأج��ري��ت  لتجربة  ووف��ق��ا  اأن���ه  اإىل  ي�سار 

يف ال�����س��ن ،ال����ف����رتة امل���ا����س���ي���ة، واأع���ط���ت 

“�سي”  فيتامن  اأن  ت��ب��ن  واع����دة،  ن��ت��ائ��ج 

اأق����وى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ت�����س��دي��ا ل��ف��اي��رو���س 

االآث���ار  م��ن  اجل�����س��م  يحمي  “كورونا”،اإذ 
ال���������س����ارة ل����ل����ج����ذور احل��������رة وامل����ل����وث����ات 

وال�سموم.

تقرير  يف  ال�سينيون  االأط��ب��اء  واأو���س��ح 

ح�����ول ال����درا�����س����ة اأن����ه����م ح���ق���ن���وا امل��ر���س��ى 

ب��ف��ي��ت��ام��ن ���س��ي ع��ل��ى ���س��ك��ل م����ادة ���س��ائ��ل��ة 

م���رك���زة، ����س���واء ظ���ه���رت ع��ل��ي��ه��م اأع���را����س 

بفريو�س  اإ�سابتهم  بعد  قوية  اأو  طفيفة 

كورونا.

ووف���ق ال��ن��ت��ائ��ج ال�����س��ري��ري��ة، ف���اإن حقن 

فيتامن �سي �سائا كانت له نتائج واعدة، 

ح�سبما يو�سح الدكتور ري�سارد �سينغ اأحد 

عنه  نقل  ما  وفق  املعالج،  الفريق  اأع�ساء 

“هايلرباك�سك” االأملاين. موقع 

على  احل�سول  للعامة  ميكن  ال  والأن���ه 

ت�ستخدم  ال  لكونها  �سي  فيتامن  حقنة 

اأو يف امل�ست�سفيات،  اإال يف التجارب الطبية 

باالعتماد  ال��ن��ا���س  االأط��ب��اء  ه���وؤالء  ين�سح 

ع��م��ا ي��وج��د ل��دي��ه��م م��ن خم���زون طبيعي 

جرعة  على  للح�سول  الفيتامن  هذا  من 

يومية ال باأ�س بها.

ان
ّ
النباط- عم

في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  نعى   

الفايز بكل م�ساعر احلزن واال�سى العن 

اال���س��ب��ق ال��دك��ت��ور م�����س��ط��ف��ى ال��ف��ي��ا���س 

الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل.

وا������س�����اد ال���ف���اي���ز مب���ن���اق���ب امل����رح����وم 

وم��ا  وم��ل��ي��ك��ه،  وط��ن��ه  خ��دم��ة  يف  ودوره 

االأعيان  قدمه خال وجوده يف جمل�س 

دور  م��ن  ال��ع��ام  العمل  م��واق��ع  وخمتلف 

ب����ارز ���س��اه��م يف اث�����راء م�����س��رية ال��وط��ن 

ا�سرة  اىل  تعازيه  الفايز  وق��دم  وبنائه. 

داع��ي��ا  ال����ك����رام،  ال��ف��ق��ي��د  واآل  امل����رح����وم 

امل������وىل ع����ز وج�����ل ان ي��ت��غ��م��ده ب��وا���س��ع 

رحمته ور�سوانه وان يلهم ذويه ال�سرب 

وال�سلوان.

النباط-عمان

االأنباط  ل�سحيفة  العام  املدير  اأك��د 

ال���ي���وم���ي���ة ورئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة امل���ح���رري���ن، 

ال����زم����ي����ل ح�������س���ن اجل����غ����ب����ري، اأه���م���ي���ة 

ال������دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه و���س��ائ��ل 

ال���ع���م���ل���ي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة،  االإع���������ام يف 

املتمثل  الد�ستوري  اال�ستحقاق  الجناج 

ال��ن��واب  ملجل�س  النيابية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 

ع�سر. التا�سع 

ذل��ك يف حديث لربنامج عمان  ج��اء 

اإذاعة هوا  هذا ال�سباح الذي يبث عرب 

ع��م��ان وي��ق��دم��ه ال��زم��ي��ل ب��ك��ر االأم���ري، 

يف ح��ل��ق��ة خ��ا���س��ة ت��ن��اول��ت االن��ت��خ��اب��ات 

النيابية.

الهيئة  ب���اإج���راءات  اجل��غ��ب��ري  واأ����س���اد 

امل�������س���ت���ق���ل���ة ل����ان����ت����خ����اب وال����ت����داب����ري 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ن��اخ��ب��ن،  و���س��ام��ة 

ه�����ذه االج����������راءات ق����د جت���ع���ل م���راك���ز 

اخلالية  االأماكن  اأكرث  “من  االقرتاح، 

م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا واأق��ل��ه��ا يف نقل 

العدوى« .

ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  اجل���غ���ب���ري،  ول���ف���ت 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب اك��ت�����س��ب��ت خ��ربة 

ك��ب��رية م��ن خ��ال م��وا���س��م االن��ت��خ��اب��ات 

يعزز  ما  عليها،  اأ�سرفت  التي  ال�سابقة 

العملية  ب�سامة  االأردين  املواطن  ثقة 

انتخاب  يف  اإرادت���ه  وحماية  االنتخابية 

م���ن مي��ث��ل��ه حت���ت ال��ق��ب��ة، م���وؤك���دا اأن��ه��ا 

ب����ادارة االن��ت��خ��اب��ات  ج��دارت��ه��ا  “ اث��ب��ت 
عالية«. وباحرتافية  النيابية 

كو�سائل  تابعنا   “ اجلغبري،  واأ�ساف 

اإع������ام م���ع ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة خ��ط��وة 

االنتخابي،  ال�ساأن  م�ستجدات  بخطوة 

وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���راح���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

مدار  على  االنتخابية  العملية  بها  متر 

و�سائل  اأن  م��وؤك��دا   ،“ ال�سابقة  ال��ف��رتة 

االإع��������ام ق���ام���ت ب������دور ك���ب���ري يف ن��ق��ل 

منذ  العاقة  ذات  واملعلومات  االأخ��ب��ار 

ال��وق��ت  ال��ه��ي��ئ��ة، مثمًنا يف  ع��م��ل  ب��داي��ة 

ذاته، توا�سل الهيئة مع و�سائل االعام 

على  املواطن  امل�ستمر الإطاع  وتعاونها 

االنتخابي. بال�ساأن  املت�سلة  املعلومات 

واأ�سار اجلغبري اإىل، اأن جهود و�سائل 

اليوم  هذا  باإجناح  تتمثل  كافة  االإعام 

ال���وط���ن���ي ال�����ذي ي�����س��ك��ل حم��ط��ة ب����ارزة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  االأردن  م�����س��رية  م���ن 

الأداء  امل���واط���ن���ن  حت��ف��ي��ز  ج���ان���ب  اإىل 

اإىل �سناديق  بالتوجه  الوطني  واجبهم 

الد�ستوري  حقهم  وممار�سة  االق���رتاح 

واأداء امل�سوؤولية الوطنية باالنتخاب .

النباط- عمان

يف اإطار �سعيه امل�ستمر ملواكبة التطّور وتعزيز 

اإج�����راءات�����ه حل��م��اي��ة ال���ب���ي���ان���ات؛ اأع���ل���ن االحت����اد 

اتفاقية  توقيع  ع��ن  ال��ت��اأم��ن  ل�سركات  االأردين 

غرفة  ال�ستئجار  االأردن،  زي��ن  �سركة  مع  تعاون 

الكوارث  من  والتعايف  البيانات  لتخزين  خا�سة 

يف م���رك���ز زي����ن االإق���ل���ي���م���ي ل��ت��خ��زي��ن ال��ب��ي��ان��ات 

 THE( وامل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ايف م���ن ال���ك���وارث

باالإ�سافة اإىل مكاتب طوارئ   ،)BUNKER
اإدارة  م��ن  االحت���اد  مت��ّك��ن  االأع��م��ال  ال�ستمرارية 

عملياته املختلفة يف احلاالت الطارئة.

وج������رى ت���وق���ي���ع االت���ف���اق���ي���ة يف م���رك���ز زي���ن 

والتعايف  واملعلومات  البيانات  لتخزين  االإقليمي 

 ،)THE BUNKER( ال������ك������وارث  م����ن 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  من  كل  وّقعها  حيث 

جمل�س  ورئ���ي�������س  اجل���ا����س���م،  ف��ه��د  االأردن  زي����ن 

ماجد  التاأمن  ل�سركات  االأردين  االحت���اد  اإدارة 

�سمريات.

وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة �سمن اإج����راءات احت��اد 

امل�����س��ت��م��رة، وال��ت��ي ي�سعى من  ال��ت��اأم��ن  ���س��رك��ات 

خالها اإىل اتباع اأحدث التقنيات والربوتوكوالت 

اأم���ن املعلومات  امل��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��اً، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز 

والبيانات الأهميتها الكبرية، ونظراً للخ�سو�سية 

من  وانطاقاً  الطبي،  القطاع  بها  يحظى  التي 

حر�س االحت��اد على مواكبة التطور يف خمتلف 

ع��م��ل��ي��ات��ه يف ���س��ب��ي��ل ت���ق���دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات 

لعمائه يف كافة الظروف.

وج���اء ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ا ب��ن االحت���اد االأردين 

ل�سركات التاأمن ومركز زين االإقليمي لتخزين 

ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات وال���ت���ع���ايف م���ن ال���ك���وارث 

افتتحته  -ال�����ذي   )THE BUNKER(

�سركة زين العام املا�سي-؛ نظراً ملا يوفره املركز 

من  االأول  ي��ع��د  ح��ي��ث  ا�ستثنائية،  خ��دم��ات  م��ن 

م�ساحة  على  ويقع  املنطقة،  م�ستوى  على  نوعه 

احل�����س��ن  امل���ل���ك  م���رب���ع يف جم���م���ع  م����رت   4300

لاأعمال، ويحتوي على اأحدث حلول االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات، التي جتعله مركز بيانات 

باأعلى  ال��ب��ي��ان��ات  واأم����ان  ح��م��اي��ة  ي�سمن  م��ث��ايل 

خال  م��ن  العاملية،  املعايري  وح�سب  امل�ستويات 

م��دار  على  اخل��دم��ة  وج��اه��زي��ة  التحتية  البنية 

ال�ساعة.

التي  بالعديد من اخل�سائ�س  املركز  ويتمتع 

ن واملنخف�س  جتعله متمّيزاً، ومنها موقعه املح�سَّ

12 م���رتاً حت��ت �سطح االأر������س، واح���ت���واءه على 

الطبيعية،  للكوارث  مقاومة  خر�سانية  ج��دران 

النووية،  ال�سربات  م��ن  حماية  اأنظمة  ووج���ود 

وبذلك فهو يعد املركز االأول والوحيد يف املنطقة 

الذي يتمّيز بهذه اخل�سائ�س، مما ي�سعه اأي�ساً 

العامل، حيث  االأك��رث تطوراً يف  املراكز  يف قائمة 

ان نظام التح�سن واحلماية للمركز ي�ساهي ما 

يتوّجب  اذ  الع�سكرية،  املن�ساآت  به يف  هو معمول 

ل���دخ���ول���ه امل������رور ب��خ��م�����س ن���ق���اط ل��ل��ت��ح��ق��ق من 

الهوية.

البيانات  تخزين  خدمات  زي��ن  مركز  وي��وّف��ر 

 Disaster( واملعلومات والتعايف من الكوارث

احل��ك��وم��ي��ة  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات   ،)Recovery
وال�سركات املحلية واالإقليمية العاملة يف خمتلف 

والتعليم  وال�سحي  امل��ايل  كالقطاع  القطاعات، 

والتاأمن والطريان وغريها، حيث يحتوي على 

 Colocation( ل��ل��خ��وادم  ا�ست�سافة  غ��رف 

ك، واأخرى منف�سلة  م�سرَتَ هو  ما  منها   )DC
ط��وارىء  مكاتب  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة  وخا�سة، 

الإدارة  احل���اج���ة  ح���ال���ة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  مي��ك��ن 

االأجهزة اخلا�سة بال�سركة اأو املوؤ�س�سة، باالإ�سافة 

 Cloud( ال�����س��ح��اب��ي��ة  اخل���دم���ات  ت���وّف���ر  اإىل 

يعتمد  كما  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف   )Services
التي تربط  ال�سوئية  االألياف  املركز على تقنية 

م��رك��ز ال��ب��ي��ان��ات ب��ك��اب��ات دول���ي���ة، مم���ا ي�سمح 

لل�سركات بالتو�ّسع واال�ستفادة من اإمكانات النمو 

بن�سبة  العمل  ا�ستمرارية  ي�سمن  كما  الدولية، 

اأي  االنقطاع، ففي حال حدوث  99.982% وعدم 

اأو املعدات، فاإن جهاز  خلل على اأي من االأجهزة 

اآخر �سيقوم بنف�س العمل دون اأي تاأثري.

النباط- عمان

 اأعلن مركز احل�سن لل�سرطان، ام�س 

املركز  ال��دم يف  بنك  االث��ن��ن، عن حاجة 

ق��ب��ل موعد  ال���دم  اأن����واع  ل��ل��ت��ربع بجميع 

احلظر ال�سامل املقرر االأ�سبوع احلايل.

بح�سب  امل���ت���ربع���ن،  ا���س��ت��ق��ب��ال  وي��ت��م 

ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة 

ع�سرا، يف مبنى نزار النقيب، كما ميكن 

ل��ل��م��ت��ربع��ن اأخ����ذ امل��واع��ي��د وال��ت��وا���س��ل 

م����ع ب���ن���ك ال������دم م���ب���ا����س���رة ع���ل���ى ال���رق���م 

5300460-06 فرعي 1738.

ميكن  ال  ان����ه  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة  ول��ف��ت��ت 

ال���ت���ربع م���ن اأي ���س��خ�����س ت���واج���د خ���ارج 

ال���ب���اد مل����دة ���س��ه��ر واح�����د ع��ل��ى االأق�����ل. 

وح����ول ف��ئ��ات و����س���روط ال���ت���ربع، ميكن 

https://bit. امل������وق������ع  زي�����������ارة 

.3eKqmSM/ly

النباط- عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن 

ال���ذي وق���ع يف منطقة  ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي 

ال��ر���س��وان��ي��ة غ��رب��ي ال��ع��ا���س��م��ة ال��ع��راق��ي��ة 

�سخ�سا   11 م��ق��ت��ل  ع���ن  واأ����س���ف���ر   ، ب���غ���داد، 

اآخرين. واإ�سابة 

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

وا�ستنكار  اإدان��ة  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 

االإرهابي  الهجوم  لهذا  ال�سديدين  اململكة 

اجلبان.

ك��م��ا اأك����د وق����وف امل��م��ل��ك��ة ب��امل��ط��ل��ق اإىل 

م��ع��ه يف  ووق��وف��ه��ا  ال�سقيق  ال��ع��راق  ج��ان��ب 

وجه كل ما يهدد اأمنه واأمن �سعبه ال�سقيق، 

ال�سقيقن  البلدين  اأم���ن  ان  على  م�����س��ددا 

واحد ال يتجزاأ واأن اأي تهديد الأمن العراق 

ال�سقيق هو تهديد الأمن وا�ستقرار املنطقة 

باأكملها.

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

ال��ع��راق  و�سعب  حلكومة  امل��وا���س��اة  و���س��ادق 

ال�����س��ق��ي��ق ول�������ذوي ال�������س���ح���اي���ا ومت��ن��ي��ات��ه 

للم�سابن. العاجل  بال�سفاء 

النباط- عمان

امل����ي����اه  وزارة  ط�����واق�����م  ����س���ب���ط���ت   

ال��رق��اب��ة  وح���دة  امل��ي��اه  �سلطة  وال�����ري/ 

مياه  مديرية  مع  بالتعاون  الداخلية، 

وبالتن�سيق  االأح���د،  ام�����س  البا�سا  ع��ن 

امللكية  واالدارة  االداري  احل���اك���م  م���ع 

اع��ت��داءات  وال�����س��ي��اح��ة،  البيئة  حلماية 

البا�سا  بلواء عن  ال�سويحي  يف منطقة 

ع��ل��ى خ���ط���وط م���ي���اه رئ��ي�����س��ة ل��ت��زوي��د 

املواطنن  ح�س�س  ح�ساب  على  م���زارع 

 500 وبطاقة  ال�سرب  لغايات  املخ�س�سة 

مرت مكعب بال�ساعة.

اأنه وبناء  بيان،  الوزارة يف  واأو�سحت 

فرقها  توجهت  توفرت  معلومات  على 

قرب  ال�سويحي  منطقة  على  للك�سف 

م�����س��ن��ع ال���دا����س، و���س��ب��ط��ت اع���ت���داءات 

ع���ل���ى اخل����ط����وط ال���ن���اق���ل���ة ال��رئ��ي�����س��ة، 

خطوط  ع��دة  ت�سحب  م��زارع  اأن  وتبن 

م��ي��اه ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة وج���رى ف�سل 

اخل���ط���وط واإع�������ادة ت�����س��وي��ب ال��و���س��ع، 

بالواقعة  اخلا�سة  ال�سبوطات  واإج��راء 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اجل����ه����ات  اإىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا 

الق�سية  واإحالة  التحقيقات،  ال�ستكمال 

اأنها  الوزارة على  الق�ساء. و�سددت  اإىل 

ل��ن ت��ت��ه��اون يف ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��ا جت��اه 

امل���واط���ن���ن و����س���ون ح��ق��وق��ه��م امل��ائ��ي��ة، 

اأه��م  اح��د  ت�سكل  االع���ت���داءات  ه��ذه  الأن 

املياه،  قطاع  يواجهها  التي  التحديات 

موؤكدة اأن احلملة �ست�ستمر يف عدد من 

على  ال�سيطرة  الإح��ك��ام  اململكة  مناطق 

م�سادر املياه كافة بكل حزم
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بتاريخ 10 ايار عام 2020 �سدرت االرادة امللكية ال�سامية بف�ض ال��دورة العادية الرابعة واالخرية 

ملجل�ض النواب االردين الثامن ع�سر . هذا املجل�ض الذي انعدم مادحوه وكرث �ساكوه واملطالبني بحله 

حتى قبل ان يكمل مدته الد�ستورية . وكما يف العرف الد�ستوري كان من املفرت�ض ان ت�سدر االرادة 

امللكية ال�سامية بحل هذا املجل�ض اثر ف�ض الدورة االخرية والدعوة النتخابات عامة جديدة جتري 

خالل اربعة ا�سهر من حله والتي �ستكون نهايتها متزامنة مع انتهاء مدته يف نهاية �سهر ايلول . 

ولكن وب�سبب جائحة كورونا فانه مل يتم حله والدعوة النتخابات جديدة على امل ان يتم ذلك لدى 

حت�سن الو�سع الوبائي . وهنا بداأت التكهنات تقول ان الهدف من عدم حل املجل�ض هو التمديد له ملدة 

�سنة او �سنتني على االكرث . واخذت االقالم التي ال تريد ان ترى هذا املجل�ض م�ستمراً لفرتة اخرى 

والتي ت�ستعجل رحيله ورحيل حكومة دولة عمر الرزاز يف انتقاد التمديد وتطالب ب�سرورة حل املجل�ض 

واجراء االنتخابات .

اإج��راء االنتخابات  كما وظهرت الكثري من املطالبات باتباع احلل الد�ستوري وال��ذي ين�ض على 

خالل اربعة ا�سهر التي تلي انتهاء عمر املجل�ض م�ستبعدة حل جمل�ض ي�سلم جمل�ض . وكانت كل هذه 

املطالبات ال تاأخذ يف ح�سبانها انت�سار الوباء وزيادة اعداد امل�سابني فيه امنا كان االهم عندها هو حل 

املجل�ض واإجراء انتخابات جديدة.

وب�سبب عدم حت�سن الو�سع الوبائي وبنف�ض الوقت عدم معرفة الوقت الذي �سوف يتح�سن به ، والأن 

املوؤ�سرات تدل ان هذا الوباء �سوف يبقى يعي�ض بيننا لفرتة طويلة ورمبا ن�سل اىل مرحلة ا�سوء من 

التي منر بها االآن فقد اختار جاللة امللك املعظم حل املجل�ض قبل انتهاء عمره ، و�سدرت االرادة امللكية 

ال�سامية بحله بتاريخ 27 / 9 / 2020 لينهي بذلك اجلدل الدائر حوله . وعلى اثر ذلك حددت الهيئة 

العليا لالنتخابات موعد اإجراء االنتخابات للمجل�ض التا�سع ع�سر يف 10 / 11 / 2020 . وقد لقيت هذه 

القرارات ترحيباً وا�سعاً بالرغم من الزيادات التي كانت تطراأ على اعداد امل�سابني بالوباء ، واخذت 

االنظار تتجه اىل ا�ستقالة احلكومة عماًل بالن�ض الد�ستوري الذي ين�ض على ا�ستقالة احلكومة التي 

يحل يف عهدها جمل�ض النواب خالل ا�سبوع من احلل وم�ستعجلني رحيلها . وقد قدمت هذه احلكومة 

ا�ستقالتها يف اليوم االخري من هذا اال�سبوع وبتاريخ 3 / 10 / 2020 . وبنف�ض اليوم �سدرت االرادة امللكية 

ال�سامية بقبول ا�ستقالتها مع تكليفها بت�سريف االعمال حلني اختيار رئي�ض الوزراء وت�سكيل احلكومة 

اجلديدة . وهنا انطلقت التف�سريات والتحليالت لهذا التكليف حيث ابدى الكثريون خ�سيتهم ان يعني 

ذلك ان ت�ستمر حكومة دولة عمر الرزاز كحكومة ت�سريف اعمال حلني اجراء االنتخابات النيابة وهذا 

هو كان تخوفهم اكرث من ارقام اال�سابات التي اخذت تتزايد . اال انه وبتاريخ 12 / 10 / 2020 �سدرت 

االرادة امللكية ال�سامية بت�سكيل احلكومة اجلديدة برا�سة دولة ب�سر اخل�ساونه . ثم ان�سغل اجلميع 

باحلديث عن هذه احلكومة وانتقاد ت�سكيلتها مع الرتكيز على بع�ض اال�سماء التي ت�سمنتها من غري 

ان يجري حديث عن االنتخابات وربطها بالوباء .  اال انه وكما هي العادة فقد انطلقت اال�سوات التي 

دائما ما تدعوا ملقاطعة االنتخابات بالرغم من االجتاه للم�ساركة الوا�سعة بها هذا العام . والتي بلغت 

رقماً قيا�سياً يف عدد املرت�سحني اليها وبعدد قيا�سي من ال�سيدات املرت�سحات وعدد قيا�سي يف القوائم 

االنتخابية ويف االحزاب التي اعلنت م�ساركتها حيث بلغ عددها اربعون حزباً باال�سافة اىل العديد من 

ال�سخ�سيات التقدمية والتي متثل املعار�سة البناءة .  ومع احرتامي حلق اي مواطن اردين باأن يعلن 

موقفه املعار�ض لالنتخابات والدعوة ملقاطعتها ال�سباب �سيا�سية او اقت�سادية او عقائدية اال ان بع�سهم 

ظهرت تناق�سات يف ت�سرفاته واقواله ومثال ذلك ان اثنان من اكرث معار�سي االنتخابات والداعني 

ملقاطعتها باعتباره واجباً قومياً كانا قد تر�سحا يف االنتخابات املا�سية يف حمافظتني خمتلفتني و�سمن 

القائمة احلزبية نف�سها ومل يحالفهما احلظ بالنجاح مع ان الظروف هي نف�سها والنظام هو نف�سه .

