
 نماذج توقعات المعهد تظهر 
   ارتفاعًا حادًا  في عدد الوفيات

   واالصابات المتوقعة 

  على الحكومة بذل أقصى الطاقات لتجنب الدخول بأسابيع مؤلمة وعلى المواطن تحمل مسؤولياته 

 ديوان الخدمة المدنية يصدر تقريره 
السنوي لسنة 2019

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثنني   29  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   16  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5514    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

مطالبات دولية لالردن بفرض حظر شامل لـ3 اسابيع
 معهد )IHME(: المحافظة على األرواح لن يتم بظل استمرار األساليب المعمول بها بالتعامل مع الوباء 

3 تسجيل 68 وفاة و2373 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط-وكاالت

انتخابات  نتائج  االحتالل  حكومة  ت�ستغل 

ا�ستغالل،  اأب�سع  املتحدة  الواليات  يف  الرئا�سة 

مل�ساحات  ال��ف��ع��ل��ي  ال�����س��م  لتكري�س  م�سعى  يف 

املحتلة،  الغربية  ال�سفة  اأرا���س��ي  م��ن  وا�سعة 

ترمب  اإدارة  بدعم  م�ستفيدة  قيا�سي،  وقت  يف 

املطلق قبل الفرتة االنتقالية لهذه اخلطوات.

الذي  االأ�سبوعي  اال�ستيطان  تقرير  وق��ال 

ي���ع���ده امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع���ن االأر������س 

التحرير،  ملنظمة  التابع  اال�ستيطان  ومقاومة 

االح���ت���الل  ح��ك��وم��ة  ت���دع���م  ت���رم���ب  اإدارة  اأن 

ب��خ��ط��وات يف ه���ذا االجت�����اه، وم��ن��ه��ا: ال���زي���ارة 

امل��ن��ت��ظ��رة ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي مايك 

من  وع���دد  امل��ح��ت��ل،  اجل���والن  له�سبة  بومبيو 

من  زي���ارة  اأول  وه��ي  ال�سفة،  يف  امل�ستوطنات 

ن��وع��ه��ا ل���وزي���ر خ���ارج���ي���ة اأم����رك����ي. واأو����س���ح 

اأن ب��وم��ب��ي��و ���س��ي��ق��وم ب���زي���ارة م�����س��ن��ع ن��ب��ي��ذ يف 

خمور  دفعة  �ساحبه  اأنتج  اأن  �سبق  »ب�ساغوت«، 

اأطلق عليها ا�سم الوزير الزائر.

التفا�صيل �ص »8«

االحتالل يستغل الفترة االنتقالية في الواليات المتحدة وتدفع 
بمخططات استيطانية واسعة

الخصاونة:  تعديل نظامين لتحسين 
أوضاع المتقاعدين العسكريين

 وزير الداخلية: التعاطي مع التحديات 
التي تواجهنا ضمن اطار القانون

  المستقلة لالنتخاب تحيل مرشحين 
الى المدعي العام

 الفوسفات تتبرع بجهازي تنفس 
اصطناعي لمستشفى معان الحكومي 

االنباط- عمان

التي  ال����وزراء يف جل�سته  ق��ّرر جمل�س   

ع���ق���دت ام�������س ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال������وزراء 

امل��واف��ق��ة على  ب�سر اخل�����س��اون��ة  ال��دك��ت��ور 

ل لنظام  االأ�سباب املوجبة مل�سروع نظام معدِّ

االأردن���ّي���ة  امل�سّلحة  ال���ق���ّوات  ���س��ّب��اط  ك���ادر 

لنظام  ل  معدِّ نظام  وم�سروع   ،2020 ل�سنة 

كادر اأفراد القوات امل�سّلحة االأردنّية ل�سنة 

ترجمة  النظامني  تعديل  وي��اأت��ي   .2020

ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ّي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب�����س��رورة 

الع�سكريني،  املتقاعدين  اأو���س��اع  حت�سني 

وبهدف زيادة قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة 

امل�سّلحة  القّوات  واأف��راد  الطويلة ل�سّباط 

مّمن تتّم اإحالتهم اإىل التقاعد، والتي مل 

يطراأ عليها اأي تعديل منذ عام 2006.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان - وكاالت

ط����ال����ب م���ع���ه���د ال���ق���ي���ا����س���ات ال�����س��ح��ي��ة 

ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  يف   )IHME( وال��ت��ق��ي��ي��م 

بجامعة وا�سنطن يف �سياتل االردن، بفر�س 

ح��ظ��ر ���س��ام��ل مل����دة ال ت��ق��ل ع���ن 3 اأ���س��اب��ي��ع، 

وللقطاعات  بامل�سي،  خاللها  للنا�س  ي�سمح 

االأ�سا�سية بالعمل.

كما طالب املعهد، احلكومة بتنفيذ خطة 

موؤ�س�سات  ك��ل  فيها  ت�����س��ارك  عاجلة  وطنية 

وحاجات  متطلبات  لتوفر  امل��دين  املجتمع 

االإغ���الق،  م��ن  املت�سررة  اأو  الفقرة  االأ���س��ر 

اللجوء للمجتمع  اغ��ف��ال خ��ي��ارات  ع��دم  م��ع 

تقليل  يف  للم�ساهمة  وم��ن��ظ��م��ات��ه  ال����دويل 

املخاطر املتوقعة. واأظهرت مناذج التوقعات 

عدد  يف  ح���اداً  ارت��ف��اع��اً    )IHME( ملعهد 

فرو�س  ب�سبب  االأردن  يف  املتوقعة  الوفيات 

نهاية  بحلول   5,593 اإىل  ت�سل  قد  ك��ورون��ا، 

ه��ذا ال��ع��ام، اأي ب��ارت��ف��اع ي��ق��در ب�����اأك��ر م��ن 6 

يف  ذات��ه  املعهد  توقعه  ال��ذي  الرقم  اأ�سعاف 

للحالة  ا�ستنادا  اأكتوبر،  من  االأول  االأ�سبوع 

املعهد،  وبح�سب  اآن��ذاك.  االأردن  يف  الوبائية 

فان ال�سيناريوهات املتوقع حدوثها يف االأردن 

ال��ت��ي ح��دث��ت يف  ت��ف��وق  ت��ن��ذر بكارثة �سحية 

اأخرى، ترتاوح  ونيويورك ومناطق  اإيطاليا 

بني ثالثة �سيناريوهات:

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اأكد وزير العدل وزير الداخلية املكلف 

مع  التعاطي  اأن  التلهوين،  ب�سام  الدكتور 

وال��ت��ح��دي��ات  ال��وط��ن��ي��ة  الق�سايا  خمتلف 

اطار  �سمن  يتم  اأن  يجب  تواجهنا،  التي 

ال��ق��ان��ون، ب��اع��ت��ب��اره ���س��م��ام االأم����ان ال��ذي 

تبعات قد حتدث  اأي��ة  يحمينا جميعا من 

يف حال جتاوز القانون وخمالفة اأحكامه.

ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س��ه ام�����س االأح��د 

اجتماعا  ال��ع��ا���س��م��ة،  م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة  يف 

�سم احلكام االإداريني واملجل�س االأمني يف 

االأمني،  الواقع  على  لالطالع  املحافظة، 

يجري  التي  االأم��ن��ي��ة  احل��م��الت  وال�سيما 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح��ال��ي��ا ل��ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ف��ار���س��ي 

اخلاوات واالأتاوات واملجرمني اخلطرين، 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

امل�ستقلة  للهيئة  االعالمي  الناطق  اأعلن 

لالنتخاب جهاد املومني، عن اإحالة عدد من 

للمجل�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��ر���س��ح��ني 

19 اإىل امل���دع���ي ال���ع���ام. وق����ال امل��وم��ن��ي يف  ال������

ع��ددا  اأح��ال��ت  الهيئة  اإن  االح���د،  ام�����س  ب��ي��ان 

اأن�������س���ارا ل���ه���م، وال���ذي���ن  اأو  م���ن امل��ر���س��ح��ني، 

وفيديوهات  ت�سجيالت  بحقهم  للهيئة  ورد 

وم��������واد ت���ث���ب���ت �����س����راءه����م ل����الأ�����س����وات ق��ب��ل 

مر�سحون  بينهم  من  االق���رتاع،  ي��وم  وخ��الل 

ف���ازوا ب��االن��ت��خ��اب��ات. واأ����س���اف اإن���ه مت اإح��ال��ة 

اإ�ساءتهم  ب�سبب  العام  االدع��اء  اىل  مر�سحني 

نتائج  على  والت�سوي�س  االنتخابية  للعملية 

اأن هذا االجراء  املومني  واأو�سح  االنتخابات. 

مل ياأت اإال بعد اأن تعمد هوؤالء املر�سحون .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ت�����رع�����ت �����س����رك����ة م����ن����اج����م ال���ف���و����س���ف���ات 

 ICU  ( ا�سطناعي  تنف�س  بجهازي  االأردن��ي��ة 

مل�ست�سفى  م��ل��ح��ق��ات��ه��ا  م���ع   )Ventilator
معان احلكومي.

الدكتور  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

االأحد،  ام�س  بيان �سحفي  الذنيبات، يف  حممد 

امل�ست�سفى  ح��اج��ة  لتلبية  ج���اء  ال��ت��رع  ه���ذا  اإن 

ل���دع���م ج���ه���وده يف ت���ق���دمي خ���دم���ات ال���رع���اي���ة 

ال�����س��ح��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف امل��ح��اف��ظ��ة 

ولتعزيز قدراته يف التعامل مع الو�سع الوبائي 

واأك��د  ك��ورون��ا.  ف��رو���س  انت�سار  ب�سبب  ال��راه��ن 

امل�سوؤولية  م��ن  ان��ط��الق��ا  ي��اأت��ي  ال��ت��رع  ه��ذا  اأن 

م�ساندة  على  منها  وحر�سا  لل�سركة،  الوطنية 

الوطنية. اجلهود 

التفا�صيل �ص »4«

» مرض سرطان الثدي« الكشف المبكر 
..الطريق نحو العالج

 دراسه قانونية ألمر الدفاع رقم )21(

االأنباط – �صامر نايف عبد الدامي

اأكتوبر« قد يكون �سهراً عادياً لدى الكثر   «

ممن يعي�سون حولنا، لكنه لي�س كذلك بالن�سبة 

ل��ل�����س��ي��دات ال��ل��وات��ي ا���س��ت��ع��دن ذك���ري���ات حم��ارب��ة 

يعلم  كلنا  غ��ره��ن،  م��ع  ال��ث��دي  �سرطان  مر�س 

امل���ث���ل: ا����س���األ جم����رب وال ت�����س��األ ح��ك��ي��م؛ لكن 

تن�َس  »ا�ساأل جمرب وال  اآخ��ر يقول:  هناك مثل 

، فاحلديث مع متعافني من �سرطان  الطبيب« 

ب��د من  التي ال  م��ن احلكم  الكثر  ال��ث��دي، فيه 

الن�ساء االأخريات التعامل معها بجدية .

مفتاح الوقاية 

اأن  ُي�سدمن عندما يعرفن  الن�ساء  كثر من 

مر�س �سرطان الثدي ال ي�سيب الكبار فقط اأو 

على  اإنهن  امل��ر���س،  مع  عائلي  تاريخ  لديها  من 

خطاأ ؟!

احلياة،  ينقذ  وق��د  ج��داً  املبكر مهم  الك�سف   

30%على  – ال �سمح اهلل - بن�سبة  الوفاة  ويقلل 

لديهن  اللواتي  للن�ساء  ُين�سح  ح��ني  يف  االأق���ل. 

واالأم  االأب  م��ث��ل  االأوىل،  ال���درج���ة  م��ن  اأق�����ارب 

واالأخت اإجراء الفح�س يف �سن االأربعني. يقول 

بغ�س  ورم  اأي  ان  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املتخ�س�سون 

النظر عن كونه �سرطان الثدي اأو غره يحتاج 

لكي ينمو بحجم �سنتمرت واحد )5 �سنوات(، اإذن 

واح��ده من  لتكوين  تنتظرك  فاحلياة  تخايف  ال 

الن�سميات االأردنيات التي ميلكن مفتاح الوقاية 

من املر�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

رئي�س  غويلة  اب��و  احمد  املحامي  اأ���س��در 

ق�����س��م ال��ت��ق��ا���س��ي يف ���س��رك��ة ن��ب��ي��ل ل��ل��ق��ان��ون 

درا�سة قانونية الأمر الدفاع رقم )21(

التقا�سي  اج��راءات  اأن  ابو غويلة    وق��ال 

امل���ن�������س���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف ام�����ر ال�����دف�����اع رق���م 

ال���دع���اوى  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر    2020 ل�����س��ن��ة   21

)ثانيا(  امل���ادة  ن�ست  حيث  فقط  احلقوقية 

م��ن ه���ذا االم���ر ع��ل��ى م��ا ي��ل��ي »اع��ت��ب��ارا من 

الدعاوى  على  ت�سري   2020/12/13 تاريخ 

احل���ق���وق���ي���ة واج�����راءات�����ه�����ا ام�������ام امل���ح���اك���م 

انواعها ودرجاتها وعلى  النظامية مبختلف 

دوائر تنفيذ االحكام املدنية االحكام التالية 

..... االمر الذي يجعل من هذه االجراءات 

احلقوقية  ال���دع���اوى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  مقت�سرة 

االج��راءات  وتبقى  اجلزائية  ال��دع��اوى  دون 

هو  كما  اجلزائية  ال��دع��اوى  يف  بها  املعمول 

املحاكمات  ا�سول  من�سو�س عليها يف قانون 

املدنية وكذلك االمر تبقى االجراءات فيما 

هو  ك��م��ا  اجل��زائ��ي��ة  االح��ك��ام  بتنفيذ  يتعلق 

معمول بها وال ي�سري عليها امر الدفاع

ال��ب��ن��د )1( من  اأن�������ه     ورد يف  وا����س���اف 

اخل�سم  على  »يتوجب  يلي  ما  )ثانيا(  املادة 

اأو يف  ي�����س��رح يف دع����واه  ال���ذي مل  اأو وك��ي��ل��ه 

ج��واب��ه ع��ن ع��ن��وان ب��ري��ده االإل���ك���رتوين اأو 

املخت�سة  املحكمة  تزويد  املتنقل  هاتفه  رقم 

ب��ذل��ك ق��ب��ل ال��ت��اري��خ امل��ح��دد يف م��ط��ل��ع ه��ذا 

للطرق  وف��ق��اً  ق��ل��م��ي��اً،  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ا  ال��ب��ن��د 

التبليغ  لتلقي  ال��ع��دل،  وزي��ر  يحددها  التي 

اإذا  »ب-  الفقرة  ن�ست  ومبا�سرة  بوا�سطته. 

احكام  تنفيذ  عن  الوكيل  اأو  اخل�سم  تخلف 

املحكمة  فتقرر  الفقرة  ه��ذه  من  )اأ(  البند 

لالأحكام  وفقا  املحاكمة  اإج��راءات  يف  ال�سر 

امل����ق����ررة ل��ل��غ��ي��اب مب��ق��ت�����س��ى ال��ت�����س��ري��ع��ات 

اورد  قد  امل�سرع  ب��ان  هنا  ونالحظ  النافذة« 

مبا�سرة ان من حق املحكمة.

التفا�صيل �ص »4«

3

2



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

برقية  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث   

حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اأخيه  اإىل  تهنئة 

والثالثني  الثانية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  عبا�س 

الإعالن ا�ستقالل دولة فل�سطني ال�سقيقة.

واأكد جاللته، يف الربقية، ا�ستمرار االأردن 

يف العمل مع االأ�سقاء الفل�سطينيني، لتج�سيد 

ال�سيادة،  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

 1967 على خطوط الرابع من حزيران عام 

حل  اأ�سا�س  على  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 

ال���دول���ت���ني، وف���ق ال��ق��ان��ون ال�����دويل وق�����رارات 

العربية،  ال�سالم  وم��ب��ادرة  الدولية  ال�سرعية 

���س��ب��ي��اًل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��الم ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل 

والدائم وامل�ستقبل االآمن واملزدهر.

اأوج��ه  لكل  دعمه  على  امللك  جاللة  و���س��دد 

وفل�سطني  االأردن  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون 

واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات االأخ���وي���ة 

واالرت�����ق�����اء ب���ه���ا، مل���ا ف��ي��ه م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ع��ب��ني 

ال�سقيقني.

واأعرب جاللته با�سمه وبا�سم �سعب اململكة 

اأن  الها�سمية وحكومتها عن متنياته  االأردنية 

الفل�سطيني  الرئي�س  على  املنا�سبة  هذه  يعيد 

ب�������دوام ال�����س��ح��ة وال���ع���اف���ي���ة، وع���ل���ى ال�����س��ع��ب 

اأم��ن��ي��ات��ه  حتققت  وق���د  ال�سقيق  الفل�سطيني 

وتطلعاته بنيل حقوقه العادلة وامل�سروعة.

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ا�ستقبل   

ام�س  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ال�سفري  ال��ع��ام��ة،  ب��ال��ق��ي��ادة  مكتبه  يف  االأح����د، 

االأمريكي يف عّمان هرني وو�سرت.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�سيف، 

اآخ����ر ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني االإق��ل��ي��م��ي��ة 

الع�سكري  والتن�سيق  التعاون  واأوجه  والدولية 

امل�سرتك و�سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية 

يف املجال الدفاعي، مبا يخدم م�سلحة القوات 

امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

على  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 

ب��اخل��دم��ات  ممثلة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ج��اه��زي��ة 

الطبية امللكية لتوفري الدعم الكامل والتن�سيق 

ال�سحية  االحتياجات  جميع  لتلبية  امل�ستمر، 

جل��م��ي��ع ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وامل��ل��ح��ق��ي��ات 

على  للحفاظ  اململكة  اأر�����س  ع��ل��ى  الع�سكرية 

�سحتهم و�سالمتهم.

باجلهود  االأم��ري��ك��ي  ال�سفري  اأ���س��اد  ب���دوره، 

ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ل��ل��ح��د من 

باإن�ساء  املتعلقة  انت�سار فريو�س كورونا خا�سة 

ال�سحي  القطاع  الإ�سناد  ميدانية  م�ست�سفيات 

االأث��ار  من  للتخفيف  قدراته  وتعزيز  االأردين 

ال�سلبية الناجتة عن اجلائحة.

وح�سر اللقاء امللحق الدفاعي االأمريكي.

الطفيلة االنباط- 

خالد  ال��دك��ت��ور  الطفيلة،  حم��اف��ظ  دع��ا 

اجل����ب����ور، امل���واط���ن���ني يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

املحافظة اإىل التقيد باأوامر الدفاع، يف ظل 

ك��ورون��ا حفاظا  االإ���س��اب��ات بفريو�س  ت��زاي��د 

على �سالمتهم.

واأكد اجلبور، يف ت�سريح �سحفي، ام�س 

االأحد، اأهمية التقيد بتعليمات اأوامر الدفاع 

واالل����ت����زام ب��ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة وارت�����داء 

عند  اجل�سدي  التباعد  ومراعاة  الكمامات 

واالبتعاد عن  التجارية  املحال  الت�سوق من 

التجمعات املخالفة للتعليمات.

الوبائي  التق�سي  اأن فرق  واأ�سار اجلبور 

9 ف���رق ت��ع��م��ل على  يف ال��ط��ف��ي��ل��ة ال��ب��ال��غ��ة 

الطبية  الفحو�سات  ب��اإج��راء  ال�ساعة  م��دار 

قامت  للمواطنني، حيث  االأنفية  وامل�سحات 

التاأكد  بغية  وجهودها  جوالتها  مب�ساعفة 

من احلاالت امل�سابة للحد من انت�سار هذا 

الوباء، يف وقت تعكف فيه اجلهات الرقابية 

م���ن االأج����ه����زة االم��ن��ي��ة وجل���ن���ة ال�����س��الم��ة 

م��دار  على  مكثفة  ج��والت  بتنظيم  العامة 

بتطبيق  ال��ت��ق��ي��د  م����دى  مل���راق���ب���ة  ال�����س��اع��ة 

بحق  املخالفات  ويتم حترير  الدفاع  اأوام��ر 

اأ�سحاب  اأو  املواطنني  من  �سواء  املخالفني 

املحالت التجارية.

 الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني 
بذكرى إعالن االستقالل

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يلتقي السفير األمريكي

 محافظ الطفيلة يؤكد أهمية 
االلتزام بأوامر الدفاع

االنباط- عمان

اأ�سدر ديوان اخلدمة املدنية تقريره ال�سنوي 

البيانات  اأه���م  طياته  يف  ح��ام��اًل   ،2019 ل��ع��ام 

والباحثون  املهتمون  يحتاجها  التي  واملعلومات 

يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية يف اخلدمة املدنية 

باململكة.

وي��ع��ك�����س ال��ت��ق��ري��ر اجل���ه���ود امل��ك��ث��ف��ة داخ���ل 

ال����دي����وان وخ����ارج����ه يف ال��ت��ع��ام��ل ال���دق���ي���ق مع 

والتي  االإ�سالحية،  احلكومة  برامج  خمرجات 

املناطة  اخل��دم��ات  م�ستوى  تطوير  اإىل  ت��ه��دف 

باالأجهزة احلكومية والتخفيف على املواطنني، 

مدعما باملوؤ�سرات االإح�سائية والنتائج اخلا�سة 

بالقوى الب�سرية يف اجلهاز احلكومي، مت�سمناً 

يف  الرامية  واجل��ه��ود  واملنا�سبات  االأن�سطة  اأه��م 

ور�سالته  ال��دي��وان،  روؤي��ة  اإىل حتقيق  حم�سلتها 

وال��ق��ي��م ال��ت��ي حت��ك��م ث��ق��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ة واملتمثلة 

يف ال���ع���دال���ة وال���ن���زاه���ة وت���ك���اف���وؤ ال���ف���ر����س بني 

دي���وان اخلدمة  رئي�س  وق��ال  االردن��ي��ني.  جميع 

امل��دن��ي��ة، ���س��ام��ح ال��ن��ا���س��ر، ع��ن االإجن�����ازات التي 

حققها الديوان عام 2019 بجهد ت�ساركي مع 

�سركائه، والتي اأ�سهمت يف رفع �سوية االأداء العام 

على امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�سي جلهاز اخلدمة 

امل��دن��ي��ة، ك���ان اأب���رزه���ا اإج�����راء م��راج��ع��ة �ساملة 

 2013 ل�سنة   82 رق��م  املدنية  اخلدمة  لنظام 

ب��رئ��ا���س��ة رئي�س  ق��ب��ل جل��ن��ة وط��ن��ي��ة �سكلت  م��ن 

م��ن اخل���رباء وممثلني  ال��دي��وان، و�سمت نخبة 

عن القطاع العام واأكادمييني ومتخ�س�سني من 

ا�ستطاعت  امل���دين،  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف 

يواكب  ح��دي��ث،  مدنية  خدمة  بنظام  تخرج  اأن 

العاملية  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل  الع�سر  متطلبات 

حيث  الب�سرية،  امل���وارد  وتنمية  اإدارة  جم��ال  يف 

ت�سمن ن��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة اجل��دي��د رق��م 9 

والتوجهات  املفاهيم  من  العديد   2020 ل�سنة 

الب�سرية،  امل����وارد  واإدارة  تخطيط  يف  احل��دي��ث��ة 

امل��وارد  اإدارة  عملية  مكونات  كافة  تكون  بحيث 

ال��ب�����س��ري��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 

اإ�سافة اإىل اإدخال مفهوم مهننة العمل، واعتماد 

امل�����س��ارات وال���رت���ب امل��ه��ن��ي��ة، واالرت���ق���اء ب����االأداء 

اآل��ي��ات  وتطوير  احلكوميني،  للموظفني  ال��ع��ام 

ا�ستقطاب وتعيني املوظفني، وحتفيز اخلريجني 

على االنخراط ال�سريع يف �سوق العمل بالقطاع 

ت�����س��رع من  اإ���س��اف��ي��ة  ن��ق��اط��ا  اخل��ا���س، ومنحهم 

ال���ف���ردي  االأداء  ورب�����ط  ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م،  ع��م��ل��ي��ة 

باالأداء املوؤ�س�سي، كما اأحدث تغيريا جذرياً على 

ج��ائ��زة امل��وظ��ف امل��ث��ايل يف اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة من 

الت�سريعية  التطويرات  �سملت  اجل��وان��ب،  كافة 

والفنية واالإجرائية، جاء اأبرزها يف اأمتتة جميع 

م���راح���ل اجل���ائ���زة م���ن خ���الل ن��ظ��ام اإل���ك���رتوين 

اأعلى  �سمان  لغايات  باجلائزة،  خا�س  متكامل 

درجات النزاهة وتكافوؤ الفر�س يف التناف�س على 

اجلائزة. ويظهر التقرير ال�سنوي لعام 2019 

ا���س��ت��م��راري��ة ال���دي���وان يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وج��ه نحو 

الالمركزية، حيث �ساعف من �سبكة فروعه من 

م�ستوى  على  للديوان  مكتب  اأول  افتتاح  خالل 

لياأتي  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  املحافظات  ق�سبات 

تباعاً افتتاح فرع حمافظة معان يف نهاية العام.

وامل��وؤ���س��رات  االح�سائيات  م��ن خ��الل   ، وب��ني 

باخل�سائ�س  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  اح��ت��واه��ا  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 

جهاز  يف  الب�سرية  للقوى  والتف�سيلية  العامة 

بكل  فتي  ج��ه��از  ب��اأن��ه  االأردين،  املدنية  اخل��دم��ة 

املقايي�س ولي�س هرماً، حيث بلغت ن�سبة موظفي 

اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة مم��ن ت��ق��ل اأع��م��اره��م ع��ن 42 

�سنة اأكرث من 60 باملئة من اإجمايل املوظفني، 

اإ�سافة اإىل اأن 52 باملئة من املوظفني يف جهاز 

اخلدمة املدنية مدة �سنوات خدمتهم تبلغ ع�سر 

�سنوات فما دون. ويربز التقرير ت�ساركية وتعاون 

ين�سجم  الدوائر مبا  املدنية مع  دي��وان اخلدمة 

�سيا�سة احلكومة ب�سبط اجلهاز احلكومي،  مع 

ت�سكيالت  ج��دول  على  الوظائف  عدد  بلغ  حيث 

2019 ما جمموعه  لعام  الوظائف احلكومية 

 226441 ب����  م��ق��ارن��ة  وظ��ي��ف��ة   224810
ال���دي���وان  2018، وق���د ح��اف��ظ  ل��ع��ام  وظ��ي��ف��ة 

وبالتعاون مع وزارة املالية واالأجهزة احلكومية 

احلكومي  اجل��ه��از  ح��ج��م  �سبط  االأخ���رى،ع���ل���ى 

اآمنة مقارنة بعدد ال�سكان، وتعترب  �سمن ن�سب 

ن�سبة املوظفني اإىل عدد ال�سكان والبالغة حوايل 

)2.2 باملئة( اأقرب اإىل الن�سب االأوروبية، حيث 

بلغ عدد املوظفني يف نهاية 2019 ما جمموعه 

التقرير،  واأ�سار  وموظفة.  موظفاً   218936
اأب������رز ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي  ح�����س��ب ال���ن���ا����س���ر، اإىل 

يواجهها ديوان اخلدمة املدنية، ويتمثل التحدي 

االأك�����رب ب���زي���ادة اأع�����داد اخل��ري��ج��ني ���س��ن��وي��ا من 

واإ�سدار  وامل�سبعة،  الراكدة  التخ�س�سات  حملة 

التخ�س�سات  ع��ل��ى  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���س  درا����س���ة 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة حل��م��ل��ة امل���وؤه���ل 

اجل��ام��ع��ي وال��دب��ل��وم ال�����س��ام��ل، وذل���ك ان��ط��الق��اً 

م���ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال������ذي ي��ح��ر���س 

اإ�سدارها وب�سكل ممنهج منذ عام  الديوان على 

�سبط  ح��ول  الالزمة  التقارير  ورف��ع   ،2008
التعليم  جمل�س  اإىل  التعليمي  الناجت  خمرجات 

العايل  التعليم  اعتماد موؤ�س�سات  العايل، وهيئة 

مبجموعة  انعك�ست  وال��ت��ي  ج��ودت��ه��ا،  و���س��م��ان 

تنظيم  اإىل  والهادفة  قبلهما  ال��ق��رارات من  من 

مدخالت وخمرجات التعليم العايل، من اأهمها 

التخ�س�سات  بع�س  على  القبول  واإل��غ��اء  اإيقاف 

ال��رتب��وي��ة من  امل��ه��ن  يف  االن�����س��ان��ي��ة، وخ�سو�ساً 

ال����دوؤوب  وال�����س��ع��ي  امل��ج��ت��م��ع،  كلية  دب��ل��وم  حملة 

امل��دن��ي��ة يف ت�سجيع  دي�����وان اخل���دم���ة  ق��ب��ل  م���ن 

ال�سباب االأردين يف التوجه نحو املهن واالأعمال 

وتغيري  االردين،  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يحتاجها  ال��ت��ي 

احلكومية،  الوظيفة  نحو  املجتمعية  الثقافة 

ن��ظ��راً مل��ح��دودي��ة ق���درة اجل��ه��از احل��ك��وم��ي على 

بدياًل  اجلهاز  ه��ذا  يكون  ال  وبحيث  التوظيف، 

ال��دي��وان  عقد  كما  املقنعة،  بالبطالة  ي�سمى  مل��ا 

وتوعوية  تثقيفية  حلقات   2019 العام  خالل 

لطلبة اجلامعات واملدار�س، حول اأهمية التوجه 

العلوم  عن  واالبتعاد  املهنية  التخ�س�سات  نحو 

االإن�سانية وخ�سو�ساً الرتبوية.

وقال النا�سر اإن هناك العديد من التحديات 

اال���س��ط��راب��ات  منها  التقرير  لها  يتطرق  ال��ت��ي 

التي  اجل����وار  دول  يف  وال�سيا�سية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

املتاحة  العمل  اأع��دد فر�س  انخفا�س  اأ�سهمت يف 

لالأردنيني يف الدول املجاورة، وعودة اأعداد لي�ست 

ب�سكل  ال�سكان  ع��دد  وزي����ادة  للمملكة،  بالقليلة 

م�ستمر نتيجة للهجرة الق�سرية، والتي فر�ست 

ارتفاع ن�سب البطالة ب�سبب مناف�سة العمالة غري 

اأن يقبل  التي ميكن  املهن واالأعمال  االأردنية يف 

عليها ال��ع��ام��ل��ون االأردن���ي���ون، وب��ال��ت��ايل ���س��رورة 

ت��ك��ات��ف ج��ه��ود جميع اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة وغ��ري 

الر�سمية يف تاأهيل القوى الب�سرية االأردنية، مبا 

ميكنها من املناف�سة على فر�س العمل املتاحة يف 

�سوق العمل املحلي واخلارجي. وينق�سم التقرير 

ال�سنوي اإىل اأربعة ف�سول يت�سمن الف�سل االأول 

مهام الديوان و�سالحياته، وتطور عدد وظائف 

 ،2015-2019 ل���الأع���وام  ال���دي���وان  م��وظ��ف��ي 

واأبرز م�ساريع اخلطة اال�سرتاتيجية )-2017

موؤ�سرات  الثاين  الف�سل  تناول  فيما   ،)2019
بيانات  قاعدة  من  امل�ستخل�سة  والطلب  العر�س 

املهمة  املوؤ�سرات  وغطى  املدنية،  اخلدمة  دي��وان 

املوارد  على  والطلب  العر�س  ب�موؤ�سرات  املتعلقة 

التجيري يف عملية  املدنية،  الب�سرية يف اخلدمة 

االختيار والتعيني، الدبلوم الفني، تعيينات الفئة 

واال�ستباقية،  التناف�سية  االمتحانات  الثالثة، 

وا�ستمل الف�سل الثالث على الوظائف اخلا�سعة 

الأح��ك��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة وامل��درج��ة على ج��دول 

 2019 للعام  ال��وظ��ائ��ف  وت��وزي��ع  الت�سكيالت، 

، وال���ت���وزي���ع ال��ق��ط��اع��ي ل���ل���م���وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 

اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، وخ�����س��ائ�����س و���س��م��ات امل����وارد 

ال��ب�����س��ري��ة يف اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة، وال���ع���دي���د من 

الق�سايا املتعلقة بعملية اإدارة املوارد الب�سرية يف 

وال��ذي  الرابع  الف�سل  واأخ���رياً  املدنية،  اخلدمة 

يحتوي على اأهم املنا�سبات التي اأقامها الديوان 

و����س���ارك ب��ه��ا، ومي��ك��ن االط�����الع ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر 

دي����وان اخل��دم��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  بن�سخته 

http://:االآتي ال���راب���ط  خ���الل  م��ن  امل��دن��ي��ة 

www.csb.gov.jo/web/index.

php?option=com_k2&view=i
tem&layout=item&id=164&It

.  emid=402&lang=ar
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االنباط- عمان

ال���وزراء يف جل�سته التي عقدت   ق��ّرر جمل�س 

ام�����س ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

اخل�ساونة املوافقة على االأ�سباب املوجبة مل�سروع 

امل�سّلحة  القّوات  ل لنظام كادر �سّباط  نظام معدِّ

ل  معدِّ نظام  وم�سروع   ،2020 ل�سنة  االأردن��ّي��ة 

لنظام كادر اأفراد القوات امل�سّلحة االأردنّية ل�سنة 

.2020
للتوجيهات  ترجمة  النظامني  تعديل  وياأتي 

امل��ل��ك��ّي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب�������س���رورة حت�����س��ني اأو����س���اع 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني، وب��ه��دف زي����ادة قيمة 

واأف��راد  ل�سّباط  الطويلة  اخلدمة  نهاية  مكافاأة 

القّوات امل�سّلحة مّمن تتّم اإحالتهم اإىل التقاعد، 

وال���ت���ي مل ي���ط���راأ ع��ل��ي��ه��ا اأي ت��ع��دي��ل م��ن��ذ ع��ام 

.2006
كما ياأتي النظامان لغايات االرتقاء مب�ستوى 

ويف  امل�����س��ت��وي��ات،  اأع��ل��ى  اإىل  الع�سكرّية  اخل��دم��ة 

جميع املراحل، وحتديداً مرحلة ما بعد اخلدمة 

ال��ع�����س��ك��رّي��ة )م��رح��ل��ة ال��ت��ق��اع��د(، وامل�����س��اه��م��ة يف 

حت�سني الواقع املعي�سي للمتقاعدين الع�سكريني.

ك��م��ا واف����ق جم��ل�����س ال�������وزراء ع��ل��ى االأ���س��ب��اب 

ل ل��ن��ظ��ام م��ع��ادل��ة  امل��وج��ب��ة مل�����س��روع ن��ظ��ام م���ع���دِّ

العاّمة  الثانوّية  �سهادة  م�ستوى  من  ال�سهادات 

اإىل تنظيم درا�سة  2020، وال��ذي يهدف  ل�سنة 

العدالة يف  اخل��ارج، وحتقيق  العاّمة يف  الثانوّية 

ال��ق��ب��ول اجل��ام��ع��ي ب��ني احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى �سهادة 

عليها  واحلا�سلني  اخل��ارج  من  العاّمة  الثانوّية 

من االأردن.

وواف�����ق ع��ل��ى اإل���غ���اء ب����دل خ���دم���ات ا���س��ت��رياد 

خالل  )م��ن  الرتانزيت  عرب  النفطّية  امل�ستّقات 

املنافذ الربّية(.

ال���ك���ل���ف ع��ل��ى  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ال����ق����رار  وي����ه����دف 

امل�ستّقات  ن��ق��ل  جم���ال  يف  تعمل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 

النفطّية عرب الرتانزيت، مبا ي�ساهم يف حتقيق 

 -  2020 لالأعوام  الّطاقة  قطاع  ا�سرتاتيجّية 

2030، التي تهدف اإىل تطوير منظومة قطاع 
لتبادل  اإقليمّياً  مركزاّ  جلعله  االأردن  يف  الّطاقة 

الّطاقة، وتعزيز عالقات اململكة مع دول اجلوار 

العديد  رغبة  يف ظّل  يف هذا اجلانب؛ خ�سو�ساً 

م���ن ال�����س��رك��ات ب��ا���س��ت��رياد وت�����س��دي��ر امل�����س��ت��ّق��ات 

النفطّية من خالل االأردن.

على �سعيد اآخ��ر، قّرر جمل�س ال��وزراء تعيني 

اأجم����د ع����ودة ال��ع�����س��اي��ل��ة ���س��ف��رياً ل�����الأردن ل��دى 

جمهورّية م�سر العربّية، ومندوباً دائماً لالأردن 

لدى جامعة الدول العربّية.

االنباط- عمان

اأكد وزير العدل وزير الداخلية املكلف الدكتور 

اأن التعاطي مع خمتلف الق�سايا  ب�سام التلهوين، 

يتم  اأن  تواجهنا، يجب  التي  والتحديات  الوطنية 

�سمن اطار القانون، باعتباره �سمام االأمان الذي 

اأي��ة تبعات قد حت��دث يف حال  يحمينا جميعا من 

جتاوز القانون وخمالفة اأحكامه.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ت���روؤ����س���ه ام�������س االأح�������د يف 

احلكام  �سم  اجتماعا  العا�سمة،  حمافظة  مبنى 

االإداريني واملجل�س االأمني يف املحافظة، لالطالع 

االأمنية  احلمالت  وال�سيما  االأم��ن��ي،  ال��واق��ع  على 

للقب�س على فار�سي  تنفيذها حاليا  التي يجري 

اإ�سافة  اخل��اوات واالأت��اوات واملجرمني اخلطرين، 

اإىل مناق�سة اأبرز احتياجات املواطنني والتحديات 

التعامل  اج��راءات  املحافظة، وخا�سة  تواجه  التي 

املبذولة  احلكومية  واجل��ه��ود  ك��ورون��ا  جائحة  مع 

ب���ه���ذا ال�������س���اأن. واأك�����د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف ب��داي��ة 

االجتماع، اأن اجلهود التي بذلها احلكام االإداريون 

واالأجهزة االأمنية واملوؤ�س�سات االأخرى ذات العالقة 

خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة، وخ��ا���س��ة ال��ق��ب�����س على 

وب�سرعة  القانون  على  اخل��ارج��ني  من  كبري  ع��دد 

قيا�سية، كان لها اكرب االأثر يف فر�س االأمن وب�سط 

�سيادة القانون على اجلميع، وهذا يوؤكد قدرة هذه 

اإىل طريقها ال�سحيح  اإعادة االمور  االأجهزة على 

عندما حتدث خروقات هنا اأو هناك.

واأ�����س����اف ال��ت��ل��ه��وين يف ه����ذا االط������ار، اأن�����ه مت 

مع  للقانون  ووف��ق��ا  وح���ازم  ���س��ارم  ب�سكل  التعامل 

االنتخابات  اأعقبت  ال��ت��ي  وامل��خ��ال��ف��ات  اخل��روق��ات 

ب�سبط  منها  املتعلق  ���س��واء  االأخ����رية،  ال��ربمل��ان��ي��ة 

االأ�سخا�س،  �سبط  اأو  املركبات  حجز  اأو  االأ�سلحة 

جمددا التاأكيد على عدم ال�سماح بتكفيل مطلقي 

العيارات النارية اأو فار�سي االتاوات اإال مبوافقته 

ال�سخ�سية.

و���س��دد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ����س���رورة تطبيق 

اأوامر الدفاع وحما�سبة املخالفني، مبينا ان تفعيل 

وتطبيق اأوامر الدفاع »19«و«20«و«22«، ت�سهم 

اإىل حد كبري يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا، 

املواطنني،  و�سالمة  على �سحة  وت�سمن احلفاظ 

االج��ت��م��اع��ي ومنع  بالتباعد  االل��ت��زام  خ��الل  م��ن 

والوقائية  ال�سحية  االإج��راءات  واتباع  التجمعات، 

املتعلقة  ب�����االإج�����راءات  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  ال����الزم����ة. 

بالتعامل مع ف�سل ال�ستاء، اأكد التلهوين �سرورة 

و�سع اخلطط املعدة للتعامل مع االأحوال اجلوية 

االأجهزة  تعامل  ي�سمن  وب�سكل  التنفيذ،  مو�سع 

احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة م���ع ف�����س��ل ال�����س��ت��اء �سمن 

اإجراءات حمددة متتاز باجلاهزية العالية ، �سواء 

املتخ�س�سة  االآليات  اأو  الفنية  الطواقم  حيث  من 

للتعامل مع م�ستجدات الظروف اجلوية، وتفعيل 

على  والتاأكيد  املحلية،  امل��دين  ال��دف��اع  جل��ان  دور 

تنفيذ اجراءات ال�سالمة العامة ومراعاة الظروف 

اجلوية وتقلبات الطق�س.

واأ���س��ار خ��الل االج��ت��م��اع اإىل ���س��رورة الرتكيز 

ظاهرة  ومنها  وج��دت  اإن  ال�سلبية  الظواهر  على 

وفقا  معهم  والتعامل  املت�سولني  ومتابعة  الت�سول 

لالإجراءات القانونية املعتمدة.

و���س��دد ال��ت��ل��ه��وين ع��ل��ى ���س��رورة اال���س��ت��م��رار يف 

احلكام  ب��ني  الكامل  وال��ت��ع��اون  امل�سرتك  التن�سيق 

الر�سمية  وال���دوائ���ر  االأم��ن��ي  واملجل�س  االإداري�����ني 

جناح  يعني  ذل��ك  الأن  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

اتخاذ  اإىل  حتما  وي��وؤدي  بكاملها  العمل  منظومة 

قرارات را�سدة وعادلة حتقق امل�سلحة العامة.

وطلب ال��وزي��ر م��ن احل��ك��ام االداري����ني �سرورة 

اال����س���راع يف ح���ل م�����س��اك��ل امل���واط���ن���ني، م���وؤك���دا اأن 

بتفان  املطلوبة  باالأعمال  والقيام  الواجب  تاأدية 

واخال�س هي املعيار االأ�سا�سي يف عمليات التقييم 

واملراجعة التي جتري ب�سكل دوري.

وقال وزير الداخلية اإن »الوا�سطة التي حتاول 

خمالفة  وه��ي  مرفو�سة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  اع��اق��ة 

قانونية«.

الدكتور  العا�سمة  حم��اف��ظ  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

من  قانونية  اخ��رتاق��ات  هناك  »اإن  ال�سهاب  �سعد 

تعدت  وق���د  نف�سها  اال  مت��ث��ل  ال  قليلة  ف��ئ��ة  ق��ب��ل 

على �سحة املواطن و�سالمته وهذا اأمر مرفو�س 

وم�����س��ت��ه��ج��ن ون��ح��ن ل���ه ب��امل��ر���س��اد ���س��م��ن ���س��ي��ادة 

القانون واأحكامه«.

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة هي  اأن ال��ت��وج��ي��ه��ات  واأك�����د 

بالتعاون  نعمل  ونحن  جميعا،  لنا  ال�سايف  البل�سم 

ال�ساعة  م���دار  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأج��ه��زة  م��ع جميع 

ملعاجلة ق�سايا املواطنني وتلبية احتياجاتهم وفقا 

اإىل  الداخلية  وزي��ر  وا�ستمع  املتاحة.  لالإمكانيات 

تركزت  التي  االداري����ني  احل��ك��ام  وم��الح��ظ��ات  اآراء 

ح���ول ع���دد م���ن امل��و���س��وع��ات االإداري�������ة واالأم��ن��ي��ة 

وكيفية حتقيق مطالب  بطبيعة عملهم  واملتعلقة 

التي  التحديات  ومعاجلة  املواطنني  واحتياجات 

تواجههم يف حياتهم اليومية.

اداراتهم  اأن  اإىل  االمني،  املجل�س  اأع�ساء  ون��وه 

واملواطن  الوطن  خلدمة  بالنهار،  الليل  توا�سل 

ومنع اجلرمية قبل وقوعها من خالل العمل على 

اإدامة التن�سيق والتوا�سل، وعقد اللقاءات الدورية 

ل��ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ه��د االم���ن���ي وت���ع���زي���زه، مب���ا يحقق 

امل�سلحة العليا للوطن.

 االنباط -عمان

 

ال��وزراء وزي��ر اخلارجية  بحث نائب رئي�س 

واملفو�س  ال�سفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 

وت�سغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة  االأمم  لوكالة  ال��ع��ام 

فيليب  )االأون�����روا(  الفل�سطينيني  الالجئني 

الزاريني اليوم اجلهود املبذولة لتوفري الدعم 

ال��الزم ل�سد العجز املايل الذي تواجهه  املايل 

الوكالة و�سمان ا�ستمرارها يف تقدمي خدماتها 

احليوية لالجئني وفق تكليفها االأممي.

نتائج  ال�����س��ف��دي والزاري����ن����ي  وا���س��ت��ع��ر���س 

امل�������س���اورات امل��ك��ث��ف��ة وامل�����س��ت��م��رة م���ع ال�����س��رك��اء 

ال���دول���ي���ني ل�����س��م��ان ال���ت���دف���ق امل�����ايل ال����الزم 

براجمها  على  امل��ال��ي��ة  االأزم����ة  انعكا�س  وم��ن��ع 

يتعلق  م���ا  ويف  وم��وظ��ف��ي��ه��ا.  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

مبو�سوع رواتب موظفي الوكالة، اأكد الزاريني 

املالية  امل�ستحقات  كافة  بدفع  الوكالة  ال��ت��زام 

ملوظفي الوكالة عن �سهر ت�سرين ثاين احلايل 

يف تاريخ ال يتجاوز منت�سف �سهر كانون االأول 

اجلهود  كل  تبذل  الوكالة  اأن  اأك��د  كما  املقبل. 

املمكنة ملعاجلة اأزمة التدفق املايل لتلبية كافة 

املوظفني  روات��ب  فيها  املالية مبا  االإل��ت��زام��ات 

واأن الوكالة تعترب هذا املو�سوع اأولوية. وبحث 

ال�سفدي واملفو�س العام االجتماع الذي تقرر 

عقده هذا االأ�سبوع ملجموعة �ستوكهومل املعنية 

امل�سوؤولني  كبار  م�ستوى  على  االأن��روا  ب�سوؤون 

ل��ب��ح��ث ال���و����س���ع امل�����ايل ل��ل��وك��ال��ة وخ�����س��و���س��ا 

باالإ�سافة  ال��روات��ب  ق�سية  على  انعكا�ساتها 

ل��ل��ت��ح�����س��ريات الج��ت��م��اع امل��ان��ح��ني ال��دول��ي��ني 

امل��ق��رر ع��ق��ده يف ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ق��ادم بتنظيم 

ال�����س��ف��دي من  م��ن اململكة وال�����س��وي��د. وح���ذر 

تبعات عدم توفر الدعم املايل الالزم ل�سمان 

لالجئني  احليوية  خدماتها  تقدمي  ا�ستمرار 

اخلم�س.  عملياتها  مناطق  يف  الفل�سطينيني 

يف  االأون�����روا  اإ�ستمر  ���س��رورة  ال�سفدي  واأك���د 

اإىل  االأمم����ي  تكليفها  وف���ق  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا 

ع�����ادل ودائ������م لق�سية  ال��ت��و���س��ل حل���ل  ح���ني 

الالجئني الفل�سطينيني وفًقا للقانون الدويل 

خ�سو�سا  ال�سلة  ذات  املتحدة  االأمم  وق��رارات 

لل�سراع  �سامل  ح��ل  �سياق  ويف   ،194 ال��ق��رار 

ينهي االحتالل الذي بداأ يف العام 1967 على 

اأ�سا�س حل الدولتني.

وث���ّم���ن الزاري���ن���ي اجل���ه���ود االأردن����ي����ة ال��ت��ي 

ي��ق��وده��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين حل�سد 

واأكد  ال�سيا�سي واملايل للوكالة  الدويل  الدعم 

اأهمية الدور الذي تقوم به اململكة بالتعاون مع 

الدعم الالزم  الدويل ل�سمان توفري  املجتمع 

للوكالة و�سد العجز املايل الذي تواجهه.

 زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة 

الخصاونة:  تعديل نظامين لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

 وزير الداخلية: التعاطي مع التحديات التي تواجهنا ضمن اطار القانون

وزير الخارجية يبحث مع الزاريني توفير الدعم لالونروا
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االنباط- عّمان

 اأنهى معهد االإعالم االردين تدريب 44 �شاباً 

وحديثي  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  م��ن  و�سابة 

التخرج من كليات ال�سحافة واالإعالم، م�سكلني 

جمم�عات تنتج حمت�ى ي�ساهم يف ن�سر مفاهيم 

الرتبية االإعالمية بني اأقرانهم.

وق���ال امل��ع��ه��د يف ب��ي��ان ام�����س االأح����د، ان ه��ذه 

التدريبات جاء �سمن م�سروع �س�ت امل�اطن يف 

االأردن بال�سراكة مع منظمة التعاون االقت�سادي 

وزارة  م���ن  وب��ت��م���ي��ل   )OECD( وال��ت��ن��م��ي��ة 

م��دار ثالثة  ان��ه على  وب��ني  االأملانية.  اخلارجية 

الرتبية  م��ه��ارات  على  ال�سباب  ت��ع��ّرف  اأ���س��اب��ي��ع، 

حياتهم  على  وت��اأث��ره��ا  واأهميتها  االإع��الم��ي��ة 

بناء  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل�����س��روع  �سمن  الي�مية 

قدرات امل�ساركني من ممثلني م�ؤ�س�سات املجتمع 

املدين التي تعنى بال�سباب، وخريجي ال�سحافة 

واالإعالم ودعمهم الإنتاج حمت�ى ت�ع�ي تفاعلي 

ا�ستهالك  خ��الل  الناقد  التفكر  ثقافة  ين�سر 

القدرة  ويعزز  والفيدي�هات،  وال�س�ر  االأخ��ب��ار 

املعل�مات.  م�سادر  اإىل  وال��س�ل  التحقق  على 

التقى  التدريبات،  وخ��الل  انه  اىل  املعهد  وا�سار 

فريق من منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

عرب تقنية االت�سال املرئي مع امل�ساركني واطلع 

على ما اأنتج�ه من ق�س�س م�س�رة وفيدي�هات 

اجلل�سات  على  تعليقاتهم  اإىل  وا�ستمع  وغرها 

التدريبية. من جانبه، قال حملل ال�سيا�سات يف 

املنظمة مايكل جيلينك “اإن مثل هذه التدريبات 

واملعل�ماتية مهمة نظرا  االإعالمية  الرتبية  يف 

وتغر  االإع���الم���ي  امل�سهد  يف  ال�����س��ري��ع  للتط�ر 

وقالت  وم�ساركتها”.  املعل�مات  ا�ستهالك  طرق 

امل��ت��درب��ة دان����ا زن���داق���ي م��ن اجل��م��ع��ي��ة اخل��ري��ة 

ال�سي�سانية للن�ساء يف عّمان، اإن التدريبات اأكدت 

����س���رورة ت��غ��ل��ي��ب االإن�����س��ان��ي��ة ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل مع 

اأو ن�سرها، واإعطاء احلياة  االأخبار، يف �سياغتها 

اخلا�سة حقها واحرتامها، وان الدورة اأو�سحت 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ق��ق م��ن االأخ���ب���ار وحت����ري ال��دق��ة، 

�سدد عليه زميلها �سياء عبندة، ع�س�  وه��ذا ما 

“نحن ننه�س” للتنمية امل�ستدامة  فريق مركز 

االأخ��ب��ار  التاأكد م��ن �سحة  “اإن  ق��ائ��اًل  اإرب���د،  يف 

ي�سمن عدم م�ساهمة اأي مّنا يف ن�سر االإ�ساعة”. 

االإع���الم م��ن جامعة  ع����اد خريجة  اأم���ا �سمرة 

مهارة  اأك�سبتها  ال��دورة  اأن  اإىل  فاأ�سارت  الزرقاء 

من  وال��ت��اأك��د  والتحليل  االأخ���ب���ار  م�����س��ادر  تتبع 

امل�اقع.

م�ؤ�س�سة  من  الغ�يري  هيثم  املتدرب  واعترب 

على  تعمل  التي  ال��زرق��اء،  يف  ن�سارك”  “نحن 
متكني ال�سباب من امل�ساركة ال�سيا�سية، ان اأكرث 

امل�ساحة  ه���  التدريبية  اجلل�سات  مييز  ك��ان  م��ا 

االآمنة للتعبر عن الراأي.

قال غالب اأب� عليم حديث التخرج من كلية 

االإعالم يف جامعة الزرقاء، والنا�سط يف م�ؤ�س�سة 

اآفاق الريادة مبحافظة املفرق، اإن الدورة قدمت 

مب�سطة  ب�����س���رة  االإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  مفاهيم 

الكراهية  خ��ط��اب  ���س��رح  يف  وت��سعت  ووا���س��ح��ة، 

والتنمر، وما يج�ز وال يج�ز ن�سره على و�سائل 

ال��ت���ا���س��ل االج��ت��م��اع��ي. وب��ي��ن��ت ع�����س���ة ف��ري��ق 

هديل  ماأدبا  يف  ال�سبابية  42” للتنمية  “�سباب 
املعايعة، ان التطبيق العملي كان اأكرث ما يجعل 

التدريبات مميزة بالن�سبة لها.

الطفيلة االنباط- 

ال���ك���ربى جميع  ب��ل��دي��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة  دع���ت 

للمبادرة  النيابية  لالنتخابات  املر�سحني 

االنتخابية  ال��دع��اي��ة  مظاهر  ك��اف��ة  ب��اإزال��ة 

اخل���ا����س���ة ب���ه���م وامل���ن���ت�������س���رة ع���ل���ى ج����ان���ب 

ال��ط��رق��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة واأع��م��دة 

ال��ك��ه��رب��اء وواج���ه���ات امل��ب��اين داخ����ل ح��دود 

البلدية.

ال��ك��ربى،  الطفيلة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وب���ني 

ال��ب��ل��دي��ة  اإن  ال�����س���ال��ق��ة،  ع������دة  ال���دك���ت����ر 

ال��دع��اي��ة  م��ظ��اه��ر  ب���اإزال���ة  ق��ري��ب��ا  �ستبا�سر 

الأي مر�سح خمالف مل يقم باإزالة الدعاية 

اخل���ا����س���ة ب�����ه، وذل������ك وف����ق����اً ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل���ا����س���ة ب���ق����اع���د و����س���روط 

وتعديالتها  االنتخابية  ال��دع��اي��ة  حمالت 

رقم 7 ل�سنة 2016.

ال�س�ر  ب��اإزال��ة  تقم  البلدية مل  اأن  واك��د 

وال��ي��اف��ط��ات خ���الل ف���رتة احل���ظ���ر، وذل���ك 

بهدف منح املر�سحني فر�سة اإزالتها خالل 

االأ�سب�ع احلايل؛ اإذ �ستق�م باإزالة اأية م�اد 

يف  اإزال��ت��ه��ا  ع��ن  ميتنع  مر�سح  الأي  دع��ائ��ي��ة 

املطالبة  يف  احل��ق  و�سيفقد  امل��ح��دد  امل���ع��د 

بالتاأمينات املالية لدى �سندوق البلدية.

االنباط- عمان

قالت جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر، اإن عددا 

اجلمعية  اأبلغت  وال�سفر  ال�سياحة  �سركات  م��ن 

قبل  م�ظفيها  وت�سريح  �سركاتها  اإغ���الق  نيتها 

نهاية العام احلايل، لعدم قدرتها على اال�ستمرار 

الكامل عن  الت�قف  انقطاع دخلها ج��راء  ب�سبب 

العمل ب�سبب جائحة ك�رونا.

اىل  االأح����د،  ام�س  بيان  واأ���س��ارت اجلمعية يف 

ال�سياحة  ل�سركات  العمل  ع��ن  ال��ت��ام  الت�قف  اأن 

وال�سفر وملدة نح� 10 اأ�سهر ب�سبب جائحة ك�رونا، 

ت�سبب بعدم قدرة هذه ال�سركات على اال�ستمرار 

ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى م���ظ��ف��ي��ه��ا، ودف������ع روات���ب���ه���م، 

ال�سهرية  ت�سديد قرو�سها  او  وايجارات مكاتبها 

للبن�ك، م�سرة اىل اأن عدد ال�سركات التي اأغلقت 

حتى االآن بلغ 60 �سركة.

ال�سياحة ه��� من  ���س��رك��ات  ق��ط��اع  ان  واأك�����دت 

اأكرث القطاعات تاأثراً بهذه اجلائحة، خا�سة وان 

قطاع  اأن  اىل  ت�سر  واملحلية  العاملية  الت�قعات 

هناك  و�ستك�ن  ت�قفه،  ف��رتة  �ستط�ل  ال�سياحة 

خ�سائره كبرة، داعية اجلهات املعنية اىل اإيجاد 

عمل  ا�ستمرارية  على  للمحافظة  �سريعة  حل�ل 

القطاع وعدم انهياره، وحماية العاملني فيه.

 معهد اإلعالم ينهي تدريب 44 شابا 
وشابة على التربية اإلعالمية

 بلدية الطفيلة تدعو مرشحي االنتخابات 
النيابية إلزالة المظاهر الدعائية

 وكالء السياحة: شركات سياحة 
وسفر تتوجه لإلغالق قبل نهاية العام

ايها الغائب عن العي�ن احلا�سر يف القل�ب، تختلجنا فرحة الذكرى مع ل�عة 

الفراق، فرحيلك ابكانا وادمى القل�ب، رغم تداول االيام وال�سنني مل نن�ساك فاأنت 

نن�ساك  لن  للحق،  املن�سف  الظلم  وجه  يف  ال�سديد  اللني  الغ�س  املت�سامح  الكرمي 

�سبعة  القل�ب  عر�س  على  وتربعت  معاً  ع�سنا  املظل�مني،  ون�سر  الفقراء  معني 

�سعبك  لي�سل  وجاهدت  ونه�سته،  ورفعته  االردن  خلدمة  كر�ستها  عاما  واربعني 

وباديتنا  مدننا  يف  ت��زورن��ا  منا  قريبا  كنت  االآم���ال،  ذرى  وغ��اي��ة  الكمال  قمة  اىل 

وم�ساربنا وخميماتنا وكنت تعرف الكثرين منا باال�سم، فقد كانت العالقة بني 

للحائرين،  ال��درب  ت�سيء  التي  املنارة  فيك  ن��رى  كنا   ، ح��دود  بال  وال�سعب  امللك 

وكنت ترى فينا م�سدر ق�تك وعزة االردن، كنا ن�سعر بالطماأنينة واالمان عندما 

اخلروج  على  وقدرتك  الثاقبة  وروؤيتك  امل�سه�دة  بحنكتك  لثقتنا  اخلط�ب  ت�ستد 

من االزمات والتحديات ب�سالم، نعم رحل احل�سني عنا لكن ذكراه را�سخة يف قل�ب 

كل االردنيني ال�سرفاء، رحمك اهلل وا�سكنك الفردو�س االعلى يا اعز الرجال.

د.عصام الغزاوي

مع الُحسْيِن ُولْدنا: َنحُن، 
والوطُن 

* نماذج توقعات المعهد تظهر ارتفاعًا حادًا 
في عدد الوفيات واالصابات المتوقعة

* على الحكومة بذل أقصى الطاقات لتجنب الدخول 
بأسابيع مؤلمة وعلى المواطن تحمل مسؤولياته 

 معهد )IHME(: المحافظة على األرواح لن يتم بظل استمرار األساليب المعمول بها بالتعامل مع الوباء 

مطالبات دولية لالردن بفرض حظر شامل لـ3 اسابيع

 تسجيل 68 وفاة و2373 إصابة بفيروس كورونا

  ديوان الخدمة المدنية يبدأ اجراءات تعبئة 2103 وظائف في المستشفيات الميدانية

 وزير المياه يبحث مع مسؤولين ألمان تطوير مشاريع مائية

االنباط - عمان - وكاالت

كلية  والتقييم )IHME( يف  ال�سحية  القيا�سات  طالب معهد 

الطب بجامعة وا�سنطن يف �سياتل االردن، بفر�س حظر �سامل ملدة ال 

تقل عن 3 اأ�سابيع، ي�سمح للنا�س خاللها بامل�سي، وللقطاعات االأ�سا�سية 

بالعمل.

ت�سارك  بتنفيذ خطة وطنية عاجلة  املعهد، احلك�مة  كما طالب 

فيها كل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لت�فر متطلبات وحاجات االأ�سر 

اللج�ء  اغفال خيارات  ع��دم  االإغ���الق، مع  املت�سررة من  اأو  الفقرة 

للمجتمع الدويل ومنظماته للم�ساهمة يف تقليل املخاطر املت�قعة.

واأظهرت مناذج الت�قعات ملعهد )IHME(  ارتفاعاً حاداً يف عدد 

ال�فيات املت�قعة يف االأردن ب�سبب فرو�س ك�رونا، قد ت�سل اإىل 5،593 

بحل�ل نهاية هذا العام، اأي بارتفاع يقدر ب�اأكرث من 6 اأ�سعاف الرقم 

الذي ت�قعه املعهد ذاته يف االأ�سب�ع االأول من اأكت�بر، ا�ستنادا للحالة 

ال�بائية يف االأردن اآنذاك.

االأردن  يف  حدوثها  املت�قع  ال�سيناري�هات  ف��ان  املعهد،  وبح�سب 

تنذر بكارثة �سحية تف�ق التي حدثت يف اإيطاليا وني�ي�رك ومناطق 

اأخرى، ترتاوح بني ثالثة �سيناري�هات:

* االأول، ح��دوث 7،477 حالة وف��اة بحل�ل نهاية العام، حتدث يف 

ولي�س من  بها،  النا�س  التزام  اأو  ال�سالمة  تدابر  ع��دم فر�س  حالة 

التي �س�هدت خالل  التجمعات  اأع��داد  اإىل  بالنظر  امل�ستبعد حدوثه 

قبل  من  للعيان  الظاهرة  ال�سالبة  وال�سل�كات  االنتخابية  العملية 

بالفرو�س  املتعلقة  العلمية  احلقائق  اإح���دى  ان  م��سحا  البع�س. 

تق�ل، اإن كل م�ساب ينقل العدوى اإىل 2-3 كل 6 اأيام، ما ي�ؤكد ت�قعات 

تفيد بحدوث ارتفاع كبر يف االأ�سب�عني املقبلني ب�سبب االختالط 

امل�سار اإليه.

* الثاين، حدوث 4،833 وفاة بحل�ل نهاية العام، وت�سل اإىل هذا 

وارت���داء  االجتماعي  التباعد  ت��داب��ر �سارمة مثل  م��ع فر�س  احل��د 

)الكمامات(. مع االإ�سارة اإىل اأن املعهد يفرت�س قيام الدول باأخذ هذه 

التدابر اإذا بلغت اأعداد ال�فيات 8 لكل ملي�ن، وه� ما مل تفعله االأردن 

رغم ت�سجيلها 122 وفاة لكل ملي�ن، لذا يبدو من ال�سعب البقاء �سمن 

ب��ارت��داء اقنعة  ال��ت��زام كبر  ال��ذي يفرت�س م�ست�ى  ال�سيناري�  ه��ذا 

ال�جه ي�سل اإىل 95% كما فعلت �سنغاف�رة.

على   ،2020 نهاية  بحل�ل  وف���اة  ح��ال��ة   5،593 ح���دوث  ال��ث��ال��ث،   *

افرتا�س معدل مت��سط يف ا�ستخدام اأقنعة ال�جه والتزام غر عام 

يف التباعد االجتماعي، وه� �سيناري� خميف و�سعب، لكنه يبدو اأقرب 

اإىل احلدوث.

ف���رتة ح�سانة  وه���ي  اأخ�����رى،  امل��ع��ه��د اىل حقيقة علمية  وي�����س��ر 

اأي��ام  الفرو�س )ال���ق��ت بني التقاطه وب��دء ظه�ر االأع��را���س( ه� 5 

تقريًبا، ويبلغ نطاقه من 1 اإىل 14 ي�ًما اأو اأكرث، مع االإ�سارة اإىل اأن 

نح� 97.5% �ستظهر عليهم االأعرا�س يف غ�س�ن 11 ي�ًما، بينما ميكن 

اأن ين�سر امل�ساب الفرو�س ملدة ترتاوح بني 2-3 اأ�سابيع، حتى ل� مل 

تظهر عليه اأعرا�س.