وقد ا�ستغل دع��اة مقاطعة االنتخابات جائحة الوباء للقول ان االنتخابات هي ال�سبب وراء هذا 

االرتفاع الهائل يف اعداد اال�سابات والوفيات من خالل التجمعات التي ح�سلت يف املقرات االنتخابية 

لبع�ض املر�سحني ، وان��ا وان كنت اقر واع��رتف انها احد ا�سباب زي��ادة هذه اال�سابات اال انها لي�ست 

الوحيدة ، بل ان التجمعات التي يقوم بها بع�ض املواطنون وعدم تقيدهم بلب�ض الكمامات والقفازات 

وعدم وعيهم باهمية فعل ذلك هي ال�سبب الرئي�سي لزيادة اال�سابات . كما ان فقدان هذا الوعي هو 

وراء جتمع من جتمع امام املقرات االنتخابية غري مقدرين خطورة ذلك عليهم وعلى غريهم . اال 

ان اع��داداً كبرية من املواطنني قد ان�ساقت وراء هذه املطالب وقد هالها كرثة اال�سابات والوفيات 

واعتربوا ان تاأجيل االنتخابات هو �سرورة ق�سوى بالرغم من اننا كنا قد قطعنا �سوطاً كبرياً يف امل�سار 

االنتخابي قد يعر�سنا للعودة اليه من بداياته اىل خ�سائر اكرب واكرث من التي وقعت . وبالرغم من 

ان الكثري من الدول قد اجرت انتخاباتها خالل اجلائحة كا�ستحقاق د�ستوري .

واالآن وبعد ان قد اغلقت احلكومة املقرات االنتخابية والتجمعات امام منازل املرت�سحني وا�سبحت 

االنتخابات على بعد �ساعات فقط ، واتخذت احلكومة اإجراءات م�سددة من �ساأنها حماية املواطنني من 

اال�سابة بالعدوى اثناء امل�ساركة فيها من حيث منع التجمعات امام املراكز االنتخابية وعدم ال�سماح 

بدخول اي ناخب ال يرتدي الكمامات والقفازات ومن ال يرتديها ميكنه احل�سول عليها من املراكز 

االنتخابية ، كما ان الناخب �سوف يعر�ض بطاقته ال�سخ�سية على م�سريف هذه املراكز عن بعد حيث 

يتم التاأكد من حمتوياتها من غري مل�سها ثم يعطى له قلم خا�ض به ال�ستخدامه بتعبئة ورقة االنتخاب 

. ثم ي�سع ورقة االنتخاب يف ال�سندوق اخلا�ض دون ح�سول اي مالم�سة بينه وبني اي �سخ�ض اأخر 

. حتى ان احلرب الذي �سيو�سع على ا�سبعه �سيكون عن طريق التنقيط . وبامكانه عند خروجه نزع 

القفازات وان يلقي بها يف اماكن خم�س�سة لذلك . كما ان فر�ض احلظر ال�سامل من ال�ساعة العا�سرة 

م�ساء يوم االنتخابات ول�سباح يوم االحد رغم �سعوبته �سوف يحول دون حدوث التجمعات ملباركة 

النواب الناجحني بنجاحهم وخماطر ذلك من انت�سار الوباء بينهم ، فقد ا�سبح لزاماً علينا ممار�سة 

حقنا الد�ستوري بامل�ساركة بهذه االنتخابات .

ان احلديث عن اي تاأجيل لالنتخابات االآن قد فات اوانه الأن التاأجيل لب�سعة ا�سابيع ال ي�سمن 

حت�سن الو�سع الوبائي يف البالد بل ميكن ان يكون الو�سع قد زاد �سوءاً ، والأن ذلك �سوف يعني عودة 

املجل�ض ال�سابق بكل ما لديكم من انتقادات عليه بتاريخ 27 / 1 / 2020 بحكم الد�ستور اذا مل تكن قد 

جرت االنتخابات قبل هذا التاريخ .

ب��اأن نذهب ل�سناديق لالقرتاع مت�سلحني بالوعي واالإج���راءات الوقائية  لدينا فر�سة يوم الغد 

الالزمة ، على ان نح�سن االختيار وانتخاب املر�سح اال�سلح والقادر باأن يقوم بواجبه النيابي مبا فيه 

خدمة االردن

وحمى اهلل االردن و�سعب االردن ونظام احلكم فيه .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 االنتخابات النيابية في 
زمن الكورونا

الثالثاء  10 / 11 / 2020 

السفارة االذربيجانية تحتفي 
بيوم العلم في عمان

تزويد مستشفى جرش بأجهزة 
مساعدة على التنفس

الصحة: 62 وفاة و5665 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

المفوض العام لحقوق االنسان يزور المستقلة لالنتخاب

 التنمية: بقاء مسن وسط البلد بدار االيواء مرتبط بقرار المدعي العام الشرعي

اتفاقية بين السياحة واتحاد المستشارين إلعداد مخطط شمولي لعجلون

االنباط- عمان

 62 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  اإ����س���اب���ة   5665 و  وف����اة 

لريتفع  االثنني،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجّد 

العدد االإجمايل اإىل 1295 وفاة، و 114986 

اإ�سابة.

 3147 وتوّزعت االإ�سابات اجلديدة على 

ال��زرق��اء،  ح��ال��ة يف ع��ّم��ان، و631 ح��ال��ة يف 

يف  ح��ال��ة   144 منها  اإرب����د،  يف  ح��ال��ة  و581 

الرمثا، و279 حالة يف الكرك، و231 حالة 

و172  ال��ع��ق��ب��ة،  ح��ال��ة يف  و186  ج��ر���ض،  يف 

البرتا،  يف  حالة   42 منها  م��ع��ان،  يف  حالة 

يف  ح���ال���ة  و89  ال���ب���ل���ق���اء،  يف  ح���ال���ة  و170 

حالة  و66  املفرق،  يف  حالة  و79  الطفيلة، 

يف ماأدبا، و34 حالة يف عجلون.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة 

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

ح��ال��ة،   271 ب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة  امل�ست�سفيات  يف 

بعد  امل�ست�سفيات  ح��ال��ة   225 غ���ادرت  فيما 

�سفائها.

احل���االت  ع���دد  اإج���م���ايل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلّقى  التي 

بلغ 1999 حالة، منها 411 حالة على اأ�سّرة 

احلثيثة. العناية 

ف��ح�����س��اً   27689 اإج��������راء  اإىل  واأ������س�����ار 

خمربّيا، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 

الفحو�سات  ن�سبة  واأن  فح�ساً،   2068376

5ر20  اإىل  و�سلت  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  االإي��ج��اب��ّي��ة 

باملئة.

ا�ستمرار  ال��وزارة اجلميع يف ظّل  ودعت 

ت�سجيل حاالت اإ�سابة حملّية، اإىل االلتزام 

ال�سالمة  معايري  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع  ب��اأوام��ر 

وال����وق����اي����ة، وارت��������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

�سخ�ساً،   20 م��ن  الأك��رث  التجّمعات  اإق��ام��ة 

“اأمان” و”�سحتك«. وا�ستخدام تطبيقي 

االنباط-عمان

االن�����س��ان يف  ال��ع��ام حل��ق��وق  املفو�ض  زار 

الهيئة  ال��ع��وام��ل��ة  ن��ذي��ر  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة 

االن��ت��خ��اب��ات  ع�سية  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة 

ع�سر،  التا�سع  للمجل�ض  العامة  النيابية 

ب���ه���دف االط�����الع ع��ل��ى اج�������راءات ال��ه��ي��ئ��ة 

حقهم  ملمار�سة  املواطنني  على  للت�سهيل 

ارادت��ه��م يف  يف االق���رتاع مبا ال يوؤثر على 

اخ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ه��م يف جم��ل�����ض ال��ن��واب 

القادم.

وا���س��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور ع���واد ال��ك��راد���س��ة 

اأم���������ني ع�������ام ال����ه����ي����ئ����ة اأه���������م اخل�����ط�����وات 

واالج����������راءات ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا  ال��ه��ي��ئ��ة 

ل�����س��م��ان ���س��الم��ة ال��ن��اخ��ب��ني وامل��ر���س��ح��ني 

الهيئة  م��ع  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب�����س��ري��ة  وال���ك���وادر 

وامل�����راق�����ب�����ني واالع�����الم�����ي�����ني امل���ح���ل���ي���ني 

والدوليني.

ك���م���ا ب���ني ال���ك���راد����س���ة ح���ر����ض ال��ه��ي��ئ��ة 

ع��ل��ى مم��ار���س��ة ذوي االع���اق���ة حل��ق��ه��م يف 

االق���رتاع وذل���ك م��ن خ��الل اع��ت��م��اد )23( 

دائرة  لكل  مركز  مبعدل  منوذجيا  مركزا 

ان��ت��خ��اب��ي��ة  ل�����س��م��ان ح��ق��ه��م يف االق����رتاع  

اىل  الو�سول  امكانية  متطلبات  وت��وف��ري 

م���راك���ز االق�����رتاع امل���وزع���ة ع��ل��ى ال���دوائ���ر 

االن���ت���خ���اب���ي���ة، ك���م���ا ت�����س��م��ن��ت جت��ه��ي��زات  

املوا�سفات   �سمن  مم��رات   توفري  الهيئة 

امل��ع��دة م��ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����ض االأع��ل��ى حلقوق 

اال�سخا�ض ذوي االعاقة.

بدوره اعرب عواملة عن �سكره للجهود 

ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة الإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات 

العاملية  املعايري  اىل  ت�ستند  ونزيهة  ح��رة 

ال��ف�����س��ل��ى ومب����ا ي���خ���دم م�����س��رية ال��وط��ن 

وال�سيا�سية. الدميقراطية 

االنباط- عمان

اإن  االجتماعية  التنمية  وزارة  قالت   

امل�����س��ن ال���ذي ح��ول��ت��ه ف���رق ال�����وزارة من 

عمان،  بالعا�سمة  البلد  و�سط  منطقة 

فيها  �سيبقى  االإي�����واء،  دور  اح���دى  اىل 

لتلقي اخلدمات ال�سحية واالجتماعية، 

حلني �سدور قرار املدعي العام ال�سرعي 

امل��ك��ل��ف ب��ق�����س��اي��ا ال������وزارة ب��خ�����س��و���س��ه، 

واالج���������راءات ال����واج����ب ات���ب���اع���ه���ا، ب��ن��اء 

تتعلق  م�سرتكة  اجتماعية  درا���س��ة  على 

واملعي�سية. االجتماعية  بظروفه 

واأكدت الوزارة يف بيان �سحفي، ام�ض 

االث���ن���ني، ا���س��ت��م��رار دوره�����ا االن�����س��اين، 

وتاأمني  ال�سن،  كبار  فئة  جتاه  وواجبها 

و�����س����ائ����ل احل����م����اي����ة وال�����رع�����اي�����ة ل���ه���م، 

ذويهم،  م��ن  عنهم  املتخلى  فئة  ال�سيما 

واالحتفاظ بهم يف دور رعاية امل�سنني.

واوع����ز وزي���ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

اأمي�����ن امل���ف���ل���ح، يف وق�����ٍت ����س���اب���ق، ل��ف��رق 

ح��ي��ث مت  امل�����س��ن،  م��ع  بالتعامل  ال����وزارة 

ادخ��ال��ه يف اح��دى دور االإي����واء، الج��راء 

الرعاية  وتقدمي  االجتماعية  الدرا�سة 

الالزمة له

االنباط- عمان

وقعت وزارة ال�سياحة واالآثار، مع �سركة احتاد 

الإع��داد  اتفاقية  والبيئة،  للهند�سة  امل�ست�سارين 

ملحافظة  التنموي  ال�سمويل  ملخطط  درا���س��ات 

عجلون 2040-2020.

وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ال����ت����ي وق���ع���ه���ا،ام�������ض 

االثنني، يف مقر ال��وزارة، وزير ال�سياحة واالآثار 

احت��اد  ل�سركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الفايز،  نايف 

حتقيق  اإىل  ج��اب��ر،  اأب��و  �سعيد  فهد  امل�ست�سارين 

التنمية امل�ستدامة يف حمافظة عجلون لع�سرين 

�سنة مقبلة )2020 – 2040(.

تنفيذا  ج���اءت  ه��ذه اخلطة  اإن  الفايز  وق���ال 

ل��روؤي��ة جاللة امللك عبد هلل الثاين وب��ن��اًء على 

جاللته  اأك��د  حيث  ال�سامية،  امللكية  توجيهاته 

املا�سي،  العام  اآب   20 زي��ارت��ه لعجلون يف  خ��الل 

ملحافظة  �ساملة  تنموية  خطة  وج���ود  اأھم��ي��ة 

عجلون حتدد االجت��اھات واالأول��وي��ات ودور كل 

طرف من اأج��ل امل�سي قدماً يف تنمية وتطوير 

املحافظة، وب�سكل رئي�ض من خالل اإيجاد واإن�ساء 

م�ساريع انتاجية يف املنطقة.

وبني اأن روؤي��ة جاللته تتمثل يف و�سع خطة 

وخطط  اال�سرتاتيجيات  حت��دد  �ساملة  تنموية 

العمل لالأطر القطاعية املختلفة والتي �ستعمل 

على توجيه التطور وحتقيق التنمية امل�ستدامة 

يف حم���اف���ظ���ة ع���ج���ل���ون ع���ل���ى م�����دى ال�����س��ن��وات 

الع�سرين املقبلة، اقت�سادًيا واجتماعًيا وعمرانياً 

وموؤ�س�سًيا، لتح�سني ظروف احلياة ودعم العي�ض 

مع  امل��ح��اف��ظ��ة،  �سكان  م��ن  للمواطنني  ال��ك��رمي 

ال��رتك��ي��ز ب�سكل خ��ا���ض ع��ل��ى ق��ط��اع��ي ال��زراع��ة 

وال�سياحة.

اأن اخلطة التنموية ال�ساملة  واأو�سح الفايز 

التي  املنا�سبة  ال��ظ��روف  ت�سكيل  ع��ل��ى  �ستعمل 

املختلفة  املحافظة  مقومات  رع��اي��ة  على  تعمل 

ت��راث وثقافة وبيئة طبيعية وبنية حتتية،  من 

وتعزز التناف�سية وتزيد من االعرتاف الوطني 

ملحافظة  امل��م��ي��زة  ال�سياحية  ب��امل��ك��ان��ة  وال��ع��امل��ي 

عجلون ،وت�ساعد على اإيجاد احلوافز الت�سجيعية 

ل����زي����ارة ع��ج��ل��ون، مب���ا ي��ن��ع��ك�����ض اإي���ج���اب���ي���اً على 

ت�سجيع الزراعة وال�سياحة البيئية يف املحافظة 

املنا�سبة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  االن�����س��ط��ة  وا���س��ت��ق��ط��اب 

وتعزيز اإن�ساء امل�ساريع االنتاجية املختلفة.

واأك����د ����س���رورة ال��ع��م��ل ب�����س��راك��ة حقيقة بني 

فيما  اجلهود  وت�سافر  واخلا�ض،  العام  القطاع 

بينهم لتحقيق تنمية �ساملة يف املحافظة.

وت����ه����دف اخل���ط���ة اىل ت���ع���زي���ز ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

يف  خا�سة  عجلون  ملحافظة  والعاملية  الوطنية 

جماالت الزراعة وال�سياحة البيئية، وا�ستقطاب 

اال�ستثمارات وخلق فر�ض عمل، وحتقيق التنمية 

الب�سرية،  القدرات  االجتماعية والتمكني وبناء 

ورفع وعي اأبناء املحافظة وتعزيز �سعور الفخر 

بالهوية والرتاث والثقافة، ون�سر ح�ض امتالك 

وخا�سة  املعنية  االأط����راف  جميع  ب��ني  التنمية 

�سكان امل��ح��اف��ظ��ة، وت��ط��وي��ر ورف���ع ك��ف��اءة البنى 

التحتية.

وت�����س��ت��م��ل اخل���ط���ة ع���ل���ى حت�����س��ني م���داخ���ل 

م��ا حولها  م��ع  املحافظة  رب��ط وات�سال  ون��ق��اط 

رفع  وتطوير  وحتديث  الطرق  �سبكة  وتطوير 

كفاءة اأنظمة املوا�سالت داخل وخارج املحافظة، 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ف��ري��دة 

وحمايتها، وتطبيق احلوكمة الر�سيدة، وحتديث 

امل��ح��اف��ظ��ة،  ل��ب��ل��دي��ات  التنظيمية  امل��خ��ط��ط��ات 

خ�سو�سا فيما يتعلق باملواقع املرتبطة باملراكز 

التجارية مع مراعاة التو�سع التنظيمي املمنهج 

ب�سكل يتوافق مع طابع املحافظة وحاجة املناطق 

ال�سكانية، لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف كل ما 

تقدم.

على  تنموية  ب���وؤر  اإي��ج��اد  اخل��ط��ة  وتت�سمن 

غرار منطقة ال�سوان التنموية مرتبطة بامليزات 

ال�سياحية والزراعية التناف�سية ملحافظة عجلون، 

من  بينها  والربط  ال�سياحية  املنتجات  وتفعيل 

خ���الل �سبكة حم���اور ت��ن��م��وي��ة، وو���س��ع خ��ارط��ة 

واال���س��ت��ث��م��اري��ة،  التنموية  وامل�����س��اري��ع  للفر�ض 

جميع  لتطوير  متكاملة  بيانات  قاعدة  واع���داد 

القطاعات وتنميتها لع�سرين �سنة مقبلة.

وت�سمل اخلطة حمافظة عجلون التي تبلغ 

م�ساحتها 420 كلم اإ�سافة اإىل جزء من غابات 

درا���س��ة  ي��ج��ري  بحيث  ال��ري��ان،  ووادي  برق�ض 

اإق��رتاح  املمكن  املنطقتني كمناطق من  هاتني 

فيهما الع�����داد خطط  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  م�����س��اري��ع 

تنموية اأو خمطط �سمويل لهما.

و�سيجري اإع��داد الدرا�سة املطلوبة للخطة 

مرحلة  وك���ل  رئي�سية  م��راح��ل  خم�ض  خ���الل 

امل��ه��ام، املرحلة االأوىل  حت��ت��وي على ع��دد م��ن 

ت��ق��ري��ر االأ����س���ا����ض ي���ج���ري خ��الل��ه��ا م��راج��ع��ة 

اخلطط والدرا�سات ال�سابقة للمنطقة وحتديد 

واملعلومات  البيانات  وجمع  العالقة،  ا�سحاب 

التي تخت�ض بجميع اجلوانب، واج��راء درا�سة 

ب��ي��ئ��ي��ة ا���س��ت��ط��الع��ي��ة ���س��ام��ل��ة، وغ���ريه���ا من 

االجراءات.

الثانية من اخلطة، ف�سيجري  اأم��ا املرحلة 

للتنمية االجتماعية  اأول��ي��ة  اإع���داد خطة  فيها 

واالق��ت�����س��ادي��ة �سمن ب��رن��ام��ج زم��ن��ي حم��دد، 

وخ����ط����ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة اأول�����ي�����ة خل���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

االجتماعية واالقت�سادية، واعداد خطة اأولية 

ويف  وال�سياحية،  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  لة  مف�سّ

املرحلة الثالثة �سيجري اإعداد خطط التنمية 

ب�سكلهم  ال�����س��م��ويل  ال��ت��وج��ي��ه��ي  وامل���خ���ط���ط 

خاللها  �سيجري  ال��راب��ع��ة  وامل��رح��ل��ة  النهائي، 

املخطط  على  الر�سمية  وامل�����س��ادق��ة  االع��ت��م��اد 

التوجيهي ال�سمويل، بينما يف املرحلة اخلام�سة 

�ستة  درا���س��ات خلطط تطوير  اع���داد  �سيجري 

م�ساريع تنموية ريادية.

وجرى توقيع االتفاقية بح�سور اأمني عام 

وزارة ال�سياحة واالآثار الدكتور عماد حجازين 

وم�ساعد االأمني العام لل�سوؤون الفنية املهند�ض 

امين اأبو خروب واملهند�ض عاي�ض القطارنة من 

�سركة احتاد امل�ست�سارين للهند�سة والبيئة.

االنباط- عمان

ام�ض  عمان،  يف  اذربيجان،  �سفارة  احتفلت   

االث���ن���ني، ب���ذك���رى ي����وم ال��ع��ل��م االذرب���ي���ج���اين. 

“ي�سادف  ب��ي��ان ���س��ح��ايف  ال�����س��ف��ارة يف  وق��ال��ت 

اأذربيجان  اليوم ذكرى يوم العلم يف جمهورية 

التا�سع من  اليوم  ر�سميا يف  اعتماده  ال��ذي مت 

ت�سرين االول عام 1918، بعد اأن نالت اذربيجان 

ان  اىل  وا�سارت  ا�ستقاللها يف 28 ايار 1918”. 

علم اذربيجان بالوانه الثالثة االزرق واالحمر 

واالأخ�����س��ر يرمز اىل ال��ع��زة وال��ك��رام��ة ويجمع 

االإن�سانية والت�سامح  بني طياته جميع معاين 

نفو�ض  تعي�ض يف  ال��ت��ي  وال��وط��ن��ي��ة  واالع���ت���زاز 

االذرب��ي��ج��ان��ي��ني، ف��ه��و رم���ز ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز 

لكل م��واط��ن اذرب��ي��ج��اين وع��ل��ى م��ر الع�سور. 