و�سع االأردن: هل ُتقراأ االأرقام جمردة كما هي؟ لالإجابة ال بد من 

االإ�سارة اإىل اأن اإجمايل عدد االإ�سابات يف االأردن بلغ ال�سبت 141،305 

حالة، مع 1،704 وفاة، اإال اأن الرقم الذي يجب اأن يثر االهتمام ه� 

األ��ف، 455  عدد الذين مل يتعاف�ا من املر�س ويقدر باأكرث من 129 

منهم يف حالة حرجة.

ماذا عن الذروة؟  تظهر مناذج الت�قعات اأن ذروة ال�فيات املحتملة 

يف االأردن �ستك�ن يف االأ�سب�ع االأول من كان�ن االأول، حيث ت�سل اأعداد 

ال�فيات الي�مية فيها اإىل 116، لكنها مرجحة، بح�سب �سيناري� اآخر، 

لالرتفاع اإىل نح� 147 مع تاأخر حدوث الذروة اإىل االأ�سب�ع الثالث من 

ال�سهر ذاته ا�ستنادا اإىل زيادة احلاالت احلرجة املبلغ عنها خالل االأيام 

اأن املعل�مات ت�سر اإىل بل�غ م�ست�سفيات االأردن  املا�سية، ف�سال عن 

العليا، يف ظل جت��اوزات كبرة مرتبطة  ح��دود طاقتها اال�ستيعابية 

بالتجمعات التي ال يفرت�س اأن حتدث يف حاالت انت�سار االأوبئة.

او احلديث  باإعالنها  اأح��د  التي ال يرغب  ال�سادمة  اما احلقيقة 

عنها، وفقا للمعهد، هي اأن عدد االإ�سابات املت�قع قد ي�سل اإىل نح� 

67 األف ي�ميا ت�سمل الذين مل يق�م�ا بالفح�س الأ�سباب عديدة، واإذا 

اإىل االأ�سب�ع االأول من كان�ن االأول ف�سي�سل  تاأخرت )وه� مرجح( 

املعدل اإىل 82 األف اإ�سابة ي�مية.

وي��سح املعهد ان االأردن بداأ باإغالق كافة مرافق احلياة بقرارات 

باإجراء تغير  اأن ي�ستغل هذه الفرتة  ال�باء دون  اأج��ل فيه  �سارمة، 

امل�ست�سفيات  �سعة  حيث  من  العامة،  ال�سحة  نظام  بنية  يف  ملم��س 

واأجهزة  املركزة  العناية  االأ�سرة ووح��دات  ت�سمل عدد  التي  وقدراتها 

التنف�س اال�سطناعي وغرها. كما اأنها مل تنجح يف ت�سطيح املنحنى، 

اإعالمية  ر�سائل  االنتخابات، وت�جيه  اج��راء  بالرتكيز على  واكتفت 

مربكة، واإ�سدار قرارات خمالفة لكل القناعات العلمية.

املعهد،  بح�سب  ال�بائية،  احلالة  يف  غم��سا  االأك��رث  اجلانب  ام��ا 

تناق�س يف  اإىل  االأردن��ي��ني  للم�س�ؤولني  الر�سمية  الت�سريحات  ت�سر 

ال�سحي، مع عدم وج�د  النظام  والبيانات اخلا�سة بقدرات  االأرق��ام 

مرجع ر�سمي وا�سح للح�س�ل منه على هذه البيانات، رغم ادعاء مبداأ 

ال�سفافية والك�سف عن املعل�مات!

اأما بيانات النظام ال�سحي بح�سب مناذج املعهد املذك�ر، فاإنها ت�سر 

امل�ست�سفيات يف فرتة  األ��ف �سرير يف  اإىل 13  اإىل حاجة االأردن امللحة 

ال��ذروة، يف حني اأن املت�فر منها ال يتعدى 5،788.  كما تظهر حاجة 

االأردن اإىل 5،264 �سريرا يف وح��دات العناية املركزة يف فرتة ال��ذروة، 

بينما ال تت�فر لديه �س�ى 284، اإ�سافة اإىل العجز الكبر يف اأجهزة 

التنف�س ال�سناعي التي �سيحتاج اإليها االأردن وتبلغ 4،370.

ماذا بعد؟ املبداأ االأ�سا�سي يف التعامل مع االأوبئة يقت�سي املحافظة 

اعتبارات  اأي  النظر عن  االأرواح، ب�سرف  ع��دد ممكن من  اأك��رب  على 

اأو اقت�سادية، وه��ذا لن يتم يف ظل اال�ستمرار يف االأ�ساليب  �سيا�سية 

لن  فال�باء  االأردن.  يف  ال�بائية  احلالة  مع  التعامل  يف  بها  املعم�ل 

ي��زول، والفرو�س �سيبقى معنا، اأم��ا خطره ف�سيظل قائما اإىل حني 

فامل�س�ار ط�يل  لذا  بالعدوى،  اإ�سابتهم  اأو  اللقاح  70% على  ح�س�ل 

االلتزام  النا�س  وم��ن  التدبر واحل��زم  ج��دا، ويتطلب من احلك�مة 

بتدابر ال�سالمة العامة.

هل اآن اأوان الكي؟ يجيب املعهد.. نعم. ولن يتم ذلك دون حظر 

بامل�سي،  للنا�س خ��الل��ه��ا  اأ���س��اب��ي��ع، ي�سمح   3 ع��ن  ت��ق��ل  مل���دة ال  ���س��ام��ل 

وللقطاعات االأ�سا�سية بالعمل: كاملخابز وال�سيدليات، واملرافق التي 

خطة  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  الي�مية،  النا�س  حياة  على  اإغالقها  ي�ؤثر 

)نقابات،  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  كل  فيها  ت�سارك  عاجلة  وطنية 

وحاجات  متطلبات  لت�فر   ،)... وطنية  �سناديق  جمعيات،  اأح���زاب، 

اأو املت�سررة م��ن االإغ���الق، م��ع ع��دم اغ��ف��ال خيارات  االأ���س��ر الفقرة 

املخاطر  تقليل  يف  للم�ساهمة  ومنظماته  ال��دويل  للمجتمع  اللج�ء 

املت�قعة.

االقت�ساد واحلياة  املت�ازنة حتد من االختالط وتدمي  فاملعادلة 

وت�ازن بني م�سلحة الفرد واملجتمع والدولة... واالأهم من ذلك ه� 

النا�س  حياة  على  للمحافظة  عملها  طاقات  الأق�سى  احلك�مة  ب��ذل 

اأ�سابيع و�سه�ر م�ؤملة، ولن يتم ذلك دون حتمل  وجتنب الدخ�ل يف 

امل�اطن م�س�ؤولياته ال�طنية يف االلتزام من اأجل ال�سالح العام.

ومعهد القيا�سات ال�سحية والتقييم )IHME( بحثي يعمل يف 

جمال اإح�ساءات ال�سحة العاملية، ُيجري اأبحاث ويدرب علماء و�سناع 

ال�سيا�سات واجلمه�ر على مفاهيم املقايي�س ال�سحية، وت�سمل مهمته 

احلكم على فعالية املبادرات ال�سحية واالأنظمة ال�سحية ال�طنية يف 

العامل.

االنباط- عمان

وفاة  ت�سجيل 68 حالة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

و2373 اإ�سابة بفرو�س ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة 

لل�فيات  االإج��م��ايل  العدد  االأح���د، لرتفع  ام�س 

اإىل 1772، واالإ�سابات اإىل 143678.

وت�ّزعت االإ�سابات اجلديدة على 1245 حالة يف 

حمافظة العا�سمة عّمان، و269 حالة يف حمافظة 

اإرب����د، منها 27 ح��ال��ة يف ال��رم��ث��ا، و168 ح��ال��ة يف 

حمافظة الزرقاء، و139 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

و115 حالة يف  و118 حالة يف حمافظة عجل�ن، 

حمافظة جر�س، و95 حالة يف حمافظة الطفيلة، 

ال��ب��ل��ق��اء، و49 ح��ال��ة يف  و54 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة معان، منها حالة واحدة يف البرتا، و48 

حالة يف حمافظة الكرك، و47 حالة يف حمافظة 

العقبة، و26 حالة يف حمافظة املفرق.

واأ���س��ار امل���ج��ز االإع��الم��ي ال�سادر ع��ن رئا�سة 

ال�زراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلاالت التي 

دِخلت الي�م للعالج يف امل�ست�سفيات املعتمدة بلغ 
ُ
اأ

243 حالة، فيما غادرت 188 حالة امل�ست�سفيات بعد 

�سفائها.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت التي تتلّقى 

حالة،   2116 بلغ  ح��ال��ّي��اً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج 

منهم 447 حالة على اأ�سّرة العناية احلثيثة.

فح�ساً   9583 اإج�����راء  اإىل  امل���ج��ز  اأ����س���ار  ك��م��ا 

اإجمايل عدد الفح��سات التي  خمربّياً، لي�سبح 

اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 2184026 

فح�ساً، الفتا اإىل اأن ن�سبة الفح��سات االإيجابّية 

لهذا الي�م و�سلت اإىل قرابة 8ر24 باملئة.

ون�هت وزارة ال�سّحة اإىل اأّن انخفا�س اأعداد 

ال��ف��ح������س��ات ���س��ب��ب��ه ت����ّق���ف حم���ّط���ات الفح�س 

ال�سامل،  احلظر  اأّي���ام  خ��الل  العمل  ع��ن  الثابتة 

م�سرة اإىل اأن الفح��سات �ستع�د اإىل م�ست�ياتها 

املعتادة بدءاً من الي�م.

ودع�����ت ال���������زارة اجل��م��ي��ع يف ظ����ّل ا���س��ت��م��رار 

االل��ت��زام  اإىل  حم��ل��ّي��ة،  اإ���س��اب��ة  ح����االت  ت�سجيل 

باأوامر الّدفاع، واّتباع معاير ال�سالمة وال�قاية، 

وارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكرث 

“اأمان”  تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  �سخ�ساً،   20 م��ن 

و”�سحتك«.

االنباط- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س دي�����ان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �سامح 

النا�سر، اإن اال�ستعدادات جتري حالياً وبالتن�سيق 

ال���زارة من  مع وزارة ال�سحة لتلبية احتياجات 

الك�ادر الالزمة لت�سغيل امل�ست�سفيات امليدانية يف 

اأقاليم اململكة بتعبئة 2103 وظائف.

وا�ساف النا�سر يف بيان �سحفي ام�س االأحد، 

اأ�سماء 3804  ع��ن  ب��االإع��الن  �سيق�م  ال��دي���ان  ان 

وظيفة  ع��ل��ى  التناف�سي  ل��الم��ت��ح��ان  م��ر���س��ح��ني 

)ط��ب��ي��ب، مم��ر���س ق���ان����ين، مم��ر���س م�����س��اع��د( 

االل��ك��رتوين  م�قعه  وع��ل��ى  املحلية  ال�سحف  يف 

الر�سمية  و�سفحته   ،  www.csb.gov.jo
املدنية  اخل��دم��ة  )دي����ان  الفي�سب�ك  م�قع  على 

لتعليمات  وف��ق��اً  وذل���ك  االث��ن��ني،  غ���داً  االردين( 

اختيار وتعيني امل�ظفني يف ال�ظائف احلك�مية 

املعم�ل بها.

ال�ظائف  تعبئة  اج�����راءات  ت�سريع  ول��غ��اي��ات 

ا�ستجابة  ال�سحة  وزارة  يف  وال�سحية  الطبية 

ل��ل��ج��ه���د ال���ت���ي ت���ق����م ب��ه��ا احل���ك����م���ة مل���اج��ه��ة 

�سيبا�سر  ال���دي����ان  اأن  ال��ن��ا���س��ر  اأك����د  اجل��ائ��ح��ة، 

على  للمر�سحني  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت  ب��اإج��راء 

اأواًل  هذه ال�ظائف )ح�سب االأحقية التناف�سية( 

التناف�سية،  االمتحانات  بالت�ازي مع عقد  ب��اأول 

مبيناً اأن ك�ادر مديريات )الت�ظيف واالمتحانات 

دي����ان  يف  امل��ع��ل���م��ات(  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  التناف�سية 

اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة وا���س��ل��ت ع��م��ل��ه��ا خ����الل ف��رتة 

ا�ستعداداً الإجراء االمتحانات واملقابالت  احلظر 

ال�سخ�سية بال�سرعة املمكنة، و�سيتم االنتهاء من 

تعبئة 2103 �ساغرا نهاية ال�سهر احلايل.

بني  وال�سحية،  الطبية  ال�س�اغر  ع��دد  وع��ن 

النا�سر انه مت تعبئة 413 وظيفة من 2103 ممن 

اجتازوا امتحانات تناف�سية ومقابالت �سخ�سية، 

ك���ان دي�����ان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ق��د ع��ق��ده��ا خ��الل 

الفرتة املا�سية يف ظل اجلائحة وح�سب االأحقية 

التناف�سية، و�سي�سار على �س�ء نتائج االمتحانات 

اأ�سخا�س   3 اأع��ل��ى  تر�سيح  ال��ق��ادم��ة  التناف�سية 

او ال��ع��دد امل��ت���ف��ر مم��ن ���س��ي��ج��ت��ازون االم��ت��ح��ان 

التناف�سي للمقابلة ال�سخ�سية )لكل �ساغر(.

باتخاذ  ق���ام  ال���دي����ان  اأن  اىل  ال��ن��ا���س��ر  ون�����ه 

جامعتي  م��ع  وبالتن�سيق  ال���الزم���ة  االج������راءات 

العل�م والتكن�ل�جيا وم�ؤتة الإجراء االمتحانات 

و���س��روط  ال���ق��اي��ة  متطلبات  �سمن  التناف�سية 

ال�سالمة العامة.

االنباط- عمان

 بحث وزير املياه والري الدكت�ر معت�سم �سعيدان وامل�ست�سار يف �سفارة جمه�رية 

اأملانيا االحتادية نيك�ال�س ف�ن ك��ام، ومدير مكتب بنك االعمار االمل��اين يف عمان 

مارك �سفيته ام�س االأحد، اوجه التعاون خا�سة يف جمال تعزيز العالقات الثنائية 

وتط�ير وا�ستكمال الربامج وامل�ساريع التي تنفذ بالتعاون بني اجلانبني واملم�لة 

من بنك االعمار االملاين، والية تعزيزها واال�سراع باإجنازها يف ظل تزايد جائحة 

ك�رونا.

ولفت �سعيدان اإىل انفتاح ال�زارة على كافة ا�سكال التعاون البناء واملثمر، خا�سة 

خيارات تط�ير البنية التحتية يف قطاع املياه وال�سرف ال�سحي.

واكد ا�ستعداد ال�زارة مل�ساركة اجلانب االملاين اخلطة اال�ستثمارية لقطاع املياه 

لالأع�ام اخلم�س القادمة، معربا عن تقدير احلك�مة وترحيبها بكافة ا�سكال الدعم 

امل�ستمر من اال�سدقاء يف اجلانب االملاين.

وا�سار ال�زير يف بيان الي�م، اىل حر�س ال�زارة الدائم على اأهمية تعزيز التعاون 

البناء واال�ستفادة مع كافة امل�ؤ�س�سات التم�يلية االملانية، م�سرا اىل ان التعاون بني 

اجلانبني اأ�سهم وب�سكل ملح�ظ يف تط�ير واقع قطاع املياه وحت�سني ج�دة اخلدمة 

وامل�ساعدة يف اإدارة امل�ارد املائية بطريقة فعالة ورفع كفاءة و�س�ل املياه للم�اطنني.

وا�ستعر�س اجلانبان عددا من التحديات التي يعانيها قطاع املياه مثل الفاقد 

املائي وارتفاع كلف الت�سغيل والطاقة، م�ؤكدين على �سرورة ازالة كافة العقبات امام 

هذا التعاون البناء. وتناول اجلانبان اخلطة امل�ستقبلية لقطاع املياه، م�سرين اإىل 

�سرورة ان تت�سمن م�ساريع ق�سرة ومت��سطة املدى تكفل تاأمني م�سادر مائية 

جديدة واحلد من الفاقد املائي .

اأع��رب ف�ن ك��ام، عن ارتياحه و�سعادته بالتعاون البناء واملثمر بني  من جهته، 

اجلانبني م�ؤكدا ا�ستمراره وتقدير اجلانب االملاين لالأردن ك�سريك وثيق .

وبني مدير بنك االعمار االملاين يف عمان مارك �سفيته، عزم البنك تنفيذ حزمة 

البنك  اأن  اىل  م�سرا  القادمة،  ال�سن�ات  خ��الل  املياه  قطاع  يف  اال�ستثمارات  من 

وا�ساف  امل��ي��اه.  قطاع  دع��م  �ساأنها  التي من  امل�ساريع  كافة  بدعم ومت�يل  م�ستمر 

�سفتيه ان اجراءات وزارة املياه والري يف عمليات طرح واحالة العطاءات تخ�سع اىل 

منظ�مة ق�انني واأنظمة حتقق �سالمة االجراءات وتلبي اأعلى درجات ال�سفافية .
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حتدثت يف مقاالت �سابقة عن االوراق التي كان الرئي�س دونالد ترامب يلعب بها من 

اجل �سمان اعادة انتخابه لدورة راآ�سية ثانية . وبالرغم من ان نتائج االنتخابات التي 

 ، بايدن  جو  الدميقراطي  ملناف�سه  التفوق  اعطت  ال�سهر  هذ  من  الثالث  بتاريخ  جرت 

اال ان ترامب يرف�س ان يعترب ان املعركة االنتخابية قد انتهت . بل ال يزال يرى ان 

كل االحتماالت واردة وانه ال يزال ان يف جعبته املزيد من االوراق التي ميكن ان يلعب 

باأعادة فرز اال�سوات التي طالب باعادة فرزها يف والية جورجيا  بها والتي لن تنتهي 

والتي  بن�سلفانيا  االخرى مثل والية  الواليات  العديد من  ان يح�سل يف  وكما يطالب 

نتيجة  اعللان  من  منعها  تطلب  فيها  االنتخابات  �سكرترية  على  دعللوى  ادارتلله  رفعت 

نتيجة  على  لاعرتا�س  رفعها  التي  االخلللرى  بالق�سايا  البت  يتم  حتى  االنتخابات 

فدرايل  قا�سي  من  بطلب  تتقدم  ان  الوالية  ب�سكرترية  حدى  مما   ، فيها  االنتخابات 

لرف�س دعوى حملة ترامب هذه .

التي  املتعددة  الق�سايا  نتيجة  �سينتظر  فهو  الللورقللة  هللذه  تللرامللب  خ�سر  لللو  وحتى 

اقامها يف العديد من الواليات مطالباً باعادة فرز اال�سوات وعدم اعان نتائجها التي 

ت�سري لفوز بايدن . وحتى لو خ�سر ورقة هذه الق�سايا ف�سوف يبقى بيده ورقة املحكمة 

العليا االمريكية والتي رمبا يعتقد ترامب انها �ستقف اىل جواره وانه �سيكون قرارها 

ل�ساحله . وحتى لو خ�سر هذه الورقة فاأنه ال ي�ستبعد منه القيام بخلق ت�سادم ع�سكري 

التي  الطوارئ  يعلن حالة  ان  لديه من �ساحيات  لي�ستطيع مبا  ايران  او  ال�سني  مع 

جيم�س  دفاعه  لوزير  اقالته  من  هللذه  نيته  على  ادل  وال   . ا�ستثنائية  �سلطات  تعطيه 

ماتي�س علماً انه �ساد�س وزير دفاع امريكي يقيله خال االربع �سنوات املا�سية وقيامه 

مدير  ا�ستقالة  مللن  ذلللك  تبع  ومللا   ، بالوكالة  للدفاع  كللوزيللر  ميلر  كري�ستوفر  بتعني 

مكتب وزير الدفاع ووكيل الوزارة ل�سوؤون اال�ستخبارات ونائب وكيل ال�سوؤون ال�سيا�سية 

الدفاع  العديد من كبار م�سوؤويل وزارة  ا�ستقالة  او طلب  اقالة  باال�سافة اىل  باالنابة 

وكالة  مديرة  �سيقيل  انه  ي�ساع  كما   . االخللرى  املختلفة  االمنية  والللوكللاالت  واالجهزة 

راي  كري�ستوفر  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ومدير  هال�سبل  جينا  املركزية  املخابرات 

 . ان هناك خافات بني هذه االطللراف االمنية والع�سكرية و ترامب  . مما ي�سري اىل 

وانه ي�سعى لتنفيذ عمل ما ال توافق عليه هذه القيادات . لذا فهو يقوم بالتخل�س منها 

ع�سكرياً  يكون عمًا  ان  يرجح  والذي  له  ما يخطط  لتنفيذ  له  موالية  قيادات  وتعني 

يورثها  الفو�سى  مللن  حالة  يف  املنطقه  الدخلللال  ا�سرائيل  مللع  بللاال�للسللرتاك  ايلللران  �سد 

للقيادة الدميقراطية اذا وجد انه ال بديل له من فعل ذلك .

اللواء المتقاعد مروان العمد
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للمجل�س  الللعللامللة  االأمللليلللنلللة  دعللللت   

االأعلللللللللللى لللللللل�لللسلللكلللان الللللدكللللتللللورة عللبلللللة 

عللللمللللاوي، خلللللال تلللروؤ�لللسلللهلللا الجللتللمللاع 

بلل�للسللفللتللهللا رئللليللل�لللسلللة امللللجللللللل�لللس الللعللربللي 

اجلهود  تكثيف  اإىل  والتنمية،  لل�سكان 

ال�سكانية  التحديات  ملواجهة  العربية 

والتنموية يف الوطن العربي.

االجللللتللللمللللاع  فللللعللللاللللليللللات  وقلللللاللللللت يف 

اال�للسللتلل�للسللاريللة  اخلللللرباء  للجنة  الللثللاين 

والتنمية،  لل�سكان  العربي  للمجل�س 

االت�سال  تقنية  عرب  ام�س،  عقد  الذي 

امللللرئلللي، اإن تللداعلليللات جللائللحللة كللورونللا 

ما  التحديات،  هذه  تفاقم  يف  �ساهمت 

يف  جديد  �سيا�سات  ا�ستحداث  يتطلب 

جمللللاالت االقللتلل�للسللاد وفلللر�لللس الللعللمللل، 

والللل�لللسلللحلللة، واللللتلللعللللللليلللم واحلللللوكللللمللللة، 

مللللواءملللة احللتلليللاجللات الللللدول الللعللربلليللة، 

للنهو�س  املللرجللوة  االأهللللداف  وحتقيق 

باملجتمعات.

واأكللللللللدت �للللسللللرورة اال�لللسلللتلللفلللادة مللن 

الللتللجللارب وتلللبلللادل اخلللللربات الللعللربلليللة 

للو�سول اإىل اأف�سل االأ�ساليب والطرق 

�ست�سهم  اللللتلللي  اللللتلللحلللديلللات،  ملللواجللهللة 

لتطبيق  امللل�للسللاركللة  الللللدول  ت�سجيع  يف 

الللنللاجللحللة �سمن  اللللنلللملللاذج  تللو�للسلليللات 

�سياقها، خا�سة التو�سيات املنبثقة من 

اجتماعياً  معها  تت�سابه  الللتللي  اللللدول 

ودميللللوغللللرافلللليللللاً، واإغلللللنلللللاء اللللتلللجلللارب 

الف�سلى. واملمار�سات  امليدانية 

االحد،  اليوم  بيانا  املجل�س  واأ�سدر 

من  اللجنة  اأعلل�للسللاء  اأن  اىل  فيه  ا�للسللار 

لل�سكان  الللعللربلليللة  واللللللجللان  املللجللاللل�للس 

املجل�س  موظفي  من  وعددا  والتنمية، 

االجتماع،  فعاليات  يف  �ساركوا  االأعلى 

جلامعة  العامة  االأمللانللة  نّظمته  الللذي 

اللللللللدول اللللعلللربللليلللة )قللللطللللاع الللل�لللسلللوؤون 

اللل�للسلليللا�للسللات  اإدارة   - االجلللتلللملللاعللليلللة 

للمجل�س  الفنية  االمللانللة   - ال�سكانية 

والتنمية(. لل�سكان  العربي 

املحاور  من  عللدداً  االجتماع  وناق�س 

اللللتلللي متللثلللللت بلللا�لللسلللتلللعلللرا�لللس مللتللابللعللة 

االأوىل  العادية  الللدورة  قللرارات  تنفيذ 

والتنمية،  لل�سكان  العربي  للمجل�س 

وبلللللللللللورة اال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة اللللعلللربللليلللة 

للللللتللخللطلليللط الللل�لللسلللكلللاين، وتلللداعللليلللات 

جلللائلللحلللة كللللورونللللا، وتللللبللللادل اخلللللربات 

وا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات يف جمال 

والتنمية. ال�سكان 

كلللملللا نلللاقللل�لللس الللتللحلل�للسللري وتللنلل�للسلليللق 

للجنة   54 للللللللدورة  الللعللربلليللة  امللللواقلللف 

العام  �ستنعقد  التي  والتنمية  ال�سكان 

الللللقللللادم، واللللتلللي �للسلليللكللون مللو�للسللوعللهللا 

والتغذية  الغذائي  واالأمللن  “ال�سكان 
بللاالإ�للسللافللة  امل�ستدامة”،  والللتللنللملليللة 

الللعللربلليللة  اللللللدول  تللعللريللف  اآلللليلللات  اإىل 

وتدريبهم  والتنمية،  ال�سكان  مبوؤ�سر 

الللبلليللانللات  علللللى  احللل�للسللول  كيفية  علللللى 

اخلللا�للسللة بللله، واإنللل�لللسلللاء نللقللاط اتلل�للسللال 

والتنمية  لل�سكان  الللعللربللي  للمجل�س 

العربية. بالدول 

االنباط-عمان

اأ�سدر املحامي احمد ابو غويلة رئي�س 

للقانون  نبيل  �سركة  يف  التقا�سي  ق�سم 

درا�سة قانونية الأمر الدفاع رقم )21(

اجللللللللراءات  اأن  غللللويلللللللللة    ابللللللو  وقلللللللال 

الللتللقللا�للسللي املللنلل�للسللو�للس عللللليللهللا يف املللر 

الدفاع رقم 21 ل�سنة 2020  تقت�سر على 

الللدعللاوى احلللقللوقلليللة فللقللط حلليللث ن�ست 

املادة )ثانيا( من هذا االمر على ما يلي 

2020/12/13 ت�سري  “اعتبارا من تاريخ 
علللللى اللللدعلللاوى احلللقللوقلليللة واجللراءاتللهللا 

انواعها  النظامية مبختلف  امام املحاكم 

ودرجللاتللهللا وعلللللى دوائلللر تنفيذ االحللكللام 

املدنية االحكام التالية ..... االمر الذي 

مقت�سرة  االجلللللللراءات  هلللذه  ملللن  يللجللعللل 

فللقللط علللللى الللللدعللللاوى احلللقللوقلليللة دون 

الللدعللاوى اجلللزائلليللة وتللبللقللى االجللللراءات 

كما  اجلللزائلليللة  الللدعللاوى  يف  بها  املعمول 

هللو مللنلل�للسللو�للس عللللليللهللا يف قللانللون ا�للسللول 

تبقى  االملللر  وكللذلللك  املللدنلليللة  املحاكمات 

االحكام  بتنفيذ  يتعلق  فيما  االجلللراءات 

ي�سري  بها وال  اجلزائية كما هو معمول 

عليها امر الدفاع

وا�للسللاف اأنللله     ورد يف البند )1( من 

على  “يتوجب  يلللللي  ملللا  )ثلللانللليلللا(  امللللللادة 

الللللذي مل يلل�للسللرح يف  اأو وكلليللللله  اخللل�للسللم 

اأو يف جللوابلله عللن عللنللوان بللريللده  دعللللواه 

اأو رقم هاتفه املتنقل تزويد  االإلكرتوين 

املللحللكللمللة املللخللتلل�للسللة بللذلللك قللبللل الللتللاريللخ 

اإلللكللرتونلليللا  الللبللنللد  املللحللدد يف مطلع هللذا 

الللتللي يحددها  للللللطللرق  وفللقللاً  قلللللملليللاً،  اأو 

بوا�سطته.  التبليغ  لتلقي  الللعللدل،  وزيللر 

تخلف  اإذا  “ب-  الفقرة  ن�ست  ومبا�سرة 

اأو الللوكلليللل علللن تللنللفلليللذ احللكللام  اخللل�للسللم 

فللتللقللرر  اللللفلللقلللرة  هلللللذه  مللللن  )اأ(  اللللبلللنلللد 

املللحللكللمللة اللل�للسللري يف اإجللللللراءات املللحللاكللمللة 

مبقت�سى  للغياب  املقررة  لاأحكام  وفقا 

هنا  ونلللاحلللظ  النافذة”  الللتلل�للسللريللعللات 

من  ان  مللبللا�للسللرة  اورد  قلللد  امللل�للسللرع  بللللان 

الدعوى  بللاجللراءات  ال�سري  املحكمة  حق 

يف حللللال الللتللخلللللف علللن ايللللللداع )اللللربيلللد 

االلكرتوين اأو رقم الهاتف( دون مراعاة 

املللنلل�للسللو�للس عليها يف  الللتللبللللليللغ  اجلللللراءات 

قللانللون  ملللن  يللللليللهللا  وملللا   )8.7.6( امللللللواد 

الوقت  .وبللذات  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

ب�سكل  املللادة خمالفا  هللذا  جللاء ما ورد يف 

�للسللريللح الحللكللام املللللادة )14( مللن قللانللون 

ا�سول املحاكمات املدنية التي ن�ست على 

الق�سائية  االأوراق  اأعيدت  “متى  يلي  ما 

للللاأ�لللسلللول  وفلللقلللاً  مللبلللللغللة  املللحللكللمللة  اإىل 

ال�سادر  والنظام  القانون  هذا  يف  املبينة 

فتقرر  واال  الدعوى  يف  ت�سري  مبقت�ساه 

عن  الللتللخلللللف  ان  التبليغ” حلليللث  اإعللللادة 

الهاتف  ورقم  االلكرتوين  الربيد  ايللداع 

الي  وفللق  تبليغ  بللانلله  يف�سر  وال  يللعللد  ال 

ت�سريع االمر الذي يجعل من اعمال ما 

ورد يف هذه املادة انتهاكا �سريحا الحكام 

يجوز  ال  بانه  جند  فاإننا  وعليه  القانون 

للللللمللحللكللمللة ان تللقللرر اللل�للسللري بلللاجلللراءات 

املللحللاكللمللة يف حللللال عللللدم ايلللللداع الللربيللد 

االلكرتوين او رقم الهاتف

واأ�للسللار اأبللو غويله اأنللله      مل يت�سمن 

ايقافا   2020 ل�سنة   21 رقللم  الللدفللاع  امللر 

قللانللون  ملللواد  مللن  ملللادة  الي  تعطيا  او 

املواد  وحتديدا  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

 )59( املللادة  وكذلك  بالتبلغيات  املتعلقة 

ملللن قلللانلللون ا�لللسلللول املللحللاكللمللات املللدنلليللة 

ومدد  اجلوابية  اللوائح  بايداع  واملتعلقة 

تللقللدمي هلللذه اللللللوائللح االملللر اللللذي يعد 

خللروجللا عللن احللكللام قللانللون الللدفللاع التي 

اوجلللبلللت علللللى رئلليلل�للس الللللللللوزراء يف حللال 

لللزم االملللر ايللقللاف العمل بللاي ملللادة من 

اللللذي يجعل من  الللقللوانللني االملللر  ملللواد 

ت�سري  هللذه  واحلللالللة  التقا�سي  اجلللراءات 

االيلللللداع  االول  خمللتلللللفللني  اجتلللاهلللني  يف 

القلمي والثاين االيداع االلكرتوين

الللللوزراء قللرر   اأن    رئلليلل�للس  ولللفللت اإىل 

5 منه ما يلي “يعتمد التوقيع  ويف املادة 

املثبت على اللوائح واملذكرات واملرافعات 

الو�سائل  با�ستخدام  للمحكمة  املقدمة 

االلللكللرتونلليللة ويللتللمللتللع بللاحلللجلليللة ذاتللهللا 

التي يتمتع بها التوقيع العادي، وُيعطى 

الللتللوقلليللع االلللللكللللرتوين احلللجلليللة ذاتللهللا 

وزير  يحدده  الللذي  التاريخ  من  اعتبارا 

لهذه  يلل�للسللدرهللا  لتعليمات  وفللقللا  الللعللدل 

للتعريف  خمالف  االمللر  وهللذا  الغاية” 

التوقيع االلكرتوين الواردة �سمن املادة 

االلكرتونية  املللعللامللات  قللانللون  مللن   )2(

رقم 15 ل�سنة 2015 والذي عرف التوقيع 

الللتللي  “البيانات  يلللللي  مبللا  االللللكلللرتوين 

اأو  اأو رمللوز  اأرقللام  اأو  تتخذ �سكل حللروف 

ب�سكل  مدرجة  وتكون  غريها  اأو  اإ�سارات 

الكرتوين اأو اأي و�سيلة اأخرى مماثلة يف 

م�سافة  تكون  اأو   ، االلللكللرتوين  ال�سجل 

عليه اأو مرتبطة به بهدف حتديد هوية 

با�ستخدامه  وانللفللراده  التوقيع  �ساحب 

اىل  باال�سافة  غريه” هذا  عن  ومتييزه 

املللعللامللات االلللكللرتونلليللة قد  ان قلللانلللون 

بالتوقيع  توافرها  الواجب  �سروط  حدد 

يللكللون حمميا وطللاملللا  االللللكلللرتوين حللتللى 

اللل�للسللروط ومل يتو  تللتللوافللر فيه هللذه  مل 

لها  قانونية  حماية  فا  ر�سميا  توثيقه 

فللاإن ا�للسللدار امللر دفللاع يجعل من  وعليه 

الللتللوقلليللع الللللوارد علللللى اللللللوائللح املللذكللرات 

على  احلجية  وا�سفاء  الكرتونيا  توقيعا 

قللانللوين  �سند  وجلللود  دون  الللتللوقلليللع  هلللذا 

الللقللواعللد  فلللاإن ذللللك ي�سكل خللروجللا عللن 

العامة وخمالفة �سريحة للقانون” هذا 

قانون  وجللود  ظللل  ويف  انلله  اال  باال�سافة 

يت�سمنه  وملللا  االلللكللرتونلليللة  املللعللامللات 

من احكام هل ميلك وزير العدل ا�سدار 

تعليمات ال�سفاء احلجية على املعامات 

املقدمة اىل وزارة العدل ؟؟؟؟؟

امللر  ملللن  )8/اأ(  امللللللادة  اإن       وقللللال 

ن�ست    2020 ل�سنة   )21( رقلللم  الللدفللاع 

قرارات  اإ�سدار  “للمحكمة  يلي  ما  على 

اخل�سوم  غياب  يف  متهيدية  اأو  اإعدادية 

على اأن يتم تبليغهم تلك القرارات فور 

�سدورها وفق الطرق املحددة يف الفقرة 

دولللة  ان  البند.”ويبدو  هلللذا  مللن   )2(

االمر  هذا  ا�سدار  وعند  الللوزارء  رئي�س 

مل يلتفت اىل اأن الد�ستور االردين الذي 

101 منه على ما  املللادة  ن�س �سراحة يف 

اإذا  اإال  علنية  املحاكم  جل�سات   .3“ يلي 

مراعاة  �سرية  تكون  اأن  املحكمة  قللررت 

االآداب،  على  حمافظة  اأو  العام  للنظام 

ويف جميع االأحوال يكون النطق باحلكم 

ورد  مللا  يتوافق  فهل  علنية”  جل�سة  يف 

�للسللمللن املللر اللللدفلللاع امللللذكلللور مللع علنية 

املللحللاكللمللة امللل�للسللونللة مبللوجللب الللد�للسللتللور 

االردين وكذك هل ميلك رئي�س الوزارء 

تعطيل اي ن�س يف الد�ستور االردين.

املللادة  كللمللا   ت�سمن امللر الللدفللاع ويف 

االأحلللكلللام  “ت�سري  يلللللي  ملللا  مللنلله  ثللالللثللا 

يف  عليها  املن�سو�س  بالتبليغ  املتعلقة 

اأمر  من  )ثانيا(  البند  من   )2( الفقرة 

التبليغ يف  اجللللراءات  علللللى  هلللذا  الللدفللاع 

املللقللام  هلللذا  ويف  اجلزائية”  اللللدعلللاوى 

اأنلله مل يتم مللراعللاة  جتللدر اال�للسللارة اىل 

املتثملة  اجلللزائلليللة  اللللدعلللاوى  اطلللللراف 

اأو  عليه  امل�ستكى  و�سخ�س  العام  باحلق 

الللظللنللني او املللتللهللم فللهللل يللجللب علللللى كل 

اأو  ايداع الربيد االلكرتوين  من هوؤالء 

يتوافق  وهل  تبليغ  لغايات  الهاتف  رقم 

ذللللك مللع مللا ورد �للسللمللن قللانللون ا�للسللول 

تبليغ  املحاكمات اجلزائية من اجراءات 

�سخ�سيا  االتللهللام  الئحة  حتديدا  املتهم 

املن�سو�س  التقا�سي  �سمانات  هي  ومللا 

احلالة  هللذه  مثل  يف  الد�ستور  يف  عليها 

يبدو اننا امام ا�سكال قانوين ود�ستوري 

يوجب اتخاذ اجراء �سريع لذلك

101 من  املللللادة  ان  ابلللو غللويلللللة  وقللللال 

الللد�للسللتللور االردين نلل�للسللت  علللللى مللا يلي 

وم�سونة  للجميع  مفتوحة  “املحاكم 
ميلك  �سوؤونها” فللهللل  يف  الللتللدخللل  مللن 

�سوؤون  يف  التدخل  اللللوزراء  رئي�س  دولللة 

دفللللاع تتعلق  اواملللللر  وا�لللسلللدار  الللقلل�للسللاء 

بلل�للسللري الللعللمللل يف املللحللاكللم وهلللل مللا ورد 

 2021 ل�سنة   21 رقللم  الللدفللاع  امللر  �سمن 

يتما�سى مع احكام املادة )4( من قانون 

الدفاع رقم 13 ل�سنة 1992 وكذلك املادة 

املنطلق  هللذا  ومللن  القانون  هللذا  10 من 

نللرى بللعللدم د�للسللتللوريللة امللر الللدفللاع رقللم 

فلليلله مللن خمللالللفللات  ملللا   2021 للل�للسللنللة   21

د�للسللتللوريللة وا�للسللحللة وتللعللد �للسللريللح على 

الحللكللام  وخمللالللفللة  االردين  الللد�للسللتللور 

القوانني

االنباط- عمان

اأعلللللللللللن الللللنللللاطللللق االعلللللاملللللي للللللهلليللئللة 

عن  املللومللنللي،  جللهللاد  لللانللتللخللاب  امل�ستقلة 

اإحلللاللللة علللدد مللن املللر�للسللحللني لللانللتللخللابللات 

19 اإىل املدعي العام. النيابية للمجل�س الل

وقللللال املللومللنللي يف بلليللان املل�للس االحللللد، 

اإن الللهلليللئللة اأحلللاللللت علللددا مللن املللر�للسللحللني، 

للللللهلليللئللة  ورد  والللللذيللللن  للللهلللم،  اأنللل�لللسلللارا  اأو 

بللحللقللهللم تلل�للسللجلليللات وفلليللديللوهللات وملللواد 

تللثللبللت �للسللراءهللم للللاأ�لللسلللوات قللبللل وخلللال 

يلللللوم االقلللللللللرتاع، مللللن بلليللنللهللم مللر�للسللحللون 

اإحالة  مت  اإنه  واأ�ساف  باالنتخابات.  فللازوا 

بلل�للسللبللب  الللللعللللام  االدعلللللللللاء  ملللر�لللسلللحلللني اىل 

والت�سوي�س  االنتخابية  للعملية  اإ�ساءتهم 

على نتائج االنتخابات. واأو�سح املومني اأن 

هذا االجراء مل ياأت اإال بعد اأن تعمد هوؤالء 

االنتخابية  للعملية  االإ�لللسلللاءة  املللر�للسللحللون 

غري  بطريقة  لانتخاب  امل�ستقلة  وللهيئة 

مللقللبللولللة، حلليللث قلللاملللوا بللالللتلل�للسللويلل�للس على 

بنزاهة  والت�سكيك  االنللتللخللابلليللة  العملية 

اىل  مرجعها  الأ�للسللبللاب  الللهلليللئللة؛  وحلليللاديللة 

يف  ال�سخ�سية  نتائجهم  عن  ر�ساهم  عللدم 

االنتخابات.

م�سبقا  قللامللت  الللهلليللئللة  اأن  اىل  وا�لللسلللار 

بللالللتللوعلليللة الللللازمللللة جلللملليللع املللر�للسللحللني 

الق�ساء  اىل  اللجوء  باأ�ساليب  وتعريفهم 

واإجللللللللللراءات الللتللقللا�للسللي واملللللللدد الللزمللنلليللة 

اللللللازملللللة لللللذلللللك وهلللللي ملللتلللاحلللة جلللملليللع 

الهيئة  �للسللدر  �للسللعللة  ملللوؤكلللدا  املللرت�للسللحللني، 

مللع عللدم اللل�للسللمللاح بلللاأي حللال مللن االأحلللوال 

�سمعة  اأو  االنللتللخللابلليللة  للعملية  بللاالإ�للسللاءة 

بها. الهيئة والعاملني 

العامة  النيابية  االنللتللخللابللات  اأن  يللذكللر 

العا�سر  يف  جللرت  ع�سر  التا�سع  للمجل�س 

من ت�سرين الثاين اجلاري.

االنباط- عمان

 تلللربعلللت �لللسلللركلللة ملللنلللاجلللم الللفللو�للسللفللات 

االأردنلللليللللة بللجللهللازي تللنللفلل�للس ا�للسللطللنللاعللي ) 

ملحقاتها  مللع   )ICU Ventilator
مل�ست�سفى معان احلكومي.

اللل�للسللركللة،  اإدارة  جمللللل�للس  رئلليلل�للس  وقلللللال 

بيان �سحفي  الذنيبات، يف  الدكتور حممد 

الللتللربع جللاء لتلبية  اإن هللذا  االأحللللد،  املل�للس 

تقدمي  يف  جللهللوده  لدعم  امل�ست�سفى  حاجة 

خللللدمللللات الللللرعللللايللللة الللل�لللسلللحللليلللة الللللازمللللة 

للمواطنني يف املحافظة ولتعزيز قدراته يف 

التعامل مع الو�سع الوبائي الراهن ب�سبب 

انت�سار فريو�س كورونا.

من  انطاقا  ياأتي  التربع  هللذا  اأن  واأكللد 

منها  وحر�سا  لل�سركة،  الوطنية  امل�سوؤولية 

علللللى ملل�للسللانللدة اجلللهللود الللوطللنلليللة املللبللذولللة 

تتطلب  اللللتلللي  كللللورونللللا،  جللائللحللة  مللللواجلللهلللة 

تلللعلللاون جللملليللع املللوؤ�للسلل�للسللات للللللحللفللاظ على 

�سحة و�سامة املواطنني.

وكانت ال�سركة قدمت يف وقت �سابق من 

م�ساهمة  ديللنللار  األللف   300 مبلغ  الللعللام  هللذا 

منها لدعم جهود وزارة ال�سحة يف التعامل 

مع جائحة كورونا.

االنباط- عمان

مللع دخلللول املللوجللة الثانية الأزمللللة كللوفلليللد-19 

وتللل�لللسلللاعلللد تللبللعللاتللهللا اللل�للسللحلليللة واالقلللتللل�لللسلللاديلللة 

االإن�ساين  الللواجللب  مللن  وانللطللاقللاً  واالجتماعية، 

لدوراملنظمات  وتفعيًا  املللدين  املجتمع  ملنظمات 

املحليةيف موؤازرة اجلهود احلكومية يف هذا ال�سدد، 

غري  للمنظمات  االأردين  الوطني  التحالف  اأعلن 

اأكرث  ع�سويته  ت�سم  )جوناف(والذي  احلكومية 

من 40موؤ�س�سة حملية يف خمتلف اأنحاء االأردن عن 

اإطاق املرحلة الثانية خلطة ا�ستجابة اأزمة كوفيد 

هذه  اأ�سهر.وتاأتي  ثاثة  ملللدة  ت�ستمر  والتي   19-

اخلطة ا�ستكماالخًلطة اال�ستجابة الفورية والتي 

2020وتبني  اأذار/ملللار�لللس  �سهر  التحالف  اأطلقها 

باإجنازاتاأع�سائه  متيزت  والتي  خمرجاتها  على 

املبا�سر الأكللرث من  الللعللون  وقللدراتللهللم علىتقدمي 

األللف م�ستفيدة وم�ستفيد من الفئات االأكرث   100

ت�سرراً من الن�ساء واالأطفال وذوي االإعاقة وكبار 

ال�سن وعمال املياومة والعمالة الوافدة والاجئني 

ظللروف عمل  اململكة،يف ظل  اأنحاء  واملهاجرينفي 

ا�ستثنائية ودعم حمدود.

وتلللرتلللكلللز هلللللذه امللللرحلللللللة علللللى اأربللللعللللة حملللاور 

يخ�س  فيما  والللوقللايللة  احلماية  اأ�للسللا�للسلليللة:اأولللهللا، 

ي�ستمل  مبا  ال�سحية  اجلائحة  وتبعات  تداعيات 

على اإجراء التقييمات الدورية الحتياجات الفئات 

ب�سكل وثيق مع احلكومة  والعمل  تللاأثللراً،  االأكللرث 

يف اأطللللر اال�للسللتللجللابللة واال�للسللتللفللادة ملللن اخللللربات 

الللقللطللاعلليللة الأعلل�للسللاء الللتللحللالللف، وتللعللزيللز قلللدرات 

اجلمعيات املحلية االأع�ساء يف تقدمي اال�ستجابة 

النوعية واملراعية للنوع االجتماعي، والبناء على 

قيم التكافل والعونة بني اأع�ساء املجتمع الواحد. 

وثانيها، تقدمي امل�ساعدات االإغاثية ل�سمان �سحة 

وتاأمني �سبل العي�س يف جميع املجتمعات يف االأردن 

مبا ي�سمل اخلدمات القانونية وخدمات احلماية 

االجللتللمللاعلليللة، وتلللقلللدمي اخلللللدمللللات الللقللطللاعلليللة، 

باالإ�سافة لتوفري خطوط للطوارئ واآليات اإحالة 

بني املنظمات واجلهات املعنية. اأما املحور الثالث، 

فيتمثل باإدارة املعلومات الإذكاء ال�سيا�سات وعمليات 

لللاأزمللة  لا�ستجابة  اأف�سل  ب�سكل  الللقللرار  �سنع 

مبا ي�سمل جمع املعلومات وتوزيعها ون�سرها من 

خال و�سائل االإعام املختلفة، وتقييم التداعيات 

املللوارد الب�سرية،  التي تتك�سف خالهامن ق�سايا 

وحقوق العمال، وا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية، 

اإعللللداد ملخ�سات  والعمل  واللل�للسللرائللب، وغللريهللا. 

اللل�للسلليللا�للسللاتللعلللللى امللل�للسللتللويللات املللحللللليللة والللوطللنلليللة 

ال�سلة يف  ذات  الللقللرارات  اتخاذ  والدولية ل�سمان 

�سوء املعلومات املقدمة وجهود املنا�سرة املنية على 

االأدلة. ورابعها، ا�ستمراريةالتكامل والتن�سيق مع 

جائحة  الأزملللة  اال�ستجابة  يف  احلكومية  اجلللهللود 

الكورونا.

وع�سو  املن�سق  حمللارب،  �سمر  االأ�ستاذة  وقالت 

“اإن ما  اللللللجللنللة الللتللوجلليللهلليللة لللتللحللالللف جلللونلللاف 

ي�ستدعي  املحلية  واملللجللتللمللعللات  االأردن  ي�سهده 

اإدراك دور موؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية  منا 

الللفللاعلللللفللي حتللقلليللق تللكللامللللليللة اجللللهلللود احلللاللليللة 

لل�سكان،  املتزايدة  االإغاثية  االحتياجات  لتلبية 

و�للسللمللان الللتلل�للسللاركلليللة ملللع كللافللة فللئللات املجتمع 

واإي�سال اأ�سواتهم، واإعطائهم دور يف اال�ستجابة 

اأن  اأي فللر�للسللة ميللكللن  اإهلللللدار  مللن منطلق علللدم 

تفيد يف احلد من اأثللار االأزملللة، وحتفيز املبادرة 

وحتمل امل�سوؤولية جتاه ملكية احلل واملقدرة على 

امل�ساهمة فيه.«

من جانبها اأعربت د. �سو�سن املجايل املوؤ�س�س 

املنال للتنمية والتدريب  ال�سريك يف �سركة درة 

والع�سو يف اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني 

)جلللونلللاف( “ اأن الللعللامل بللاأ�للسللره يللواجلله اللليللوم 

املوجات الثانية والثالثة للجائحة، والتي تتطلب 

من حكومات وجمتمعات العامل اأجمع االجتهاد 

يف تطبيق اإجراءات حتافظ على حياة املجتمعات 

االأمللر ال  وهللذا  واقت�سادهم.  بلدانهم  وا�ستقرار 

ميكن دون تكاتف املجتمع املدين مع احلكومة. 

فلكل منا دور يبداأ على ال�سعيد ال�سخ�سي عرب 

االلتزام باأ�س�س احلماية ال�سحية وانتهاء بدوره 

هللذه  �للسللف واحلللد يف  دعلللم جمتمعه. كلنا يف  يف 

املعركة العمياء علينا اأن نكون فاعلني وعاملني 

مبا فيه م�سلحة الوطن واملجتمع«.

التنفيذية  املديرة  الكل�س  ليندا  االأ�ستاذة  اأما 

“ما  القانونية،فقالت  للم�ساعدة  متكني  ملركز 

زال هناك اأعباء يتحملها عمال املياومة والعمالة 

الللللوافللللدة وامللللهلللاجلللرة واأ�لللسلللرهلللم واللللتلللي تتمثل 

باالإغاقات املتعددة واإجراءات احلظر باالإ�سافة 

لعدم ا�ستطاعة العديد منهم الو�سول للخدمات 

واملن�سات االإلكرتونية للحماية االجتماعية«.

الللللوزين الرئي�سة  واأ�لللسلللارت االأ�لللسلللتلللاذة مللنللال 

التنفيذية ل�سركة درة املنال اأن منظمات املجتمع 

الللقلليللام  علللللى  اللللقلللدرة  لللديللهللا  االأردن  املللللدين يف 

رديفة  م�ساندة  كموؤ�س�سات  املجتمعية  بللاأدوارهللا 

وداعلللملللة للللللجللهللود املللبللذولللة مللن قللبللل احلكومة 

خللربات  المتاكها�سبكة  الوطنية  واملللوؤ�للسلل�للسللات 

ذات  املللجللاالت  بيانات متطورة يف  وقللواعللد  فنية 

ال�سلة باال�ستجابة جلائحة كورونا، والتي يجب 

املبذولة  احلكومية  اجلهود  مل�ساندة  ا�ستثمارها 

للحد من اأثار اجلائحة.

هذا واأكد اأع�ساء اللجنة التوجيهية للتحالف 

االإعلللام يف  اأهمية دور  الوطني )جللونللاف( على 

اأثلللرهلللا، ون�سر  مللنللا�للسللرة هلللذه اجلللهللود لتعظيم 

الوعي حول الدور الذي ممكن اأن يلعبه اجلميع 

يف احلللللد ملللن اأثلللللر هللللذه اجللللائلللحلللة. كللمللا �للسللدد 

دعم  اخلا�س  القطاع  دور  اأهمية  على  االأع�ساء 

هذه اجلهود وامل�ساركة مع القطاع ال�سحي ودعم 

ملف احلماية االجتماعية وخا�سة الفئات االأكرث 

ت�سرراً يف املجتمعات االأقل رعاية عربالت�سامن 

اإزاء  املجتمعية  م�سوؤولياتهم  وحتللمللل  والللتللربع 

املجتمع ككل ب�سكل اأو�سع.

 األعلى للسكان يدعو لتكثيف الجهود 
العربية لمواجهة التحديات التنموية

 دراسه قانونية ألمر الدفاع رقم )21(

 المستقلة لالنتخاب تحيل مرشحين الى المدعي العام

 »جوناف« يطلق المرحلة الثانية لخطة االستجابة لمواجهة» كورونا« 

 الفوسفات تتبرع بجهازي تنفس اصطناعي لمستشفى معان الحكومي 



الأنباط – �سامر نايف عبد الدامي

ع���ادي���اً  ����ش���ه���راً  ي���ك���ون  ق���د  اأكتوبر”   «

لكنه  حولنا،  يعي�شون  ممن  الكثري  لدى 

اللواتي  لل�سيدات  بالن�سبة  كذلك  لي�س 

�سرطان  ذكريات حماربة مر�س  ا�ستعدن 

الثدي مع غريهن، كلنا يعلم املثل: ا�ساأل 

جمرب وال ت�ساأل حكيم؛ لكن هناك مثل 

ت��ن�����َس  وال  جم����رب  “ا�ساأل  ي���ق���ول:  اآخ����ر 

من  متعافني  م��ع  فاحلديث   ، الطبيب” 

احلكم  م��ن  الكثري  فيه  ال��ث��دي،  �سرطان 

التي ال بد من الن�ساء االأخريات التعامل 

معها بجدية .

الوقاية  مفتاح 

ك��ث��ري م���ن ال��ن�����س��اء ُي�����س��دم��ن ع��ن��دم��ا 

ال���ث���دي ال  ����س���رط���ان  اأن م���ر����س  ي��ع��رف��ن 

تاريخ  لديها  من  اأو  فقط  الكبار  ي�سيب 

عائلي مع املر�س، اإنهن على خطاأ ؟!

 ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر م��ه��م ج���داً وق���د ينقذ 

 - اهلل  �سمح  – ال  ال��وف��اة  ويقلل  احل��ي��اة، 

ُين�سح  ح��ني  يف  االأق����ل.  30%ع��ل��ى  بن�سبة 

ل��ل��ن�����س��اء ال���ل���وات���ي ل���دي���ه���ن اأق��������ارب م��ن 

واالأخت  واالأم  االأب  االأوىل، مثل  الدرجة 

يقول  االأرب��ع��ني.  �سن  يف  الفح�س  اإج���راء 

ورم  اأي  ان  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املتخ�س�سون 

اأو  بغ�س النظر عن كونه �سرطان الثدي 

�سنتمرت  بحجم  ينمو  لكي  يحتاج  غ��ريه 

اإذن ال تخايف فاحلياة  �سنوات(،  واحد )5 

الن�سميات  من  واح��ده  لتكوين  تنتظرك 

االأردنيات التي ميلكن مفتاح الوقاية من 

املر�س.

القبول بق�ساء اهلل

من  واح�����ده  ه���ي  “فاطمة”  ال�����س��ي��دة 

ال�سيدات التي متتلك ال�سجاعة للحديث 

عن جتربتها مع �سرطان الثدي ، طالبت 

ن�����س��اء امل��ج��ت��م��ع ب��ع��دم ال�����رتدد يف اج���راء 

اكت�سفت    : وق���ال���ت   امل��ب��ك��رة  ال��ف��ح��و���س 

املر�س بالفح�س الذاتي اليدوي. عندما 

اىل  ���س��ارع��ت  ورم �سغري  وج���ود  الح��ظ��ت 

املتعلقة  الفحو�سات  واأجريت  امل�ست�سفى 

ب���ه���ذا امل���ر����س م���ن م���ي���م���وغ���رام واأ����س���ع���ة 

���س��وت��ي��ة. ع��ن��دم��ا مت ت�����س��خ��ي�����س احل��ال��ة 

بق�ساء  القبول  اأن  وج��دت  لكن  �سدمت 

نحو  الطريق  هو  به  الظن  واإح�سان  اهلل 

بداية مرحلة عالجي..

ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ط��ري��ق ال��ف��ح�����س 

الطبية  امل��راك��ز  اإىل  ال��ت��وج��ه  اأو  ال��ذات��ي 

ي�ساعد يف العالج ب�سكل فاعل، وهي التي 

اأ���س��ي��ب��ت ب��امل��ر���س و���س��ف��ي��ت م��ن��ه يف ال��ع��ام 

ذاته. 

يف  خميفة  كلمة  ال�سرطان”  »م��ر���س 

باملر�س اخلبيث  ُي�سمى  اإنه  املجتمع حتى 

جت���ن���ب���ا ل���ذك���ر ا����س���م���ه. ل���ك���ن ل����و ف��ك��رن��ا 

اأو  ُيهمل  مر�س  كل  اأن  لوجدنا  مبنطق، 

نهايته  ت�سبح  متاأخرة  ت�سخي�سه  ن�سبة 

ن�سبة  اأن  ال��ت��ج��ارب  اأث��ب��ت��ت  بينما  �سيئة. 

ال�����س��رط��ان ع��ال��ي��ة، بالعالج  ال�����س��ف��اء م��ن 

والك�سف ال�سريع ، واالإرادة القوية .

العائلي النف�سي.. والدعم  العامل 

دوراً  يلعب  االآخ��ر  هو  النف�سي  العامل 

خ�سو�ساً  امل��ر���س،  على  التغلب  يف  ه��ام��اً 

ل���دى امل�����راأة ال��ت��ي ت��ع��د ح�����س��ا���س��ة ج���داً يف 

هكذا مواقف. تتحدث ال�سيدة “فاطمة” 

اأقدمت  عندما  معها  ح�سلت  حادثة  عن 

ع���ل���ى ح���ل���ق ����س���ع���ره���ا ع���ن���د ب�����دء ال���ع���الج 

الدعم  اأن  اإىل  منها  اإ�سارة  يف  الكيميائي، 

ال��ع��ائ��ل��ي ���س��ريف��ع امل��ع��ن��وي��ات وي�����س��ه��م يف 

ارت���ف���اع امل��ن��اع��ة ال��ت��ي ل��ه��ا اأه��م��ي��ة ك��ب��رية 

يف ت��ق��ب��ل اجل�����س��م ل��ل��ع��الج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي.. 

قام  وال��ذي  متاماً  �سعري  بحلق  “قمت 
امل��رح  م��ن  ج��و  و�سط  اأوالدي  اأح��د  بحلقه 

الو�سع  اأتقبل  حتى  االأ�سرة  من  والدعاء 

اآن����ذاك. وج���ود عائلتي  ال���ذي ك��ان ق��ائ��م��اً 

م����ن ح�����ويل ه�������ّون ع����ل����ّي ه�����ول امل�������س���اب 

يف  ال�سبب  ك��ان  ول��ه  نف�سيتي  من  وح�ّسن 

للعالج  ج�سدي  وتقبل  املعنويات  ارت��ف��اع 

الكيميائي، وهلل احلمد«.

“فاطمة” بكل  على  املر�س كان �سعباً 

ب��االإرادة  لكنها  واأمل  تفا�سيل  فيه من  ما 

وال��ت�����س��م��ي��م ووق����وف م��ن ح��ول��ه��ا ق��ه��رت 

امل���ر����س، وه���ا ه��ي ال��ي��وم حت����اول اإي�����س��ال 

. للمجتمع  ر�سالتها 

ك�سر ال�سورة التقليدية يف التوعية

ت��ق��دمي ال��ت��وع��ي��ة ب��خ��ط��ورة امل���ر����س و 

امل��ب��ك��ر وع���الج���ه، �سكلت  ال��ك�����س��ف  اأه��م��ي��ة 

ال�سورة  ك�سر  تطوعياً  نهجاً  ال��ع��ام  ه��ذا 

ر�سائل  اإي�����س��ال  يف  امل��ت��داول��ة  التقليدية 

الثدي،  �سرطان  حول  للمجتمع  ون�سائح 

على  يظهر  وردي  ل��ون  جم��رد  ع��ن  بعيدا 

خمتلف و�سائل االإعالم ، او و�سع ال�سعار 

ت��ذك��اري��ة والتباهي  ���س��ور  ال���وردي الأخ���ذ 

فكر  لتطوير  امل��ح��ف��ز  وت��ك��ون  ي��ق��دم،  مب��ا 

مر�س  م��ن  خ���اٍل  �سحي  ملجتمع  ت��وع��وي 

����س���رط���ان ال����ث����دي، ال ب���د م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م 

ال����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ال�����س��ل��ي��م، 

متعافيات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

واإق�����ام�����ة ور��������س ع���م���ل ت���ف���اع���ل���ي���ة ت��ن��ق��ل 

املر�س  ح��ول  للن�ساء  احلقيقية  ال�سورة 

معه،  التعامل  وط��رق  خباياه  واكت�ساف 

وهي مبادئ كانت حا�سرة بدعم االأمرية 

)مركز  اأمناء  هيئة  رئي�سة  طالل  غيداء 

االأوىل  تعترب هي  اذ  لل�سرطان(  احل�سني 

العربي،  الوطن  م�ستوى  على  نوعها  من 

لدى  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف  و 

وا�ستمرار  الثدي  �سرطان  اجلمهور حول 

ال��راأي  التاأثري يف  االإع��الم يف  دور  تفعيل 

ال����ع����ام يف امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي، وت�����س��ج��ي��ع 

فحو�سات  اإج���راء  على  وح�سها  ال�سيدة 

املبكر. الك�سف 

ن�سب واأرقام

يف  لل�سرطان  الوطني  ال�سجل  ح�سب 

التي  احل��االت  جمموع  اأن  ال�سحة  وزارة 

ح��ال��ة   8060 ب��ل��غ��ت   2019 ل��ل��ع��ام  ���س��ج��ل��ت 

بني  و2082  االردن���ي���ني  ب��ني   5978 م��ن��ه��ا 

الثدي  �سرطان  االأردن��ي��ني. وح��االت  غري 

 1670 امل�سخ�سة وامل�سجلة بلغت  اجلديدة 

1278 ح��ال��ة ب��ني االأردن���ي���ني  ح��ال��ة م��ن��ه��ا 

الوفاة  ن�سب  االإن��اث(، وكانت  )1262 بني 

من  الفرتة  ل��ذات  الثدي  �سرطان  ب�سبب 

احلاالت امل�سجلة 10% بني االإناث.

ر�سالتنا

�سرطان  مبر�س  املجتمع  ن�ساء  توعية 

املبكر  االكت�ساف  اأهمية  وتو�سيح  الثدي  

ل���ه���ذا امل���ر����س م���ن ن��اح��ي��ة االأع����را�����س و 

 . التاأهيل  واإع���ادة  واملعاجلة  الت�سخي�س 

امل�سابات  الن�ساء  م�ساعدة  يف  ن��اأم��ل  كما 

فهمهن  زيادة  يف  واأ�سدقائهن  وعائلتهن 

الثدي  �سرطان  مر�س  الأن  املر�س،  لهذا 

يعترب من اأكرث اأمرا�س ال�سرطان تف�سياً 

يف العامل .

واالك���ت�������س���اف امل���ب���ك���ر ي��ع��ط��ي ل���ل���م���راأة 

خ����ي����ارات اأك�����رث ل��ع��الج��ه��ا. ه����ذا وي��ك��ون 

يكون  اأن  اأم��اًل  ج��داً  ع��ايل  ال�سفاء  معدل 

اإن �ساء اهلل نهائياً.

النباط-عمان 

االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  برعاية 

���س��م��ي��ة ب��ن��ت احل�������س���ن، رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم��ن��اء 

ج��ام��ع��ة االأم������رية ���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

املرئياأعمال  االت�����س��ال  تقنية  تنطلقعرب 

ن�سخته  يف   2020 العاملي  ال��ري��ادة  اأ���س��ب��وع 

ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  م��رك��ز  بتنظم  االأردن  يف   12

���س��م��ي��ة  ل����ل����ري����ادة يف ج���ام���ع���ة االأم����������رية 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��اب�����س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

م��ع االإحت�����اد االأوروب������ي وح��ا���س��ن��ة اأم��ن��ي��ة 

 The Tank byاالأعمال ل����ري����ادة 

داعمة  جهة   55 وب�سراكة   Umniah
بواقع  اأع��الم��ي��ة،  من�سة  و13  لالأن�سطة 

حمافظات  كافة  على  موزعة  220فعالية 

اململكة.