وقالت “�سيبقى علم اأذربيجان �ساخما وروؤو�سنا 

كذلك بعزة وكرامة، حامال معه اآم��ال ال�سعب 

االذربيجاين وعزة ارا�سيه”.

االنباط- جر�ش

احل��ك��وم��ي  ج��ر���ض  م�ست�سفى  م��دي��ر  ق����ال   

اإن امل�ست�سفى زود ق�سم  الدكتور �سادق العتوم، 

العزل اخلا�ض ملر�سى فريو�ض كورونا باأجهزة 

مراقبة العالمات احليوية )املونوتر( واأجهزة 

م�ساعدة ت�ستخدم قبل التنف�ض ال�سناعي.

م�����س��ت�����س��ف��ى ج��ر���ض  اأن  ال���ع���ت���وم  واأ������س�����اف 

اأع���دادا كبرية من م�سابي ك��ورون��ا يف  ي�ستقبل 

املحافظة، وكذلك احلاالت املر�سية املحولة من 

حمافظات اأخ��رى، م�سريا اإىل تخ�سي�ض ق�سم 

عزل بع�سرين �سريرا، منها ع�سرة اأ�سرة للعناية 

احلثيثة.

وال���ك���وادر  امل�ست�سفى  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  واأك�����د 

احلايل  ال�سحي  الو�سع  مع  للتعامل  الطبية 

رغم كرثة االإ�سابات بالفريو�ض يف جر�ض، نظرا 

الأن امل�ست�سفى ي�سهد ه��ذه االأي���ام زي��ادة كبرية 

نتيجة  اخلارجية  للعيادات  املراجعني  ب��اأع��داد 

االأخ��رى،  ال�سحية  اخل��دم��ات  ا�ستقبال  ايقاف 

الفتا اإىل �سرف نحو األف و�سفة طبية يومياً.
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قانون الإنتخاب احلايل وجد اأ�شاًل لدعم العمل احلزبي من خالل ت�شكيل القوائم احلزبية 

ب��ال��رغ��م م��ن اأن امل��م��ار���ش��ات احل��ال��ي��ة ت�شع بع�ض احل�����ش��وات م��ن امل��ر���ش��ح��ن م��ع غ��ره��م من 

وع��دم متكنها من  الأح���زاب  ذل��ك �شعف  وال�شبب يف  الأق��وي��اء من غر احلزبين؛   امل�شتنوبن 

على  �شتجري  الإنتخاب  قانون  اأن  وحيث  القبة؛   لتحت  للو�شول  اإنتخابياً  تناف�ض  كتل  ت�شكيل 

اأ�شا�شه الإنتخابات للمرة الثانية فيبدو اأن الأحزاب ال�شيا�شية اإقتنعت ب�شرورة طرح مر�شحيها 

التا�شعة ع�شرة  الإنتخابية  ال��دورة  الأح��زاب يف هذه  اأن مر�شحي  للتناف�ض؛ والدليل على ذلك 

حتوي كماً هائاًل من املر�شحن احلزبين؛ وهذا ي�شّكل فعاًل ظاهرة اإ�شتثنائية رمبا تفوقت على 

اإنتخابات عام ١٩٨٩؛ ومع ذلك فطرح القوائم احلزبية اأ�شك اأنه جاء للتناف�شية اأو  للفوز ملقاعد 

نيابية بقدر ما هو لإ�شتغالل ال�شلف املالية التي �شمح بها نظام التمويل املايل لالأحزاب:

بواقع  ع�شر  التا�شع  للمجل�ض  العامة  النيابية  لالنتخابات  املر�شحة  القوائم  ع��دد  بلغ   .١

2٩5 قائمة ت�شم ١7١7 مر�شحا ومر�شحة؛ منهم 36٨ من الإن��اث، و ٨٨ مر�شحا عن املقاعد 

امل�شيحية، و25 مر�شحا عن مقاعد ال�شرك�ض وال�شي�شان؛ يف حن بلغ عدد املر�شحن احلزبين 

الإنتخابات  5٪  يف  ب��واق��ع  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  -ب��ي��د  22٪  م��ن املر�شحن  ب��واق��ع   3٨2 مر�شحاً  ح���وايل 

املا�شية-؛ واحلزبيون ميثلون هذا العام حوايل ٤٠ حزباً.

2. الأحزاب امل�شاركة يف الإنتخابات مل تتمكن كلها من ت�شكل كتل خا�شة بها؛ فبع�شها �شكل 

قوائم خا�شة واأخرى خمتلطة بن حزبين وغرهم  ومعظمها م�شتندة على قوائم ع�شائرية اأو 

اأو م�شركة حّلها من الأحزاب؛ وبع�شها ركب  مناطقية؛ وغرها �شّكلت قوائم حزبية باإئتالف 

املوجة و�شّكل قوائم حتى ولو هالمية؛ ومهما كانت القوائم وطبيعتها وحمتواها وروؤيتها فاحلق 

يقال باأن الأحزاب ولأول مرة تهّب لغايات اأخذ دورها الطبيعي للم�شاركة على اأمل حتقيق بع�ض 

النتائج الإيجابية وحت�شيل بع�ض املقاعد النيابية حتت القبة؛ واإن كان ذلك �شعباً اإل اأن م�شروع 

الألف ميل يبداأ بخطوة. 

الأح��زاب  املنبثق عن قانون  ل��الأح��زاب  امل��ايل  التمويل  لتعديالت نظام  ك��ان  3. لالأمانة رمب��ا 

الأردنية والذي �شمح للحزب باحل�شول على �شلفة مالية خلو�ض الإنتخابات هو الذي �شّجع  تلك 

ال�شريع، ولي�ض بهدف  املايل  الأح��زاب لت�شكيل قوائمها النتخابية بهدف احل�شول على الدعم 

املناف�شة اجلادة كما هو متوقع، ف�شاًل عن دعمها لرغبة احلكومة بت�شجيل م�شاركة حزبية وا�شعة 

يف الإنتخابات وفقاً للروؤى امللكية ال�شامية بغ�ض النظر عن نتائج القراع والفرز.

من  �شوى  البّتة  ظاهرة  تكن  مل  احلزبية  للقوائم  الإنتخابية  الدعاية  حتى  الأ���ش��ف  مع   .٤

التوا�شل  اإلكرونية عرب من�شات  دعائية  دعائية ومواد  وبرو�شورات  يافطات حمدودة جماعية 

الإجتماعي؛ وتاهت براجمهم الإنتخابية بن �شور املر�شحن امل�شتقلن املليئن مالياً؛  واأكرثوا 

من املواد الدعائية على من�شات التوا�شل الإجتماعي؛ وال�شبب يف ذلك وا�شح وهو �شعف الدعم 

املادي واإ�شتغاللهم لل�شلف املالية فقط.

اأنها ممثلة  5. بع�ض القوائم احلزبية ت�شكلت على طريقه خجولة دون الإف�شاح عن نف�شها 

لأحزاب بالرغم من حملها اأ�شماء اأحزابها؛ وعدم �شراحتها يف حزبيتها موؤ�شر على �شعفها و عدم 

التمثيل احلزبي  واأ�شباب ذلك �شعف  النتائج؛  دون  لغايات احل�شور  تناف�شيتها وتر�شحها فقط 

واإ�شتعانتها بح�شوات اإنتخابيه واإرتكازها على مفا�شل واإ�شطفافات ع�شائرية اأو مناطقية؛ كما اأن 

القوائم حتمل مرن�شحن من غر احلزبين.

6. املوؤ�شرات الأولية تقول باأن معظم تلك القوائم احلزبية ومر�شحيها ل يناف�شون ب�شدة على 

الفوز بقدر حماولتهم النزول لالنتخابات واحل�شول فقط على ال�شلفة املالية وتوفر اأكرب مبلغ 

الدعاية  كلفة  لتخفي�ض  الأح��زاب  تعمدت  ولذلك  ال�شيا�شي،  ال�شرف على حزبهم  لغايات  منها 

النتخابية ما اأمكنها ذلك لتوفر املبالغ لل�شرف على اأحزابها.

قبل  الوطنية  ال�شاحة  على  لها  ح�شور  لت�شجيل  براكمية  العمل  الأح���زاب  من  مطلوب   .7

ال�شروع يف العملية النتخابية ومنذ زمن؛ ومع الأ�شف فكثر من الأح��زاب غر موجودة على 

اخلريطة ال�شعبية واملجتمعات املحلية دومنا اأجندات اأو برامج اإقت�شادية اأو �شيا�شية اأو غرها؛ 

وال�شحيح �شتكون الأحزاب فاعلة اإن اإ�شتطاعته تغير نظرة املجتمع من الع�شائر �شوب  الدولة 

املدنية.

حزبية  لي�شت  والقوائم  ن�شبياً؛  �شكلي  النيابية  الإنتخابات  يف  احلزبي  احل�شور  ب�شراحة: 

باملطلق فاإما اإئتالف حزبي ملجموعة اأحزاب اأو ح�شوات مع غر حزبين؛ والتوقعات ت�شر اإىل اأن 

النتائج لي�شت مب�شرة كثراً للقوائم احلزبية؛ و�شيكون ح�شورهم الربملاين حمدود جداً كما هو 

متوقع؛ وواقعياً ل ميكن اأن تنجح الأحزاب دومنا حتّول من الفزعات وال�شطفافات الع�شائرية 

اأو املناطقية اأو غرها �شوب احلياة والدولة املدنية ااموؤمنة باحلزبية ودولة القانون.

د. محمد طالب عبيدات

 مرشحو األحزاب 
لإلنتخابات النيابية

الثالثاء    10  /  11  / 2020

االنباط- عمان

واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزي��ر  اأك��د   

اأهمية  اخلاليلة  حممد  الدكتور  الإ�شالمية 

ت��ط��وي��ر م��ف��اه��ي��م ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��وق��ف��ي��ة يف 

الأردن، والتي تدار مبوجب القانون من قبل 

دائرة تنمية اأموال الوقاف التابعة للوزارة.

ا�شتثمار  مديرية  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

اأموال  تنمية  لدائرة  التابعة  النقدي  الوقف 

الأوقاف بح�شور مدير عام الدائرة حممود 

بدر احلديد.

الوقف  مديرية  اإن�شاء  اإن  اخلاليلة  وقال 

ال��ن��ق��دي ج����اء ب��ع��د ت��ع��دي��ل ن���ظ���ام ا���ش��ت��ث��م��ار 

الوقفي، وهي نقطة حتول يف ا�شتثمار الوقف 

يف الردن، وحتى ل تبقى يف منط ا�شتثماري 

حمدد بعيدا عن التنوع، ماي�شهم بانعكا�شات 

اإيجابية كبرة على الموال الوقفية.

واأو���ش��ح اأن ال��دخ��ل ال�����ش��ن��وي م��ن ال��وق��ف 

دي���ن���ار، م�شيفا  م��الي��ن   6 ن��ح��و  اىل  و���ش��ل 

ال���ش��ت��ث��م��ارات  م�شاعفة  اىل  نتطلع  ن��ح��ن   «

وال�����ش����ت����ف����ادة م�����ن الم�����ت�����ي�����ازات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

النظرة  تكون  بحيث  ال�شريبية  بالإعفاءات 

لالأموال الوقفية نظرة �شمولية«.

تعمل  ال�����وزارة  اأن  اإىل  اخل��الي��ل��ة  واأ����ش���ار 

للعاملن  اإدخ���ار  �شندوق  اإن�شاء  على  حاليا 

ظروفهم  حت�شن  ب��ه��دف  الوق���اف  وزارة  يف 

الق��ت�����ش��ادي��ة. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال احل��دي��د اإن 

جاء  النقدي  الوقف  ا�شتثمار  مديرية  اإن�شاء 

لتحقيق هدف ا�شراتيجي ل�شتحداث منتج 

الأوقاف من  به وزير  ا�شتثماري جديد وجه 

يف  ال�شتثمار  نظام  لتعديل  متابعته  خ��الل 

نظام  وكذلك  الأوق���اف،  اأم��وال  تنمية  دائ��رة 

ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وت��اأم��ي��ن��ه��ا مب��وظ��ف��ن 

اخلا�شة  الإلكرونية  وبالأنظمة  خمت�شن 

بعملها.

يحقق  املديرية  ه��ذه  ان�شاء  اأن  اإىل  ولفت 

ت���ط���وي���ر اأع����م����ال ال�����دائ�����رة وزي��������ادة دوره�����ا 

ا�شتثمار  اإىل  اإ�شافة  والتنموي،  القت�شادية 

اموال الوقف النقدي املوجودة لدى الدائرة 

الوقفية،  ال��ربام��ج  ل�شالح  ع��وائ��د  لتحقيق 

���ك���ن م��وظ��ف��ي الأوق�������اف الإ���ش��ت��ف��ادة  ك��م��ا متمُ

اأرا����ض  ق��ط��ع  ل�����ش��راء  ع��ل��ى مت��وي��ل  للح�شول 

وال���ب���ن���اء و�����ش����راء ال�������ش���ي���ارات وغ���ره���ا م��ن 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ���ش��م��ن ال�����ش��واب��ط ال�����ش��رع��ي��ة، 

جانب  اإىل  م��ت��دن��ي��ة،  م��راب��ح��ة  ن�شبة  م��ق��اب��ل 

حت��ق��ي��ق ه����دف اج��ت��م��اع��ي م���ن خ����الل دع��م 

عجلة  بتحريك  وال�شهام  ال���وزارة،  موظفي 

الأه��داف  اأح��د  ه��و  ال��ذى  الوطني  القت�شاد 

اأم��وال  تنمية  دائ���رة  لن�����ش��اء  ال�شراتيجية 

الوقاف.

وح�شر الفتتاح املدراء العامون ل�شندوق 

ال�شمرات ودائرة احلج  الدكتور عبد  الزكاة 

والعمرة املهند�ض جمدي البطو�ض و�شندوق 

التابعن  امل��دراء  ف��وؤاد كوري وعدد من  احلج 

لدائرة تنمية اأموال الوقاف.

االنباط- عمان

 ق����ال م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 

مهيدات  ن��زار  الدكتور  وال���دواء  للغذاء 

والتفتي�ض يف مديرية  الرقابة  كوادر  اأن 

امل�شتلزمات والأجهزة الطبية وبالتن�شيق 

�شبطت  املخت�شة  الأمنية  الأج��ه��زة  مع 

غر  التجميل  م�شتح�شرات  م��ن  كمية 

املجازة يف م�شنع غر مرخ�ض يف ماركا 

من  قطعة  الف   5 بنحو  كميتها  ق��درت 

متنوعة. ا�شناف 

واأو������ش�����ح يف ب����ي����ان، ام�������ض الث���ن���ن، 

اأن امل�����ش��ن��ع امل��خ��ال��ف ي��ع��م��ل ع��ل��ى ان��ت��اج 

���ش��ي��ئ��ة دون  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات يف ظ�����روف 

م���راع���اة ادن����ى ال����ش���راط���ات وامل��ع��اي��ر 

ال�����ش��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ف�������ش���ال ع�����ن اإن����ت����اج����ه م�����ش��ت��ح�����ش��رات 

جم���ه���ول���ة امل���ك���ون���ات ق���د حت���ت���وي م���واد 

املعتمدة لدى  املوا�شفة  حمظورة ح�شب 

�شحة  على  خطورة  ي�شكل  ما  املوؤ�ش�شة، 

املوؤ�ش�شة  ان  على  م�شددا  م�شتخدميها، 

و�شتتخذ  امل��خ��ال��ف��ن  ب��ح��ق  ت��ت��ه��اون  ل��ن 

على  القائمن  بحق  الالزمة  الإجراءات 

الت�شنيع. موقع 

الرقابة  ف��رق  ان  اىل  مهيدات  واأ���ش��ار 

وال���ت���ف���ت���ي�������ض امل��خ��ت�����ش��ة ت���ن���ف���ذ ج����ولت 

ل��ل��ت��اأك��د  ال�����ش��اع��ة،  م����دار  ع��ل��ى  تفتي�شية 

م�����ن ح���������ش����ول م�����واق�����ع ت�������ش���ن���ي���ع م��ث��ل 

ه���ذه امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ع��ل��ى ال��راخ��ي�����ض 

ال����الزم����ة وال���ت���زام���ه���ا ب���ال����ش���راط���ات 

لنتاجها،  املعتمدة  ال�شحية  وامل��ع��اي��ر 

من�شاآت  ال��رق��اب��ة  اع��م��ال  ت�شتهدف  ك��م��ا 

ب���ي���ع وت��������داول امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ل��ل��ت��اك��د 

امل��ت��داول��ة  امل�شتح�شرات  جميع  ان  م��ن 

امل��ح��ل��ي��ة جم����ازة م���ن قبل  يف الأ�����ش����واق 

امل���وؤ����ش�������ش���ة ومب������ا ي���ك���ف���ل م���اأم���ون���ي���ت���ه���ا 

ودع��ت  م�شتخدميها.  و���ش��الم��ة  و�شحة 

معها  التوا�شل  اىل  املواطنن  املوؤ�ش�شة 

مالحظة  او  ���ش��ك��وى  اي  وج���ود  ح���ال  يف 

وع���ل���ى م�����دار ال�����ش��اع��ة م���ن خ����الل خط 

والربيد   117114 املجاين  ال�شكاوى 
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 وزير األوقاف يفتتح مديرية الوقف النقدي

 الغذاء والدواء تضبط 5 االف قطعة 
من مستحضرات تجميل غير مجازة

االنباط-عمان

 اأعلن م�شت�شفى اجلامعة الأردنية جدولة وتعديل 

م��واع��ي��د ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة امل��ح��ج��وزة خ���الل ي��وم 

اإر�شال  �شيتم  انه  مو�شحا  احلظر،  واأي��ام  النتخابات 

ر�شائل ن�شية للمراجعن قبل املوعد اجلديد بيوم.

ه��ذا  ان  الث��ن��ن،  ام�����ض  ب��ي��ان،  يف  امل�شت�شفى  واأك���د 

الج����راء ي��اأت��ي ت��زام��ن��ا م��ع ق���رار احل��ك��وم��ة بتعطيل 

الثالثاء  غ��دا  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر 

احلظر  ف��ر���ض  وق����رار  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  ب�شبب 

الثالثاء  م�شاء  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأي��ام  اأرب��ع��ة  مل��دة  ال�شامل 

وحتى �شباح يوم الأحد املقبل.

واأو�����ش����ح امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اأن����ه مي��ك��ن ال���ش��ت��ف�����ش��ار عن 

املن�شة،  ال��دخ��ول اىل  امل��واع��ي��د اجل��دي��دة م��ن خ��الل 

والإ���ش��ت��ع��الم ع��ن امل��واع��ي��د م��ن خ���الل ال�����ش��غ��ط على 

اأيقونة املواعيد املحجوزة.

مستشفى الجامعة يعدل مواعيد 
عياداته ليوم االنتخابات وايام الحظر

االنباط- العقبة

 ا�شتثنت �شلطة منطقة العقبة القت�شادية 

اخل���ا����ش���ة ج��م��ي��ع ق���ط���اع���ات ���ش��ل�����ش��ل��ة ال��ن��ق��ل 

من  يبداأ  ال��ذي  ال�شامل  احلظر  من  والتزويد 

ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة م�����ش��اء ال��ي��وم ال��ث��الث��اء اىل 

ال�شاعة ال�شاد�شة من �شباح الحد املقبل.

نايف بخيت  املهند�ض  ال�شلطة  وعمم رئي�ض 

وبلغت  الثنن،  ام�ض  �شباح  ا�شدره،  كتاب  يف 

ال��ذي  ال��ق��رار  امل�شتثناة،  القطاعات  جميع  ب��ه 

ا���ش��ت��ث��ن��ى 33 م��ي��ن��اء و���ش��رك��ة ل��وج�����ش��ت��ي��ة ون��ق��ل 

وامل�شتودعات  املحلية  الأ���ش��واق  حيوية  لدام��ة 

مبا حتتاجه من ال�شلع الإ�شراتيجية.

يذكر ان ٨٠ باملئة من �شادرات اململكة تاأتي 

م�شتوردات  ت�شكل  حن  يف  العقبة  موانئ  عرب 

اململكة عرب املوانئ 65 باملئة.

االنباط- عمان

 

املفتوحة  البيانات احلكومية  ن�شرت من�شة 

 ٤5 ق��ب��ل  م��ن  ب��ي��ان��ات مفتوحة  3٨7 جم��م��وع��ة 

لتقرير  وفقا  ١٤ قطاعا،  جهة حكومية �شمن 

اح�شائي حول البيانات احلكومية املفتوحة.

وزارة  موقع  على  املن�شور  التقرير  وح�شب 

الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة ف���ان احل��ك��وم��ة 

احلكومية  البيانات  �شيا�شة  اق���رت  وان  �شبق 

من  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  اط����الق  ومت  امل��ف��ت��وح��ة 

م��ن�����ش��ة ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة على 

https:// الل��ك��رون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ب���واب���ة 

.data.jordan.gov.jo
وا�شدرت وزارة القت�شاد الرقمي، تعليمات 

البيانات  من�شة  على  احلكومية  البيانات  ن�شر 

تهدف  والتي   2٠١٩ ل�شنة  املفتوحة  احلكومية 

اإىل حوكمة اإدارة البيانات احلكومية املفتوحة 

يف اجلهات احلكومية.

اأ���ش��درت  احلكومة  ان  اىل  التقرير  وا���ش��ار 

ال���رخ�������ش���ة الأردن������ي������ة ل���ل���ب���ي���ان���ات امل��ف��ت��وح��ة 

وع��م��م��ت��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

ا�شتخدام  تعزيز  بهدف  مب�شمونها  لاللتزام 

بحرية  وال�شماح  املفتوحة  احلكومية  البيانات 

ا�شتخدام  واإع��ادة  وا�شتخدام  وتعديل  م�شاركة 

جمموعات البيانات املن�شورة لأي غر�ض ودون 

قيود مع مراعاة بع�ض متطلبات اخل�شو�شية 

واحلماية ك�شروط لال�شتخدام.