 وت��ت��م��ح��ور ف��ع��ال��ي��ات االأ���س��ب��وع يف ع��دة 

ودوره  التعليم  حم���ور  اأب���رزه���ا  اإجت���اه���ات 

واالبتكار،  والريادة  املبادرة  روح  تعزيز  يف 

ودور  وال����ق����وان����ني  ال�����س��ي��ا���س��ات  وحم������ور 

احلكومة يف ازدهار ريادة االأعمال وحمور 

للم�ساريع  ال��داع��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ت�سبيك 

وت�سهيل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الريادية 

وحم��ور  بينها،  فيما  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

ال�����س��م��ول��ي��ة ال����ذي ي��ع��اجل��اأب��راز ال��ع��ق��ب��ات 

الفئات  من  االأع��م��ال  رواد  يواجهها  التي 

ال�����س��ك��ان��ي��ة امل���ح���روم���ة، وط�����رح احل���ل���ول 

م���ن خ����الل ق�����س�����س ال��ن��ج��اح وال��ت��دري��ب 

واالإر�ساد.

على  االأردن  و���س��ع  اإىل  امل��رك��ز  وي�سعى 

170 دولة من  خارطة الريادة العاملية مع 

خالل هذا اال�سبوع الذي داأب على تنظيمه 

بالت�سارك مع  ما�سية  �سنة   11 على مدار 

والناه�سة  الداعمة  واملنظمات  املوؤ�س�سات 

املجالني االقت�سادي والتنموي،و�سعيه  يف 

االأك���ي���دالأه���م���ي���ة مت��ك��ني ال�����س��ب��اب وخ��ل��ق 

فر�س للنمو والتطور. 

االأ�����س����ب����وُع اأك������رب ح�����دث ع��امل��ي   وي����ع����دُّ

ل��الح��ت��ف��اء ب��امل��ب��ت��ك��ري��ن وم��ب��دع��ي ف��ر���س 

النا�سئة  ال�سركات  يطلقون  الذين  العمل 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأف���ك���اره���م ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع، 

رفاهية  وزي���ادة  االقت�سادي  النمو  ودف��ع 

امل��ج��ت��م��ع��ات. وت��ن��ظ��م م���ن خ���الل���ه اآالف 

االأح������داث وامل�����س��اب��ق��ات يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

ب��االن��خ��راط يف  امل��الي��ني  لتلهم  ال���ع���امل؛ 

املتعاونني  بني  وت�سبك  الريادي  الن�ساط 

وامل�ستثمرين. واملر�سدين  املحتملني 

النباط- عمان

ام�س  ال�سرعي  الق�سائي  املجل�س  ق��رر 

الدعاوى  جل�سات  مواعيد  حتديد  االأح��د، 

ال��ت��ي ك���ان م��ق��ررا ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا يف امل��ح��اك��م 

املوافق  واخلمي�س  االأربعاء  يومي  ال�سرعية 

املقرر  والق�سايا  اجل���اري،  ال�سهر   12-11

ي��وم االأح��د  ال��ف��رتة م��ن  النظر فيها خ��الل 

ال��ث��الث��اء24  ي���وم  اإىل  ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن   15

ال�سهر اجلاري.

ج���اء ذل���ك اإن���ف���اذا الأح���ك���ام اأم����ر ال��دف��اع 

وق��ف  امل��ت�����س��م��ن   2020 ل�����س��ن��ة   )21( رق����م 

جل�سات  وتاأجيل  ال�سرعية  باملحاكم  العمل 

اإع��ت��ب��ارا م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم  ال���دع���اوى فيها 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  م�ساء  ولغاية  االح��د 

.2020/11/24

ن�سر  ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي  �سماحة  ق��رر  ك��م��ا 

االلكرتوين  املوقع  على  اجلل�سات  مواعيد 

لدائرة قا�سي الق�ساة بتاريخ 2020/11/15 

اعتبار  على  املذكور  الدفاع  امر  ن�س  حيث 

اجلل�سات  موعد  متبلغني  الق�سايا  اأطراف 

االلكرتوين  املوقع  على  ن�سرها  تاريخ  من 

ل���دائ���رة ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة، داع���ي���ا اأ���س��ح��اب 

االلكرتوين  املوقع  على  لالطالع  الق�سايا 

اخلا�سة  الق�سايا  جل�سات  مواعيد  ملعرفة 

ب����ه����م. وع����م����م ����س���م���اح���ت���ه، ع���ل���ى امل���ح���اك���م 

ال�����س��رع��ي��ة االج�����راءات امل��ت��ب��ع��ة اث��ن��اء ف��رتة 

بحيث  العمل،  عن  ال�سرعية  املحاكم  توقف 

املحاكم  روؤ���س��اء  الف�سيلة  اأ���س��ح��اب  ي��ت��وىل 

�سري  وت��ن��ظ��ي��م  ���س��وؤون��ه��ا  اإدارة  ال�����س��رع��ي��ة 

اليه  امل�سار  الدفاع  الأمر  وفقا  فيها،  العمل 

وذلك باحلد االدنى من الكادر الق�سائي و 

يلزم الإجناز  ال�سرعي، ومبا  الق�ساء  اأعوان 

ال���ط���ل���ب���ات امل�����س��ت��ع��ج��ل��ة وال���ط���ارئ���ة خ���الل 

الفرتة املذكورة.

 

بقرارات  التقيد  �سرورة  ق��راره  يف  واأك��د 

الدفاع  واأوامر  ال�سرعي،  الق�سائي  املجل�س 

وال��ت��ع��ام��ي��م ال�������س���ادرة ع���ن ه����ذه ال���دائ���رة 

واحلذر  احليطة  درجات  باأق�سى  وااللتزام 

وارت�������داء ال���ك���م���ام���ات وم����راع����اة اإج�������راءات 

ال�سالمة داخل املحاكم ال�سرعية.

النباط- عمان

 ق����ال م���دي���ر ع����ام ����س���ن���دوق امل��ع��ون��ة 

اإن االأرق����ام  امل�����س��اق��ب��ة،  ال��وط��ن��ي��ة ع��م��ر 

االأردن  يف  ال��ف��ق��ر  ن�سبة  ع��ن  امل��ت��داول��ة 

ت��ف��ت��ق��ر ل���ل���دق���ة، و���س��اب��ه��ا ال��ك��ث��ري م��ن 

امل���غ���ال���ط���ات وحت����ري����ف امل�����س��ط��ل��ح��ات 

واخ���راج���ه���ا خ����ارج ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي 

الذي و�سعت فيه.

واأ����س���اف امل�����س��اق��ب��ة ام�������س���االأح���د، ان 

اأو  ب��ي��ان��ات  اأي  ي�����س��در  مل  ال�����س��ن��دوق 

والبنك  ال�سندوق  درا�سة م�سرتكة بني 

ال�����دويل ت��ت��ع��ل��ق مب���وؤ����س���رات ال��ف��ق��ر يف 

اململكة.

املتعلقة  واالأرق�����ام  ال��ن�����س��ب  ان  وب���ني 

مب��وؤ���س��ر ال��ف��ق��ر وال��ت��ي مت ت��ن��اق��ل��ه��ا مي 

12 ع��ام��ا  ي���زي���د ع���م���ره���ا ع����ن  اأم���������س، 

البنك  اأورده����ا  اذ   ،2008 ع��ام  وحت��دي��د 

التاريخية  ال��ق��راءات  �سياق  يف  ال��دويل 

وال  اململكة،  يف  الفقر  وخطوط  لن�سب 

تعك�س هذه الن�سب الواقع احلايل.

العامة  االح�����س��اءات  دائ���رة  اأن  واأك���د 

ه��ي امل��رج��ع��ي��ة ال��وح��ي��دة ب��اإع��الن ن�سب 

وان  امل���م���ل���ك���ة،  يف  ال���ف���ق���ر  وم����وؤ�����س����رات 

ال�����س��ن��دوق يعتمد م��ا ي�����س��در ع��ن ه��ذه 

الدائرة

املحلي
50 االثنني  11/16 / 2020 

على  حتماً  تعتمد  اجلديد  النواب  جمل�س  من  االأردن��ي��ني  وطلبات  تاأمالت 

ودولياً؛  واإقليمياً  واالإجتماعية حملياً  واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  البيئة واحلالة 

اأولوياته؛  �سّلم  يف  تعاىل  اهلل  حفظه  الوطن  قائد  ي�سعها  التي  احلالة  ه��ذه 

ن��واب  جمل�س  ك��ل  نهاية  يف  ن��راه��ا  الثقة  زع��زع��ة  م��ن  ح��ال��ة  هنالك  فتاريخياً 

اأمل وفجر جديد يف  ال�سعبية؛ ويكون هنالك  النواب وقواعدهم  من�سرم بني 

اإنق�سام  االأوىل  تكون يف ق�سيتني  املع�سلة  لكن  نواب الحق؛  بداية كل جمل�س 

بطلبات  حتميله  وبني  جهة  من  واإفرازاته  باملجل�س  الثقة  عدم  بني  املواطنني 

كثرية من جهة اأخرى وهذه الطلبات ال ميكن تنفيذها ب�سبب اأن املجل�س اأ�ساًل 

وجد للت�سريع والرقابة وامل�ساءلة؛ بيد اأن النا�س تريد حتويلة ملجل�س خدمات 

اإِاَلّ اأن النا�س  بالرغم من وجود البلديات وجمال�س الالمركزية لهذه الغاية؛ 

الع�سائرية  االإف���رازات  ب�سبب  للخدمات  النائب  يكون  اأن  ���س��رورة  على  ُت�سّر 

ولي�س احلزبية لالإنتخابات؛ وكل ذلك مرّده ل�سعف االأحزاب وقلة ح�سورها 

ال�سعبي وطبيعة قانون االإنتخاب الذي يعتمد القائمة الن�سبية املفتوحة:

1. ال��ط��ل��ب ال��رئ��ي�����س للمواطنني ب��ن��اء ع��ل��ى ���س��وؤال وج��ه��ت��ه ل��ه��م م��ن خ��الل 

بتمثيل  ال��ن��واب  ي��ق��وم  اأن  ك���ان  االإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  �سفحتي 

الهّوة   وجت�سري  وق�ساياهم  حقوقهم  عن  الدفاع  حيث  من  قيام  خري  ال�سعب 

باالأفعال  بينهما  الثقة  جرعة  زي��ادة  خ��الل  من  وال�سعب  النواب  جمل�س  بني 

يتقوا اهلل يف قواعدهم  واأن  امل��واط��ن؛  امل��زاي��دة على  ع��دم  ب��االأق��وال مع  ولي�س 

خدمة  �سرورة  مع  االأف��راد؛  ولي�س  واملوؤ�س�سات  املجتمع  ويخدموا  االإنتخابية 

االأ�سخا�س الذين اأدلوا باأ�سواتهم ل�سالح النائب والذين مل يدلوا با�سواتهم 

ي�سمل  بالطبع  وهذا  ال�سامتة؛  االأغلبية  من  اأ�ساًل  ي�سّوتوا  مل  الذين  اأو  له 

وهيبة  ملناطقهم  توّجه  وخدمات  جيوبهم  مت�س  وال  املواطن  تخدم  ت�سريعات 

اأمام احلكومة. للمجل�س 

جوهرية  بتعديالت  القيام  اأو  االإنتخاب  قانون  بتغيري  طالبوا  كثريون   .2

ال��دورت��ني  تطبيقة يف  اإّب���ان  االإن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  راف��ق��ت  ال��ت��ي  الت�سوهات  ت��زي��ل 

بعني  االأخ��ذ  مع  للقائمة  النجاح  يكون  اأن  ب��ني   امل��واءم��ة  واأهمها  املا�سيتني؛ 

اأن بع�س املرت�سحني يح�سل على  االأ�سوات للمرت�سحني؛ حيث  االإعتبار عدد 

اأن  ب�سبب  بالنجاح  احلظ  يحالفهم  وال  الفائزين  املر�سحني  اأ�سوات  اأ�سعاف  

النجاح للقوائم حيث اأن هذا القانون مت تف�سيلة لالأحزاب ال�سيا�سية؛ وحيث 

يحتاج  والقوائم  للحزبية  االإنتقال  اأن  اإذ  ع�سائرية  معظمها  يف  اإنتخاباتنا  اأن 

وملحة  جوهرية  ���س��رورة  فهنالك  ول��ذل��ك  االأر����س؛  على  ووق��ت  دوؤوب  لعمل 

لتغيري قانون االإنتخاب.

3.  هنالك مطالبات �سبابية ب�سرورة اإيجاد ت�سريعات ناظمة لتعديل قانون 

االإ�ستثمار جللب مزيد من االإ�ستثمارات املحلية واالأجنبية لغايات خلق فر�س 

عمل لل�سباب العاطل عن العمل واإيجاد تنمية حقيقية يف املحافظات واالألوية 

منطقته؛  ح�سب  كل  اجلامعات  خريجي  قبل  من  املتدفقة  التخ�س�سات  وفق 

ويِف تعزيز اأفكار وروؤى جاللة امللك يف املناطق التنموية خري مثال على ذلك.

4. وط��ال��ب ال��ب��ع�����س ب�����س��رورة وج����ود ه��ي��ب��ة ق��وّي��ة مل��ج��ل�����س ال���ن���واب اأم���ام 

وعدم  املهم  الت�سريعي  وكيانه  املجل�س  ح�سور  على  واملحافظة  احلكومة؛ 

وو�سع  خ��دم��ي��ه؛  م�سالح  اأو  منافع  اج��ل  م��ن  التنفيذية  ال�سلطة  حم��اب��اة 

بالقفز  ال�سماح  وعدم  الد�ستور  على  واملحافظة  االأولويات  قمة  على  الوطن 

وال��ع��دال��ة بني  العامة  وال��واج��ب��ات واحل��ري��ات  م��واد احل��ق��وق  عنه خا�سة يف 

الوطن  مب�سالح  ت�سر  قد  اتفاقات  اأي  على  التوقيع  وع��دم  ال�سعب؛  اأب��ن��اء 

يتقوا اهلل يف  واأن  الوطنية؛  ال�سيادة  جغرافيا ودميوغرافياً؛ واحلفاظ على 

االأمة والوطن واأال يخ�سوا يف اهلل لومة الئم واأال تكن م�ساحلهم غالبة على 

م�سلحة الوطن واملواطن.

ال��رق��اب��ة االإداري������ة وامل��ال��ي��ة ع��ل��ى احل��ك��وم��ة وت��ع��دي��ل  5. ����س���رورة تكثيف 

الت�سريعات  التي ال تتنا�سب مع الو�سع احلايل �سواء  الت�سريعات والقوانني 

اأولوية  تتطلب  التي  والت�سريعات  االإجتماعية؛  اأو  ال�سيا�سية  اأو  االإقت�سادية 

واالإ�ستثمار  و�سبطها  واالأ�سلحة  املحلية  واالإدارة  االإنتخاب  قانون  تخ�س 

واالإدارة العامة ومن اأين لك هذا وغريها.

6. املطالبة باحلقوق ال�سعبية ووقف تنامي املديونية؛ ووقف اأي ت�سريعات 

اأي قانون مي�س جيوب  زيادات �سريبية؛ و�سرورة مراجعة  جديدة تت�سمن 

و���س��رورة  تتحمل؛  ال  للنا�س  وامل��ال��ي��ة  االإقت�سادية  احل��ال��ة  حيث  امل��واط��ن��ني 

يف  وم�ساءلتها  احلكومة  ومراقبة  ال��ع��ام؛  للمال  وه��ادر  فا�سد  اأي  حما�سبة 

ال�سعب وحفظ  للمجل�س و�سيانة لعالقته مع  تفعيل  ويِف ذلك  املناحي؛  كل 

اأمام احلكومة وال�سعب. لهيبته 

النواب  جمل�س  من  عجل  على  مطلوب  ك��ورون��ا؛  جائحة  ظ��روف  وف��ق   .7

امل�ستلزمات  ح��ي��ث  م��ن  ال�سحي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ن��ه��و���س  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال��ط��ل��ب 

مراقبة  و�سرورة  بفعالية؛  امليدانية  امل�ست�سفيات  واإن�ساء  وحاجياتها  الطبية 

الإتخاذ  امل�سوؤولية  بح�س  والعمل  وقراراتها؛  اجلائحة  ظل  يف  احلكومة  اأداء 

القطاع  م�ستلزمات  الإن��ق��اذ  ال��ربمل��ان  من  وبرقابة  �سريعة  ت�ساركية  ق��رارات 

ال�سحي وم�ساندته وتوفري كافة اأ�سكال الدعم الالزم له.

واالإ�ستقرار  االأم���ن  دع��ام��ات  االأمنية  واأجهزتنا  العربي  اجلي�س  دع��م   .8

ثقة  وم�سدر  الداخلي  واالأم��ن  احل��دود  حماية  ودعامات  ال�سامل؛  الوطني 

ق��ائ��د ال��وط��ن وامل���واط���ن؛ م��ع ���س��رورة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى تر�سيخ م��ف��ه��وم االأم��ن 

ال�سامل. واالإجتماعي  واالإقت�سادي  وال�سيا�سي  الع�سكري 

الوطن وبت�ساركية مع  االأردن  الوطنية وحماية  الثوابت  9. احلفاظ على 

ال�سلطات الثالث بقيادة جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه؛ مع �سرورة التاأكيد 

دعم  و�سرورة  االأوىل؛  املركزية  ق�سيتنا  هي  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  على 

الفل�سطينية  الق�سية  بخ�سو�س  ال��ث��الث��ة  ال���الآت  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م��وق��ف 

والثوابت الوطنية االأردنية.

ب�سراحة: طلبات ال�سباب واملواطنني من جمل�س النواب كثرية ومت�سعبة 

مع  العمل  و���س��رورة  والعدالة؛  به  املواطن  وثقة  املجل�س  هيبة  اأهمها  لكن 

املواطن  ل�سالح  القوانني  من  حزمة  وتعديل  لتغيري  بت�ساركية  احلكومة 

وخ��دم��ت��ه وخ�����س��و���س��اً ق��ان��ون االإن��ت��خ��اب؛ وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأردن ال��وط��ن 

داعمة  اإ�ستثمارية  بيئة  واإي��ج��اد  واملدنية؛  واالأمنية  الع�سكرية  وموؤ�س�ساته 

اهلل؛   امل��ل��ك حفظه  ج��الل��ة  روؤى  م��ع  لل�سباب مت��ا���س��ي��اً  ع��م��ل  ف��ر���س  الإي��ج��اد 

الكثري. والكثري 

�سباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 تأمالت األردنيين من مجلس 
النواب الجديد

» مرض سرطان الثدي « الكشف المبكر ..الطريق نحو العالج

برعاية األميرة سمية 

انطالق أعمال أسبوع الريادة العالمي 2020 في األردن

تحديد مواعيد جلسات المحاكم الشرعية للقضايا المؤجلة بموجب أمر الدفاع

 المعونة: األرقام المتداولة عن نسبة 
الفقر في األردن تفتقر للدقة



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    16  /  11  / 2020

 االنباط-عمان

ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  العمل  وزير  قرر 

اال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ن، اأن 

ي���ك���ون ي����وم ال�����س��ب��ت م���ن ك���ل اأ����س���ب���وع، ي��وم 

دوام ر���س��م��ي مل��دي��ري��ات وم��ك��ات��ب ال��ع��م��ل يف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة، ل��ت��ق��دمي خدمة 

نهاية  ت��اري��خ  حتى  العمل  ت�ساريح  اإ���س��دار 

العام احلايل.

االحد،  ام�س  بيان  ال��وزارة يف  واو�سحت 

معامالت  اإجن���از  لت�سريع  ج��اء  ال��ق��رار  اأن 

وتوفرياً  العمل  وزارة  من  اخلدمة  متلقي 

لوقتهم وجهدهم، ولزيادة عدد اأيام العمل 

ملوظفي الوزارة خالل االأ�سبوع.

ال��ق��رار اىل ���س��م��ان حتقيق  ي��ه��دف  ك��م��ا 

االكتظاظ،  وع��دم  امل��راج��ع��ن  ب��ن  التباعد 

ولتطبيق الربوتوكوالت ال�سحية الوقائية 

املتبعة للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

واأك�����د ال��ق��ط��ام��ن اأن ه���ذا ال���ق���رار ج��اء 

ال�ستقبال املراجعن واإجناز معامالتهم يف 

وقت ممكن،  باأ�سرع  العمل  ت�ساريح  اإ�سدار 

باالإ�سافة اإىل توفري خدمة م�ستمرة ملتلقي 

اإىل  اأن الوزارة تهدف  اإىل  اخلدمة، م�سرياً 

تعزيز التوا�سل مع اجلميع وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات.

ودع�����ا ال���وزي���ر امل��وظ��ف��ن يف م��دي��ري��ات 

واملراجعن  املحافظات،  يف  العمل  ومكاتب 

الوقائية  االإج����راءات  م��راع��اة  ���س��رورة  اىل 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���وق���اي���ة م���ن ت��ف�����س��ي ف��ريو���س 

ك�����ورون�����ا، ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ���س��ح��ة و���س��الم��ة 

اجلميع.

االنباط-عمان

اأكد ممثل قطاع االلب�سة واالحذية 

واالق���م�������س���ة وامل����ج����وه����رات يف غ��رف��ة 

اأن  ال��ق��وا���س��م��ي،  ا���س��ع��د  االردن  جت���ارة 

نحو  يخ�سر  واالأحذية  االألب�سة  قطاع 

مليون دينار عن كل يوم حظر �سامل، 

ت�سمل  ثابته  ت�سغيلية  تكاليف  متثل 

االإي�����ج�����ارات وال����روات����ب وت��راخ��ي�����س 

املحال واثمان الكهرباء.

واو�����س����ح ال��ق��وا���س��م��ي يف ت�����س��ري��ح 

ال��ق��ط��اع  اأن  االأح�������د،  ام�������س  ���س��ح��ف��ي 

ي���ت���ك���ب���د خ���������س����ائ����ر ت�����ق�����در مب���الي���ن 

البيع  عمليات  توقف  بفعل  الدنانري 

وبالتايل  ال�سامل  احلظر  اي��ام  خ��الل 

وانح�سار  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����س��اط  ت��راج��ع 

املبيعات.

وب����ن ان����ه مل ي��ع��د مب���ق���دور جت��ار 

املالية  بالتزاماتهم  االي��ف��اء  ال��ق��ط��اع 

ام��ور  م��ن روات���ب واإي��ج��ارات وترتيب 

اىل  م�سريا  الب�سائع،  وان�سياب  البيع 

دينار  مليون   427 نحو  يدفعون  انهم 

ت��ت��وزع  ت�سغيلية  ك��م�����س��اري��ف  ���س��ن��وي��ا 

و330  اي��ج��ارات  دينار  مليون   85 على 

مليون دينار رواتب، وتكاليف ا�سافية 

اخرى بنحو 12 مليون دينار.

�����س����رورة  اىل  ال���ق���وا����س���م���ي  ودع�������ا 

االب��ت��ع��اد ع��ن ف��ك��رة احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل 

وا����س���ت���ب���دال���ه ب����زي����ادة ال����وع����ي واخ����ذ 

اإج�����������راءات ال�������س���الم���ة وم���ن���ح ق��ط��اع 

واالأح���ذي���ة بع�س احل��واف��ز،  االأل��ب�����س��ة 

ون�سبة  امل��ب��ي��ع��ات  ���س��ري��ب��ة  كتخفي�س 

الدخل  �سريبة  م��ن  االرب���اح  �سريحة 

اجلمركية. والر�سوم 

القواسمي: مليون دينار خسائر قطاع األلبسة واالحذية
 كل يوم حظر

االنباط-عمان

اختيارها  ع��ن  االأردن  اأوراجن  اأعلنت 

���س��ت ���س��رك��ات ري���ادي���ة ل��الن�����س��م��ام اإىل 

امل��و���س��م ال��ث��ام��ن م��ن ب��رن��اجم��ه��ا امل��وج��ه 

ل���ت�������س���ري���ع من�����و االأع������م������ال ال����ري����ادي����ة 

جلنة  قامت  اأن  بعد  وذل��ك   ،”BIG“
امل�ساريع  بتقييم  املتخ�س�سة  التحكيم 

عرب  جل�سة  خ���الل  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ري��ادي��ة 

وثم  ال�سائدة،  للظروف  تبعاً  االنرتنت 

 BOB، اخ��ت��ي��ار ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة: 

 Ship Cash، PartMan،

 ION Microsystems،

 Accessibleو  Tanda
.Jordan

و����س���ي���ن���ط���ل���ق امل����و�����س����م اجل�����دي�����د م��ن 

ال��رق��م��ي��ة  اأوراجن  ق���ري���ة  يف  ال���ربن���ام���ج 

من�سة  ان��ت��ق��ال  ب��ع��د  ال��ع��ب��ديل  مبنطقة 

القرية  متثل  حيث  اإل��ي��ه��ا،   ”BIG“

ال��رق��م��ي��ة احل��ا���س��ن��ة الأب������رز م���ب���ادرات 

التي  وال�سبابية  الريادية  االأردن  اأوراجن 

يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  االب��ت��ك��ار  ت�سجع 

املو�سم  بذلك  ليكون  الوطني  االقت�ساد 

مقره  يف  الربنامج  موا�سم  اأول  الثامن 

اجل����دي����د، م���ع ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى االل���ت���زام 

ل�سمان  وب����اإج����راءات  ال���دف���اع  ب��ق��وان��ن 

العامة. وال�سالمة  ال�سحة 

وي����ت����زام����ن ال���ت���ح�������س���ري ل���ل���ربن���ام���ج 

ات���ف���اق���ي���ة  م�����ع  ال����ث����ام����ن  يف م���و����س���م���ه 

م��ع  االأردن  اأوراجن  وق��ع��ت��ه��ا  ج����دي����دة 

االأع��م��ال  م�����س��ّرع   ،Changelabs
ال��ربن��ام��ج  الإدارة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال���رائ���د 

ومت�����ك�����ن ال���������س����رك����ات امل���ن�������س���م���ة م��ن 

اال�����س����ت����ف����ادة م����ن ����س���ب���ك���ة وا�����س����ع����ة م��ن 

ال�������ربام�������ج امل������ن������درج������ة حت������ت م���ظ���ل���ة 

ت��خ��ت�����س  وال����ت����ي   Changelabs
املبكرة  امل��راح��ل  يف  النا�سئة  بال�سركات 

وت��رب��ط��ه��ا مب��ج��ت��م��ع ال����ري����ادة ال����دويل، 

وذلك �سمن �سعي اأوراجن االأردن الإثراء 

ال���ربن���ام���ج ب��ا���س��ت��م��رار واإ����س���ف���اء م��زاي��ا 

ال��ري��ادي��ن  وت��ط��ل��ع��ات  تتنا�سب  ج��دي��دة 

االأردنين.

من  التزامها،  االأردن  اأوراجن  واأك��دت 

“BIG” وم��ب��ادرات��ه��ا  ب��رن��ام��ج  خ���الل 

بقطاع  ب���االرت���ق���اء  االأخ������رى،  ال���ري���ادي���ة 

ال���ري���ادة ك��ك��ل ودع���م ال�����س��ب��اب مب��ا يعزز 

ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة  ج���ه���وده���م يف 

ت�سريع  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

كر�ست  ال���ذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  عملية 

ومبادراتها،  مواردها  ال�سركة  اأجله  من 

ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا  اإط������������ار  يف  وذل����������ك 

ال��ت��ي ت�سع  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال���ري���ادة ال�����س��ب��اب��ي��ة يف ق��ّم��ة اأول��وي��ات��ه��ا 

الأهميتها يف تقدم خمتلف القطاعات.

ي�سار اإىل اأن جلنة التحكيم موؤلفة من 

 ،AB Ventures �املدير التنفيذي ل

ال�������س���ي���د ف���ي�������س���ل ح����ق����ي، وم����دي����ر ع���ام 

ال�سايغ،  ف��ار���س  ال�سيد  روؤي���ا،  تلفزيون 

االأعمال  حلا�سنة  التنفيذي  والرئي�س 

ح���م���ارن���ة،  ع���م���ر  ال�����س��ي��د   ،iPARK
جمعية  مديري  هيئة  رئي�س  عن  ونائباً 

واالت�����س��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���س��رك��ات 

ال��ب��ي��ط��ار،  ن�����س��ال  امل��ه��ن��د���س  “اإنتاج”، 
 ،500 اأوي�سي�س  يف  التنفيذية  وامل��دي��رة 

التنفيذي  والرئي�س  الفواز،  ملى  ال�سيدة 

ماريني،  ت��ريي  ال�سيد  االأردن،  الأوراجن 

وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ق��ط��اع امل��وؤ���س�����س��ي 

املهند�س  االأردن،  اأوراجن  يف  وال�سركات 

���س��ام��ي ����س���م���ريات، وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للت�سويق وخدمات الزبائن لدى اأوراجن 

ون��ائ��ب��اً  ال����داود،  ن��ائ��ل��ة  ال�����س��ي��دة  االأردن، 

 Digital & ل�  التنفيذي  املدير  عن 

االأردن،  اأوراجن  يف   Innovation
امل��ه��ن��د���س ن��ي��ك��وال ف���ان���و����س وال��رئ��ي�����س 

 ،  Changelabsل�سركة التنفيذي 

ال�سيد كرمي �سمرة.

أورانج األردن تختار 6 شركات ريادية مميزة لالنضمام للموسم 
»BIG« الثامن من برنامجها الريادي

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.43 
لنهاية تشرين األول

انخفاض الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 6ر3 مليون دينار

3ر38 دينار سعر غرام الذهب
 عيار 21 محليا

 االنباط-عمان

ارت���ف���ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي الأ���س��ع��ار 

�سهر  ل��ن��ه��اي��ة   « »ال��ت�����س��خ��م  امل�ستهلك 

اجل�����اري،  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ت�����س��ري��ن 

بن�سبة 43ر0 باملئة، لي�سل اإىل النقطة 

لنف�س  63ر100 نقطة  06ر101، مقابل 

الفرتة من العام املا�سي.

لدائرة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 

االح�ساءات العامة ام�س االحد، ارتفع 

الرقم القيا�سي العام الأ�سعار امل�ستهلك 

العام احلايل  االأول من  ت�سرين  ل�سهر 

اإىل النقطة  02ر0 باملئة، لي�سل  بن�سبة 

ل��ذات  نقطة  27ر101  مقابل  29ر101 

ال�سهر من العام املا�سي.

اأم���ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��ه��ري، فقد 

الأ�سعار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع 

من  االأول  ت�����س��ري��ن  ل�سهر  امل�ستهلك 

لي�سل  باملئة،  29ر0  بن�سبة  العام  ه��ذا 

00ر101  مقابل  29ر101  النقطة  اإىل 

ل�سهر اأيلول من نف�س العام.

ووف����ق����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر، ارت����ف����ع ال���رق���م 

ل�سهر  امل�����س��ت��ه��ل��ك  الأ����س���ع���ار  ال��ق��ي��ا���س��ي 

ت�سرين االأول من العام احلايل )الذي 

تذبذباً  االأكرث  ال�سلع  با�ستبعاد  يقا�س 

وال��وق��ود  ال��غ��ذاء  ملجموعة  ب��اأ���س��ع��اره��ا 

باملئة،  10ر0  بن�سبة  والنقل(  واالإن���ارة 

لي�سل اإىل نقطة 52ر68، مقابل 45ر68 

خالل نف�س ال�سهر من العام املا�سي.

وع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال����رتاك����م����ي، ب��ل��غ 

ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي االأ���س��ا���س��ي الأ���س��ع��ار 

االول  ت�سرين  �سهر  لنهاية  امل�ستهلك 

90ر67  مقابل  40ر68  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن 

العام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  م��ع  مقارنة   ،

74ر0  ن�سبته  ارتفاعاً  م�سجاًل  املا�سي، 

باملئة.

 االنباط-عمان

ان��خ��ف�����س ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي الأ���س��ع��ار 

اأيلول  �سهر  لنهاية  ال�سناعين  املنتجن 

باملئة،  88ر7  بن�سبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 

م��ق��اب��ل  52ر110  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ل��ي�����س��ل 

98ر119 لنف�س الفرتة من العام املا�سي.

ل��دائ��رة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 

االح���������س����اءات ال���ع���ام���ة ام�������س االأح������د، 

ان��خ��ف�����س ال����رق����م ال��ق��ي��ا���س��ي الأ����س���ع���ار 

املنتجن ال�سناعين ل�سهر اأيلول للعام 

اإىل  لي�سل  باملئة،  14ر7  بن�سبة  احل��ايل 

لذات  23ر118  مقابل  79ر109  النقطة 

ال�سهر من العام املا�سي.

ووف����ق����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر، ارت����ف����ع ال���رق���م 

ال�سناعين  املنتجن  الأ�سعار  القيا�سي 

بن�سبة  احل��ايل  العام  من  اأي��ل��ول  ل�سهر 

11ر0 باملئة، لي�سل اإىل النقطة 79ر109 

من  اآب  ل�سهر  ن��ق��ط��ة  67ر109  م��ق��اب��ل 

العام. نف�س 

االنباط-عمان

 

 اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س االح��د، 

موزعة  �سهم،  مليون  بقيمة4  تداول  على 

اإجمالية  1566 عقدا بقيمة تداوالت  على 

6ر3 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارت��ف��ع 

مقارنة  باملئة،  24ر0  بلغت  بن�سبة   ،1552

مع اإغالق اجلل�سة ال�سابقة. 

30 ���س��رك��ة،  اأ����س���ه���م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   27 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

30 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

 ،21 عيار  ال��ذه��ب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 

االأك����رث رغ��ب��ة م���ن امل���واط���ن���ن، ب��ال�����س��وق 

دينار  30ر38  عند  االأح���د،  ام�س  املحلية 

ل��غ��اي��ات ����س���راء امل���واط���ن���ن م���ن حم��الت 

جلهة  دي���ن���ار  70ر36  م��ق��اب��ل  ال�����س��اغ��ة، 

البيع.

وح�����س��ب اأم�����ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

الأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  ع��الن،  ربحي  واملجوهرات 

الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 

ال�سراء من حمالت ال�ساغة عند 80ر45 

و 10ر34 دينار على التوايل.

اإىل  �سحفي  ت�سريح   يف  ع��الن  وب��ن 

7 غرامات  الر�سادي وزن  اللرية  اأن �سعر 

ال��ل��رية  �سعر  ب��ل��غ  فيما  دي��ن��ارا،   269 ب��ل��غ 

االإجنليزي وزن 8 غرامات 306 دنانري.

دوام رسمي لمديريات ومكاتب العمل بالمملكة أيام 
السبت حتى نهاية العام

المصفاة: ال إعالنات جديدة للوظائف 
وسنالحق مطلقي الشائعات قانونيًا

االنباط-عمان

 اكدت �سركة م�سفاة البرتول االأردنية، 

ان��ه��ا مل ت��ع��ل��ن ع���ن اأي ���س��واغ��ر ل��وظ��ائ��ف 

جديدة لديها.

واو�سحت ال�سركة يف بيان ام�س االحد، 

ب�سكل  ترويجها  يتم  ال��ت��ي  االإع��الن��ات  ان 

االجتماعي  التوا�سل  من�سات  عرب  متكرر 

ح����ول وظ���ائ���ف ج���دي���دة يف ال�����س��رك��ة غري 

مطلقاً. �سحيحة 

جديدة  وظيفية  �سواغر  اأي  ان  واأك��دت 

يتم االإعالن عنها عرب املوقع االلكرتوين 

ل��ل�����س��رك��ة و���س��ف��ح��ات ال�����س��رك��ة ال��ر���س��م��ّي��ة 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  املوثقة 

اليومية. لل�سحف  باالإ�سافة 

وح����ذرت ال�����س��رك��ة م��ن االن�����س��ي��اع وراء 

ت��ل��ك االإع���الن���ات وغ��ريه��ا م��ن االإع��الن��ات 

ت�سمن  ب��ع�����س��ه��ا  اأن  خ�����س��و���س��اً  امل�����س��ل��ل��ة 

لتقدمي  معينة  اإلكرتونية  مواقع  حتديد 

املزعومة وقد  طلبات االلتحاق بالوظائف 

مقابل  مبالغ  دف��ع  طلب  خاللها  م��ن  يتم 

بال�سباب  وتغريراً  احتيااًل  ي�سّكل  ما  ذلك، 

الباحثن عن عمل.

واأك�������دت ال�����س��رك��ة اح��ت��ف��اظ��ه��ا ب��ح��ق��ه��ا 

القانوين ومالحقة كل من كان له عالقة 

مبثل هذه االإعالنات.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة �سالون نبع النور 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لل�سيدات     واجلمال 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )44485( بتاريخ 2016/6/30 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/5  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي 

مالك جميل احمد حمد  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – تالع العلي – �سارع املدينة املنورة – جممع العبو�سي – 

مكتب 104 – بناية 246 - هاتف 0795291830

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكها   احمد  كارولينا  �سركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )14617( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2009/5/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كارولينا احمد و�سريكها

اإىل �سركة : كارولينا احمد و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مامون الدراو�سه و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2016/11/7 بتاريخ   )115421( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مامون الدراو�سه و�سريكه

اإىل �سركة : يزيد اخمي�س و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العمالء ذ.م.م  باأن �سركة الردنية لنظمة ادارة عالقات 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )21013( بتاريخ )2010/2/24( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2020/11/9(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  البحري  ال�سحن  وخدمات  لل�سناعة  ال�سرقي  �سركة  باأن 

معفاة م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 

معفاة / حتت الرقم )2358( بتاريخ )2019/4/9( 

حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

معفاة بتاريخ )2020/11/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007323(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سرف الدين فرحان احمد �سالم و�سريكته  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2000/2/9 بتاريخ   )54972( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ر�سا علي ال�سواف الفقي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / �سارع مكة – ت: 0790067082

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لل�سيدات   واجلمال  النور  نبع  �سالون  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 44485 ( بتاريخ ) 2016/6/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي مالك جميل احمد حمد

 – املنورة  املدينة  – �سارع  العلي  – تالع  عمان   : امل�سفي  عنوان 
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�س.ب ) 1670 ( الرمز الربيدي ) 11953 (

فاك�س  ) 06/5658774 ( تلفون ) 06/5658774 (

خلوي ) 0795291830 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  البي�سه  عمر  �سركة  بان  والتجارة 

  2006/4/16 بتاريخ   )80557( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر البي�سه و�سريكه

اإىل �سركة : عدي الرحاحله و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  امليت  البحر  �سركة  ب��اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )45629( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2016/11/8(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/11/8(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  والتوزيع  للتجارة  الردنية  البيادق  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)55151( بتاريخ )2019/8/27( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/11/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  �سمن  اح�سان  �سركة  بان  والتجارة 

  1991/6/27 بتاريخ   )26020( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اح�سان �سمن و�سركاه

اإىل �سركة : حممد �سونر و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�شركات رقم

 ) 22 ( ل�سنة 1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه  �سريخ  ابو  جميل  �سركة  ب��اأن  والتجارة 

بتاريخ   )  17670  ( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2014/1/6 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة تو�سية 

ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177422(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  عودة   ابو  وبالل  وحممد  را�سد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120839( بتاريخ 2020/6/25  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  بالل علي حممد ابو عوده  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان / م���رج احل��م��ام 

0796494943

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الزيوت  ع��ارف  حممد  �سركة   ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )85465 ( بتاريخ 

2007/4/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عز الدين جاد اهلل 

واولده  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)20049 ( بتاريخ 2019/2/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة  يو�سف حممود و�سريكه

 )  102709  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2011/10/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2001٦٦2٥7(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  القباعي و�سريكه  �سركة غازي  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )117904( بتاريخ 2018/2/14  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/2

اهلل  �سيف  اهلل  دخل  حربي  /ال�سيدة    ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ال�سياب  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا /ذيبان – ت: 0779096596

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعوده اىل العمل 
السيد : بالل عيسى 

حسن ابراهيم 
عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك   ن��ظ��را 

متتاليه  اي���ام   10 ع��ن  ت��زي��د  مل��ده 

لذا   م�سروع  او  م�سبق  اذن  ب���دون 

العمل  اىل  العوده  ب�سروره  ننذرك 

ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثه  خ��الل 

تعترب  لذلك  وخالفا  الن��ذار  ه��ذا 

لحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك  فاقدا 

املاده 28 الفقرة ه من قانون العمل 

الردين رقم 8 ل�سنه 1996 .

شركه منتجع ماعني 
االردنيه / مادبا_ماعني

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

بيان فواز محمود الظاهر
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال
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االنباط - وكاالت

الرئي�س  اأع��ل��ن   ،1988 ث���اين  ت�����ش��ري��ن   15 يف 

الفل�صطيني الراحل يا�صر عرفات من العا�صمة 

امل�صتقّلة  الفل�صطينية  الدولة  “قيام  اجلزائرية 

ع��رف  ف��ي��م��ا  ال�صريف”،  ال��ق��د���س  وع��ا���ص��م��ت��ه��ا 

ب�”وثيقة اال�صتقالل”.

ويف م���ث���ل ه�����ذا ال����ي����وم م����ن ك����ل ع�����ام يحيي 

الر�صمية  بالفعاليات  املنا�صبة  الفل�صطينيون 

وال�صعبية. وجاء االإعالن يف ختام اأعمال الدورة 

)ب��رمل��ان  الفل�صطيني  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال�����19 

منظمة التحرير(، التي بداأت يف ت�صرين الثاين 

اأوج  الوثيقة يف  واأُعلنت  اأي��ام.   3 1988 وا�صتمرت 

االنتفا�صة ال�صعبية التي انطلقت يف كانون اأول 

1987، “انتفا�صة احلجارة”.

ورغم التحديات والظروف املحيطة، يوا�صل 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون م�����ص��اع��ي��ه��م ل��ن��ي��ل االع�����راف 

�صّوتت   ،2012 الثاين  ت�صرين   29 ففي  ال���دويل، 

ق��رار  امل��ت��ح��دة ل�صالح  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

منح فل�صطني �صفة دولة غري ع�صو “مراقب” 

يف االأمم املتحدة. ويف 30 اأيلول 2015، ُرفع العلم 

باقي  اأع���الم  جانب  اإىل  م��رة  الأول  الفل�صطيني 

الدول ال�193 االأع�صاء يف املنظمة االأممية.

لكن بعد 32 عاما على االإع���الن، مل يتحقق 

بات  بل  م�صريه،  ال�صعب  يقرر  ومل  اال�صتقالل، 

اأب��ع��د ع��ن اال���ص��ت��ق��الل م��ن ي��وم  ح�صب حمللني 

اإعالن الوثيقة.

ويقول نائب رئي�س حترير �صحيفة االأيام عبد 

النا�صر النجار، اإن وثيقة اال�صتقالل جاءت يف اأوج 

انتفا�صة احلجارة لتعرب عن موقف جماهريي 

دول��ة  الإق���ام���ة  حقيقية  ف��ر���ص��ة  ك��ان��ت  “ورمبا 
فل�صطيني  “كل قرار  اأهمية  فل�صطينية”ويوؤكد 

عدم  يف  “االإ�صكالية  اأن  ي��رى  لكنه  اتخاذه”،  مت 

املتابعة واملراكمة على ما يتحقق”.

وم��ع نهاية ع��ام 1988، اعرفت اأك��ر من 82 

اإىل  ال��ي��وم  لريتفع  م�صتقلة،  ك��دول��ة  بفل�صطني 

139 دولة، بح�صب وزارة اخلارجية الفل�صطينية. 

“كانت  اال�صتقالل  وثيقة  اإن  النجار  وي�صيف 

�صيئا متقدما وروؤي��ة واع��دة ال�صتقالل حقيقي، 

لكن اليوم باتت املعيقات كثرية”. ويتابع: “اتفاق 

اأو���ص��ل��و )1993( ق��ل��ب ال�����ص��ورة ج���ذري���ا، وك��ان��ت 

اال�صتقالل،  اأّخ���رت  رمب��ا  ماراثونية،  مفاو�صات 

الأن �صلطات االحتالل كانت معنية برك االأمور 

كما هي بل وزيادتها تعقيدا”.ويقول اإن “منطق 

اأجندة  لفر�س  كافيا  يعد  مل  وح��ده  املفاو�صات 

املقاومة  ب��ني  املطلوب اجلمع  االح��ت��الل،  اإن��ه��اء 

واملفاو�صات”.

ون�س اتفاق اأو�صلو للت�صوية )1999(، على منح 

الغربية  بال�صفة  للفل�صطينيني،  الذاتي  احلكم 

وقطاع غزة، ملدة انتقالية تنتهي عام 1999. ورغم 

اإ�صرائيل يف منح  انتهاء املدة االنتقالية، ماطلت 

على  وعملت  امل�صتقلة،  ال��دول��ة  الفل�صطينيني 

م�صاعفة اأعداد امل�صتوطنني يف ال�صفة الغربية. 

اإ�صرائيل  ويرف�س االئتالف اليميني احلاكم يف 

االع��راف مببداأ “حل الدولتني”، ويعمل على 

�صم نحو ثلث اأرا�صي ال�صفة.

ويرى اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة اخلليل 

االأ�صا�صية  الفكرة  اأن  ال�صوبكي،  ب��الل  الدكتور 

لوثيقة اال�صتقالل تتمثل يف “نقل الفل�صطيني 

اإن�صانية،  اأزم��ة  اأنها  اأزمته على  التعامل مع  من 

اأن  ي��ج��ب  وط��ن��ي  وحت����رر  �صيا�صية  ق�صية  اإىل 

تنتهي باال�صتقالل وتقرير امل�صري وحتقيق حلم 

اإعالن  اإن  ويقول  الفل�صطينية”.  الدولة  اإقامة 

كونها  م��ن  اأك���ر  معنوية  “م�صاألة  اال���ص��ت��ق��الل 

تتمثل فعال يف حتقيق  االأر�����س،  اإج��رائ��ي��ة على 

اال�صتقالل اأو اإقامة الدولة”. ومع ذلك، يرى اأن 

الوثيقة جنحت يف نقل الت�صور االإقليمي والعاملي 

عن ال�صعب الفل�صطيني “من �صحية دون جاٍن، 

اإىل �صحية لعملية ا�صتعمار ا�صتيطاين”.

الوثيقة  ع���دم حت����ّول  اإن  ال�����ص��وب��ك��ي  وي���ق���ول 

اإىل خ��ط��وات اإج��رائ��ي��ة الإق��ام��ة ال���دول���ة، يرجع 

منظمة  اخ��ت��ارت��ه  ال����ذي  ال��ت�����ص��وي��ة  “م�صار  اإىل 

على  حقيقة  وق��وة  �صغط  اأوراق  دون  التحرير، 

االأر�س، متكنها من حتقيق اإجنازات”. واأ�صار اإىل 

و�صع  ال��ذي  اأو�صلو  اتفاق  يف  جذرية  “اإِ�صكاليات 
الفل�صطينيني يف مرحلة جمود �صيا�صي، واأعطى 

االإ�صرائيليني م�صاحة الإجراء تغيريات جوهرية 

“ال�صبغة  حت���وي���ل  اإن  وق�����ال  االأر�س”.  ع��ل��ى 

املعنوية” للوثيقة اإىل اإط��ار لعمل اإجرائي على 

االأر�س، ميكن اأن يقرب اال�صتقالل”، لكنه اأ�صاف 

اأج���ل غاية  “يتطلب عمال م��وح��دا م��ن  اإن ه��ذا 

لي�صت  احلقيقية  “االإ�صكالية  وت��اب��ع:  واحدة”. 

فقط يف اختالف الف�صائل على الو�صائل وعلى 

املناهج، واإمنا يف الغاية النهائية”.

غايته،  يحدد  اأن  الفل�صطيني  “على  واأكمل: 

ويجيب عن اأ�صئلة حمرجة: هل يريد العي�س يف 

دولة واحدة ثنائية القومية مع اليهود؟ هل يريد 

فل�صطني كاملة؟ اأم ما احتل منها عام 1967؟”. 

وا�صاف: “حني يتم االتفاق على الغايات، ميكن 

هنا  وه��و  املوؤ�ص�صاتي،  االإط����ار  يف  الح��ق��ا  البحث 

منظمة التحرير التي حتتاج اإ�صالحا ال�صتيعاب 

اأي غاية �صيا�صية جديدة”.

االنباط - وكاالت

ق����ال زع���ي���م ال����ق����وات امل��ح��ل��ي��ة امل���ت���م���ردة يف 

اأطلقت  قواته  اإن  االإثيوبية   تيجراي  منطقة 

���ص��واري��خ ع��ل��ى م��ط��ار ال��ع��ا���ص��م��ة االإري���ري���ة 

تقارير  ب��ذل��ك  م��وؤك��دا  ال�صبت،  م�صاء  اأ���ص��م��رة 

ال�����ص��راع  يف  ك��ب��ري  ت�صعيد  ع��ن  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 

اإث���ي���وب���ي���ا. وق���ال  ي���وم���ا يف   12 امل�����ص��ت��م��ر م��ن��ذ 

دب���ر����ص���ي���ون ج���ربام���ي���ك���ائ���ي���ل رئ���ي�������س اإق��ل��ي��م 

عدة  على  م�صتمرا  ي��زال  ال  “القتال  تيجراي 

جبهات”.

وب��ع��د ف���رة وج��ي��زة م��ن ال��ه��ج��وم، حت��دث 

خ��م�����ص��ة دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني اإق��ل��ي��م��ي��ني ع��ن اإط���الق 

على  اإثيوبيا  م��ن  االأق��ل  على  �صواريخ  ثالثة 

اإن  وقالوا  ال�صبت،  م�صاء  االإريرية  العا�صمة 

�صقطا  ال�صواريخ  تلك  من  االأق��ل  على  اثنني 

على مطار اأ�صمرة.

ب���دوره، ق��ال رئي�س ال���وزراء االإث��ي��وب��ي اأب��ي 

اأح��م��د اإن ب���الده ق����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف 

املتمردة  تيجراي  الع�صكرية يف والية  عمليتها 

على  البيان  اأحمد  اأب��ي  واأ���ص��در  “بنف�صها”. 
جرباميكائيل  اإع��الن  من  �صاعات  بعد  توير 

امل��ج��اورة  اإري��ري��ا  اأن ق��وات��ه تقاتل ق���وات م��ن 

باالإ�صافة اإىل القوات االإثيوبية.

ب���داأ ه��ج��وم��ا ع�صكريا يف  اأح��م��د  اأب���ي  وك���ان 

 4 يف  امل�صطربة  ال�صمالية  ت��ي��ج��راي  منطقة 

تيجراي  ق���وات  ات��ه��م  بعدما  ال��ث��اين،  ت�صرين 

االإقليم  يف  متمركزة  احتادية  قوات  مبهاجمة 

اإريريا  مع  احل��دود  على  يقع  الذي  ال�صمايل 

اجل��ي�����س  اإن  ح��ك��وم��ت��ه  وت����ق����ول  وال���������ص����ودان. 

االإث���ي���وب���ي ي�����ص��ن ���ص��رب��ات ج��وي��ة يف حم��اول��ة 

لتدمري عتاد ي�صمل خمازن اأ�صلحة ي�صيطرون 

عليها.

وقال دبر�صيون اأي�صا اإن قواته قاتلت “16 

“على  االإري������ري  اجل��ي�����س  ف���رق  فرقة” م���ن 

عدة جبهات” خالل االأيام املا�صية، ومل يقدم 

اأن  ال��ت��ي يعتقد  ال��ق��وات  ت��ق��دي��را ح���ول ح��ج��م 

اإريرية  ق��وات  اأن  واأ���ص��اف  اأر�صلتها.  اإري��ري��ا 

بلدات  عند  اإثيوبيا  داخ��ل  اإىل  احل��دود  ع��ربت 

ب���ادم���ي ورام����ا وزاالم��ب��ي�����ص��ا احل���دودي���ة ال��ت��ي 

ت��ق��ع يف االإق��ل��ي��م ال�����ص��م��ايل امل�����ص��ط��رب. وكتب 

اأجنبية  بدولة  باال�صتعانة  بالدنا  “تهاجمنا 
هي اإريريا. )اإنها( خيانة!”

ومل ي�����ص��در ت��ع��ل��ي��ق ف����وري ع���ن احل��ك��وم��ة 

االإث���ي���وب���ي���ة ع��ل��ى ح���دي���ث دب���ر����ص���ي���ون، ون��ف��ت 

ح��ك��وم��ة اإري���ري���ا ت��دخ��ل��ه��ا يف ال�����ص��راع. وك��ان 

اإري��ري��ا  اإن  املا�صي  ال��ث��الث��اء  ق��ال  دبر�صيون 

اأبي،  اأر�صلت قوات عرب احلدود لدعم حكومة 

ي��ق��دم دل��ي��ال على ذل���ك. ون��ف��ى وزي��ر  لكنه مل 

اخل��ارج��ي��ة االإري�����ري ع��ث��م��ان ���ص��ال��ح حممد 

�صحة ذلك، وقال “ل�صنا طرفا يف ال�صراع”.

وا����ص���ت���م���رت ح����رب م����دم����رة ب����ني اإري����ري����ا 

ووقع   .2000 عام  اإىل   1998 عام  من  واإثيوبيا 

اأن  اإال  ع���ام���ني،  ق��ب��ل  ����ص���الم  ات���ف���اق  ال���ب���ل���دان 

اأف��ورق��ي  اإ�صيا�س  االإري���ري  الرئي�س  حكومة 

ال ت���زال م��ع��ادي��ة ل��ق��ي��ادة ت��ي��ج��راي بعد دوره��ا 

يف ت��ل��ك احل�����رب. وي��ت��ه��م اأب����ي ج��ب��ه��ة حت��ري��ر 

ت��ي��ج��راي، ال��ت��ي ت��دي��ر االإق��ل��ي��م اجل��ب��ل��ي ال��ذي 

باخليانة  م��الي��ني،  خم�صة  م��ن  اأك���ر  يقطنه 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ح��م��ل��ت��ه  اإن  وي����ق����ول  واالإره����������اب 

النظام. �صت�صتعيد 

لالأمم  التابعة  الالجئني  مفو�صية  وقالت 

املتحدة اجلمعة اإن القتال يف اإثيوبيا دفع نحو 

14500 للهروب اإىل ال�صودان.

اإىل ذل���ك ط��ال��ب��ت ال�����ص��ف��ارة االأم��ري��ك��ي��ة يف 

وذلك  منازلهم،  بالبقاء يف  اإريريا مواطينها 

بالقرب  حمتملة  انفجارات  دوى  �صماع  عقب 

ت�صري  موؤكدة  تقاريرغري  ظل  ويف  املطار،  من 

اأن متمردين اإثيوبيني رمبا يكونوا قد اأطلقوا 

�صواريخ عرب احلدود.

االنباط - وكاالت

ان��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  ت�صتغل ح��ك��وم��ة االح���ت���الل 

الرئا�صة يف الواليات املتحدة اأب�صع ا�صتغالل، يف 

م�صعى لتكري�س ال�صم الفعلي مل�صاحات وا�صعة 

وقت  يف  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  اأرا���ص��ي  م��ن 

قيا�صي، م�صتفيدة بدعم اإدارة ترمب املطلق قبل 

الفرة االنتقالية لهذه اخلطوات.

ال��ذي  االأ�صبوعي  اال�صتيطان  تقرير  وق��ال 

ي���ع���ده امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع���ن االأر������س 

ومقاومة اال�صتيطان التابع ملنظمة التحرير، اأن 

اإدارة ترمب تدعم حكومة االحتالل بخطوات 

يف هذا االجتاه، ومنها: الزيارة املنتظرة لوزير 

بومبيو له�صبة  م��اي��ك  االأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة 

اجل�����والن امل��ح��ت��ل، وع����دد م��ن امل�����ص��ت��وط��ن��ات يف 

ال�����ص��ف��ة، وه���ي اأول زي�����ارة م���ن ن��وع��ه��ا ل��وزي��ر 

�صيقوم  بومبيو  اأن  واأو���ص��ح  اأم��ريك��ي.  خارجية 

بزيارة م�صنع نبيذ يف “ب�صاغوت”، �صبق اأن اأنتج 

الوزير  ا�صم  عليها  اأطلق  خمور  دفعة  �صاحبه 

الزائر، بعد توجيهه بوقف اعتبار امل�صتوطنات 

العام  املتحدة  ال��والي��ات  غ��ري �صرعية م��ن قبل 

العليا يف  املحكمة  ك��ان��ت فيه  امل��ا���ص��ي، يف وق��ت 

االحت��اد االأوروب���ي تطلب من ال��دول االأع�صاء 

يف االحت��اد و�صع عالمة خا�صة على الب�صائع 

القادمة من امل�صتوطنات يف ال�صفة.

�صيدفع  ت��رم��ب  اأن  ي��ب��دو  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 

ال�صفة،  يف  الأرا�صي  جزئي  �صم  نحو  اإ�صرائيل 

الرئي�س  واإدارة  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ني  اخل���الف  ل��ب��ث 

االمريكي املنتخب جو بايدن.

وح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف����اإن ك��ل ه���ذا ي��ج��ري يف 

الوقت الذي ت�صعي فيه حكومة نتنياهو لتبي�س 

يف  ا�صتيطانية  وح����دة   1700 وج����ود  و���ص��رع��ن��ة 

ال�صفة يف حماولة لك�صب ود امل�صتوطنني، وهي 

وحدات بنيت على االأرا�صي الفل�صطينية، خالفا 

ك��ان يعتربها  ال���ذي  حتى لقوانني االح��ت��الل، 

�صلطات  م�صادقة  دون  م��ن  اأي  قانونية،  غ��ري 

االحتالل.

ويجري احلديث هنا عن منازل جرى بناوؤها 

للم�صتوطنني بانتظار حتويلها اإىل “قانونية”، 

عرب تفعيل بند يف قانون االحتالل ي�صمى “بند 

جديد،  قانون  ل�صن  حاجة  اأي  دون  ال�صوق” 

بت�صجيل  للم�صتوطنني  امل��ذك��ور  البند  وي�صمح 

االأرا�صي امل�صتوىل عليها ب�صهولة«. وا�صتخدمت 

مباٍن  ل�صرعنة  البند  ه��ذا  االح��ت��الل  �صلطات 

“كريات  بينها:  م�صتوطنات،  يف  ن�صبيا  قليلة 

ه��ذا  وي��ع��م��ل  و”نيلي”.  و”بركان”  اأربع” 

التي  امل�صتوطنات  ت�صمل  قائمة  على  الفريق 

وبينها:  فيها،  ك��ه��ذه  م��ب��اٍن  “�صرعنة”  �صيتم 

“موديعني عيليت”، “معاليه  “بيتار عيليت”، 
اأدوميم”، “اأريئيل”، “يت�صهار”، “عطرييت”، 

“حالمي�س”، “اأدورا” و”عوتنيئيل«.
ويف الوقت ذاته، بداأ ما ي�صمى “لوبي اأر�س 

ج��دي��دة  ح��م��ل��ة  ال��ك��ن��ي�����ص��ت،  داخ����ل  اإ�صرائيل” 

اال�صتيطانية  البوؤر  ب�صرعنة  ملطالبة احلكومة 

قبيل دخول الرئي�س بايدن اإىل البيت االأبي�س 

ال�صدد،  ه��ذا  املقبل. ويف  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 20 

ال�صهيوين  اللوبي  اأع�صاء  من  الع�صرات  ق��دم 

ا�صتف�صارات اإىل وزارة جي�س االحتالل ومكتب 

البوؤر، وطالبوا ب�صرعنتها،  نتيناهو ب�صاأن هذه 

قبيل و�صول بايدن ل�صدة احلكم.

وزي���رة  عر�صت  احل��ك��وم��ي،  ال�صعيد  وع��ل��ى 

امل��دى  بعيدة  ريغيف خّطة  م��ريي  امل��وا���ص��الت 

ل�صبكة موا�صالت جديدة تربط بني امل�صتوطنات 

يف ال�������ص���ف���ة امل���ح���ت���ل���ة. ت��ت�����ص��م��ن خم��ط��ط��ات 

للع�صرين عاما املقبلة، وت�صمل �صوارع التفافية 

اأم��ام  اخلطة  وعر�صت  امل�صتوطنات،  بني  ت�صل 

روؤ����ص���اء امل�����ص��ت��وط��ن��ات يف ال�����ص��ف��ة وال�����ص��ل��ط��ات 

منها:  ج��دي��دة،  م�صاريع  وت�صّم  االإ�صرائيلية. 

مقاطع  يحوي   )80( رق��م  يحمل  جديد  �صارع 

من �صوارع قائمة �صي�صار اإىل تطويرها، واأخرى 

جديدة،  التفافّية  �صوارع  �صت�صّم  كما  جديدة، 

ومنها: “التفايف حوارة”، و”التفايف بيت اأّمر”، 

�صارع  وتو�صيع  وتطوير  العروب”،  و”التفايف 

�صارع )60(، ف�صال  ( حتى  �صارع )6  )55( من 

عن �صارع جديد ي�صل حاجز قلنديا بالقد�س، 

�صارع )437( يف منطقة حاجز حزما،  وتو�صعة 

هدا�صا”  “ت�صور  م�صتوطنة  من   )375( و�صارع 

ال��ق��د���س وح��ت��ى م��ف��رق ح��و���ص��ان، وتو�صعة  يف 

“�صيالت”  م�����ص��ت��وط��ن��ت��ي  ب���ني   )446( ����ص���ارع 

���ص��ارع  تو�صعة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  و”موديعني”، 

)505( بني م�صتوطنتي “تبواح” و”اأرئيل«.

وتخطط ريغيف للبدء بهذه امل�صاريع على 3 

مراحل: االأوىل ق�صرية املدى تنتهي يف 2025، 

والثالثة   ،2035 يف  وتنتهي  متو�صطة  والثانية 

التقرير:  يف  وج���اء   .2045 يف  وتنتهي  ب��ع��ي��دة 

اإال  فر�صة  امل�صتوطنون  يفوت  ال  االأر����س  على 

وي�صتغلونها لل�صيطرة على املزيد من االأرا�صي، 

ا�صتيطانية يف منطقة را�س  ب��وؤرة  اأقاموا  حيث 

التني بقرية كفر مالك �صرق رام اهلل، ومنعوا 

رع���اة االأغ���ن���ام واالأه�����ايل م��ن االق�����راب، علما 

ب��وؤرة  �صابقة  م���رات  يف  اأق��ام��وا  امل�صتوطنني  اأن 

ا�صتيطانية، اإال اأن االأهايل ت�صدوا لهم ومنعوهم 

من اإقامتها، ويحاول امل�صتوطنون بحماية من 

املدر�صة يف منطقة را�س  ق��وات االحتالل ه��دم 

اأوروب��ي��ة،  دول  من  بتمويل  اأن�صاأت  التي  التني، 

وذلك متهيدا لطرد ال�صكان البدو، فيما با�صر 

اأرا����سٍ يف جبل عبد اهلل  م�صتوطنون بتجريف 

�صرق يانون جنوب نابل�س، لتو�صيع بوؤرة جديدة، 

البوؤرة  التجريف بالقرب من  وجتري عمليات 

اال�صتيطانية املعروفة با�صم )777(. كما �صرعوا 

باإقامة بوؤرة جديدة بن�صب خيام يف منطقة اأم 

خروبة غرب خربة ال�صويدة باالأغوار ال�صمالية، 

يف اطار خمططاتهم املتوا�صلة لال�صتيالء على 

االأغوار.

32 عاما على وثيقة االستقالل.. وفلسطين تحت االحتالل

أبي: إثيوبيا تستطيع تحقيق أهداف عمليتها بنفسها 

التوتر يتصاعد.. زعيم تيجراي يؤكد قصف إريتريا ويهدد بتصعيد الهجمات 

االحتالل يستغل الفترة االنتقالية في الواليات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة

االنباط - وكاالت

الفل�صطينية  املقاومة  يف  م�صدر  اأكد 

اأنها  على  جممعة  الف�صائل  اأن  ب��غ��زة، 

غ����ري م��ع��ن��ي��ة ح���ال���ًي���ا ب��ال��ت�����ص��ع��ي��د م��ع 

مواجهتها  تخ�صى  ال  لكنها  اإ���ص��رائ��ي��ل، 

اأي  ارتكاب  االأخرية على  اأقدمت  ما  اإذا 

حماقة.