وال��ري��اد  ال��رق��م��ي  القت�شاد  وزارة  وق��ام��ت 

مفاهيم  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   ٩٤ ب��ت��دري��ب  ة 

وا���ش��ا���ش��ي��ات ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة 

وك��ي��ف��ي��ة ج���رد وجت��ه��ي��ز جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات 

ل��ن�����ش��ره��ا ع��ل��ى م��ن�����ش��ة ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة 

املفتوحة.

وي��ع��ر���ض ال��ت��ق��ري��ر اإح�����ش��اءات ح���ول حالة 

ا����ش���ت���ج���اب���ة اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ل��ل��ب��ي��ان��ات 

جهة   ١26 اأن  تبن  حيث  املفتوحة،  احلكومية 

١32 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة قامت  م��ن م��ا جم��م��وع��ه 

اأي  ارت��ب��اط  و���ش��اب��ط  ب��ي��ان��ات  من�شق  بت�شمية 

التي  اجلهات  ع��دد  بلغ  بينما  باملئة   ٩5 بن�شبة 

ح�شرت التدريب ٩٤ جهة مبا ن�شبته 7١ باملئة 

ن�شبته  مبا  ال�شتمارة  بتعبئة  جهة   6٠ وقامت 

٤5 باملئة يف حن بلغ عدد اجلهات التي قامت 

3٤ باملئة. ٤5 جهة اأي بن�شبة  بالن�شر 

واأظ��ه��رت الأرق���ام ازدي��اد اأع��داد جمموعات 

ال���ب���ي���ان���ات امل���ن�������ش���ورة ع��ل��ى م��ن�����ش��ة ال��ب��ي��ان��ات 

اأن��ه  تبن  اذ  �شنة،  ك��ل  يف  املفتوحة  احلكومية 

بيانات  جم��م��وع��ة   3٨7 جم��م��وع��ه  م��ا  ن�شر  مت 

املا�شي  الول  ت�شرين  منت�شف  حتى  مفتوحة 

 2٠١٩ ب��ي��ان��ات ع���ام  2٩٤ جم��م��وع��ة  ب���  م��ق��ارن��ة 

32 باملئة. بن�شبة زيادة بلغت حوايل 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��دد جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات 

اأظهرت  فقد  النا�شرة  اجلهة  ح�شب  املن�شورة 

احتلت  والآث�����ار  ال�����ش��ي��اح��ة  وزارة  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 

جم��م��وع��ة   66 ب��ن�����ش��ر  وق���ام���ت  الأوىل  امل��رت��ب��ة 

ب���ي���ان���ات، ت��ل��ت��ه��ا اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

بن�شر  الجتماعي  لل�شمان  العامة  واملوؤ�ش�شة 

وزارة  وقامت  بالت�شاوي،  بيانات  جمموعة   2٩

6 جمموعات. القت�شاد الرقمي بن�شر 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��دد جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات 

البيانات  من�شة  على  القطاع  ح�شب  املن�شورة 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة وال���ت���ي جم��م��وع��ه��ا ١5 

ال���ن���ت���ائ���ج ان ق��ط��اع  اأظ����ه����رت  ق���ط���اع���ا، ف���ق���د 

الق��ت�����ش��اد وال��ع��م��ال ق���د اح��ت��ل امل���رك���ز الأول 

بن�شر ما جمموعه ٨7 جمموعة بيانات اأي مبا 

الكلي  البيانات  جمموع  م��ن  باملئة   2٤ ي�شكل 

احلكومة  م��ن  ك��ل  ويليه  املن�شة  على  املن�شور 

وقطاع  ب��ي��ان��ات،  67 جمموعة  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع 

على  ب��ي��ان��ات  جم��م��وع��ة   66 والآث����ار  ال�شياحة 

التوايل.

 العقبة الخاصة تستثني 33 ميناء وشركة نقل
 من الحظر الشامل

 منصة البيانات الحكومية المفتوحة تنشر 387 
مجموعة بيانات من 45 جهة



االقت�صادي

50  الثالثاء   10 /  11  / 2020 

االنباط- عمان

ال��ك��ب��اري��ت��ي  ن��ائ��ل  الأردن  رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة  دع����ا   

القطاع التجاري اإىل امل�شاركة الفاعلة يف عملية القرتاع 

لالنتخابات النيابية التي �شتجري غدا الثالثاء لختيار 

ال���ذي���ن مي��ل��ك��ون روؤي�����ة وا���ش��ح��ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف جت���اوز 

ال�شعوبات القت�شادية التي تواجه البالد.

اإن  الث��ن��ن  ام�����س  ب��ي��ان �شحفي  ال��ك��ب��اري��ت��ي يف  واك���د 

د�شتوري  وا�شتحقاق  وطنية  ���ش��رورة  النيابية  املجال�س 

يعلق عليها القطاع القت�شادي الآمال لو�شع الت�شريعات 

بقيادة  الق��ت�����ش��ادي  ال���ش��الح  م�شرية  ملوا�شلة  املنا�شبة 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

اجلميع  على  حتتم  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  وا���ش��ار 

على  ق��ادر  ق��وي  ن��واب  جمل�س  واإف���راز  م�شوؤولياته  حتمل 

املقبلة  للمرحلة  املطلوبة  القت�شادية  ال�شيا�شات  ر�شم 

بيئة  لتعزيز  اململكة  حتتاجها  التي  الت�شريعات  واق���رار 

وال�شتثمار. الأعمال 

بن  م�شتمر  توا�شل  هناك  يكون  ب��اأن  اأمله  عن  وع��ر 

جم��ل�����س ال���ن���واب وال��ق��ط��اع الق��ت�����ش��ادي ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات 

اأع��م��ال��ه لتذليلها  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ن��ظ��ر ح��ول 

ومعاجلتها مبا ي�شب يف م�شلحة القت�شاد الوطني.

كثريا  ي��ع��اين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأن  الكباريتي  واو���ش��ح 

من عدم ا�شتقرار الت�شريعات والقوانن املتعلقة باأعماله 

الأردن  م�����ش��ك��ل��ة  اأن  م���وؤك���دا  ب��امل��م��ل��ك��ة،  الأع����م����ال  وب��ي��ئ��ة 

ب��الأ���ش��ا���س ه���ي اق��ت�����ش��ادي��ة م���ا ي��ت��ط��ل��ب ان ي��ك��ون ه��ن��اك 

ت�شريعات ع�شرية تنا�شب املرحلة احلالية التي نعي�شها.

االنباط- عمان

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��م��ان 

الجتماعي �شعارها اجلديد امل�شتوحى من 

���ش��ج��رة ال��زي��ت��ون ال��ت��ي ت��ع��ر ع��ن مفاهيم 

ال���ش��ت��دام��ة وال��ن��م��و وال���ع���ط���اء م���ن جيل 

املوؤ�ش�شة  مرتكزات  م��ع  املتوافق  جيل  اإىل 

وروؤيتها. ور�شالتها 

ام�س  �شحايف  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  وقالت 

اإن ���ش��ع��اره��ا اجل��دي��د ي��اأت��ي من  الث���ن���ن، 

���ش��ج��رة ال��زي��ت��ون مل��ا حتمله م��ن م��دل��ولت 

العطاء والنمو والدميومة، ما يتوافق مع 

جوهر ال�شمان الجتماعي يف تعزيز ركائز 

وا�شتدامة  ومفاهيم احلماية الجتماعية، 

التاأميني لالأجيال كافة. نظامه 

على  جاء  اجلديد  �شعارها  اأن  واأ�شافت 

جمموعة  مت�شمناً  الزيتون  �شجرة  �شكل 

م����ن امل��ن��ح��ن��ي��ات امل��ت��ن��ا���ش��ق��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا 

ل��ت��ك��وي��ن ال�����ش��ك��ل امل���ائ���ل ل�����ش��اق ال�����ش��ج��رة 

ال��ت��ي حتمل ال���ورق وال��ث��م��ار لإ���ش��ف��اء روح 

اجلذور  ر�شم  اإىل  اإ�شافة  والعطاء،  احلياة 

لتعطي  ال�شجرة  ان�شيابية  م��ع  لتتما�شى 

م���دل���وًل م��ت��م��ث��اًل ب��اأ���ش��ال��ة ال�����ش��ج��رة من 

خالل جذورها املعرة عن عطائها.

وي���اأت���ي ت��ب��ّن��ي ه���ذا ال�����ش��ع��ار ت��زام��ن��اً مع 

التي  امل��ب��ارك��ة  ال�شجرة  ث��م��ار  جني  مو�شم 

مرحلة  اإىل  الن��ت��ق��ال  رم��زي��ت��ه��ا  يف  مت��ث��ل 

العطاء بعدما متكنت املوؤ�ش�شة من تو�شعة 

م��ظ��ل��ت��ه��ا ل��ت�����ش��م��ل ���ش��ري��ح��ة وا����ش���ع���ة م��ن 

�شخ�س  كل  قانونها  يف  وت�شمل  العاملن، 

يعمل على اأر�س اململكة.

ت�شمنها  التي  اخلم�س  الأوراق  وتعر 

مبا  حالياً  املطبقة  التاأمينات  عن  ال�شعار 

�شتعمل  ال���ذي  ال�شحي  ال��ت��اأم��ن  ذل���ك  يف 

امل�شتقبل  يف  بتطبيقه  البدء  على  املوؤ�ش�شة 

ال��ق��ري��ب، ف��ي��م��ا ُت��ع��ر ال��ث��م��ار ع��ن رم��زي��ة 

املوؤ�ش�شة. التي تقدمها  املنافع 

لونن  ا�شتخدمت  اأنها  املوؤ�ش�شة  وبّينت 

الخ�شر  وهو  اجلديد  �شعارها  ت�شميم  يف 

الذي  والثمار  والأوراق  لل�شاق  الزيتوين 

ي��ع��ر ع��ن ال��ن��م��و واخل���ري وال��ع��ط��اء ال��ذي 

الثاين  اللون  اأم��ا  املوؤ�ش�شة،  ور�شالة  يتفق 

ف��ه��و ال���ل���ون ال��ب��ن��ي ال�����ذي ا���ش��ت��خ��دم م��ع 

اجل����ذور ل��ي��ع��ر ع��ن ال��ث��ب��ات وال���ش��ت��ق��رار 

والأمان.

ت�شميم  ن��ف��ذت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار 

جمموعة  �شركة  مع  بالتعاون  ال�شعار  هذا 

طالل اأبو غزالة و�شركاه.

االنباط- عمان

 قال نقيب اأ�شحاب املخابز واحللويات عبد الإله احلموي 

اإن الإقبال على املخابز ام�س الثنن يف امل�شتوى العتيادي، 

متوقعا اأن ي�شل ذروته غدا يف ظل احلظر ملدة اأربعة اأيام.

تعمل  املخابز  اإن  ام�س  ت�شريحات،  يف  احلموي  واأ���ش��اف 

ل�شراء  اإياهم  داعياً  كافة،  املواطنن  احتياجات  تلبية  على 

احتياجهم فقط وعدم تكدي�س اخلبز غري املرر.

ولفت اإىل اأن املواد الأولية الالزمة لعمل املخابز متوفرة 

ول نق�س فيها.

االنباط- عمان

 ����ش���ارك وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة والث������ار ن��اي��ف ال���ف���اي���ز، ام�����س 

ال�شفر  �شوق  معر�س  من  الفرتا�شية  الن�شخة  يف  الثنن، 

ال�شهر احلايل،  11 من  ال� اعماله حتى  ت�شتمر  الذي  العاملي 

مب�شاركة ممثلن من الفعاليات ال�شياحية من الردن.

الذي  املعر�س  يف  امل�شاركة  اهمية  بيان،  يف  الفايز  واك��د 

التوا�شل الفرتا�شي، يف ظل ما  العام من خالل  جاء هذا 

العامل  العام من تداعيات فريو�س كورونا على  يحمله هذا 

اجمع، وتاأثريه على واقع ال�شياحة حول العامل.

الفرتا�شية  املعر�س  من�شة  يف  امل�شاركة  ان  الفايز  وقال 

ال��ت��وا���ش��ل بن  واإع�����ادة  ال��ت��ع��ايف  مل��رح��ل��ة  للتخطيط  م��ه��م��ة 

اأف�����ش��ل اخلطط  ال��ت��ع��رف على  وك��ذل��ك  الأط����راف،  خمتلف 

وال�شرتاتيجيات للم�شي قدماً يف املرحلة املقبلة.

ي�شارك فيه  الذي  املعر�س  الفايز خالل  الوزير  ويناق�س 

ال�شياحة من عدة دول، ورقة عمل تت�شمن  عدد من وزراء 

ن��ق��اط ع���دة اب���رزه���ا، الج�����راءات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة لدعم 

اىل  ا�شافة  ال�شياحي،  القطاع  يف  ت�شررا  الكرث  القطاعات 

العامة وحمور  وال�شالمة  ال�شفر اجلديدة  اجراءات  حمور 

ال�شياحة اخل�شراء النظيفة القل تزاحما.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ت��ن�����ش��ي��ط ال�����ش��ي��اح��ة 

لكي  فر�شة  يوفر  املعر�س  اإن  عربيات،  عبدالرزاق  الدكتور 

يجتمع اأبرز اخلراء واملخت�شن يف قطاع ال�شفر وال�شياحة 

من جميع اأنحاء العامل، مع �شركائهم التجارين من خالل 

ب�شناعة  تعنى  م��و���ش��وع��ات  لبحث  الف��رتا���ش��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

وال�شفر. ال�شياحة 

وا�����ش����اف ان امل���ح���ور ال����ش���ا����ش���ي ال�����ذي ���ش��ريت��ك��ز ع��ل��ي��ه 

امل�����ش��ارك��ون ه��و ب��ح��ث ت��داع��ي��ات ف��ريو���س ك��ورون��ا ومناق�شة 

�شرورة  اىل  داعيا  املقبل،  العام  التعايف  ملرحلة  ال�شتعداد 

والعالقات  الت�شالت  على  للحفاظ  كافة،  اجلهود  ت�شافر 

التي تربط بن خمتلف الأطراف يف هذه ال�شناعة، اإ�شافة 

يجري  ما  حقيقة  وفهم  الراهنة،  التحديات  مواجهة  اإىل 

للتعايف  قوية  اأ�ش�س  واإر�شاء  امل�شبوقة،  الأوق��ات غري  يف هذه 

والبتكار عام 2021 .

وي���ذك���ر ان���ه وع��ل��ى م����دار الأي�����ام ال��ث��الث��ة م���ن امل��ع��ر���س 

الف����رتا�����ش����ي، ���ش��ت��ت��م م��ن��اق�����ش��ة ح���ال���ة ال����ش���ط���راب ال��ت��ي 

اأبرز  اإىل  بالتطرق  النقا�شات  �شتبداأ  القطاع، حيث  ي�شهدها 

الجتاهات والتوقعات يف هذا ال�شدد.

يت�شمنها جدول  التي  والفعاليات  املو�شوعات  اأبرز  ومن 

ال�شياحة  ت��وق��ع��ات  جل�شة  الأ���ش��ب��وع،  ل��ه��ذا  امل��ع��ر���س  اأع��م��ال 

واملوؤمتر  اإنرتنا�شونال،  يورومونيتور  تديرها  التي  العاملية 

امل�شوؤولة،  ال�شياحة  وبرنامج  ال�شياحي،  لال�شتثمار  الدويل 

وقمة  ال��ط��ريان،  ق��ط��اع  ع��ن  للحديث  خم�ش�شة  وجل�شات 

لل�شفر  العاملي  واملجل�س  العاملية،  ال�شياحة  منظمة  وزراء 

العاملي. ال�شفر  وال�شياحة و�شوق 

ك��ب��ار  و  ال�����ش��ي��اح��ة  امل���وؤمت���ر وزراء  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف ج��ل�����ش��ات 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن والأك���ادمي���ي���ن ال���ب���ارزي���ن وخ�����راء ال�����ش��ح��ة، 

وح�شداً من اأبرز و�شائل الإعالم العاملية.

 الكباريتي يدعو القطاع التجاري الختيار نواب يملكون رؤية اقتصادية

الضمان االجتماعي تطلق شعارها الجديد المستوحى من شجرة الزيتون

 الحموي: اإلقبال على المخابز في 
مستواه االعتيادي

 وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العالمي

 زين تدعم برنامج بنات كونكت
 لتبادل اللغات

 انتاج: منصة اجتماعية للسيدات 
العامالت في تكنولوجيا المعلومات

مراقبة الشركات تجدد دعوتها 
لالستفادة من خدماتها االلكترونية

منظمة الصحة العالمية تمنح األميرة 
منى جائزة المدير العام

االنباط- عّمان

دع��م��ا  الأردن  زي����ن  ���ش��رك��ة  خ�����ش�����ش��ت   

ل��رن��ام��ج »ب���ن���ات ك��ون��ك��ت« ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه 

الن�شاء  لتعليم  الربحية  غري  اآم��ال  �شركة 

باململكة. الالجئات 

وح�����ش��ب ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ع��ن زي���ن ام�����س 

الث����ن����ن، ����ش���ت���زود ����ش���رك���ة زي�����ن خ���دم���ات 

يف  ال��الج��ئ��ات  للن�شاء  املجانية  الإن��رتن��ت 

يف  امل�شاركة  م��ن  لتمكينهن  جر�س  خُم��ّي��م 

لتبادل  جل�شات  �شينظم  ال���ذي  ال��رن��ام��ج 

والتعّلم  الإنرتنت،  عر  والثقافات  اللغات 

من  امل�شاركات  متكن  بهدف  الفرتا�شي 

مهارات  وتعزيز  ال�شخ�شية  املهارات  تنمية 

درو����س  تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الت�����ش��ال، 

اأ�شبوعيا داخل املخيم. اللغة الإجنليزية 

الدعم  م��ن  امل�شتفيدات  ع��دد  اأن  ي��ذك��ر 

1191 م�����ش��ت��ف��ي��دة، وع��دد  ح��ت��ى ال��ي��وم ب��ل��غ 

���ش��ّي��دة، كما   219 ال��رن��ام��ج  املُ�����ش��ارك��ات يف 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ج��ام��ع��ة   28 ���ش��ارك��ت 

�شاعة   1752 ب��ت��ق��دمي  وك���ن���دا  الأم���ريك���ي���ة 

ُم�شّجلة. حمادثة 

االنباط- عمان

اأعلنت جمعية �شركات تقنية املعلومات   

ت��وف��ري من�شة  »ان���ت���اج« ع��ن  والت�������ش���الت 

قطاع  يف  ال��ع��ام��الت  لل�شيدات  اجتماعية 

املعلومات. تكنولوجيا 

ام�س  ان��ت��اج  ع��ن  ب��ي��ان �شحفي  وح�����ش��ب 

الث���ن���ن، ت��ه��دف امل��ن�����ش��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة 

واخل�����������رات ل���ت���ط���وي���ر ال�������ق�������درات ل����دى 

العمل  يف  والراغبات  العامالت  ال�شيدات 

والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

�شمن مبادرة »�شي تك�س«.

وت��ط��م��ح اجل��م��ع��ي��ة اىل م�����ش��ارك��ة امل��ئ��ات 

م��ن ال�����ش��ي��دات يف امل��ن�����ش��ة، ب��ه��دف متكن 

وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  قطاع  يف  الإن���اث 

ورائدات  وموظفات  كقادة  �شواء  املعلومات 

اأعمال.

وقالت ع�شو هيئة املديرين يف اجلمعية 

مب�شاركة  ت�شعى  »ان��ت��اج«  اإن  دروي�����س  رب��ى 

املراأة  جميع اجلهات لزيادة ن�شبة م�شاركة 

يف القت�شاد وفق معايري وا�شحة.

اأطلقتها  تك�س«  »�شي  م��ب��ادرة  ان  يذكر 

بدعم   2018 ع��ام  نهاية  يف  »ان��ت��اج«  جمعية 

من الوكالة الأملانية للتنمية.

وي�شار اىل اأن الإناث العامالت يف قطاع 

ي�شكلن  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت 

33 باملئة من القوى العاملة بناء على اآخر 

اأعلنت عنها اجلمعية. درا�شة 
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 جددت دائرة مراقبة ال�شركات دعوتها 

من  ال���ش��ت��ف��ادة  ال���دائ���رة  م��ع  للمتعاملن 

اخلدمات اللكرتونية التي تقدمها بدون 

للحد  وذل���ك  مبا�شرة  ملراجعتها  احل��اج��ة 

مواجهة  اإج���راءات  ولتعزيز  الزدح���ام  من 

وب�����اء ف���ريو����س ك���ورون���ا وامل��ح��اف��ظ��ة على 

�شالمتهم.

وق���ال م��راق��ب ع���ام ال�����ش��رك��ات ال��دك��ت��ور 

وائ���ل ال��ع��رم��وط��ي، ام�����س، اإن���ه مت اإط���الق 

ال���ع���دي���د م����ن اخل�����دم�����ات الإل���ك���رتون���ي���ة 

ل��دائ��رة م��راق��ب��ة ال�����ش��رك��ات وذل���ك بهدف 

تب�شيط الإجراءات واحلفاظ على ال�شحة 

وال�شالمة العامة على موقع الدائرة.

وت�����ش��م��ل اخل����دم����ات: اإي�������داع حم��ا���ش��ر 

اج���ت���م���اع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ال����ع����ادي وغ��ري 

جمل�س  اإجتماع  حما�شر  واإي���داع  ال��ع��ادي، 

ق��رارات  واإي����داع  امل��دي��ري��ن،  وهيئة  الإدارة 

الإدارة  جمل�س  وق����رارات  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

العقد  واإي����داع  امل��دي��ري��ن،  هيئة  وق����رارات 

وال���ن���ظ���ام امل���ع���دل وحم���ا����ش���ر ال��ت��اأ���ش��ي�����س، 

وت���ق���دمي ط��ل��ب ت�����ش��ج��ي��ل ���ش��رك��ة ج��دي��دة، 

وت��ف��ع��ي��ل ح�����ش��اب ال�����ش��رك��ة الإل����ك����رتوين، 

برمز  الت�شجيل  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول 

.)QR( ال�شريعة ال�شتجابة 

ك��م��ا ت�����ش��م��ل اخل���دم���ات احل�����ش��ول على 

ال�شتجابة  برمز  الأم���ر  يهمه  مل��ن  �شهادة 

ال����ق����رارات  واإي��������داع   ،)QR( ال�����ش��ري��ع��ة 

واحل�شول  )امليزانيات(،  املالية  والبيانات 

على موعد لتقدمي طلب ت�شفية اأو �شطب 

وعقد  املطلوبة،  الوثائق  وارف��اق  لل�شركة 

اج��ت��م��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام 

و���ش��ائ��ل الت�������ش���ال امل���رئ���ي والل���ك���رتوين، 

واحل�������ش���ول ع���ل���ى م���وع���د ل���ت���ق���دمي ط��ل��ب 

الن�������ش���ح���اب ب��������الإرادة امل���ن���ف���ردة، واإرف������اق 

موعد  على  واحل�شول  املطلوبة،  الوثائق 

الوثائق  واإرف���اق  ال��ت��ن��ازل  �شندات  لتنفيذ 

املطلوبة.

واأ�شار العرموطي اىل اأن هذه اخلدمات 

املحافظات  جميع  يف  متاحة  اللكرتونية 

ل�����ش��رك��ات ال��ت�����ش��ام��ن، ���ش��رك��ات ال��ت��و���ش��ي��ة 

امل�����ش��وؤول��ي��ة  ذات  ال�������ش���رك���ات  ال��ب�����ش��ي��ط��ة، 

امل����ح����دودة، ���ش��رك��ات امل�����ش��اه��م��ة اخل��ا���ش��ة، 

����ش���رك���ات امل�����ش��اه��م��ة ال���ع���ام���ة، ال�����ش��رك��ات 

الجنبية العاملة، ال�شركات الجنبية غري 

التي  ال�شركات  املعفاة،  ال�شركات  العاملة، 

ل تهدف للربح، وال�شركات املدنية.

الراغبن باحل�شول على  وقال ان على 

هذه اخلدمات تفعيل ح�شاب ال�شركة على 

موقع دائرة مراقبة ال�شركات.

ودع����ا ال��ع��رم��وط��ي يف ح���ال وج����ود اأي���ة 

دائ����رة  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  اإىل  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 

اب  ال��وات�����س  خ��الل  م��ن  ال�شركات  مراقبة 

اإىل  ال��ت��ال��ي��ة دون احل���اج���ة  ع��ل��ى الرق������ام 

م���راج���ع���ة ال����دائ����رة:خ����دم����ات ال��ت�����ش��ج��ي��ل 

ال��ت��ع��دي��الت  خ���دم���ات   ،)0797774900(

 ،)0799777073( وامل���ال���ي���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

خ���������دم���������ات ال�����ت�����������ش�����ف�����ي�����ة وال�����������ش�����ط�����ب 

.)0799777083(
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�شمو  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة  منظمة  منحت 

الأم������رية م��ن��ى احل�����ش��ن، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

التمري�س  وراع���ي���ة  الأردين  ال��ت��م��ري�����ش��ي 

جائزة  املتو�شط،  �شرق  اإقليم  يف  والقبالة 

مدير عام منظمة ال�شحة العاملية، تقديراً 

عقود  �شتة  م���دى  ع��ل��ى  امل��ت��وا���ش��ل  لدعمها 

جمال  يف  وج��ه��وده��ا  وال��ق��ب��ال��ة،  للتمري�س 

الدولية. ال�شحة 

لها  كلمة  يف  منى  الأم���رية  �شمو  وق��ال��ت 

الفرتا�شي  الجتماع  يف  م�شاركتها  خالل 

الثالثة  دورت��ه  يف  العاملية  ال�شحة  جلمعية 

ك�شنة   2020 ع���ام  ت��ك��ري�����س  اإن  وال�����ش��ب��ع��ن، 

دول���ي���ة ل��ل��ت��م��ري�����س وال���ق���ب���ال���ة م���ن ���ش��اأن��ه 

اأن  م�����ش��ي��ف��ة  امل�������ش���رتك،  ال��ع��م��ل  ي��ح��ف��ز  اأن 

للمالين  ملهماً  ع��ام��اً  ك��ان  احل���ايل  ال��ع��ام 

م���ن ال��ع��ام��ل��ن وال���ع���ام���الت يف ال��ت��م��ري�����س 

والقبالة.

ال��ع��ام��ل��ن  »اإن ه����وؤلء  ���ش��م��وه��ا  وت��اب��ع��ت 

اأنف�شهم  م��ن  ي��ه��ب��ون  ال�����ش��ح��ي  ال��ق��ط��اع  يف 

ي��ع��ّر���س �شحته  م��ن��ه��م  ف��ال��ك��ث��ري  ي���وم���ي���اً. 

على  ليحافظوا  للخطر،  وحياته  و�شالمته 

بالرغم  بعطائهم،  م�شتمرون  وهم  حياتنا، 

يواجه  الذي  والإجهاد،  والقلق  التوتر  من 

العديد منهم«.

واأك����دت ���ش��م��وه��ا ����ش���رورة ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

بتعليم  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال����ك����وادر 

ل�شمان  منهم،  للمزيد  الوظائف  وتوفري 

اأم وط��ف��ل وط��ال��ب وج���د على  ح�����ش��ول ك��ل 

اآمنة، بالإ�شافة اإىل توفري  خدمات �شحية 

الأج�����ور ال��ع��ادل��ة واحل��م��اي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف 

ال��ك��وادر  ف��ه��ذه  جم��ايل ال�شحة وال��رع��اي��ة، 

على  ال��ع��امل  �شت�شاعد  ال��ت��ي  ه��ي  ال�شحية 

التعايف.

اإط���������ار ع��ر���ش��ه��ا  ����ش���م���وه���ا يف  ول���ف���ت���ت 

مل��ق��رتح��ن مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا اإىل 

ال�شحية،  الأولوية لالأنظمة  اإعطاء  اأهمية 

الأولية  ال�شحية  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي 

ال��وب��اء،  واإدارة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

ف�����ش��اًل ع���ن ت���ق���دمي ال���دع���م ل��الأ���ش��خ��ا���س 

العاملن يف جمال ال�شحة والرعاية.

���ش��م��وه��ا  ����ش���ك���رت  ال���ك���ل���م���ة،  خ����ت����ام  ويف 

ال��ع��ام��ل��ن وال��ع��ام��الت يف ك����وادر ال��رع��اي��ة 

للمالين  بال�شكر  »اأتوجه  قائلة  ال�شحية، 

الرعاية  العاملن والعامالت يف كوادر  من 

ال�شحية، مبن فيهم املمر�شون واملمر�شات 

وال��ق��اب��الت ح��ول ال��ع��امل. ���ش��ك��را ل��ك��م على 

تفانيكم يف  وعلى  تقدمونها،  التي  اخلدمة 

العمل، وتذكروا اأنكم كنتم و�شتبقون دوما، 

اأبطاًل بالن�شبة يل«.

ي��ذك��ر اأن ه���ذه اجل���ائ���زة مت��ن��ح ت��ق��دي��راً 

ل��الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ك���ان ل��ه��م م�����ش��اه��م��ات 

وخدمة  العاملية  ال�شحة  جم��ال  يف  ك��ب��رية 

القطاع ال�شحي يف املنطقة.

منظمة  ع��ام  مدير  اأع���رب  ل��ه،  كلمة  ويف 

ال�شحة العاملية الدكتور تيدرو�س اأدحانوم، 

احل�شن  م��ن��ى  الأم�����رية  ل�شمو  ���ش��ك��ره  ع��ن 

ل��دع��م��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى ���ش��ت��ة ع��ق��ود 

العامل، وم�شاهمتها  للتمري�س والقبالة يف 

يف خدمة القطاع ال�شحي وقيادتها املميزة 

يف جمال ال�شحة الدولية.

 الصوامع والتموين: مطحنة الجويدة تعمل 24 ساعة 
لتزويد المخابز بالطحين
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اأكد مدير عام ال�شركة العامة 

الردن���ي���ة ل��ل�����ش��وام��ع وال��ت��م��وي��ن 

امل���ه���ن���د����س ع���م���اد ال���ط���راون���ة ان 

م���ط���ح���ن���ة اجل������وي������دة ال����ع����ائ����دة 

ل��ل�����ش��رك��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار 24 

ق�شوى  انتاجية  وبطاقة  �شاعة 

ل��ت��زوي��د  400 ط���ن ي��وم��ي��ا،  ت��ب��ل��غ 

املخابز مبادة الطحن.

اأن  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  واأ�����ش����اف 

الرئي�شي  امل���زود  تعتر  املطحنة 

لأكر املخابز يف اململكة مع باقي 

لفتا  اخلا�س،  للقطاع  املطاحن 

اإىل تاأمن جميع مراكز الأعالف 

ملربي  والنخالة  ال�شعري  مبادتي 

وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  الأغ����ن����ام 

التموين. والتجارة  ال�شناعة 

واأك��������������������د ت���������وف���������ر خم����������زون 

وزارة  ق���ب���ل  م����ن  ا����ش���رتات���ي���ج���ي 

ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن 

مل������دد ك����اف����ي����ة وط����وي����ل����ة ت��غ��ط��ي 

ح��اج��ة امل��م��ل��ك��ة لأك����رث م���ن �شنة 

ون�����ش��ف م���ن م����ادة ال��ق��م��ح ومل���دة 

11 ���ش��ه��را مل����ادة ال�����ش��ع��ري، داع��ي��ا 

امل��واط��ن��ن ل��ع��دم ال��ت��ه��اف��ت على 

امل���خ���اب���ز ل��ت��وف��ر م�����ادة ال��ط��ح��ن 

للمخابز.  ت��زوي��ده  وا���ش��ت��م��راري��ة 

ع��م��ل  ا����ش���ت���م���راري���ة  اىل  ول����ف����ت 

ال�������ش���رك���ة ط���ي���ل���ة اأي��������ام احل���ظ���ر 

كميات  وتخزين  ا�شتقبال  لدامة 

القمح امل�شتوردة يف ميناء العقبة 

املجمعات  يف  وتخزينها  و�شحنها 

اململكة. التموينية يف  وال�شوامع 
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جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  اأم�ضى 

ب��اي��دن وم�����ض��اع��دوه اأ���ض��ه��را يف ال���ض��ت��ع��داد 

الفريق  وت�ضكيل  الأبي�س،  للبيت  لنتقاله 

تقدم  مع  العاملني  مئات  لي�ضم  منا  الذي 

ال���رئ���ي�������س ال���دمي���ق���راط���ي مل��ن�����ض��ب ي�����ض��ع��ى 

للو�ضول اإليه منذ عقود. وفيما يلي بع�س 

�ضيعتمد  ال��ذي��ن  ال��رئ��ي�����ض��ي��ني  امل�����ض��اع��دي��ن 

ع��ل��ي��ه��م ب���اي���دن وي���خ���ت���ار م���ن ب��ي��ن��ه��م م��ن 

�ضيتوىل املنا�ضب الكربى يف اإدارته.

ال���دائ���رة ال�����ض��ي��ق��ة:  ي��ب��ق��ي ب��اي��دن منذ 

ف������رة ط���وي���ل���ة ع���ل���ى دائ��������رة ����ض���ي���ق���ة م��ن 

امل�����ض��ورة  ل��ه  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن  امل�ضت�ضارين 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال���ض��رات��ي��ج��ي��ات، وم��ن��ه��م 

اأث��ن��اء فرة  اأ���ض��رت��ه وم��دي��رو مكتبه  اأف���راد 

للرئي�س  ك��ن��ائ��ب  الأب��ي�����س  ب��ال��ب��ي��ت  ع��م��ل��ه 

ب�����اراك اأوب���ام���ا وه����م: رون ك��ل��ني و���ض��ت��ي��ف 

ري��ك��ي��ت��ي وب���وري�������س ري����د. وك���ل���ني خمطط 

تكتيكات �ضيا�ضية توىل ت�ضدي اإدارة اأوباما 

وينظر   2014 يف  الإي���ب���ول  م��ر���س  لتف�ضي 

ب��اع��ت��ب��اره م���ن الخ���ت���ي���ارات الأوىل  اإل���ي���ه 

مل��ن�����ض��ب ك��ب��ر م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س. 

مرموقة  منا�ضب  ل��ت��ويل  املر�ضحني  وم��ن 

���ض��ي��دري��ك ري��ت�����ض��م��ون��د ع�����ض��و ال��ك��ون��غ��ر���س 

واإريك جار�ضتي رئي�س بلدية  عن لويزيانا 

حملة  ب���اإدارة  �ضارك  ال��ذي  اأجنلي�س،  لو�س 

النتخابية بايدن 

يف  لبايدن  الأوىل  الأول��وي��ة  اجلائحة:  

و�ضع ال�ضيا�ضات هي احتواء تف�ضي كورونا. 

اأنتوين  الطبيب  من  �ضيطلب  باأنه  وتعهد 

يف  املعدية  الأمرا�س  خرباء  كبر  فاوت�ضي 

الوليات املتحدة الذي ت�ضادم مع الرئي�س 

وخ��ال  ال��ب��ق��اء مبن�ضبه.  ت��رام��ب  دون��ال��د 

احلملة كان بايدن كثرا ما يحيل الإفادات 

ال�ضابق  اجلراحني  لكبر  بالوباء  املتعلقة 

يف  دورا  يلعب  اأن  امل��ت��وق��ع  م��رث��ي  فيفيك 

الإدارة اجلديدة.

“اأولويته  اإن  ب��اي��دن  ق���ال  الن��ت��ع��ا���س:  

القت�ضاد  حتفيز  ه��ي  الأخ���رى  الرئي�ضية 

م��ن��ا���ض��ب  ول����دي����ه  م�ضاره”.  اإىل  ل���ي���ع���ود 

اق���ت�������ض���ادي���ة ب�������ارزة ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه ���ض��غ��ل��ه��ا 

يف اإدارت�������ه م��ن��ه��ا م��ن�����ض��ب وزي�����ر اخل���زان���ة 

امل���رج���ح اأن ي��ر���ض��ح ل�����ض��غ��ل��ه ل��ي��ل ب��ري��ن��ارد 

ع�������ض���وة جم��ل�����س حم���اف���ظ���ي الح��ت��ي��اط��ي 

الوكيلة  را���ض��ك��ني  ب��ل��وم  و���ض��ارة  الحت����ادي، 

ال�����ض��اب��ق��ة ل�������وزارة اخل����زان����ة. وي��ت��ع��ني اأن 

ال���ذي رمب��ا يظل  ال�����ض��ي��وخ،  ي��واف��ق جمل�س 

يف ق��ب�����ض��ة اجل���م���ه���وري���ني ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات 

ملن  بايدن  اختيار  على  بجورجيا،  الإع���ادة 

ي���ت���وىل ه����ذا امل��ن�����ض��ب. وق����د ي��ق��ل�����س ذل��ك 

هذا  تقدميني  مر�ضحني  ت��ويل  فر�س  من 

اأو غ���ره وم��ن��ه��م ع�����ض��وة جمل�س  امل��ن�����ض��ب 

ال�����ض��ي��وخ ع���ن م��ا���ض��ات�����ض��و���ض��ت�����س اإل��ي��زاب��ي��ث 

كذلك  ي�ضتفيد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  واري����ن. 

الذين  القت�ضاديني  م�ضت�ضاريه  بع�س  من 

ع��م��ل��وا م��ع��ه يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س واحل��م��ل��ة 

وبن  برن�ضتني  جاريد  ومنهم  النتخابية، 

اقت�ضادية مهمة. هاري�س ملنا�ضب 

ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل���ارج���ي���ة:  ت��ع��ه��د ب��اي��دن 

واخل�ضوم  احللفاء  م��ع  العاقات  بتعديل 

ب���اخل���ارج يف ب���داي���ة ف����رة رئ��ا���ض��ت��ه. وم��ن 

املتوقع اأن يلجاأ اإىل م�ضاعديه ال�ضخ�ضيني 

املهمة  هذه  يف  مل�ضاعدته  طويلة  فرة  منذ 

من  وه���و  بلينكني،  اأن��ت��وين  وي��ع��د  ك��ذل��ك. 

املر�ضحني  م��ن  ب��اي��دن،  حملة  م�ضت�ضاري 

ال��ق��وم��ي  الأم����ن  م�ضت�ضار  من�ضب  ل��ت��ويل 

يعمل  بلينكني  وك���ان  اخل��ارج��ي��ة.  وزي���ر  اأو 

ب��ل��ج��ن��ة ال���ع���اق���ات اخل���ارج���ي���ة مب��ج��ل�����س 

طويلة  لفرة  بايدن  راأ�ضها  التي  ال�ضيوخ 

عام  يف  النتخابية  حلملته  م�ضت�ضارا  وكان 

ال��ق��وم��ي  ل��اأم��ن  2008، وع��م��ل م�����ض��ت�����ض��ارا 

ل��ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س. وه��و 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ق��وي��ة  ق��ي��ادة  اإىل  ي��دع��و 

مثل  حمتملني  خ�ضوم  ملواجهة  اخل��ارج  يف 

ال�ضني يف ح��ني ي��وؤك��د ف��ر���س ال��ت��ع��اون مع 

دول اأخرى. وجاك �ضوليفان وهو م�ضت�ضار 

اآخ������ر ل��ل��ح��م��ل��ة وم���ر����ض���ح مل��ن�����ض��ب ي��ت��ع��ل��ق 

اخلارجية. بال�ضيا�ضة 

وت��ع��د ���ض��وزان راي�����س، ال��ت��ي ك��ان ُي��در���س 

خو�ضها معه النتخابات كنائبة، من اأقوى 

امل��ر���ض��ح��ني ملن�ضب وزي���رة اخل��ارج��ي��ة رغ��م 

اخلافات مع اجلمهوريني ب�ضاأن دورها يف 

القن�ضلية  على  ملت�ضددين  هجوم  تداعيات 

 .2012 ع��ام  ليبيا  يف  بنغازي  يف  الأمريكية 

وي��ع��د ك��ري�����س ك��ون��ز م���ن دي���اوي���ر ك��ذل��ك 

ب���اي���دن. وت��ع��د مي�ضيل  اأك���رب م���وؤي���دي  م��ن 

الدفاع،  بوزارة  ال�ضابقة  امل�ضوؤولة  فلورنوي 

والتي اأ�ض�ضت �ضركة ا�ضت�ضارات مع بلينكني 

من اأقوى املر�ضحني لتويل الوزارة.

بايدن تعيني  املناخ:  يدر�س فريق  تغر 

به  تعهد  ما  لتحقيق  باملناخ  م�ضوؤول خا�س 

م�ضاألة  ملعاجلة  املنتخب يف حملته  الرئي�س 

تغر املناخ. واملرجح تر�ضيحه لهذا املن�ضب 

ال�����ض��اب��ق مبجل�س  ال��ع�����ض��و  ب��اي��دن  ���ض��دي��ق 

ال�����ض��ي��وخ ج��ون ك���ري، وك��ذل��ك ب��راي��ن دي��ز 

وك���اه���م���ا ����ض���اع���د يف م���ف���او����ض���ات ات���ف���اق 

العودة  بايدن  يريد  ال��ذي  املناخي  باري�س 

اإليه. لان�ضمام 
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اإن  ال�ضرائيلية،  ال�ضحة  وزارة  قالت 

اإ�ضرائيليني  اإ���ض��اب��ة  م��ن  خم���اوف  ه��ن��اك 

ع������ادوا م���ن اخل������ارج ب��ط��ف��رة ج���دي���دة يف 

ف�����رو������س ك�����ورون�����ا م�������ض���دره���ا ح���ي���وان 

اأين جاء  الوزارة من  “املنك«. ومل تذكر 
خ�ضعوا  ك���ان���وا  اإذا  وم���ا  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون 

للفح�س لكنها قالت ان عددهم ثاثة. 

ومت اك��ت�����ض��اف ه��ذه ال��ط��ف��رة اجل��دي��دة 

املناجم  عمال  املا�ضي بني  الأ�ضبوع  نهاية 

يف ال���دمن���ارك وت�����ض��ب��ب ق����دراً ك��ب��راً من 

تقرر  كوبنهاغن  ويف  العامل.  حول  القلق 

التخل�س من 17 مليون من تلك احليوان 

الآن  ع��دوى جماعية. وحتى  ح��دوث  ملنع 

العدوى  12 حالة موؤكدة من  هناك نحو 

النفاذة املعروفة يف الدمنارك.

واأ�����ض����ار ال���ربوف���ي�������ض���ور اإي������ال ل��ي�����ض��ي��م 

اإىل  امل����ع����دي����ة،  الأم�������را��������س  اأخ���������ض����ائ����ي 

تتحول  اأن  ه��و  “اخلوف  وق���ال:  الطفرة 

ال���ف���رو����ض���ات يف احل����ي����وان����ات وت�����ض��ي��ب 

ال��ب�����ض��ر. ل ن��ع��رف امل��ع��ن��ى ال��ك��ام��ل ل��ه��ذه 

ا عنيًفا  الطفرة وما اإذا كانت ت�ضبب مر�ضً

الب�ضر.  لدى 
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حممد  الفل�ضطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال   

ا���ض��ت��ي��ة ام�������س، اإن�����ه ح����ان ال���وق���ت لإ���ض��رائ��ي��ل 

ال���ذوب���ان  اأو  ال���دول���ت���ني  ح���ل  ب���ني  ت��خ��ت��ار  اأن 

الدميغرايف.

وا�ضاف، اأنه لأول مرة منذ عام 1948 يفوق 

التاريخية  فل�ضطني  يف  الفل�ضطينيني  ع���دد 

ع���دد الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني ال��ي��ه��ود ب��اأك��ر م��ن 250 

األف. و�ضدد على اأن ال�ضتيطان “عدو ال�ضام، 

عن  تتوقف  اأن  ال�ضرائيلية  احل��ك��وم��ة  وع��ل��ى 

خم��ط��ط��ات��ه��ا ال���ض��ت��ع��م��اري��ة وع����ن م�����ض��ادرة 

ال�ضتيطانية  ال��وح��دات  اآلف  وبناء  الأرا���ض��ي 

فيها”.