فيما  نفي  اأو  تاأكيد  امل�صدر  ورف�����س 

ال��ل��ي��ل��ة  ال�������ص���واري���خ  اإط������الق  ك�����ان  اإذا 

املا�صية، عماًل متعّمًدا. وقال امل�صدر ل� 

“القد�س دوت كوم” اإن ما جرى الليلة 
قد يكون جنم عن تغلغل مياه االأمطار 

اأحد مراب�س ال�صواريخ، ما ت�صبب  اإىل 

الإط���الق���ه���ا،  اأدى  ك���ه���رب���ائ���ي  ب��ت��م��ا���س 

حالة  يف  كانت  املقاومة  اأن  اإىل  م�صرًيا 

ت���اأه���ب م��ن��ذ اأي�����ام ب�����ص��ب��ب ال��ت��ه��دي��دات 

للمقاومة،  املبا�صرة  غري  االإ�صرائيلية 

واأعدت عدتها للت�صدي الأي عدوان.

اأي  اأن يرتكب االح��ت��الل  وح��ذر م��ن 

املقاومة  �صي�صع  ال��ذي  االأم���ر  حماقة، 

اأم�����ام م��وق��ف ح��ا���ص��م ب���ال���رد ع��ل��ى ه��ذه 

امل��ق��اوم��ة يف  اأن  اإىل  احل��م��اق��ة، م�����ص��رًيا 

ح��ال��ة ت���اأّه���ب ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ني االأم��ن��ي 

وال��ع�����ص��ك��ري، ول����ن ت�����ص��م��ح ل��الح��ت��الل 

ب��ف��ر���س اأي م���ع���ادالت ج���دي���دة. واأ���ص��ار 

اأن امل��ق��اوم��ة اأر���ص��ل��ت ر���ص��ال��ة ق��ب��ل اأي���ام 

للو�صطاء، اأكدت فيها على اأن اأي عملية 

برد  �صتقابل  االحتالل  قبل  من  غ��ادرة 

ع��ن��ي��ف وم����وّح����د م���ن ك���اف���ة االأج��ن��ح��ة 

الع�صكرية.

�صواريخ  ع��دة  ام�س  فجر  وانطلقت 

اإ�صرائيلية جماورة  من غزة جتاه مدن 

ل��ل��ق��ط��اع، وق����ال االح���ت���الل اإن����ه ر���ص��د 

وف�صلت  اأ�صدود  جتاه  اأطلقا  �صاروخني 

ال���ق���ب���ة احل����دي����دي����ة ب���اع���را����ص���ه���م���ا، 

ورج����ح����ت م�������ص���ادر اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ب����اأن 

اإط��الق  �صبًبا يف  وال��رع��د  ال���ربق  ي��ك��ون 

اإال  املا�صي،  العام  جرى  كما  ال�صواريخ 

اأن االحتالل قال اإنه يتحقق مما جرى 

النتهاك  حم��اول��ة  اأي  على  ���ص��ريد  واأن���ه 

اإ�صرائيل. �صيادة واأمن 
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قال عبا�س اإبراهيم مدير عام االأمن 

اللبناين اإنه ال يخ�صى �صيئا مادام يعمل 

من اأجل م�صلحة لبنان واللبنانيني.

وردا ع��ل��ى م���ا ذك���رت���ه ���ص��ح��ف ح��ول 

العقوبات االأمريكية عليه قال: “قراأت 

عن املو�صوع، ومل اأتفاجاأ، ويف وا�صنطن 

له  ال���ذي  ب��امل��و���ص��وع  اأح���د  يفاحتني  مل 

عالقة باأع�صاء كونغر�س م�صتائني مما 

ب��ه؛ الأن ه��ذا االأم��ر فيه م�صلحة  اأق��وم 

واأخ��������رياً«  اأوال  وال���ل���ب���ن���ان���ي���ني  ل���ب���ن���ان 

واأ�صاف: “م�صر على اأن اأقوم مبا اأقوم 

خريج  اأن��ا  بها،  اأعمل  التي  وبالطريقة 

امل���در����ص���ة احل���رب���ي���ة واأق�������ص���م���ت ال����والء 

وم�صتمر  دول����ة،  الأي  ول��ي�����س  ل��ل��وط��ن، 

على هذا الق�صم.. ما يهمني هو ال�صعب 

وخدمة لبنان وهذا ما اأق�صمت عليه.«

امل��ت�����ص��رري��ن م���ن م��واق��ف��ه  اأن  واأك����د 

اأ�صمي، وال  اأن  اأريد  “ال  “كر” قائال: 

مع  النقا�صات  تفاهات  يف  الدخول  اأريد 

ه����وؤالء، ق���ادر ع��ل��ى ال��ع��م��ل واال���ص��ت��م��رار 

م�����ص��ي��ف��ا:  قلت”،  او  ال���رث���رة  ك����رت 

تقارير  ُكتبت  اللبنانيني  م��ن  “كثري 
���ص��ده��م م���ن ب����اب ال��ت��ج��ن��ي وامل�����ص��ال��ح 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ول���ك���ن���ي ال اأه����ت����م ل��ه��ذه 

ال�����ص��ي��ا���ص��ة، ما  ت��ه��م��ن��ي  ال����رث����رة، وال 

اأك���م���ل  واأن  ل���ب���ن���ان  م�����ص��ل��ح��ة  ي��ه��م��ن��ي 

مهمتي«.

ك��ان��ت  اإذا  ع���م���ا  �����ص����وؤال  ع���ل���ى  وردا 

ه������ذه ال���ع���ق���وب���ات م���رت���ب���ط���ة مب��ل��ف��ات 

اأو له  زي�����ارة وا���ص��ن��ط��ن  ب��ح��ث��ه��ا خ����الل 

اأك��د   ،» اهلل  “ حزب  م��ن  باملوقف  ع��الق��ة 

يف  ب��ه  ي��ف��احت  مل  اهلل  ح��زب  “مو�صوع 
حم���ادث���ات���ه االأم���ري���ك���ي���ة« وق�����ال: “من 

يحاول ا�صتدراجي للبوح مبا بحثته مع 

اأبوح  لن  اأق��ول  االأمريكيني،  امل�صوؤولني 

العمل  �صري  على  يوؤثر  الأنه  �صيء؛  باأي 

ال�����ذي اأق�����وم ب����ه، وه����و يف ك���ل ج��وان��ب��ه 

وللبنانيني«. للبنان  خدمة 

المقاومة: لسنا معنيين بالتصعيد 
ونحّذر االحتالل من ارتكاب أي حماقة

مدير األمن اللبناني عن العقوبات 
األمريكية بحقه: ال أخشى شيئا
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ال��والي��ة  منتهي  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  يغفل  مل 

ب���أزم��ت��ه  ان�����ش��غ���ل��ه  ت���رام���ب، وه����و يف ذروة  دون����ل���د 

مغ�زلة  عن  ب�النتخ�ب�ت،  هزميته  عقب  الداخلية 

اللوبي ال�شهيوين ب�إ�شف�ء ال�شرعية على اال�شتيط�ن 

يف ال�شفة الغربية واجلوالن ال�شوري املحتلنَي.

وت��ع��ب��ًرا ع��ن دع���م ت��رام��ب امل��ط��ل��ق ل��اح��ت��ال، 

ي��ق��وم وزي����ر خ���رج��ي��ت��ه م���ي��ك ب��وم��ب��ي��و، يف االأي�����م 

املقبلة بجولة يف املنطقة يزور خاله� م�شتوطن�ت 

ب�ل�شفة واجلوالن، وهي اأول زي�رة من نوعه� لوزير 

خ�رجية اأمريكي. وجتري ال�شف�رة االأمركية لدى 

“ال�ش�ب�ك”  الداخلي  االأم���ن  وجه�ز  “اإ�شرائيل” 
ال��زي���رة غر  ل��ه��ذه  ا���ش��ت��ع��دادات مكثفة للتح�شر 

امل�شبوقة. و�شبق اأن اعتربت كل االإدارات االأمريكية 

ال�شفة  يف  امل�شتوطن�ت  ب��ن���ء  ت��رام��ب،  �شبقت  ال��ت��ي 

�شرعيني.  غ��ر  اأم��ري��ن  اجل���والن،  و�شيطرته� على 

كم� يعد املجتمع الدويل كا املنطقتني “حمتلتني 

ب�شكل غر ق�نوين” من “اإ�شرائيل«.

حممد  الفل�شطينية  احلكومة  رئي�س  وا�شتنكر 

خطرة  “�ش�بقة  وع��ّده���  املرتقبة،  ال��زي���رة  ا�شتية 

ت���خ���رق ال���ق����ن���ون ال������دويل وال�����ق�����رارات االأمم���ي���ة«. 

اأرا���ٍس  “هذه الزي�رة مل�شتوطنة مق�مة على  وق���ل: 

ملاك فل�شطينيني يف مدينة البرة ا�شتوىل عليه� 

االح���ت���ال، مت��ث��ل ���ش��رع��ن��ة ل��ا���ش��ت��ي��ط���ن، و���ش��رب���ً 

لل�شرعية الدولية، وعلى الع�مل اأجمع اإدانته�«.

خطوات  ل�شل�شلة  تتويج�ً  ال��زي���رة  ه��ذه  وت���أت��ي 

االأمريكية،  واخل�رجية  ترامب  اإدارة  عليه�  اأقدمت 

امل��شي،  الع�م  اأواخ��ر  اال�شتيط�ن. ويف  �شرعنة  نحو 

األغى بومبيو الراأي الق�نوين لوزارة اخل�رجية لع�م 

الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطن�ت  اعترب  ال��ذي   1978

“غر م��ت��واف��ق��ة م��ع ال��ق���ن��ون ال������دويل«. و���ش��ي��زور 
بومبيو م�شنع نبيذ يف م�شتوطنة “ب�ش�غوت” �شبق 

“بومبيو”،  ا�شم  عليه�  اأطلق  خمور  دفعة  اأنتج  اأن 

توجيهه  خ���ال  م��ن  لا�شتيط�ن  ل��دع��م��ه  ت��ق��دي��را 

ج�نب  من  �شرعية  غر  امل�شتوطن�ت  اعتب�ر  بوقف 

الوالي�ت املتحدة الع�م امل��شي.

وج�ء موقف بومبيو يف وقت ك�نت فيه املحكمة 

العلي� يف االحت�د االأوروب��ي تطلب من جميع الدول 

االأع�ش�ء و�شع عامة خ��شة على الب�ش�ئع الق�دمة 

االإع���ان عن  وت��زام��ن  ال�شفة.  امل�شتوطن�ت يف  من 

الزي�رة مع ت�شريب�ت مل�ش�عدي ترامب، حتدثت عن 

ال�شب�ق  خلو�س  م�شت�ش�ريه  مع  يجريه�  م�ش�ورات 

ال��رئ������ش��ي م���رة ث���ن��ي��ة ب��ع��د اأرب����ع ���ش��ن��وات. ويعتقد 

“اإ�شرائيل” نحو  لدفع  ي�شعى  ترامب  اأن  حمللون 

�شم جزئي الأرا����سٍ يف ال�شفة، لبث اخل��اف بينه� 

واإدارة الرئي�س االمركي املنتخب جو ب�يدن.

ويرى الك�تب واملحلل ال�شي��شي �شليم�ن ب�ش�رات 

اإر����ش����ل عدة  ال���زي����رة  ب��ه��ذه  ت��ري��د  ت��رام��ب  اإدارة  اأن 

ر�ش�ئل. وق�ل اإن ترامب يريد اأن يوؤكد تعزيز دوره 

االأخر  اليوم  “اإ�شرائيل” حتى  ل�  املتوا�شل  ودعمه 

ل��ه يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س. واأ����ش����ف اأن���ه ي��ري��د تثبيت 

�شي��ش�ته التي فر�شه� على االأر�س، مب� فيه� �شرعنة 

من  االأمريكية  ال�شف�رة  نقل  وتثبيت  اال�شتيط�ن، 

اإىل اأن هذه  اأبيب” اإىل القد�س املحتلة. واأ�ش�ر  “تل 
الزي�رة ت�أتي ا�شتكم�ال للم�ش�عي التي ح�ول ترامب 

فر�شه� على االأر�س من خال موافقته على خطة 

ال�����ش��م وط���رح���ه ل�شفقة ال���ق���رن. وي�����ش��ع��ى الإب��ق���ء 

احل�لة االإ�شرائيلية هي امل�شيطرة على االأر���س من 

خ��ال ه��ذه اخل��ط��وات، وح��ت��ى ل��و ت��غ��رت االدارات 

ث�بتة  �شتبقى  االأمريكية  ال�شي��ش�ت  ف�إن  االأمريكية 

جت�ه “اإ�شرائيل«.

لتحقيق  كذلك  بومبيو  ي�شعى  اأن  ي�شتبعد  ومل 

اأه��داف �شخ�شية من هذه الزي�رة. وق�ل: “بومبيو 

ال��زي���رة  بهذه  يوؤ�ش�س  ورمب���  �شي��شي،  طموح  لديه 

مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ه ال�����ش��ي������ش��ي، وي��وظ��ف��ه��� يف االن��ت��خ���ب���ت 

ي��زور  رفيع  اأمريكي  م�شوؤول  اأول  ب�عتب�ره  املقبلة 

امل�شتوطن�ت«. ويعتقد بومبيو اأن م�شتقبله ال�شي��شي 

رهن بتعزيز مك�نته لدى اللوبي ال�شهيوين.

الراف�س  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن موقف  واأك��د 

اأهميته، لكنه غر ك�ف. وق�ل:  لهذه الزي�رة، رغم 

نوؤثر اأو مننع هذه الزي�رة ب�شبب  اأن  ن�شتطيع  “ال 
ح�لة ال�شعف ال�شي��شي والدبلوم��شي الفل�شطيني 

االأمريكي«.  القرار  يف  الت�أثر  على  قدرته  و�شعف 

اإ�شك�لية عربية واإقليمية يف ال�شغط  اأن هن�ك  كم� 

على الوالي�ت املتحدة لثنيه� عن خطواته�. واأكد اأن 

هذا الو�شع يطلق يد االحتال لتنفيذ �شي��ش�ته على 

االأر�س برع�ية وغط�ء ك�مل من الوالي�ت املتحدة، 

اأن تعززه حتى  اإدارة ترامب، وتريد  وهذا م� فعلته 

بعد مغ�درته� للبيت االأبي�س.
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امل�ش�بني  لاأ�شرى  ال�شحية  احل�لة  تت�شح  مل 

“جلبوع”  معتقلي  يف  امل�شتجد  ك��ورون���  ب��ف��رو���س 

ظل  يف   ،100 وع���دده���م  االح��ت��ال��ي��ني  و”رميون” 

ال�شم�ح بدخول وفد  �شجون االحتال  اإدارة  رف�س 

ال�شليب  اأر���ش��ل  فيم�  ملت�بعتهم،  فل�شطيني  طبي 

االأحمر الدويل اأطب�ء لاطاع على اأو�ش�عهم.

وم�طلت اإدارة ال�شجون ب�أخذ عين�ت من االأ�شرى 

الأ���ش��ب��وع ب��ع��د اك��ت�����ش���ف ان��ت�����ش���ره، رغ���م االأع���را����س 

ع��دوى  انت�ش�ر  اإىل  اأدى  م���  وال��وا���ش��ح��ة،  ال��ظ���ه��رة 

الفرو�س �شريع� وو�شول العدد مل� هو عليه.

واملحررين  االأ���ش��رى  �شئون  هيئة  رئي�س  وك�شف 

قدري اأبو بكر اأن وف��ًدا من اأطب�ء ال�شليب االأحمر 

زار االأ�شرى امل�ش�بني يف ق�شم 3 يف جلبوع وق�شم 1 

يف رميون اخلمي�س للوقوف على اأو�ش�عهم. وق�ل: 

“هن�ك 90 اأ�شرا حمجورين يف ق�شم 3 بجلبوع و10 
نقلوا اإىل مك�ن للحجر يف ق�شم 1 برميون، قدمن� 

اإىل  فل�شطيني  ط��ب��ي  وف���د  ب��دخ��ول  لل�شم�ح  ط��ل��ًب��� 

املعتقل، ونتوقع رف�ش� من اإدارة ال�شجون«.

واأ�ش�ر اأن اجتم�ًع� �شُيعقد بني الهيئة وال�شليب 

االإث��ن��ني ل��اإط��اع على م� مت خ��ال زي����رة اأطب�ئه 

اأج���ب:  االأ���ش��رى  اأو���ش���ع  لل�شجن اخلمي�س. وب�ش�أن 

“ال يزالون على م� هو عليه، ال يتلقون اأدوية واإمن� 
فقط ليمون وحبة اإ�شبرين يومًي�، ومت اإجراء م�شح 

الأق�ش�م اأخرى ومل يتم الك�شف عن اإ�ش�ب�ت جديدة«.

ي�شتغل  اأن  م���ن  م��راق��ب��ون  ح����ذر  ال�����ش��ي���ق،  ويف 

واأدوي��ة  للق�ح�ت  االأ�شرى كحقل جت���رب  االحتال 

خ��شة ب�لفرو�س مل يتم االإعان عن جن�حه� بعد.

وق�ل وزير �شوؤون االأ�شرى االأ�شبق و�شفي قبه�، 

حقواًل  االأ���ش��رى  ال�شتخدام  ب�لعودة  �شبه�ت  هن�ك 

لتج�رب االأدوية اخلطرة؛ وهو م� يف�شر زي�دة ن�شبة 

االأ�شرى واملحررين املر�شى. واأف�د ب�أن م� حدث من 

ا�شتثن�وؤه  انت�ش�ر لكورون� يف �شجن جلبوع ال ميكن 

من خرب ورد على و�ش�ئل االإعام العربية قبل اأي�م؛ 

ووزارة  البيولوجية  البحوث  معهد  اإع���ان  م��ف���ده 

ال�شريرية  التج�رب  ب��دء  عن  االإ�شرائيلية  ال�شحة 

امل��شي  ي�شتدعي  االأم��ر  واأو�شح هذا  للق�ح كورون�. 

القريب منذ ع�م 1995 حني جرى ا�شتجواب وزير 

اال�شتف�ش�ر  ومت  الكني�شت؛  يف  االإ�شرائيلي  ال�شحة 

عن �شم�ح الوزارة للجه�ت االأمنية و�شرك�ت االأدوية 

االأ�شرى.  االأدوي���ة اخلطرة على  مبم�ر�شة جت���رب 

ال��ع��ل��وم  للجنة  ت�����ش��ري��ح  ح��ي��ن��ه  يف  “نقل  واأ����ش����ف 

الربمل�نية يف الكني�شت ق�لت اإن هن�ك �شرك�ت اأدوية 

خ��شة منحت ت�ش�ريح لعمل جت�رب على االأ�شرى؛ 

جت��رب��ة«.  اآالف  خم�شة   1997 ح��ت��ى  اأج�����رت  واأن���ه���� 

واأ���ش���ر اأن���ه يتم اإج���راء جت����رب اأدوي���ة لعدة �شرك�ت 

احتالية وهو مقر �ش�بق�ً من حمكمة العدل العلي� 

على االأ���ش��رى؛ كم� اأف����دت رئي�شة �شعبة االأدوي���ة يف 

�شنوية  زي���دة  ب���أن هن�ك  االإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة 

للمزيد  ت�شريح�ت  اإع��ط���ء  حجم  يف   %15 قدرته� 

م��ن جت����رب االأدوي�����ة.  وت���ب��ع “عندم� ت�بعن� ع��ددا 

من  خروجهم  بعد  ا�شت�شهدوا  الذين  االأ���ش��رى  من 

ال�شجن ب�شهور قليلة نتيجة م� زرع ب�أج�ش�دهم من 

االأ���ش��ر؛  داخ���ل  اأ�ش�بهم  ال���ذي  ك�ل�شرط�ن  اأم��را���س 

فهذا يوؤكد اأن االحتال ي�شتخدمهم كحقول جت�رب 

لاأدوية اخلطرة؛ وال اأ�شتبعد اأن يقوم كذلك بنقل 

اأن ذلك يتطلب  الف�يرو�س لاأ�شرى ». و�شدد على 

لي�شوا  اأ���ش��ران���  اأن  ع�لي�  ال�شوت  رف��ع  اجلميع  م��ن 

حقول جت�رب؛ ورف�س كل م� يتع�ر�س مع الق�نون 

الدويل مل� يف ذلك من ُبعد اأخاقي.

االنباط - وكاالت

ك��وب��ر  ق���ري���ة  ج��م���ه��ر  خ���رج���ت   2015 اآذار  يف 

الواقعة �شم�ل رام اهلل ال�شتقب�ل االأ�شر املحرر رائد 

�شجون  13 ع�م� يف  بعد ق�ش�ئه  م�ر�شيل  اأب��و  زيب�ر 

االحتال. وبعد 5 اأعوام و8 اأ�شهر من ت�ريخ االإفراج 

عنه وحتديدا يف مطلع ال�شهر اجل���ري، ب��داأ جي�س 

يف  زيب�ر  عن  ب�لبحث  اخل��شة  ووحداته  االحتال 

بيوت قريته كوبر كمط�رد.

بعد االإف��راج عنه، عمل اأبو م�ر�شيل على ب�شطة 

ب�����ش��ي��ط��ة ل��ب��ي��ع ال���ق���ه���وة وال�������ش����ي ل��ط��ل��ب��ة ج���م��ع��ة 

الذين  ب�لطلبة،  وطيدة  عاق�ت  وربطته  برزيت، 

ي�شعى  حم��رر  واأ�شر  كمن��شل  اإليه  ينظرون  ك�نوا 

قوات  اإن  ع�ئلية،  وتقول م�ش�در  عي�شه.  لقمة  وراء 

االحتال اأبلغت ع�ئلته ب�شرورة ت�شليم نف�شه، واإال 

ف�إنهم لن ينعموا ب�ال�شتقرار، وهو م� حدث ب�لفعل 

رافقه�  ال��ت��ي  وامل��اح��ق��ة،  التفتي�س  عملي�ت  خ��ال 

حتطيم الأث���ث البيوت واع��ت��داء على �ش�كنيه�، كم� 

اأق���رب��ه،  ب���جت���ه  “اليم�م” كابه�  واأط��ل��ق��ت وح���دة 

مم� اأدى الإ�ش�بة زوجة اأخيه بجراح. واأو�شحت، اأن 

االعتق�الت ترتكز على االأ�شرة النووية للمحرر اأبو 

م�ر�شيل، وقد مت اعتق�ل زوجته واأفرج عنه� الحق�، 

اأن  اإىل  18 ع�م�. م�شرًة  ابنه م�ر�شيل  كم� واعتقل 

اأبو م�ر�شيل عندم� اعتقل يف ع�م 2002 ك�نت زوجته 

ح�ما ب�بنه م�ر�شيل املعتقل ح�لي�. وق�لت اإن قوات 

االحتال تتعمد اإطاق الن�ر على االأبواب واخلزائن 

قبل فتحه�، وهو م� يك�شف عن نية مبيتة الغتي�ل 

اأبو م�ر�شيل يف ح�ل ك�ن متخفي� اأو متح�شن� خلفه�.

وت���ق���ول و���ش���ئ��ل اإع�����ام اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اإن وح���دة 

“اليم�م” املتخ�ش�شة يف عملي�ت االغتي�ل واعتق�ل 
“املطلوبني اخلطرين” ت�ش�رك يف عملية البحث 
عن اأبو م�ر�شيل، دون االإ�ش�رة اإىل �شبب مط�ردته اأو 

ال�شبه�ت والتهم التي توجهه� قوات االحتال له.

وق���ل ن�ئب رئي�س بلدية كوبر واب��ن عم االأ�شر 

اعتق�له موؤخرا  ق��وات االحتال ح�ولت  اإن  املحرر، 

ومل تتمكن من ذلك، وبعده� بداأت بحملة اعتق�الت 

بحق اأ�شق�ئه واأبن�ئهم. مو�شح� ب�أن معتقلني اثنني 

من معتقلي احلملة فقط بقوا يف �شجون االحتال 

من بينهم ابنه م�ر�شيل. واأ�ش�ف، اأن �ش�بط خم�برات 

اإن  اغتي�له، ق�ئا  ب�إمك�نية  اأمل��ح لزوجته  االحتال 

عليه� اأن تفرح يف حفل زف�ف ابن �شقيق زوجه�، الأنه� 

اأن قوات  اإىل  واأ�ش�ر  ب�ل�شواد ح��دادا عليه.  �شتتو�شح 

االحتال تتعمد اإطاق الن�ر على االأبواب الداخلية 

يف البيوت التي يتم اقتح�مه� خال عملية البحث 

اأبلغت  اأب��و م�ر�شيل. وب��ني اأن ق��وات االح��ت��ال  ع��ن 

قبل اأي���م ابن �شقيق املط�رد اأبو م�ر�شيل، الذي ك�ن 

من املقرر اأن يكون حفل زف�فه غدا، ب�أن اإمت�م حفل 

ع�دت  لكنه�  لنف�شه،  عمه  بت�شليم  مرهون  ال��زف���ف 

وح�ولت اعتق�له لكنه� مل جتده يف البيت.

بومبيو في »بساغوت«.. األرض الفلسطينية ميدان 
للسباق السياسي في أمريكا

مخاوف من استغالل 100 أسير مصابين بكورونا كحقل تجارب

»أبو مارسيل«.. أسير محرر تبحث عنه وحدة اليمام في بيوت وازقة كوبر

معترفا بفوزه.. ترامب: بايدن فاز 
ألن االنتخابات مزورة

دراسة بريطانية: التعصب الديني 
هو سبب التحيز ضد المسلمين

االنباط - وكاالت

ترامب  دون���ل��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اع���رتف 

يف  ت��رام��ب  دون���ل��د  الدميقراطي  من�ف�شه  بفوز 

االنتخ�ب�ت، م�شددا على اأن �شبب ذلك يعود اإىل 

تزوير نت�ئج الت�شويت.

ج�����ء ذل����ك يف ت���غ���ري���دة ن�����ش��ره��� ام�������س على 

لقن�ة  تلفزيوين  تقرير  على  تعليق�  “تويرت” 
ب�ش�أن كيفية  املذيع  فيه  نيوز” ت�ش�ءل  “فوك�س 
ب�يدن  اأن  اإىل  واأ���ش���ر  الت�شويت  يف  ب���ي��دن  ف��وز 

االنتخ�ب�ت.  �شيخ�شر” قبيل  ب�أنه  مقتنع�  “ك�ن 
وذكر يف تغريدته: “ف�ز )ب�يدن( الأن االنتخ�ب�ت 

ك�نت مزورة«.

وك�������رر ت�����رام�����ب ات����ه�����م����ه مب���ن���ع امل���راق���ب���ني 

وامل�����ش��رف��ني ع��ل��ى ال��ت�����ش��وي��ت ب��������أداء م��ه���م��ه��م، 

اإىل  ت��ع��ود  االأ����ش���وات  ف��رز  مهمة  اأن  اإىل  م�شرا 

و�شفه�  التي  اخل��شة   Dominion �شركة 

وندد  ال�شيت”،  و”�شيئة  متطرفة”  “ي�ش�رية 
اأن  و���ش��دد  ت�شتخدمه�.  ال��ت��ي  التقنية  ب���مل��ع��دات 

الت�شويت  ي��وم  يف  ح�شلت  التي  الفنية  امل�ش�كل 

مت��ث��ل يف ال���واق���ع حم�����والت ل�����ش��رق��ة االأ����ش���وات، 

لكن  االأم����ور  م��ن  ك��ث��ر  يف  م�شيف�:” “جنحوا 

اإم�ش�كهم. الت�شويت عرب الربيد مزحة  مل يتم 

�شمجة!«.

االنباط - وكاالت

“الدين” ع�مل  اأن  بريط�نية  درا�شة  وج��دت 

ل��ل��ت��ع�����ش��ب ب���ني امل��ج��ت��م��ع���ت اأك�����ر م���ن ال��ت��ح��ي��ز 

العرقي، واأن كلمة “م�شلم” تثر مواقف �شلبية 

ب��ني ال��ذي��ن ���ش���رك��وا يف ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ا�شتمرت 

ع�مني مع اأكر من “ب�ك�شت�ين” مع اأن غ�لبية 

الب�ك�شت�نيني هم من امل�شلمني.

ويف تقرير اأعدته ه�رييت �شروود يف �شحيفة 

اجلبهة  ه��و  ال��دي��ن  اإن  فيه  ق�لت  “اأوبزيرفر” 
تدفع  حيث  ال�شخ�شي،  الت�ش�مح  لعدم  االأخ���رة 

املتحيزة  امل��واق��ف  ال��دي��ن  ع��ن  ال�شلبية  املف�هيم 

تقرير  و�شيتو�شل  واجلن�شية.  ال��ع��رق  م��ن  اأك��ر 

الن��س  اأن  نتع�ون”  “كيف  بعنوان  وول��ف  ملعهد 

يت�ش�حمون مع اأبن�ء االأقلي�ت االأخرى بن�ء على 

ع��رق��ه��م وج��ن�����ش��ي��ت��ه��م، ل��ك��ن ل��دي��ه��م ال��ك��ث��ر من 

املواقف ال�شلبية جت�ه الدين.

“خط  ه����و  ال����دي����ن  اأن  ال����درا�����ش����ة  ووج�������دت 

بلغ عددهم  ال��ذي  امل�ش�ركني  اأحمر” للكثر من 

11.700 �شخ�س من اإنكلرتا وويلز. وهذا املوقف 

اأرب����ع  ث��اث��ة  اإن  وق���ل��ت  امل�شلمني.  على  ينطبق 

ق�لوا  واالأف���رق��ة،  االآ�شيويني  امل�ش�ركني من غر 

اآ�شيويني  من  اأق�ربهم  زواج  من  مرت�حون  اإنهم 

اإنه� مرت�حة من  43% ق�لت  واأف�رقة، لكن ن�شبة 

زواج اأق�ربهم من م�شلم.

وع�دة م� يتعر�س امل�شلمون ملواقف �شلبية من 

اأتب�ع الدي�ن�ت االأخرى، ولكنهم يحّملون اأنف�شهم 

مواقف �شلبية من بقية االأدي�ن، خ��شة يف م�ش�ألة 

الزواج التي ركزت عليه� الدرا�شة كمعي�ر للت�ش�مح 

بني  املختلط  ل��ل��زواج  ق��ب��وال  وك�شفت  وال��ت��ح��ي��ز. 

االأجن��س واالأعراق. اإال اأن كلمة م�شلم اأدت مل�ش�عر 

غ�لبية  اأن  مع  ب�ك�شت�ين  كلمة  من  اأك��ر  �شلبية 

الب�ك�شت�نيني الربيط�نيني هم م�شلمون.

اأن ن�����ش��ب��ة ال��ت��ح��ي��ز �شد  والح���ظ���ت ال���درا����ش���ة 

الدين ك�نت ع�لية بني من هم يف عمر ال�75 ع�م� 

واأ���ش��خ������س  ج�معية  ���ش��ه���دات  يحملون  ال  وم���ن 

م��ن ج���ذور غ��ر اآ���ش��ي��وي��ة وامل��ع��م��دان��ي��ني. واأب���دى 

ال��زواج  الن�ش�ء لفكرة  اأك��ر من  انزع�ج�  الرج�ل 

اأو جن�شية  ع��رق  اأو  دي��ن  اإىل  ينتمي  �شخ�س  من 

والبوذيون  وال�شيخ  الهندو�س  واأظهر  خمتلفة. 

وم��ن ال يتبعون دين� ع��دم ارتي�ح ل��زواج ف��رد من 

الع�ئلة مب�شلم. وهن�ك اأقلية من امل�شيحيني اأبدوا 

عدم ارتي�ح للفكرة. وق�لت غ�لبية امل�شلمني اإنهم 

ب��وذي،  م��ن  لهم  قريب  زواج  لفكرة  يرت�حون  ال 

 4 واأب��دى  اأو ملحد.  اأو �شيخي  هندو�شي، يهودي 

م��ن 10 ع��دم ارت��ي���ح ل���زواج قريب م��ن م�شيحي. 

وك�شفت الدرا�شة حتوالت داخل اجلم�ع�ت االإثنية 

نف�شه� خ��شة بني الن�ش�ء امل�شلم�ت الربيط�ني�ت 

الاتي مي�ر�شن حرية اأكرب يف اختي�ر وقت الزواج 

ومن يتزوجن.