يف  امل�������ض���ت���وط���ن���ني  ع������دد  اأن  اإىل  واأ�������ض������ار 

القد�س  فيها  مب��ا  الفل�ضطينية”  “الرا�ضي 
25ب��امل��ئ��ة  األ����ف م�����ض��ت��وط��ن ي�����ض��ك��ل��ون   750 ب��ل��غ 

يف  الفل�ضطينية  الأرا����ض���ي  ���ض��ك��ان  جم��م��ل  م��ن 

ال�ضفة الغربية. واأعرب عن الأمل من الإدارة 

�ضيا�ضي  العمل على م�ضار  الأمريكية اجلديدة 

وح��ل  ال��دول��ي��ة  ال�����ض��رع��ي��ة  اإىل  م�ضتند  ج���دي 

على  والعمل  بفل�ضطني  والع��راف  الدولتني 

ال�ضراع. اإنهاء 

ث��ن��ائ��ي��ة  ع����اق����ات  اإىل  :”نتطلع  وق�������ال 

ذل��ك  ي��رت��ب��ط  اأن  دون  واأم��ري��ك��ي��ة  فل�ضطينية 

اح��رام  اأ���ض��ا���س  ت��ك��ون مبينة على  ب��اإ���ض��رائ��ي��ل، 

الأم��ن  لتحقيق  وامل�����ض��اواة  وال��ع��دل  احل��ق  قيم 

وال���������ض����ام وال�����ض����ت����ق����رار م����ن خ�����ال اإن����ه����اء 

الحتال”، م�ضيفا اأن الرئي�س حممود عبا�س 

لأي م�ضار ينهي الحتال “. جدي  “�ضريك 
اأن  ال��ع��امل  دول  وب��اق��ي  اأوروب�����ا  دول  ودع����ا 

“عرب  ال��واق��ع  الأم��ر  ك�ضر  نحو  خطوة  تخطو 

خمططات  وجل��م  فل�ضطني  ب��دول��ة  الع���راف 

ال���ض��ت��ي��ط��ان وال�����ض��م وه����دم امل���ن���ازل وت��ه��وي��د 

مطالب  “العامل  اأن  ع��ل��ى  و���ض��دد  القد�س”. 

واإن��ه��اء  فل�ضطني  �ضعب  ح��ري��ة  م��ع  ب��ال��وق��وف 

الح���ت���ال وت��دف��ي��ع اإ���ض��رائ��ي��ل ث��م��ن ع��دوان��ه��ا 

الفل�ضطيني”. ال�ضعب  على  امل�ضتمر 
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يف اأقل من اأ�ضبوع، اأعدمت قوات الحتال 

مواطًنا فل�ضطينيا خ��ال م��روره على حاجز 

الغربية  ال�ضفة  �ضمايل  نابل�س  ع�ضكري قرب 

املحتلة، كما اأطلقت النار على �ضاب قرب خميم 

الفوار جنوبي ال�ضفة، واعتقلته بعد اإ�ضابته. 

اأق��ل من �ضهرين، اأطلق الحتال النار  وقبل 

على م�ضن من ذوي الحتياجات اخلا�ضة على 

خال  القد�س،  مدينة  �ضمايل  قلنديا  حاجز 

مروره عن احلاجز، يف موؤ�ضر لت�ضاعد عمليات 

الإعدام امليدانية مبحافظات ال�ضفة.

امل��ح��ل��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي ع��م��ر رح�����ال ي��ق��ول اإن 

�ضيا�ضة  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��ي��دان��ي��ة  الإع�����دام�����ات 

من  املزيد  اإي��ق��اع  هدفها  ممنهجة  اإ�ضرائيلية 

اخل�ضائر يف �ضفوف الفل�ضطينيني، معترًبا اأن 

الرماد  ل��ذر  هو  طعن  عمليات  عن  “احلديث 
يف العيون«. وي�ضيف: “مهاجمة مدين اأعزل 

ال�ضر  يلب�ضون  بال�ضاح،  مدججني  جل��ن��ود 

الأ�ضلحة،  اأن��واع  اأح��دث  الواقية وي�ضتخدمون 

الإ�ضمنتية  وامل��ك��ع��ب��ات  ب���اجل���دران  وي��ح��ت��م��ون 

ا�ضطوانة  �ضوى  لي�ضت  احلديدية،  وال�ضواتر 

فليعر�س  واإّل  وك�����ذب،  واف������راء  م�����ض��روخ��ة 

كيفية  ح��ول  الكامرات  ت�ضجيات  الحتال 

مهاجمة اأعزل جلنود مدججني«.

وكذبة  م�ضرحية  ي��ج��ري  “ما  اأن  وي�ضف 

املتحدة ول  الأمم  ال�ضعب ول  ل تنطلي على 

اإ�ضرائيلية  �ضيا�ضة  اأنها  م��وؤك��ًدا  العامل”،  على 

وك�ضر  وتخويفهم  �ضعبنا،  لإره����اب  ممنهجة 

اأن  وال�ضعب  للقيادة  ر�ضالة  واإر���ض��ال  اإرادت��ه��م، 

اللعبة.  ق��واع��د  ي��ح��دد  جي�س الح��ت��ال م��ن 

ال�ضورة نوع  الإعدامات بهذه  اأن  وي�ضدد على 

ال��ي��ه��ودي، وه��ذا  “ال�ضتعاء وقتل غ��ر  م��ن 

ُبعد عن�ضري و�ضيا�ضة من اأجل �ضرب معنويات 

ال�ضعب«.

وي�����ض��ف رح������ال ال�����ذرائ�����ع ال���ت���ي ي�����ض��وق��ه��ا 

الحتال يف كل مرة، والتي تتمثل يف حماولة 

الطعن وت�ضوير ال�ضكني على الأر���س بجانب 

داع��ًي��ا  املك�ضوفة”،  ب�”امل�ضرحية  ال�����ض��ح��ي��ة، 

الح��ت��ال  اأن  وي��وؤك��د  ف�ضحها.  اإىل  الإع����ام 

الدم الفل�ضطيني”، وامل�ضوؤولية  وزر  “يتحمل 
اأن��ه يتحمل اأي  عما يجري على الأر����س، كما 

ردة فعل يف هذا امل�ضمار؛ “لأنه من بداأ بهذه 

ال�ضيا�ضة القمعية وت�ضاعدها«. وي�ضدد على اأن 

الن�ضال الفل�ضطيني لن يخبو، “وهناك اإرادة 

را�ضخة  وا�ضراتيجية  فل�ضطيني  وت�ضميم 

قوامها زوال الحتال«.

اأما الباحث يف مركز القد�س لدرا�ضة ال�ضاأن 

ع��ودة  اأن  ف��رى  ع���واد،  اأب���و  عماد  الإ�ضرائيلي 

الإعدامات امليدانية بال�ضفة مرتبطة بعوامل 

عدة، اأهمها العامل الإيديولوجي املوجود عند 

اليهود وعقلية القتل لديهم. ويقول اإن ن�ضبة 

الح��ت��ال  جي�س  يف  “املتدينني”  ال�����ض��ب��اط 

عن  ت�ضدر  ال��ت��ي  الآراء  ويتبنون   ،%40 يبلغ 

الفل�ضطيني  ي��رون يف قتل  احلاخامات الذين 

غ���اي���ة وه������دف، ول��ي�����س جم����رد حت��ي��ي��د خطر 

اأمني، كما اأنهم ُمعباأون ب�ضكل كبر جتاه قتل 

الفل�ضطيني حتت اأي ذريعة.

“اإ�ضرائيل” تريد  ف���اإن  ع����واد،  اأب���و  ووف���ق 

افتعال اأمر �ضيا�ضي لإثارة الراأي العام العاملي، 

ينفذون عمليات  الفل�ضطينيني  ب��اأن  والإيحاء 

وبالتايل ل  الأو���ض��اع،  تهدئة  يرغبون يف  ول 

ي�ضتحقون دولة. ويرى اأن العمليات يف ال�ضفة 

لزالت فردية، متوقًعا عدم ت�ضاعدها يف هذه 

عدم  يعني  ل  ه��ذا  “لكن  وي�ضتدرك  املرحلة. 

ال��روح  ف��ق��دان  اأو  للت�ضحية  ال�ضعب  ا�ضتعداد 

الفل�ضطينيني  بياأ�س  مرتبط  واإمن��ا  القتالية، 

بعدم  وال�ضعور  ال�ضيء،  الداخلي  ال��واق��ع  م��ن 

حتقيق مكا�ضب �ضيا�ضية بعد النتفا�ضتني دون 

حت�ضني الأو���ض��اع ال��داخ��ل��ي��ة«. وي��ق��ول: “بات 

هناك قناعة اأن��ه من اأج��ل الت�ضحية ل بد اأن 

تتحقق م�ضلحة ومطالب، واأن ذلك ل يتحقق 

بت�ضحية قليلة، بل حتتاج لعمل كبر جدا مل 

تتهياأ له الظروف بعد«.

باألسماء... أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة بإدارة بايدن

»اسرائيليون« جاؤوا من الخارج مصابون بكورونا من نوع جديد وشديد

اشتية: على إسرائيل االختيار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي

بعد عودتها للضفة.. محللون: »اإلعدامات الميدانية« سياسة إسرائيلية ممنهجة
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و����ض���ع امل���ح���رر ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ع��ب��د 

الروؤوف �ضميح قعدان، نهاية لرزنامة 

لإح�ضاء  وال��ده  بداأها  التي  النتظار، 

اأيام اعتقاله و�ضوًل حلريته.

�ضميح  وال���ده  يعّد  ع��اًم��ا،   17 ومنذ 

)77 عاًما( الأيام يوًما بعد يوم، وبداأ 

خ���ال ال��ع��ام الأخ����ر ب�����ض��ط��ب الأي����ام 

بانتظار  ي��وم،  كل  احلرية  رزنامة  من 

اأن  اإىل  الروؤوف”،  “عبد  جنله  حرية 

اختتماها �ضوّية معلنني حرية جنله.

واأف������رج������ت ����ض���ل���ط���ات الح�����ت�����ال، 

اجل��م��ع��ة، ع��ن الأ����ض���ر ع��ب��د ال����روؤوف 

الحتال،  �ضجون  من  قعدان  �ضميح 

من  الأخ��ر  اليوم  �ضطب  رف�س  لكنه 

ت�ضامًنا  والده،  اأعدها  التي  الرزنامة 

م���ع رف���اق���ه الأ�����ض����رى ال���ذي���ن ت��رك��ه��م 

للتذكر  الح��ت��ال،  �ضجون  يف  خلفه 

وبق�ضاياهم. بهم 

الروؤوف”  “عبد  امل��ح��رر  واأو����ض���ح 

باأنه ل يرغب ب�ضطب اليوم الأخر يف 

الرزنامة اأو طّيها، ب�ضبب وجود  اآلف 

ي��ن��ال��وا حريتهم  ال��ذي��ن مل  الأ����ض���رى 

ق�ضبان  خلف  من  يخرجوا  ومل  بعد، 

�ضجون الحتال.

ال�����روؤوف،  اأن الأ����ض���ر ع��ب��د  ُي���ذك���ر 

اعتقله الحتال عام 2003، من قطاع 

غزة، واأ�ضبح اليوم يف الأربعينيات من 

اأث���ن���اء �ضجنه،  وال���دت���ه  وف��ق��د  ع��م��ره، 

واملاج�ضتر  البكالوريو�س  اأنهى  وق��د 

ال�ضجن  داخ���ل  ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم  يف 

ا. اأي�ضً

“عبد  املحرر  الأ�ضر  ق�ضة  ولق��ت 

الروؤوف” تفاعًا وا�ضًعا عرب من�ضات 

التوا�ضل الجتماعي احتفاًء بحريته.
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���ض��وؤون الأ����ض���رى وامل��ح��رري��ن  ق��ال��ت هيئة 

متعن  “جلبوع”  م��ع��ت��ق��ل  اإدارة  اأن  ام�������س، 

ب��ان��ت��ه��اك الأ���ض��ر ع��م��اد ك��م��ي��ل ط��ب��ي��اً، وذل��ك 

ب�ضكل  ال�����ض��ع��ب��ة  ال�����ض��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه  ب���اإه���م���ال 

جدي  ب�ضكل  معها  التعامل  وع��دم  مق�ضود، 

بتقدمي  والت�ضويف  املماطلة  اأ�ضلوب  وات��ب��اع 

العاج له.

م�ضاكل  عدة  من  يعاين  كميل  اأن  واأ�ضارت 

���ض��ح��ي��ة م���زم���ن���ة، ف��ه��و ي�����ض��ت��ك��ي م���ن اأوج�����اع 

امل�����ض��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة  امل���ع���دة وال���ت���ه���اب���ات يف  يف 

ي�����ض��اح��ب��ه��ا ح��رق��ة ون���زي���ف، ورغ����م اأوج���اع���ه 

ب��اإع��ط��اءه  امل��ع��ت��ق��ل  اإدارة  ت��ك��ت��ف��ي  وم��ع��ان��ات��ه 

ل��ه  ت���ق���دمي ع����اج ح��ق��ي��ق��ي  امل�����ض��ك��ن��ات، دون 

ويعاين  ال�ضحيح،  بال�ضكل  حالته  وت�ضخي�س 

وي�ضتكي  العظام. كما  اآلم حادة يف  من  اأي�ضاً 

فقدان  ومن  الأنفية  اجليوب  يف  م�ضاكل  من 

من  كثر  ويف  بالتنف�س  و�ضيق  ال�ضم  حا�ضة 

ال��روؤي��ة، وهو  ي��ع��اين م��ن غبا�س يف  الأح��ي��ان 

بانتظار حتويله لإجراء عملية لكنها متاطل 

بتحويله.

ب��ل��دة  ك��م��ي��ل )55 ع����ام����اً( م���ن  والأ�����ض����ر 

 22 قباطية جنوب مدينة جنني، معتقل منذ 

احلياة،  مدى  املوؤبد  بال�ضجن  وحمكوم  عاماً 

التحقيق  بزنازين  اعتقاله جرى زجه  وعقب 

اأ�ضكال  لأب�ضع  خالها  تعر�س  �ضهرين  مل��دة 

والنف�ضي. والتنكيل اجل�ضدي  التعذيب 

االنباط - وكاالت

خ��ل�����س امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة 

اإىل  اأدهانوم غيربي�ضو�س،  تيدرو�س  العاملية، 

“ جت��اوز ح��دود حالة  “كوفيد -19  اأن وب��اء 

الطوارئ ال�ضحية العادية.

ع��ن غيربي�ضو�س  الأن��ب��اء  وك���الت  ونقلت 

يف  النا�س  بحماية  ملتزمون  “نحن  ق��ول��ه: 

حالت الطوارئ ال�ضحية، لكن وباء )كوفيد 

– 19( خرج عن اإطار حالة الطوارئ«. و�ضدد 
يف هذا ال�ضياق على �ضرورة النظر اإىل اللقاح 

“منفعة عاملية  اأنه  �ضد “كوفيد – 19” على 

عامة ولي�س �ضلعة خا�ضة«.

تاأثر �ضلبي على  الوباء له  اأن  اإىل  ولفت 

العامل، مثل  الأخ��رى يف  الأمرا�س  مكافحة 

وحمى  وتوغو،  الغابون  يف  ال�ضفراء  احلمى 

يف  احل�ضبة  وكذلك  ت�ضاد،  يف  ال�ضيكونغونيا 

املك�ضيك.

بعد حرّية »عبد الرؤوف«.. 
والده ُينهي رزنامة االنتظار

إدارة معتقل »جلبوع« تماطل 
بعالج األسير كميل

غيبريسوس: »كوفيد - 19« خرج 
عن إطار حالة الطوارئ العادية
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت

رمبا  �إن��ه  �إبر�هيموفيت�ش  زالت��ان  ق��ال 

يرتك ركلة �جلز�ء �لتالية �لتي حتت�سب 

�أن  ب��ع��د  ف��ر�ن��ك كي�سي  ل��زم��ي��ل��ه  مل��ي��ان، 

�أهدر ثالث ركلة جز�ء هذ� �ملو�سم خال 

�ل����دوري  ف���رون���ا، يف  2-2 م���ع  �ل���ت���ع���ادل 

�الإي���ط���ايل .و�أح������رز �مل��ه��اج��م �ل�����س��وي��دي 

�لتعادل  39 عاما هدف  �لبالغ من �لعمر 

�ل�سائع،  بدل  �ملحت�سب  �لوقت  يف  مليان 

لكن حتى هذ� مل يقلل �سعوره باالإحباط. 

غا�ضب  “�أنا  �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش  و�أو����ض���ح 

�أتيحت  ج��ي��د�،  لي�ش  �ل��ت��ع��ادل  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 

ل��ن��ا �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ر���ش ك��م��ا �أه����درت 

لتنفيذ  كي�سي  �أت����رك  رمب���ا  ج����ز�ء،  رك��ل��ة 

كي�سي  وك�����ان  �لتالية”.  �جل�����ز�ء  رك���ل���ة 

�جل����ز�ء يف ميان  رك���ات  تنفيذ  ي��ت��وىل 

يناير/  يف  �إبر�هيموفيت�ش  �ن�سمام  قبل 

�لعاج  �ساحل  الع��ب  وجن��ح  �لثاين  كانون 

يف ت�����س��ع م���ن ع�����س��ر حم������اوالت. ويف ظل 

غ���ي���اب �جل���م���اه���ر ع���ن م����درج����ات ���س��ت��اد 

���س��ان ���س��رو، ك���ان مي��ك��ن ب��و���س��وح �سماع 

�سيلف�سرتي حار�ش فرونا  ماركو  �سوت 

“لقد  قائا  �إبر�هيموفيت�ش  ي�ستفز  وهو 

كان  بينما  �الأخرة”  ركلة �جل��ز�ء  �أه��در 

ركلة  لتنفيذ  يتقدم  �ل�����س��وي��دي  �مل��ه��اج��م 

�جلز�ء �لتي �سددها فوق �لعار�سة. وعلق 

�إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش “مل ي��خ��ط��ئ، �أه����درت 

وبعد  �الأخرة”.  �جل����ز�ء  رك��ل��ة  بالفعل 

ملا يقرب من  �أ�سبوع  خو�ش مبار�تني كل 

يتطلع  �إن���ه  �إبر�هيموفيت�ش  ق��ال  �سهر، 

�أ�سبوعني،  ت�ستمر  �ل��ت��ي  �ل��ر�ح��ة  ل��ف��رتة 

�إىل  “�أحتاج  �مل���ق���ب���ل���ة.وز�د  �مل���ب���ار�ة  ق��ب��ل 

ر�حة، �فتقدت �ل�سر��سة و�لت�سميم �لذي 

ل�ست  باأنني  �سعرت  �مل��رم��ى،  �أم��ام  �أمتلكه 

موجود� متاما«.

70

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

ابرا لن يسدد ركالت الجزاء

ديباال خارج تشكيلة االرجنتين

صالح يلتحق بالمنتخب المصري

ديباي يرغب البقاء مع ليون

االرجنتني - وكاالت

)�إ�سبيلية(  �أكونيا  ماركو�ش  ��ستبعد 

قائمة  م��ن  )يوفنتو�ش(  دي��ب��اال  وب��اول��و 

فيما  الإ�سابتهما،  �الأرج��ن��ت��ني،  منتخب 

ليونيل  للفريق  �لفني  �ملدير  ��ستدعى 

)�أياك�ش  مارتينيز  لي�ساندرو  �سكالوين 

�م�سرتد�م( ، ملبار�تي بار�جو�ي وبرو يف 

�جلولتني �لثالثة و�لر�بعة من ت�سفيات 

�أمريكا �جلنوبية �ملوؤهلة ملونديال قطر 

مل�سكلة  تعر�ش  ق��د  �أك��ون��ي��ا  2022.وك�����ان 

م��ب��ار�ة  خ���ال  �مل��ا���س��ي  �ل�سبت  ع�سلية 

ف��ري��ق��ه �أم������ام �أو����س���ا����س���ون���ا يف �ل�����دوري 

�ال�����س����ب����اين، ف��ي��م��ا ي���ع���اين دي����ب����اال م��ن 

�لبويل و�لتنا�سلي. م�سكات يف �جلهاز 

و����س���م ����س���ك���ال���وين �الأح�������د ل��ي�����س��ان��درو 

�لذين مت  �ل���24 العبا  لقائمة  مارتينيز 

��ستدعاوؤهم من �خلارج، ومن �ملقرر �أن 

يعلن �الثنني عن العبي �الأندية �ملحلية 

�أول  ب��ال��ق��ائ��م��ة. وف����ازت �الأرج��ن��ت��ني يف 

�الإك����و�دور  على  بالت�سفيات  م��ب��ار�ت��ني 

و���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف   2-1 وب���ول���ي���ف���ي���ا   0-1

يوم  بومبونر�  ال  ملعب  يف  ب��ار�ج��و�ي 

�خل��م��ي�����ش �مل��ق��ب��ل، و���س��ت��زور ب���رو على 

ملعب نا�سيونال دي ليما بعدها بخم�سة 

�أيام.

القاهره - وكاالت

ليفربول،  ه��د�ف  ي�سل حممد �ساح 

�ملقبلة  �ل�����س��اع��ات  خ���ال  �ل���ق���اه���رة،  �إىل 

خ��ال  م�سر  منتخب  ���س��ف��وف  لتدعيم 

ه��ذ�  ت��وج��و  ���س��د  متتاليتني  م��و�ج��ه��ت��ني 

�ل�سهر بت�سفيات كاأ�ش �الأمم �الأفريقية.

و�سجل �ساح هدفا من ركلة جز�ء خال 

تعادل ليفربول 1-1 مع مان�س�سرت �سيتي 

يف �ل�����دوري �الجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از �الأح����د. 

وقال حممد بركات مدير يومي 14 و17 

و�أ���س��اف  �جل���اري.  ث��ان  نوفمرب/ت�سرين 

بركات “هدفنا �لفوز باملبار�تني و�ل�سعود 

ل�سد�رة �ملجموعة” بعد بد�ية متعرثة يف 

�لت�سفيات. وحتتل م�سر �ملركز �لثالث يف 

بنقطتني  بالت�سفيات  �ل�سابعة  �ملجموعة 

م���ن م���ب���ار�ت���ني ب���ف���ارق �الأه�������د�ف خلف 

كينيا، فيما تت�سدر جزر �لقمر �لرتتيب 

باأربع نقاط ومتلك توجو نقطة وحيدة.

�لكرة مبنتخب م�سر، �إن �ساح �سين�سم 

للمع�سكر �ملغلق �لذي يبد�أ �ليوم �الإثنني، 

حمرتفني  العبني   4 رفقة  و�سوله  ف��ور 

�لنني العب  وه��م حممد  �ل��ب��اد،  خ���ارج 

�آر�سنال، وحممود ح�سن تريزيجيه جناح 

�أ�ستون فيا، و�أحمد ح�سن كوكا مهاجم 

�أومل��ب��ي��اك��و���ش، و�أح���م���د ح���ج���ازي م��د�ف��ع 

�حت����اد ج��دة.وت��خ��و���ش م�����س��ر م��ب��ار�ت��ني 

�سد توجو

باري�س - وكاالت

ديباي، جنم  �لهولندي ممفي�ش  �أمل��ح 

�لرحيل  �إمكانية  �إىل  �لفرن�سي،  ليون 

ع�����ن �����س����ف����وف ف����ري����ق����ه خ�������ال ف����رتة 

�النتقاالت �ل�ستوية. وكان ديباي قريًبا 

�ل�سيف  ل��رب���س��ل��ون��ة يف  �الن�����س��م��ام  م��ن 

كومان  رونالد  رغبة  على  بناء  �ملا�سي، 

�ملدير �لفني للبار�سا، �إال �أن �لاعب بقى 

وبح�سب  �لنهاية.  يف  ل��ي��ون  �سفوف  يف 

�سئل  �الإ���س��ب��ان��ي��ة،  “�سبورت”  �سحيفة 

�أم���ام �سانت  ل��ي��ون  دي��ب��اي عقب م��ب��ار�ة 

مع  �ملو�سم  �سينهي  كان  �إذ�  عما  �إيتيان، 

ت�ساألني  “�أنت  ديباي قائًا:  ليون. ورد 

كثًر� عن هذ� �ل�سوؤ�ل، لكنني لن �أقدم 

وعوًد� ل�ست متاأكًد� من �أنني �ساأيف بها”. 

�أن  ي��ج��ب  ل��ي��ون  �أن  “�أعتقد  و�أ�����س����اف 

ي�ستفيد من وجودي هنا �الآن، ويجب �أن 

�أ�ستفيد من وجودي هنا، وهذ� ما �أحاول 

�أن ت�ساأل من  “ميكنك  �لقيام به”.و�أمت 

حويل، �أنا �أحب �لتدرب و�أحاول �أن �أكون 

�إيجابًيا كل يوم«. 

االنباط - عمان

ب��ا���س��ر م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي ل���ك���رة �ل��ق��دم 

تدريباته يف مع�سكره �لتدريبي �لذي يقيمه 

17 �جل�����اري، ويت�سمن  دب���ي مي��ت��د ح��ت��ى  يف 

م��و�ج��ه��ة �ل���ع���ر�ق و����س���وري���ا ودي�������اً، يف �إط����ار 

�لتح�سر�ت ال�ستكمال �لت�سفيات �مل�سرتكة 

ون��ه��ائ��ي��ات   ،2022 �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���ش  و�مل���وؤه���ل���ة 

�ختباره  �لن�سامى  و�سيخو�ش   .2023 �آ���س��ي��ا 

�ل��ودي �الأول يف دبي، بلقاء �ملنتخب �لعر�قي 

م�����س��و�ره  يختتم  �أن  ق��ب��ل  �ل���ق���ادم،  �خلمي�ش 

مب��و�ج��ه��ة ���س��وري��ا 16 �جل������اري و����س���م وف��د 

بوركلمانز،  ف��ي��ت��ال  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  �لن�سامى 

�أ���س��ام��ة ط���ال، �مل���درب �لعام  م��دي��ر �ملنتخب 

���س��ت��ي��ف��ان ف��ان��دي��ره��اي��دن، م����درب �حل��ر����ش 

�ليك�ش فين�سيل، مدرب �للياقة كرمي مالو�ش، 

مدرب �ملنتخب �لرديف �أحمد هايل، �مل�سوؤول 

�لفني  �ملحلل  �لعيا�سرة،  حممد  �الإع��ام��ي 

�لب�ستاوي،  ن���ز�ر  �لطبيب  حم��رو���ش،  ح��ام��د 

�أب��و الوي ولطفي د�ر عودة،  و�ملعاجلني عمر 

وم�����س��وؤويل �ل��ل��و�زم ج��ري��ر �مل��خ��ام��رة وه�سام 

باونة، �إىل جانب �الإد�ري حممد منكو. كما 

�لكو�ملة،  �ل��اع��ب��ني: حم��م��ود  �ل��وف��د  ي�سم 

طارق  �لفاخوري،  عبد�هلل  �لزعبي،  عبد�هلل 

خ��ط��اب، ي��زن �ل��ع��رب، �أح��م��د �ل��زغ��ر، ه��ادي 

�أب��و خيزر�ن،  �لبا�سا، رو�د  �حل���ور�ين، حممد 

فر��ش �سلباية، �إح�سان حد�د، �سامل �لعجالني، 

حممد �لدمري، نور �لرو�بدة، �سالح ر�تب، 

�لر�سد�ن، حممود مر�سي،  �أحمد ثائر، نز�ر 

ف�سل هيكل، و�سيم �لرياالت، �أن�ش �لعو�سات، 

حممد �أبو زريق، حممد �لعك�ش، علي علو�ن.. 

بانتظار �لتحاق �ملحرتفني باخلارج بالتجمع 

ب��ن��ي عطية،  يف دب���ي م��ب��ا���س��رة، وه����م: خليل 

يا�سني �لبخيت، مو�سى �لتعمري، بهاء في�سل 

�سفيع.  ع��ام��ر  ج��ان��ب  �إىل  �ل�سيفي،  وع���دي 

“فيفا”  �أي���ام  خ��ال  �لن�سامى  وي��اأت��ي جتمع 

�ملعتمدة، وبعد نحو عام كامل منذ �آخر ظهور 

�مل�سرتكة،  �لت�سفيات  يف  �لوطني  للمنتخب 

بعد �لفوز على تايبيه �ل�سينية 5-0 يف ت�سرين 

�أرج���اأ  2019، حيث  �ملا�سي  �ل��ع��ام  �ل��ث��اين م��ن 

�الحت��اد �ل��دويل �لت�سفيات حتى �إ�سعار �آخر، 

يف ظل جائحة كورونا.

االنباط - عمان                              

�أك�����د جن����وم �ل��ري��ا���س��ة �الردن����ي����ة، �أه��م��ي��ة 

�لنيابية  �النتخابات  �مل�ساركة يف  �الإقبال على 

�ل��ث��اث��اء، خ�سو�سا من  �ل��ي��وم  �ل��ت��ي جت���ري 

�لقادر  �لنائب �الف�سل  قبل �ل�سباب، الختيار 

ع���ل���ى خ���دم���ة �ل����وط����ن و�مل�����و�ط�����ن يف ج��م��ي��ع 

بالقطاعني  وال�سيما  و�ل��ق��ط��اع��ات،  �مل��ج��االت 

�الإق��ب��ال  �أن  و�ع��ت��ربو�  و�ل�سبابي.  �لريا�سي 

ع��ل��ى ���س��ن��ادي��ق �الق�����رت�ع، يتيح ف��ر���س��ة �أك��رب 

�لقادر على �خلدمة،  �لو�عي  �لنائب  الختيار 

ف��ي��م��ا �الب���ت���ع���اد ع����ن �الن���ت���خ���اب ي�������وؤدي �إىل 

على  ق��ادرة  وغ��ر  �لطموح  تلبي  ال  �ختيار�ت 

�ثر�ء �حلركتني �لريا�سية و�ل�سبابية. �ملدير 

عبد�هلل  �لقدم  لكرة  �ل��وح��د�ت  لفريق  �لفني 

�بو زمع، �عترب �أن �لو�جب يحتم على �جلميع 

�لنائب  الختيار  �الق��رت�ع،  ل�سناديق  �لتوجه 

�لوطن يف جميع  �لقادر على خدمة  �الأف�سل 

�ل��ق��ط��اع��ات، وخ�����س��و���س��ا �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���س��ي 

�لذي ما يز�ل يحتاج للكثر من �لعمل لدعم 

�ل�سباب و�لريا�سيني. و�عترب �بو زمع �أن عدم 

ي�سهم  �الق��رت�ع،  يف  حلقهم  �ل�سباب  ممار�سة 

دعم  على  ق��ادرة  تكون  لن  خاطئة  باختيار�ت 

�حلركة �لريا�سية، وحتديد� كرة �لقدم �لتي 

متلك �ل�سعبية �الأكرب بني �لنا�ش، م�سر� �ىل 

ق��ادر  ق��وي  ملجل�ش  �ي�سا  بحاجة  �ل��وط��ن  �أن 

�مل�ساعدة يف �لت�سدي لاخطار �ملحدقة  على 

لكرة  �لوطني  �ملنتخب  جنم  وح��ث  باملنطقة. 

�ل�سباب  وخا�سة  �جلميع  عبا�ش،  زي��د  �ل�سلة 

يوم  �الق���رت�ع  ل�سناديق  �لتوجه  على  منهم 

قادرين  ��سخا�ش  �ختيار  يف  للم�ساهمة  غ��د، 

ع��ل��ى خ��دم��ة ج��م��ي��ع �ل��ق��ط��اع��ات مب��ا يف ذل��ك 

�ل�سباب  �أن  عبا�ش  و�أك���د  �لريا�سي.  �لقطاع 

�الأك����رب،  �ل��ن�����س��ب��ة  وه���م  �الأردين  �مل��ج��ت��م��ع  يف 

تتمثل  ال  كبرة  م�سوؤولية  عاتقهم  على  تقع 

ف��ق��ط ب��ال��ت��وج��ه ل�����س��ن��ادي��ق �الق������رت�ع، ب��ل يف 

حث �جلميع على ممار�سة حقهم يف �القرت�ع 

�لنائب �الأف�سل. رئي�ش نادي  �أما يف �ختيار 

ع��ج��ل��ون رج��ائ��ي �ل�����س��م��ادي، �أك����د �أن �ب��ت��ع��اد 

عليهم  يفوت  �الق��رت�ع  �سناديق  عن  �ل�سباب 

�ل��ف��ر���س��ة الخ��ت��ي��ار �ل��ن��ائ��ب �الأف�������س���ل، وه��و 

�جلميع  د�ع��ي��ا  م�ستقبا،  عليهم  ي��وؤث��ر  �أم���ر 

ل��اق��ب��ال ع��ل��ى �الن��ت��خ��اب الخ��ت��ي��ار �الن�����س��ب. 

�ملدير �لفني لفريق �حل�سني �ربد لكرة �لقدم 

عثمان �حل�سنات قال �ن قر�ر تطوير �لقطاع 

�أن نختار �لنائب �لذي  �لريا�سي بيدنا، فاما 

�الق��ب��ال  يتطلب  وه���ذ�  مت��ث��ي��ل،  خ��ر  ميثلنا 

لي�ست  �ختيار�ت  مو�جهة  �أو  �النتخاب،  على 

�لريا�سة  على  �سلبا  ينعك�ش  م��ا  مكانها،  يف 

�جلميع  ع��ل��ى  متمنيا  ع����ام،  ب�سكل  �الردن���ي���ة 

مم���ار����س���ة ح���ق���ه���م يف �الن����ت����خ����اب����ات الف������ر�ز 

�الأف�����س��ل. ق��ائ��د ف��ري��ق �ل��رم��ث��ا ل��ك��رة �ل��ق��دم 

�مل�ساركة  �أن  ب����دوره  �ع��ت��رب  �ل��ل��ح��ام،  م�سعب 

�جلميع  وعلى  وط��ن��ي،  و�ج��ب  �النتخابات  يف 

مم��ار���س��ة حقه يف �الن��ت��خ��اب��ات الج��ل��ه والج��ل 

ل�سناديق  فالتوجه  ووطنه،  و�طفاله  عائلته 

�القرت�ع الختيار �الف�سل، يعطي ف�سحة من 

�الأمل لغد م�سرق.

امريكا - وكاالت

بطولة  لقب  �سريف  ميار  �مل�سرية  ح�سدت 

�ملتحدة  بالواليات  للتن�ش،  �لدولية  ت�سارل�ستون 

�الأمريكية، بعد تغلبها على �لبولندية كاتارزينا 

كاو�، بنتيجة )2-0(. وتفوقت ميار يف �ملجموعة 

لتح�سد   ،)3-6( �ل��ث��ان��ي��ة  ويف   ،)2-6( �الأوىل 

وجنحت  �ل��دول��ي��ة.  م�سرتها  يف  �الأول  �ل��ل��ق��ب 

ميار يف حتقيق �إجناز تاريخي، هذ� �لعام، ببلوغ 

�لدور �لرئي�سي لبطولة روالن جارو�ش، لت�سبح 

�ملرحلة  لهذه  ت�سل  عربية  وث��اين  م�سرية  �أول 

�أن�ش  �لتون�سية  بعد  ���س��ام،  �جل��ر�ن��د  ببطوالت 

�أف�سل  ت��دخ��ل ق��ائ��م��ة  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  ج��اب��ر. وم���ن 

تتويجها  بعد  �لعامل،  م�ستوى  على  140 العبة، 

�إق�ساء  ت�سارل�ستون. ومتكنت ميار من  ببطولة 

�لعديد من �لاعبات �مل�سنفات خال �لبطولة، 

على ر�أ�سهن �ليابانية مي�ساكي يف ن�سف �لنهائي، 

و�لرومانية جابريا تاالبا.

منتخب النشامى يباشر تدريباته في دبي

المشاركة في االنتخابات هاجس نجوم الرياضه

ميار تحقق لقب 
للتنس تشارلستون 
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 »األردن ينتخب« من جديد ..

مل يكن عابراً اأن حتافظ الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب على �شعار »االأردن ينتخب« ك�شعار النتخابات 

جمل�س النواب التا�شع ع�شر 2020، بعدما اأطلقته عام 2016 كداللة على اأن االردن يتحاور من خالل 

�شناديق االقرتاع يف االقليم الذي نعي�س، وجاء قرار اال�شتمرار يف هذا ال�شعار كر�شالة وطنية، اأنه 

رغم احلالة الوبائية واخلوف على ال�شحة العامة؛ فاإن االردن ا�شتمر يف احلفاظ على اال�شتحقاقات 

الد�شتورية، واأن احلالة الوبائية ال تعطل امل�شرية الدميوقراطية، بل هي دافع ال�شتمرار احلياة بكافة 

ا�شكالها، ومنها ال�شيا�شية.

مع  الدميوقراطية  العملية  �شري  ل�شمان  منا  �شعيا  بالنهار؛  الليل  وا�شلنا  اأننا  �شراً  اأخفي  ال 

احلفاظ على ال�شالمة العامة، فدر�شنا كافة النماذج العاملية، وبحثنا عن تطوير منوذجنا االردين 

يف » االنتخابات يف زمن الكورونا«، وكان هدفنا تطوير اج��راءات العملية االنتخابية للحفاظ على 

ال�شحة مع �شمان النزاهة وال�شال�شة، مبا يطمئن الناخب على �شحته عند ذهابه اىل ال�شناديق، 

فبداأنا بالتدريب ونقل املعرفة والتوعية عن ُبعد با�شتخدام كافة التقنيات احلديثة املتاحة، وعاجلنا 

التعليمات التنفيذية ل�شمان �شري العملية االنتخابية، و�شاعفنا عدد مراكز االقرتاع والفرز منعا 

لالزدحام، وعاجلنا اج��راءات يوم االق��رتاع والفرز، وقمنا بتاأمني كافة اج��راءات التباعد اجل�شدي 

وعدم التالم�س بني الناخبني انف�شهم من جهة؛ وبني اللجنة والناخب من جهة اأخرى حفاظا على 

�شحة اجلميع، و�شممنا ونفذنا حملتنا التوعوية لذلك.

ما مييز االنتخابات يف هذا العام الكثري، من اأهمها تراكم اخلربات يوما بعد يوم لدى كوادر الهيئة 

امل�شتقلة لالنتخاب من خالل التطوير املوؤ�ش�شي وتقييم العمليات االنتخابية ال�شابقة واال�شتفادة من 

التجارب الدولية، ومنها اطالق دورات تدريبية لل�شحفيني يف كافة املحافظات لتطوير قدراتهم 

االنتخابية، وعقد �شل�شلة من اللقاءات املبا�شرة اأو عرب التقنيات ل�شركاء العملية االنتخابية، وتطوير 

اعالمي متخ�ش�س  وبناء مركز  التوعوية،  وانتاج احلمالت  وطباعة  ت�شميم  الذاتية يف  القدرات 

واطالق املعهد االنتخابي اخلا�س بالهيئة، ومن ثم ومع انت�شار الكورونا عامليا، كان لزاما علينا اأن 

نطور خرباتنا مع هذا امل�شتجد، مما اأهلنا عند �شدور االرادة امللكية ال�شامية الإجراء االنتخابات اأن 

نكون م�شتعدين وفق خمططنا وخرباتنا، اآملني ان نكون عند ثقة القيادة وجموع الناخبني.

اليوم ونحن ندعو الناخبني اىل التوجه اىل �شناديق االقرتاع، اإال انه علينا جميعا اأن ال ندعوهم 

اىل امل�شاركة وح�شب، بل ما يهمنا اليوم اي�شا �شرورة التقيد باإجراءات ال�شالمة العامة املعتمدة من 

قبل جلنة االوبئة والهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، فلن ي�شمح الأي �شخ�س اأن يدخل مراكز االقرتاع 

والفرز دون ارتداء الكمامة تطبيقا الأوامر الدفاع، كما �شتلتزم الهيئة باإعطاءه قفازات تو�شع يف كي�س 

بعد االق��رتاع مبا�شرة، وقلماً يحتفظ به، اأما التحبري ف�شيكون بالتنقيط ولي�س بالغم�س، و�شيتم 

قراءة بطاقته ال�شخ�شية وهي يف يده عن ُبعد من خالل جهاز قارئ �شوئي، كما مت جتهيز اأع�شاء 

اللجان بكافة االجراءات الوقائية والزي الالزم لذلك؛ مع احلر�س على تدريبهم التدريب الوايف، 

لن�شل اىل مرحلة ن�شتطيع القول فيها اأننا �شخرنا كافة االمكانيات الالزمة للحفاظ على �شالمة 

الناخب.  

ومن جهة اأخ��رى؛ فاإننا اليوم ال ننظر اىل امل�شاركة الكمية فقط، بل ناأمل بامل�شاركة النوعية، 

من خالل اختيار من يرى الناخب اأنه حقا ميثله، فحاربنا و�شركائنا اال�شتخدام الفا�شد للمال يف 

االنتخابات، من خالل تطبيق القانون، وحت�شني االجراءات، ون�شر التوعية ، وحتويل املتورطني اىل 

الق�شاء بعد التحقق داخل الهيئة، كل هذا بهدف اأن ي�شل الناخب اىل املعزل االنتخابي ويختار مبلئ 

ارادته وب�شرية مطلقة، عّلنا جميعا ن�شل اىل املجل�س النيابي الذي نريده، جمل�س ت�شريعّي رقابّي، 

فكان �شعار« �شوتك .. م�شوؤوليتك« هو ما اأطلقناه قبيل االنتخابات، لنقول للناخب اأننا قدمنا كل 

�شيء ممكن، ويتبقى ان تتحمل م�شوؤليتك باالختيار ال�شحيح.

كلي اأمل اأن ننجح �شوية، ونقدم النموذج االردين يف االقرتاع والفرز، النوعي والكمي واملحافظ 

على ال�شالمة العامة، فقد تعودنا اأن يكون احلوار من خالل ال�شناديق، مهما كانت احلالة االقليمية 

اأو الداخلية، فهذا عهد االردنيني، وفقنا اهلل جميعا يف خدمة االردن وتطبيق روؤى قيادته احلكيمة.
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االنباط - عمان

ت�شرين  من  العا�شر  الثالثاء،  اليوم  �شباح 

ال���ث���اين، ي��ت��وج��ه امل��واط��ن��ون االردن���ي���ون اىل 

النيابي  املجل�س  النتخاب  االق��راع  �شناديق 

جديدة  مرحلة  بانطالق  اي��ذان��ا  وذل��ك   ،19

ت�شكل فيها االنتخابات قفزة مب�شرية اال�شالح 

عبد  امللك  جاللة  حر�س  وتعك�س  ال�شيا�شي 

وموا�شلة  ال�شيا�شية  التنمية  على  الثاين  اهلل 

كل  من  بالرغم  ودميومتها  الربملانية  احلياة 

ال�شيا�شية  وامل�شتجدات  ال�شحية  التحديات 

والعامل،  املنطقة  يف  والوبائية  واالقت�شادية 

تكري�س  طريق  على  اخ��رى  خطوة  تعترب  كما 

حياة  نهج  االردن  اختارها  التي  الدميقراطية 

ال�شيا�شية و�شمان احلريات  ولتعزيز التعددية 

العامة.

حتد  يف  اليوم  اأنف�شهم  يجدون  االأردنيون   

كورونا  ف��ريو���س  م��ع  ومفتوح  ومبا�شر  جديد 

ع��ن��د ذه��اب��ه��م ل�����ش��ن��ادي��ق االق����راع ل���الدالء 

و�شحية  امنية  اإج����راءات  و���ش��ط  با�شواتهم 

اأمن  رجل  األف   53 نحو  انت�شر  حيث  م�شددة، 

يف كافة املحافظات �شمن خطة اأمنية الإجراء 

يف  وال�شعبة  املهمة  االنتخابات  م��ن  واح���دة 

باأمان«.  »ننتخب  �شعار  وحتت  الفايرو�س  ظل 

يتجاوز  الذين  االنتخاب  لهم  يحق  من  لتاأمني 

وناخبة  ن��اخ��ب��ا  ن��اخ��ب  م��ل��ي��ون   4,6 ع��دده��م 

�شيختارون 130 نائبا هم اإجمايل عدد اع�شاء 

الربملان من بني 1692 مر�شحا من بينهم 363 

دائرة   23 يف  قائمة   294 على  يتوزعون  �شيدة 

انتخابية.

وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل����ك، ذه���ب االردن���ي���ون 

الغذائية  باحتياجاتهم  للتزود  االأ���ش��واق  اإىل 

حظر  بفر�س  حكومي  قرار  لتنفيذ  ا�شتعدادا 

�شامل على اململكة يبداأ يف العا�شرة من م�شاء 

والذي  املقبل.  االأح��د  �شباح  وينتهي  الثالثاء 

�شاأنها  من  احتفاالت  او  جتمعات  اية  ملنع  جاء 

امل�شاهمة يف ارتفاع اعداد الوفيات واال�شابات 

بهذا الفريو�س اللعني، الذي يرى مراقبون ان 

االردن  يف  ك��ورون��ا  للوباء  املجتمعي  االنت�شار 

�شيخف�س ن�شبة امل�شاركة يف االقراع.

عدة  لالنتخابات  امل�شتقلة  الهيئة  واتخذت 

عملية  لتنظيم  وم�����ش��ددة  وق��ائ��ي��ة  اإج����راءات 

االنتخاب وللتقليل قدر االمكان من االإختالط 

ال��ف��ريو���س  ان��ت�����ش��ار  دون  للحيلولة  وال��زح��ام 

املا�شية حيث مت  االيام  عليه يف  هو  اكرث مما 

 50 5 االف ا�شابة ونحو  4 اىل  ت�شجيل ما بني 

حالة وفاة يوميا.

واكدت الهيئة امل�شتقلة لالنتخابات جديتها 

ومبنتهى  نزيهة  نيابية  انتخابات  اج���راء  يف 

وجدية  ب�شدق  وعملت  واحليادية  ال�شفافية 

لتنفيذ روؤية ورغبة جاللة امللك باأن تكون هذه 

االنتخابات  حمطة جديدة م�شيئة يف امل�شرية 

الدميقراطية للبالد. لتوؤكد جمددا باأن االردن 

بالدميقراطية  ويوؤمن  وموؤ�ش�شات  قانون  دولة 

احلقيقية والتعددية نهجًا يف كافة املجاالت.

االنباط- عمان

 وج��ه م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء الركن 

ح�شني احلوامتة القادة واملديرين يف امليدان 

اإىل االإ�شراف املبا�شر على ن�شر القوة االأمنية 

م�شددًا  اململكة،  وحمافظات  مناطق  كل  يف 

واحل��زم  احليادية  درج��ات  اأعلى  اتباع  على 

للعملية  الناظمة  والتعليمات  القوانني  باإنفاذ 

مراحلها. بجميع  االنتخابية 

واأك����د ال���ل���واء ال���رك���ن احل���وامت���ة ات��خ��اذ 

االآمنة  البيئة  بتوفري  الكفيلة  التدابري  جميع 

القوة  خالل  من  املحافظات،  يف  للمواطنني 

االأمنية التي ا�شتلمت منذ �شباح اليوم االثنني 

االنتخابية،  العملية  �شري  تاأمني  يف  واجبها 

�شمن جميع مناطق االخت�شا�س يف اململكة.

وبني �شرورة العمل وفقًا الأعلى املعايري يف 

واتخاذ  املو�شوعة،  االأمنية  اخلطط  تطبيق 

واالح���رازي���ة  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج������راءات  جميع 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ومت��ك��ني 

الد�شتوري  حقهم  مم��ار���ش��ة  م��ن  الناخبني 

من  اإط���ار  ويف  وي�شر  ب�شهولة  االن��ت��خ��اب  يف 

الداخلية  وزارة  م��ع  بالتن�شيق  ال��ن��زاه��ة، 

ذات  واجلهات  لالنتخاب،  امل�شتقلة  والهيئة 

العالقة.

وق����ال احل���وامت���ة: ���ش��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ر���س 

حفاظًا  متييز،  اأو  حتيز  دون  القانون  �شيادة 

و�شحتهم،  واأم��ن��ه��م  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  على 

القوانني  على  باخلروج  كان  الأي  ن�شمح  ولن 

باملواطنني  مهيبا  الدفاع،  اأوام��ر  خمالفة  اأو 

و�شعت  التي  باالإجراءات  وااللتزام  التعاون 

خلدمتهم.

واأ�شار اىل اأن مديرية االأمن العام �شخرت 

اإمكانياتها االإدارية واللوج�شتية خلدمة القوة 

املظلة  ولتوفري  بالواجب،  امل�شاركة  االأمنية 

من  االنتخابية  العملية  اأركان  جلميع  االأمنية 

منذ  وم��راق��ب��ني،  وجل��ان  وناخبني  مر�شحني 

النتائج،  ع��ن  االإع���الن  وحتى  االق���راع  ب��دء 

مع  اإج����راءات،  بعده من  وم��ا  ذل��ك  قبل  وم��ا 

امل�شتجدات  ملختلف  اال�شتجابة  �شرعة  �شمان 

االأمنية. واالحتياجات 

االنباط- عمان

اأردين  ناخب  مليون   4,6 من  اكرث  يتوجه   

االق��راع  مراكز  اإىل  الثالثاء،  اليوم  �شباح 

التا�شع  النواب  جمل�س  يف  ممثليهم  الختيار 

والع�شرين  وال��راب��ع  اال�شتقالل،  منذ  ع�شر 

تاأ�شي�س الدولة. منذ 

واأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الإن��ت��خ��اب 

يف  واالإداري����ة  الفنية  التجهيزات  ا�شتكمال 

 8080 ت�شم  والفرز،  لالقراع  مركزا   1824

يف  املقرعني،  ال�شتقبال  ا�شتعدادًا  �شندوقا، 

امل�شتقلة  الهيئة  تتوىل  نيابية  انتخابات  ثالث 

ان�شائها  م��ن��ذ  عليها  واالإ����ش���راف  اإدارت���ه���ا 

 ,2011 عام  الد�شتورية  التعديالت  مبوجب 

حرية  بكل  االنتخابات  اإج��راء  �شمان  بهدف 

ونزاهة، ووفق اأف�شل املعايري الدولية.

جانب  اىل  احلالية  االن��ت��خ��اب��ات  وت�شهد 

ا�شتثنائية فر�شتها جائحة كورونا،  اإجراءات 

م�شاركة كبرية يف عدد املر�شحني الذي و�شل 

يتناف�شون  ومر�شحة،  مر�شحًا   1693 اىل 

مقابل  مقعدا،   130 على  قائمة   294 �شمن 

االنتخابات  يف  قائمة   226 و  مر�شحًا   1252

ال�شابقة.

ناخبًا  و835  الفا  و647  4 ماليني  ل�  ويحق 

وناخبة، االإدالء باأ�شواتهم يف مراكز االإقراع 

�شباحًا،  ال�شابعة  ال�شاعة  اأبوابها  تفتح  التي 

مع  م�شاًء،  ال�شابعة  يف  تغلق  اأن  املقرر  ومن 

اإمكانية متديد مدة االقراع ملدة ال تزيد عن 

�شاعتني يف اأي دائرة انتخابية اإذا تبني وجود 

االأكرب  الن�شبة  االإناث  وت�شكل  لذلك.  �شرورة 

 2 ع��دده��ن  يبلغ  اذ  الناخبني،  اإج��م��ايل  م��ن 

 52 عن  تزيد  بن�شبة  و397  الفا  و447  مليون 

عدد  يبلغ  فيما  الناخبني،  اجمايل  من  باملئة 

و456,  الف  و200  مليون   2 الذكور  الناخبني 

باملئة   9 بن�شبة  زيادة  االإجمايل  العدد  و�شهد 

فيها  مت  التي   ،2016 انتخابات  مع  باملقارنة 

اإلغاء �شرط الت�شجيل، واعتماد اأ�شماء كل من 

العدد  رفع  الذي  االأمر  الت�شويت،  لهم  يحق 

مع  مقارنة  ناخب،  مليون   4,134 اىل  حينها 

حوايل 2,2 مليون ناخب يف انتخابات 2013.

من  باملئة   21 نحو  املر�شحات  ن�شبة  وتبلغ 

مر�شحة(،   364( املر�شحني  ع��دد  اج��م��ايل 

مر�شحًا   397 املتناف�شة  القوائم  ت�شم  كما 

41 حزبًا، وت�شكل ن�شبة االناث  حزبيًا ميثلون 

24 باملئة )97 مر�شحة حزبية(. منها 

 1350 االن��ت��خ��اب��ات  تغطية  يف  وي�����ش��ارك 

موؤ�ش�شة   135 مي��ث��ل��ون  واإع��الم��ي��ا  �شحفيا 

 17 42 اعالميًا دوليًا ميثلون  اعالمية، منهم 

موؤ�ش�شة.

هي  احل��ال��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  اىل  ي�����ش��ار 

ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي جت���ري وف���ق ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م��ة 

 ,2016 ع��ام  ق���ر 
ُ
اأ ال���ذي  املفتوحة  الن�شبية 

انتخابية،  دائ����رة   23 اىل  امل��م��ل��ك��ة  ��م  وق�����شّ

با�شتثناء  ع�شر،  االإث��ن��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ات  ه��ي 

التي  والزرقاء  وارب��د،  العا�شمة،  حمافظات 

اإ�شافة  انتخابية،  دائرة   11 اىل  تق�شيمها  مت 

االأقاليم  يف  البادية  الأبناء  دوائ��ر  ثالث  اىل 

خ�ش�س  واجلنوبية،  والو�شطى  ال�شمالية 

االأقل  على   15 منها  مقعدًا   130 جميعًا  لها 

للمراأة.

انتشار 53 ألف رجل أمن لـ »ننتخب بأمان« و »المستقلة«: قدمنا كل شيء ممكن

باالنتخاب.. األردنيون يتحدون »كورونا« 

 مدير األمن العام: اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير البيئة 
اآلمنة للمواطنين باالنتخابات

 األردنيون على موعد مع تجربتهم البرلمانية الرابعة 
والعشرين اليوم

 1027 محاميا ومحامية يشاركون 
في الرقابة على االنتخابات النيابية 

االنباط- عمان

قال رئي�س فريق الرقابة على االنتخابات 

جمل�س  ع�شو  املحامني  نقابة  يف  النيابية 

الهيئة  ان  ال��ع��دوان،  وليد  املحامي  النقابة 

امل�شتقلة لالنتخاب اعتمدت فريق املحامني 

الذين �شي�شاركون يف الرقابة على االنتخابات 

وحمامية،  حماميا   1027 ع��دده��م  ويبلغ 

وزودت النقابة باأ�شمائهم.

واأ�شاف يف بيان ام�س االإثنني، ان النقابة 

االق��راع،  ي��وم  عمليات  غرفة  �شتخ�ش�س 

و�شتكون اللجان الفرعية التابعة للنقابة هم 

�شباط االرتباط مع غرفة عمليات النقابة.

وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  ان  وبني 

برنامج  بتنفيذ  قامت  النقابة،  يف  االن�شان 

دورات تدريبية حول اآلية وكيفية الرقابة على 

االنتخابات النيابية.

ت�شكيله  مت  ال��ذي  الفريق  ان  اإىل  وا�شار 

ي�شم نخبة من املحامني من ا�شحاب اخلربة 

الفريق  ويعد  املتميزة،  والقانونية  العملية 

االقدر واالجدر للرقابة على االنتخابات.

وق��ال ان ال��دور ال��ذي �شيقوم به الفريق 

ي��اأت��ي يف اط����ار ال����دور ال��وط��ن��ي امل�����ش��وؤول 

للنقابة، وتطوعيا يهدف اىل اجناح العملية 

االنتخابية و�شمان ح�شن �شريها من خالل 

ر�شد العملية االنتخابية يوم االقراع ب�شكل 

دقيق وحريف.

وبني انه �شبق للنقابة وبالتعاون مع الهيئة 

امل�شتقلة لالنتخابات ان �شكلت فرقا للرقابة 

�شهدتها  ال��ت��ي  املختلفة  االن��ت��خ��اب��ات  على 

بلدية  او  المركزية  او  نيابية  �شواء  اململكة 

وجمال�س حملية.

 االنتخابات النيابية ومسيرة الديمقراطية األردنية
االنباط- عمان

االأردن  الدميقراطية يف  امل�شرية  بداأت   

اأول  ب��اإج��راء  ال��دول��ة،  تاأ�شي�س  م��ع  مبكرًا 

بعدما   1929 ع��ام  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات 

االأ�شا�شي(  )القانون   1928 د�شتور  اأخ��ذ 

 16 م��ن  امل��وؤل��ف  ال��واح��د  املجل�س  ب��ن��ظ��ام 

رئي�س  بالتعيني  لهم  ي�شاف  منتخبا،  نائبا 

املجل�س  وتبلغ مدة  وزراء،  الوزراء وخم�شة 

الوزراء ثالث �شنوات،  تراأ�شه رئي�س  الذي 

�شنتني. للتمديد  قابلة 

الت�شريعي  املجل�س  انتخابات  واأجريت 

واأك��م��ل   ،1931 ع��ام  ح��زي��ران  ال��ث��اين يف 

الثالث  املجل�س  وك��ذا  الد�شتورية،  مدته 

1937 جرت  1934، ويف عام  املنتخب عام 

ومدد  الرابع،  الت�شريعي  املجل�س  انتخابات 

جرت  فيما   ،1942 ع��ام  حتى  �شنتان  ل��ه 

اخلام�س  الت�شريعي  املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات 

مدته  واأكمل   1942 عام  االأول  ت�شرين  يف 

اإعالن  حتى  �شنتان  له  ومدد  الد�شتورية، 

1947، وهو املجل�س  الد�شتور اجلديد �شنة 

امللك  وبايع  البالد،  ا�شتقالل  اأعلن  الذي 

املوؤ�ش�س عبدااهلل االأول بن احل�شني باملُلك 

يف 25 اأيار 1946.

ُا�شتبدلت   1947 عام  د�شتور  ومبوجب 

ُحدد  نيابية  مبجال�س  الت�شريعية  املجال�س 

ملدة  ُينتخبون  بع�شرين  اأع�شائها  ع��دد 

ال�شلطة  الد�شتور  �شكل  كما  ���ش��ن��وات،   4

جمل�س  ه��م��ا  جم��ل�����ش��ني،  م��ن  الت�شريعية 

االأمة(،  )جمل�س  االأعيان  وجمل�س  النواب 

 24 يف  اأع��ي��ان  جمل�س  اأول  ت�شكيل  وج��رى 

ت�شرين االأول 1947.

االأول  ال������ن������ي������اب������ي  امل�����ج�����ل�����������س 

االول  النيابي  املجل�س  1947-1950انتخب 

يف ت�شرين االأول 1947 برئا�شة ها�شم خري 

رئي�س حزب النه�شة العربية.

عام  يف   1951-  1950 الثاين  املجل�س 

بربملان  �شمي  الذي  املجل�س  انتخب   1950

وق��ان��ون  ال��د���ش��ت��ور،  تعديل  بعد  ال�شفتني 

ال�شفتني،  ب��ني  ال���وح���دة  اإث���ر  االن��ت��خ��اب 

 ,40 وا�شبح مبوجبها عدد اأع�شاء املجل�س 

على  وتعاقب   ،1951 اأي��ار  لغاية  وا�شتمر 

رئا�شته عمر مطر، و�شعيد املفتي.

املجل�س الثالث 1951 –1954انتخب يف 

 ,1954 1951 وا�شتمر حتى حزيران  ايلول 

1952، وت�شلم  ويف عهده �شدر د�شتور عام 

اهلل  طيب  طالل  بن  احل�شني  امللك  جاللة 

على  وتعاقب  الد�شتورية،  �شلطاته  ث��راه 

رئا�شته عبداهلل الكليب ال�شريدة، وحكمت 

امل�شري، وعبد احلليم النمر.

يف   1956  –  1954 ال���راب���ع  امل��ج��ل�����س 

االنتخابات،  ج��رت   1954 الثاين  ت�شرين 

اأحمد  تراأ�شه  الذي  املجل�س  هذا  عهد  ويف 

ت  وخف�شّ الد�شتور  تعديل  جرى  الطراونة 

مدة ع�شوية جمل�س االأعيان من ثماين اإىل 

اأربع �شنوات.

 1961  –  1956 اخل��ام�����س  امل��ج��ل�����س 

انتخب يف ت�شرين االأول 1956 واأكمل مدته 

وتعاقب  واحدة،  �شنة  له  ومدد  الد�شتورية 

وم�شطفى  امل�شري،  حكمت  رئا�شته  على 

قانون  �شدر  املجل�س  مدة  وخ��الل  خليفة، 

ت�شمن   1960 ع���ام  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ج��دي��د 

زي���ادة ع��دد ال��ن��واب اإىل ���ش��ت��ني، ث��الث��ون 

عن  وثالثون  ال�شرقية،  ال�شفة  عن  منهم 

اإلغاء  عهده  يف  جرى  كما  الغربية،  ال�شفة 

االأردنية. املعاهدة الربيطانية 

بداأ   1962  –  1961 ال�شاد�س  املجل�س 

 ,1961 ع���ام  االأول  ت�����ش��ري��ن  يف  اأع��م��ال��ه 

الدكتور م�شطفى خليفة. وتراأ�شه 

انتخب   1963  -1962 ال�شابع  املجل�س 

 1962 مت��وز  يف  ال�شابع  النيابي  املجل�س 

وت��راأ���ش��ه   ،1963 ن��ي�����ش��ان  ح��ت��ى  وا���ش��ت��م��ر 

�شالح طوقان.

1966ا�شتمر   –1963 الثامن  املجل�س 

االأول  ك��ان��ون  حتى   1963 مت��وز  م��ن  عمله 

1966، وتراأ�شه عاكف الفايز.

جرت   1974  -1967 التا�شع  املجل�س 

قبل  التا�شع  النيابي  املجل�س  انتخابات 

حتى  وا���ش��ت��م��ر   ،1967 ح���زي���ران  ح���رب 

قا�شم  رئا�شته  على  وتعاقب   ،1971 ني�شان 

املجل�س  وبقي  عريقات،  وكامل  الرمياوي 

قائما ومدد له �شنتان لغاية 1973.

اأعيد   1989  –  1984 العا�شر  املجل�س 

مل��ج��ل�����س ال���ن���واب مم��ار���ش��ة ���ش��الح��ي��ات��ه 

مبوجب اإرادة ملكية ت�شمنت دعوة املجل�س 

عام  اآذار  ويف  التا�شع(،  )املجل�س  ال�شابق 

1984 جرت انتخابات فرعية مللء املقاعد 

)باملجل�س  املجل�س  هذا  و�شمي  ال�شاغرة، 

عام  متوز  حتى  وا�شتمر  العا�شر(  النيابي 

1988 بعد اأن اأكمل مدته الد�شتورية ومدد 

له �شنة واحدة.

 1993 –  1989 ع�شر  احل��ادي  املجل�س 

ت�شرين  يف  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اأج��ري��ت 

من  ع��ام��ا   22 م���رور  ب��ع��د   1989 ال��ث��اين 

القائمة  ل��ن��ظ��ام  وف��ق��ا  وذل���ك  االن��ق��ط��اع، 

امل��ف��ت��وح��ة ال���ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ن��اخ��ب ان��ت��خ��اب 

النواب  لعدد  م�شاويًا  املر�شحني  من  عدد 

املجل�س  وت�شكل  ل��دائ��رت��ه،  املخ�ش�شني 

املحافظات  خمتلف  من  نائبًا  ثمانني  من 

�شيا�شية  فئات  عدة  فيه  متثلت  اململكة  يف 

رئا�شته  على  وتعاقب  وعقائدية،  وحزبية 

�شليمان عرار، وعبد اللطيف عربيات.

يف   1997  -1993 ع�شر  الثاين  املجل�س 

االنتخابات  ج��رت   1993 ال��ث��اين  ت�شرين 

وتعاقب  ال��واح��د،  ال�شوت  قانون  مبوجب 

ع��ل��ى رئ��ا���ش��ة امل��ج��ل�����س: ط��اه��ر امل�����ش��ري، 

و�شعد هايل ال�شرور.

املجل�س الثالث ع�شر 1997 – 2001 يف 

االنتخابات،  ج��رت   1997 الثاين  ت�شرين 

اإىل  ال�شلطة  انتقال  املجل�س  ه��ذا  و�شهد 

 ,1999 عام  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

ال�شرور،  هايل  �شعد  رئا�شته  على  وتعاقب 

وعبد الهادي املجايل.

 2007  –  2003 ع�شر  ال��راب��ع  املجل�س 

اج���ري���ت االن���ت���خ���اب���ات مب���وج���ب ق��ان��ون 

النيابية  املقاعد  زاد عدد  انتخابات جديد 

م��رة  الأول  وخ�ش�س   ،110 اإىل   80 م��ن 

مقاعد(  )�شتة  للن�شاء  ا�شافية  مقاعد 

ال�شرور،  هايل  �شعد  املجل�س  هذا  وتراأ�س 

وعبد الهادي املجايل.

 –  2007 ع�����ش��ر  اخل���ام�������س  امل��ج��ل�����س 

ت�����ش��ري��ن  االن���ت���خ���اب���ات يف  2010ج��������رت 

الواحد  ال�شوت  قانون  وفق   2007 الثاين 

وتعديالته، وتراأ�شه عبدالهادي املجايل.

 2012 –  2010 ال�شاد�س ع�شر  املجل�س 

 2010 الثاين  ت�شرين  يف  املجل�س  انتخب 

وتعاقب  الفرعية«،  »ال��دوائ��ر  قانون  وف��ق 

الكرمي  وعبد  الفايز،  في�شل  رئا�شته:  على 

الدغمي، ويف عهد هذا املجل�س جرى اأو�شع 

42 مادة. تعديل للد�شتور �شمل 

 2016  -2013 ع�شر  ال�شابع  املجل�س 

 2013 ع����ام  م��ط��ل��ع  االن���ت���خ���اب���ات  ج����رت 

امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واإدارة  ب���اإ����ش���راف 

الأول  التناف�س  ج��رى  وفيها  ل��الن��ت��خ��اب، 

وفقا  الوطنية  للقائمة  مقعدًا   27 على  مرة 

لقانون القائمة الن�شبية املغلقة، اإىل جانب 

عدد  لريتفع  املحلية  للدوائر  مقعدا   123

رئا�شته  على  وتعاقب   ،150 اىل  ال��ن��واب 

�شعد هايل ال�شرور، وعاطف الطراونة.

 2016 ع�������ش���ر  ال����ث����ام����ن  امل���ج���ل�������س 

الع�شرين  يف  االن��ت��خ��اب��ات  -2020ج�����رت 

القائمة  نظام  وف��ق   2016 ع��ام  ايلول  من 

ال��دوائ��ر  تو�شيع  بعد  املفتوحة  الن�شبية 

دوائ��ر  املحافظات  واع��ت��ب��ار  االنتخابية، 

العا�شمة  حمافظات  با�شتثناء  انتخابية 

11 دائرة  والزرقاء واربد التي ق�شمت اىل 

مقاعد  ال��ق��ان��ون  خف�س  ك��م��ا  ان��ت��خ��اب��ي��ة، 

130 مقعدا خ�ش�س  150 اإىل  املجل�س من 

عاطف  وتراأ�شه  للن�شاء،  مقعدا   15 منها 

الطراونة.

 » األردن ينتخب «