االثنني   16/ 11 / 2020
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان

وزع����ت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة امل���ؤق��ت��ة اجل��دي��دة 

لنادي ال�حدات املنا�ضب الإدارية بني اأع�ضائها، 

وذلك من خالل اجتماعها الأول الذي عقد يف 

العني  برئا�سة  ال��وح��دات،  مبخيم  ال��ن��ادي  مقر 

وج���ي���ه ع����زاي����زة، وح�����س��ور الأع�������س���اء ك���ال من 

م.يا�سني اأبوعواد، عبدالفتاح الكوز، اأحمد �سقر، 

املومني. وب�سام  العكايلة  اأ�سامة  غنام،  حممد 

الذي  غنام  حممد  الإعالمي  الناطق  وبح�سب 

الإداري���ة  املنا�سب  وزع��ت  ق��ال:  باخلرب،  اف�سى 

اجلديدة  امل��وؤق��ت��ة  الإداري����ة  الهيئة  اع�ساء  ب��ني 

اأبوعواد  م.يا�سني  تكليف  ومت  الوحدات،  لنادي 

اأمينا  مبن�سب نائب الرئي�س، عبدالفتاح الكوز 

اأمينا لل�سندوق، حممد  العكايلة  اأ�سامة  لل�سر، 

غنام مدير لالإعالم والناطق الإعالمي لنادي 

الهيئة  رئي�س  �سكر  غ��ن��ام:  ال��وح��دات.واأ���س��اف 

العني وجيه عزايزة،  املوؤقتة اجلديدة  الإداري��ة 

ال�سابقة  امل��وؤق��ت��ة  الإداري�����ة  الهيئة  يف  ال��زم��الء 

م��وؤك��دا  املا�سية،  ال��ف��رة  خ��الل  جهودهم  على 

ع��ل��ى ال���زم���الء اجل����دد ب��ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق، 

للمحافظة على مكانة املوؤ�س�سة الوطنية -نادي 

ودفع  واإجتماعيا،  وثقافيا  ريا�سيا  ال��وح��دات-، 

عجلة الأجنازات وموا�سلة األق فرقه الريا�سية، 

مبا يتنا�سب مع ا�سم وتاريخ وجماهريية نادي 

ال���وح���دات ال��ع��ري�����س��ة.وت��اب��ع غ���ن���ام: مت خ��الل 

الن�ساطات  ال��ث��ق��ة مب����دراء  الإج��ت��م��اع، جت��دي��د 

�سلباية  زي��اد  ال��وح��دات، حيث  لنادي  الريا�سية 

اأبومعيل�س  م.ح��امت  القدم،  ك��رة  لن�ساط  مديرا 

م���دي���را ل��ن�����س��اط ك���رة ال�����س��ل��ة، وحم��م��د فا�سل 

م��دي��را لن�ساط ك��رة ال��ط��ائ��رة، وك��ذل��ك جتديد 

الثقة بالدائرة القانونية لنادي الوحدات التي 

ت�سم يف ع�سويتها املحامي د.رم�سان خملوف، 

واملحامي م�سطفى در�س.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

الوحدات يجدد ثقته بمدراء النشاطات

هيئة الرواد تنعى الراحل محمد تمرخان

الضربات تنهال على كلوب

االنباط - عمان

ال��ري��ا���س��ي��ة  ح���رك���ة  رواد  ه��ي��ئ��ة  ن��ع��ت 

وال�����س��ب��اب��ي��ة الأردن����ي����ة ال����رائ����د ال���راح���ل 

م�سعب(  )اأبو  مترخان  م�سطفى  حممد 

اإىل  انتقل  الذي  القوقازي  النادي  رئي�س 

عاما   70 ال� يناهز  عمر  عن  تعاىل  رحمته 

وا�ستذكر ال�سيد حممد جميل اأبو الطيب 

رئ��ي�����س احل���رك���ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال�����س��ب��اب��ي��ة 

الأردن����ي����ة اجن�����ازات وت�����س��ح��ي��ات وع��ط��اء 

ودور الفقيد الراحل الذي اأعترب من اأبز 

كرة  م��الع��ب  ال��ذي��ن اجنبتهم  ال��الع��ب��ني 

جنوم  من  جنما  كان  حيث  الأردنية  اليد 

و����س���ل من�سة  ال����ذي  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 

العربية اخلام�سة عام  الدورة  التتويج يف 

76 يف دم�����س��ق داع��ي��ا امل����وىل ع��ز وج���ل ان 

ي�سكنه  وان  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد 

ف�����س��ي��ح ج��ن��ان��ه.و���س��غ��ل ال����رائ����د ال��ف��ق��ي��د 

من���رخ���ان ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ا���س��ب اأخ��ره��ا 

رئا�سة النادي القوقازي الذي يعترب من 

ت�سلمه  ع��ن  ف�سال  اململكة  اأن��دي��ة  اأع���رق 

من�سب اأمني �سر احتاد ، وع�سوية رابطة 

احلركة  رواد  وهيئة  الدوليني  الالعبني 

�سنوات. وال�سبابية منذ  الريا�سية 

لندن - وكاالت

الأح���د،  ب��ري��ط��اين  �سحفي  تقرير  اأك���د 

جديدة  ل�سربة  تعر�س  ليفربول  دف��اع  اأن 

خ���الل ف���رة ال��ت��وق��ف ال�����دويل اجل���اري���ة. 

ووفًقا ل�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، 

فاإن ال�سكتلندي اأندرو روبرت�سون، مدافع 

ل���ي���ف���رب���ول، ت��ع��ر���س لإ����س���اب���ة ق���د ت��ب��ع��ده 

�ستيف  وق��ال  الأي����ام.  لبع�س  امل��الع��ب  ع��ن 

“روبرت�سون  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا:  م���درب  ك����الرك، 

ل��دي��ه م�����س��ك��ل��ة يف اأوت�����ار ال��رك��ب��ة، وه��ن��اك 

�سلوفاكيا”. �سد  م�ساركته  ح��ول  �سكوك 

اأن  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

ي��اأم��ل يف  ي��ورج��ن ك��ل��وب، م��درب ليفربول، 

ا�سكتلندا  مع�سكر  من  روبرت�سون  ا�ستبعاد 

ك�����اإج�����راء اح���������رازي، خ����وًف����ا م����ن ت��ف��اق��م 

ب�سدة  يعاين  ليفربول  اأن  الإ�سابة.يذكر 

التي  الإ�سابات  ب�سبب  املو�سم،  هذا  دفاعًيا 

اأرنولد وفريجيل  األك�سندر  �سربت كل من 

فان دايك وجو جوميز.

االنباط – عمان 

ي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال��ق��دم 

يواجه   عندما  دب��ي  يف  الثانية  ال��ودي��ة  جتربته 

ن��ظ��ريه ال�����س��وري ع��ن��د ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة من 

ال�سباط  ن��ادي  �ستاد  على  الثنني  اليوم  م�ساء 

يقيمه  ال��ذي  التدريبي  املع�سكر  �سمن  دب��ي،  يف 

ل�ستكمال  تاأهباً  الإم���ارات،  يف  حالياً  الن�سامى 

..وي�سعى  ال��ق��ادم.  اآذار  يف  امل�سركة  الت�سفيات 

ف�سله  بعد  الهجومية  قدراته  لختبار  املنتخب 

يف ال��و���س��ل اىل م��رم��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي يف 

املباراة الوىل التي مل يقدم قيها منتخبنا الأداء 

انتهت  والتي  الهجومية  الناحية  من  املطلوب 

بالتعادل ال�سلبي، وهو ذات احلال الذي ينطبق 

على نظريه ال�سوري يف لقائه اأمام اأوزبك�ستان. 

دفاعية  بقوة  العراق  مباراة  منتخبنا يف  وظهر 

عن  والن�����س��ب��اط  التنظيم  غ��اب  بينما  ج��ي��دة، 

ال�����س��ق ال��ه��ج��وم��ي، ب��ع��دم��ا مت الع���ت���م���اد على 

مو�سى  لالعبيه  وامل��ه��اري��ة  ال��ف��ردي��ة  ال���ق���درات 

ال��ت��ع��م��ري وي��ا���س��ني ال��ب��خ��ي��ت وب���ه���اء ف��ي�����س��ل. 

امل��دي��ر  ب��ورك��ل��م��ان��ز،  ف��ي��ت��ال  البلجيكي  وي����درك 

معنوي  لفوز  منتخبه  حاجة  للن�سامى،  الفني 

قبل اإنهاء املع�سكر التدريبي، ومبا ي�سهم يف رفع 

موؤ�سر الثقة لدى اجلماهري التي تنتظر الكثري 

من الالعبني  ووفقا ملا �سبق، يتوقع اأن يجري 

الأم��ام��ي ومبا  اخل��ط  ت��ع��دي��الت يف  بوركلمانز 

ي�سمن له تفعيل القدرات الهجومية، كاأن يتم 

الدفع منذ بداية املباراة ب�سالح راتب وحممود 

مر�سي وهما من اأبرز الالعبني الذين قدموا 

م�ستويات لفتة يف بطولة الدوري املحلي.

تغيريات  اإج���راء  اإىل  بوركلمانز  يلجاأ  ول��ن 

باأف�سل  ال��ذي ظهر  ال��دف��اع،  خ��ط  جوهرية يف 

اأح����وال����ه يف م���ب���اراة ال���ع���راق ول��ك��ن��ه ق���د ي��ق��وم 

وبفرات معينة من اأوقات املباراة، بتجربة عدد 

امل�ساركة  فر�سة  منحهم  بهدف  املدافعني  من 

املقابل،  يف  ال�سغري.  واأح��م��د  احل���وراين  كهادي 

���س��ي��ك��ون ح���ال م��ن��ت��خ��ب ���س��وري��ا م�����س��اب��ه��ا حل��ال 

منتخبنا، فرغم فوزه يف املباراة الودية ال�سابقة 

الر�سا  ن�سبة  اأن  اإل   ،)0-1( اأوزب��ك�����س��ت��ان  على 

بال�سق  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  ق��دم��ه  م��ا  على 

ويفتقد  واحل��ل��ول.  للقناعة  افتقد  الهجومي 

م��ن��ت��خ��ب ���س��وري��ا ل��ع��ن��ا���س��ر م���وؤث���رة ك��ال��ث��ن��ائ��ي 

امل�ستبعد عمر خربني وعمر ال�سومة،  وميتلك 

معلول العديد من الأوراق املوؤثرة والقادرة على 

حتقيق ال��ف��ارق يف امل��ب��اراة م��ن اأم��ث��ال م��اردي��ك 

مارديكيان وورد �سالمة وثائر كروما وحممود 

�سيواجه  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  امل��وا���س.ي��ذك��ر 

الكويت اأواخر اآذار القادم 2021، قبل لقاء نيبال 

واأ�سراليا يف حزيران، �سمن املجموعة الثانية 

يف  الوطني  املنتخب  وي�ستقر  الت�سفيات.  م��ن 

مع  بال�سراكة  جمموعته،  �سمن  الثاين  املركز 

بقاء  م��ع  ن��ق��اط(،   10( الر�سيد  ب���ذات  الكويت 

 ،)3( راب��ع��اً  ونيبال   ،)12( بال�سدارة  اأ�سراليا 

واخرياً تايبيه ال�سينية دون اأي نقطة.

�سوريا - وكاالت

الوطني  منتخبنا  �سوريا،  منتخب  ُي��واج��ه 

ث���اين م��ب��اري��ات املنتخبني  ال��ي��وم الإث���ن���ني، يف 

الن�سامى  تعادل  بعد  ب��الإم��ارات؛  مبع�سكرهم 

م���ع ال���ع���راق، ف��ي��م��ا ف���از ن�����س��ور ق��ا���س��ي��ون على 

اأوزبك�ستان بهدف ملحمود املوا�س.ودية الأردن، 

ق��ي��ادة  ال�����س��وري حت��ت  ال��ث��ان��ي��ة للمنتخب  ه��ي 

مدربه التون�سي نبيل معلول، الذي يبحث عن 

3 اأهداف خالل املواجهة. ُيخطط نبيل معلول، 

لتحقيق فوز ُيوؤكد به تطور م�ستوى املنتخب، 

واإ�سكات الذين انتقدوا الأداء اأمام اأوزبك�ستان. 

كل  �سي�سكت  جيد،  ب���اأداء  الن�سامى  على  الفوز 

وال��الع��ب��ني  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  و�سيمنح  الأف�����واه 

ر�سيد  ل��زي��ادة  اإ�سافة  كبرية،  ومعنويات  ثقة 

يعتمده  ال���ذي  ال�سهري  بالت�سنيف  املنتخب 

�سحفية  ت�سريحات  يف  ����د  اأكَّ م��ع��ل��ول  ال��ف��ي��ف��ا. 

�سابقة، اأنَّ كل الوديات لفريقه �سيلعبها وكاأنها 

ر�سمية، وطموحه الفوز فيها.

بت�سكيلة  الأردن،  م��ب��اراة  �سيدخل  معلول 

بها  دخ��ل  ال��ت��ي  الت�سكيلة  ع��ن  مت��اًم��ا  خمتلفة 

الفر�سة لعدد  �سيمنح  اأوزبك�ستان؛ حيث  اأمام 

ك��ب��ري م��ن ال��الع��ب��ني امل��ت��واج��دي��ن يف مع�سكر 

الالعبني  جاهزية  على  الطئمان  بعد  دب��ي، 

�سيزج  معلول  اأوزبك�ستان.  لقاء  خا�سوا  الذي 

ب��ح��ار���س اخ���ر ب��ع��د ت���األ���ق اإب���راه���ي���م ع���امل���ة، يف 

املواجهة الأول، ومن املتوقع اأن يكون يحر�س 

الأول،  بال�سوط  مدنية  اأحمد  املنتخب  عرين 

اأو ���س��اه��ر ال�����س��اك��ر يف ال�����س��وط  وط���ه م��و���س��ى 

املحرف  اأمني  �سيمون  �سي�سارك  كما  الثاين. 

يف ال�سويد، وثائر كروما املحرف يف العراق، 

كالعب  مرديكيان  م��اردي��ك  مل�ساركة  اإ���س��اف��ة 

ال�������س���الم���ة وحم��م��د  ب���ج���ان���ب ورد  اأ����س���ا����س���ي، 

ريحانية.

ع��ل��ى  ك������ان  وق���ب���ل���ه  الأردن  ع���ل���ى  ال����ف����وز 

معلول،  نبيل  اأ�سهم  م��ن  �سيزيد  اأوزبك�ستان، 

خا�سة وان املنتخب يغيب عنه لعبني مهمني 

وع��م��ر خريبني،  ال�����س��وم��ة،  كعمر  وم��وؤث��ري��ن، 

معلول  ال�سالح.  واأح��م��د  ال�سامي،  اهلل  وعبد 

جلميع  اللهجة  �سديدة  ر�سالة  توجيه  يريد 

ال��الع��ب��ني، ع��ن��وان��ه��ا امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وري مبن 

فيما  اجلميع،  م��ن  اأك��رب  الفريق  واأن  ح�سر، 

ا�ستبعاد  ق�سية  ع��ن  احل��دي��ث  معلول  رف�����س 

خربني.

القاهرة - وكاالت

ظ����ه����ر حم����م����د ������س�����الح جن������م ل���ي���ف���رب���ول 

بعد  م���رة  م�����س��ر لأول  الإجن���ل���ي���زي وم��ن��ت��خ��ب 

اإ�سابته بفريو�س كورونا يف فندق الإقامة الذي 

وهو  �سالح  وظهر  ال�سحي.  العزل  به  يق�سي 

التذكارية  ال�سور  يلتقطان  عرو�سني  ي�ساهد 

قبل حفل الزفاف، وحر�س على تبادل التحية 

معهما. وغاب �سالح عن مباراة منتخب م�سر 

م�ساء ال�سبت �سد توجو والتي فاز بها الفراعنة 

للمجموعة  الثالثة  اجل��ول��ة  يف  نظيف  ب��ه��دف 

ال�سابعة بالت�سفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س الأمم 

الأفريقية.ومن املنتظر اأن يق�سي �سالح فرة 

ال��ع��زل يف ف��ن��دق الإق��ام��ة حل��ني حت��ول امل�سحة 

الطبية اإىل �سلبية وال�سفر لإجنلرا لالن�سمام 

لفريقه ليفربول.

واأكد حممد اأبو العال طبيب منتخب م�سر 

اأن اأع����را�����س حم��م��د ����س���الح جن���م ل��ي��ف��رب��ول، 

ع��ام��ا، قد  ال����28  ���س��الح �ساحب  وك���ان  خفيفة. 

تعر�س لالإ�سابة بفريو�س كورونا، ومت عزله يف 

فندق اإقامة منتخب م�سر بالقاهرة.

حممد  “اأعرا�س  الفراعنة:  طبيب  واأ�ساف 

���س��الح خفيفة، وي��وج��د اه��ت��م��ام ك��ب��ري ب��ه ومت 

ع��زل��ه وتنفيذ ب��روت��وك��ول ال��ع��الج، ك��م��ا وف��رن��ا 

نف�س الرعاية لالعب توجو الذي ثبت اإ�سابته 

ب���ك���ورون���ا ع���ن ط��ري��ق الأط����ب����اء امل���وج���ودي���ن يف 

م�سحة  ع��م��ل  “مت  واأمت:  املنتخب”.  مع�سكر 

بعد مباراة توجو ومل يظهر اأي اأعرا�س و�سيتم 

التوا�سل  اأي���ام، ومت   5 بعد  اأخ��رى  عمل م�سحة 

يف  و�سيظل  ليفربول  بنادي  الطبي  اجلهاز  مع 

اجلديدة  الطبية  امل�سحة  ت�سبح  حتى  القاهرة 

�سلبية قبل عودته لإجنلرا«.

منتخبنا الوطني يلتقي نظيره السوري وديا 

معلول يسكت االصوات ان اجتاز النشامى

ظهور جميل  للنجم صالح

تعادل ودي بين الوحدات واالهلي

االنباط - عمان

 ،)3-3( والأه���ل���ي  ال���وح���دات  ت���ع���ادل 

ع��ل��ى ملعب   ، اق��ي��م��ت  ودي����ة  م���ب���اراة  يف 

الفريقني  حت�سريات  اإط��ار  يف  غ��م��دان، 

املحرفني  ب��دوري   13 اجل��ول��ة  خلو�س 

لنادي  الر�سمي  امل��وق��ع  وذك��ر  الأردين. 

املباراة  يف  افتقد  الفريق  اأن  ال��وح��دات، 

ل�6 من جنومه يتواجدون مع منتخبنا 

تدريبيا  مع�سكرا  يقيم  ال��ذي  الوطني  

يف دبي؛ ليعتمد على عدد من العنا�سر 

ال�����س��اب��ة. و���س��ه��دت امل���ب���اراة، ع���ودة جنم 

ال����وح����دات ي����زن ث���ل���ج���ي، ال�����ذي اب��ت��ع��د 

الفريق. تدريبات  عن  املا�سية  الفرة 

 13 اجل�����ول�����ة  ال������وح������دات يف  وي���ل���ت���ق���ي 

�سيواجه  فيما  ال�سلط،  فريق  بالدوري، 

الأهلي نظريه الرمثا.

ال��دوري  ترتيب  ال��وح��دات  ويت�سدر 

بر�ضيد 30 نقطة، فيما يقبع الأهلي يف 

املركز الأخري بر�سيد 7 نقاط.
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مبابي مطلوب لريال مدريد

اسبانيا في امتحان عسير امام المانيا

رونالدو يفشل في فك العقدة

مدريد - وكاالت

�أك���د ت��ق��ري��ر ���ض��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين، �أن ري���ال م��دري��د و���ض��ع 

باري�س  م��ب��اب��ي، جن��م  كيليان  �ل��ف��رن�����ض��ي  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د  خ��ط��ة 

�ضان جريمان، خالل �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل. وينتهي عقد 

2022، ومل ي�ضل �لالعب  مبابي مع �ضان جريمان يف �ضيف 

�لآن. حتى  �لتجديد  ب�ضاأن  �لفرن�ضي  �لنادي  مع  �تفاق  �إىل 

مدريد  ري��ال  ف��اإن  �لربيطانية،  ���ض��ن«  »ذ�  ل�ضحيفة  ووف��ًق��ا 

رف�س  �إذ�  �إ�ضرتليني،  مليون   161 بقيمة  ملبابي  ا  يجهز عر�ضً

�لالعب جتديد عقده مع �ضان جريمان.

�ملالية على  و�ثق من قدرته  ريال مدريد  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 

�لأول.  �لفريق  هيكلة  �إع���ادة  عقب  �ضيما  ل  �ل�ضفقة،  ح�ضم 

�ل��رو�ت��ب،  من  ي��ورو  مليون   33 وف��ر  �ملريجني  �أن  و�أو�ضحت 

ع��ق��ب رح���ي���ل ك���ل م���ن خ��ام��ي�����س رودري���ج���ي���ز وج����اري����ث ب��ي��ل 

27 مليون  )�إعارة( هذ� �ملو�ضم. كما ح�ضل ريال مدريد على 

و36   ، توتنهام  �إىل  ريجيلون  �ضريجيو  بيع  م��ن  �إ�ضرتليني 

مليوًنا عقب �نتقال �أ�ضرف حكيمي �إىل �إنرت ميالن.ويخ�ضى 

م�����ض��وؤول��و ري���ال م��دري��د ف��ق��ط م��و�ف��ق��ة م��ب��اب��ي ع��ل��ى ع��ر���س 

�لتجديد، لأن ذلك يعني �رتفاع �ل�ضروط �ملالية لرحيله عن 

»حديقة �لأمر�ء«.

مدريد - وكاالت

 مل ي��ت��م��ك��ن م��ن��ت��خ��ب �إ����ض���ب���ان���ي���ا، �ل����ذي 

ي�ضت�ضيف نظريه �لأملاين يوم �لثالثاء يف ل 

كارتوخا، من هزمية »�ملان�ضافت« منذ ن�ضف 

2010، حني  �أفريقيا  نهائي مونديال جنوب 

ركنية  بعد  ر�أ�ضية  بويول، من  كارلي�س  منح 

�لتاريخي  �لفوز  هرينانديز،  ت�ضايف  نفذها 

روخ��ا«  »ل  ف��ري��ق  ليتاأهل   )0-1( ل��الإ���ض��ب��ان 

ذلك  وك���ان  بالبطولة.  ت��وج  حيث  للنهائي 

�ملنتخب  ق��وة  على  تاأكيد  مبثابة  �لنت�ضار 

�ل�����ذي ت����وج ق��ب��ل��ه��ا ب��ع��ام��ني ب��ط��ال ل��ل��ق��ارة 

�لأوروبية على ح�ضاب �أملانيا نف�ضها يف فيينا، 

ومنذ  توري�س.  فريناندو  توقيع  من  بهدف 

مل  �أفريقيا،  جنوب  مونديال  نهائي  ن�ضف 

�لأمل�����ان. ففي  �إ���ض��ب��ان��ي��ا م��ن ه��زمي��ة  تتمكن 

�ملاكينات  �أم���ام  �إ�ضبانيا  �ضقطت   ،2014 ع��ام 

ب��ه��دف دون رد �ضجله لع��ب ري��ال  �لأمل��ان��ي��ة 

مدريد، توين كرو�س، ثم تعادلت بهدف ملثله 

2018 مبدينة د�ضلدورف يف ودية �أخرى.  يف 

ويف �ضبتمرب/�أيلول �ملا�ضي، تعادل �لفريقان 

بنف�س �لنتيجة يف �ضتوجتارت يف لقاء �ضمن 

مناف�ضات �لن�ضخة �حلالية من دوري �لأمم 

 24 يف  و�أملانيا  �إ�ضبانيا  وتو�جهت  �لأوروب��ي��ة. 

�ضبع منها وجترع  »�مل��ات��ادور« يف  مبار�ة، فاز 

�ملوقف  �ضيد  �لتعادل  وكان  ت�ضع  �لهزمية يف 

ث��م��اين م����ر�ت، ب��اإج��م��ايل 25 ه��دف��ا ل��ه و30 

ع��ل��ي��ه. و���ض��ي�����ض��ت�����ض��ي��ف م��ن��ت��خ��ب »ل روخ����ا« 

يف  �إ�ضبانيا  يف  �لثالثاء  ي��وم  �لأمل���اين  نظريه 

�جلولة �لأخرية من دور �ملجموعات بدوري 

بتعادلها  �إ�ضبانيا  وتنازلت  �لأوروبية.  �لأمم 

�ملجموعة  �ل�ضبت عن �ضد�رة  �ضوي�ضر�  �أم��ام 

�لر�بعة لأملانيا، �لتي �أكرمت �ضيافة �أوكر�نيا 

بثالثة �أهد�ف لو�حد، ليتاأجل ح�ضم �ملتاأهل 

�ملرتقبة  للمو�جهة  �لنهائي  لن�ضف  منهما 

�أملانيا  وتت�ضدر  �ملقبل.  �لثالثاء  يوم  بينهما 

�ملجموعة بر�ضيد 9 نقاط، بفارق نقطة �أمام 

بر�ضيد  ثالثة  �أوكر�نيا  تاأتي  بينما  �إ�ضبانيا، 

متذيلة  ل�ضوي�ضر�  نقاط   3 مقابل  نقاط،   6

�لرتتيب.

روما - وكاالت

ف�����ض��ل ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون����ال����دو، جنم 

وق��ائ��د �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ربت��غ��ايل، يف زي���ارة 

���ض��ب��اك �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ف��رن�����ض��ي، يف �مل��ب��ار�ة 

�إطار لقاء�ت  �ل�ضبت، يف  �لتي جمعتهما 

�لأمم  دوري  م���ن  �خل��ام�����ض��ة  �جل���ول���ة 

�لفرن�ضي  �ملنتخب  وح��ق��ق  �لأوروب���ي���ة. 

ف����وًز� ���ض��ع��ًب��ا ع��ل��ى ن��ظ��ريه �ل��ربت��غ��ايل، 

ب��ه��دف دون م��ق��اب��ل، ت���اأه���ل ع��ل��ى �إث���ره 

�لأمم.  دوري  ن��ه��ائ��ي  لن�ضف  �ل��دي��وك 

لالإح�ضائيات،  »�أوب���ت���ا«  �ضبكة  وذك���رت 

هدف  �أي  ت�ضجيل  يف  ف�ضل  رون��ال��دو  �أن 

6 مباريات  �ضباك فرن�ضا، على مد�ر  يف 

ل��ع��ب��ه��ا �ل������دون �أم������ام �ل����دي����وك خ���الل 

م�ضريته. 

و�أ�ضافت �أن منتخب فرن�ضا هو �أكرث 

م�ضريته  ع��رب  رون��ال��دو  و�ج��ه��ه  خ�ضم 

ومل ينجح يف ت�ضجيل هدف على �لأقل، 

����ض���و�ء م���ع �لأن���دي���ة �ل��ت��ي ل��ع��ب ل��ه��ا �أو 

�لربتغايل.  �ملنتخب 

مصر تحقق اول انتصاراتها االفريقية

سينر يحصد لقب صوفيا للتنس

حمد اهلل ضمن االفضل اسيويا

القاهرة - وكاالت

فوز  �أول  حتقيق  يف  م�ضر  منتخب  جن��ح 

ل���ه يف م�����ض��و�ر ت�����ض��ف��ي��ات ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �أمم 

�أف��ري��ق��ي��ا �مل��ق��ب��ل��ة، وذل���ك ع��ل��ى ح�����ض��اب توجو 

ب���ه���دف ن��ظ��ي��ف وه�����ذ� ه���و �ل���ف���وز �ل��ر���ض��م��ي 

يف  �أوغ��ن��د�  على  �ل��ف��وز  منذ  للفر�عنة  �لأول 

مل  بعدها  وم��ن   2019 �أف��ري��ق��ي��ا  �أمم  بطولة 

ح�ضام  �نت�ضار؟  �أي  �مل�ضري  �ملنتخب  يحقق 

�لأول مع منتخب  ف��وزه  �أي�ضا  �لبدري حقق 

�لقمر  م��ب��ار�ت��ي ج���زر  ت��ع��ادل��ه يف  ب��ع��د  م�ضر 

و�ضهدت  �ل�ضابعة.  �ملجموعة  �ضمن  وكينيا 

حممود  �أه����د�ف  �أول  وت��وج��و  م�ضر  م��ب��ار�ة 

�لون�س مد�فع �لفر�عنة يف �أول ظهور ر�ضمي 

بقمي�س �ملنتخب بعد �أن لعب وديا مرتني مع 

منتخب م�ضر �أمام �لكويت وغينيا. كما �ضهت 

�ملو�جهة عودة رم�ضان �ضبحي وم�ضاركته مع 

�ضهور  و3  ع��ام��ني  غ��ي��اب  بعد  م�ضر  منتخب 

و10 �أيام وكانت �آخر مبار�ة له �أمام �ل�ضعودية 

يف كاأ�س �لعامل �أمام �ل�ضعودية يوم 25 يونيو/ 

حزير�ن 2018. وهذه هي �أول مبار�ة ر�ضمية 

�أن  بعد  م�ضر  منتخب  م��ع  حممد  مل�ضطفى 

�ضارك وديا يف عهد �أجريي �أمام �لنيجر يوم 

2019. ونف�س �حلال لأحمد  �أذ�ر  23 مار�س/ 

�أول  �لذي خا�س  �لأي�ضر،  �لظهري  �أبو�لفتوح 

ل��ه م��ع منتخب م�����ض��ر بعد  م���ب���ار�ة ر���ض��م��ي��ة 

�أم��ام �لنيجر. فوز  �أج��ريي  �أن لعب ودي��ا مع 

باملجموعة  �لأول  �ملركز  يف  جعلهم  �لفر�عنة 

ر�ضيد  نف�س  وه��و  نقاط   5 بر�ضيد  �ل�ضابعة 

جزر �لقمر �لتي خا�ضت مبار�تها �لر�بعة يف 

�ملجموعة �لأحد �أمام منتخب كينيا مبلعبها.

�صوفيا - وكاالت

�أ�ضغر فائز  �أ�ضبح �لإيطايل يانيك �ضيرن 

بلقب يف بطولت �حتاد �لالعبني �ملحرتفني 

يف 12 عاما، عندما تغلب على �لكندي فا�ضيك 

بو�ضبي�ضيل 6-4 و3-6 و7-6 يف نهائي بطولة 

�ضوفيا �ملفتوحة للتن�س .وك�ضف �ضيرن، �لذي 

بطولت  يف  �لأوىل  �لنهائية  مبار�ته  خا�س 

�أج��رب  ن��و�ي��اه مبكر� بعدما  �مل��ح��رتف��ني، ع��ن 

لك�ضر  ف��ر���س  ث��الث  �إن��ق��اذ  على  بو�ضبي�ضيل 

ث��م ك�ضر  �لأول  �إر���ض��ال��ه  ���ض��وط  �لإر����ض���ال يف 

�لثالث.  �ضوطه  يف  �لكندي  مناف�ضه  �إر���ض��ال 

وكان ذلك كافيا ليفوز �لالعب �لبالغ عمره 

19 عاما باملجموعة �لأوىل، وبد� �أنه يف طريقه 

�إر�ضال بو�ضبي�ضيل  حل�ضم �للقب عندما ك�ضر 

م��ب��ك��ر� يف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة.ل��ك��ن �ل��الع��ب 

�لكندي قلب تاأخره بك�ضرين متتاليني ليلجاأ 

وحافظ  �لفا�ضلة.  �ملجموعة  �إىل  �لالعبان 

لل�ضوط  �للجوء  قبل  �إر�ضاله  على  منهما  كل 

�للقب  ون��ال  هادئا  �ضيرن  ظل  حيث  �لفا�ضل 

خلفية  ب�����ض��رب��ة  بو�ضبي�ضيل  �أط�����اح  ع��ن��دم��ا 

خارج �مللعب. و�ضيرن هو �أ�ضغر فائز بلقب يف 

�لياباين  ح�ضد  �أن  منذ  �ملحرتفني  بطولت 

�ملفتوحة  بيت�س  ديلر�ي  لقب  ني�ضيكوري  كي 

بعمر 18 عاما يف 2008.و�أ�ضبح �ضيرن �لالعب 

�ل�ضاد�س �لذي يح�ضد لقبه �لأول يف بطولت 

�مل��ح��رتف��ني ه����ذ� �ل���ع���ام ل��ي��ن�����ض��م �إىل �أوج����و 

و�يلد  �ضيبوت  وتياجو  رود  وكا�ضرب  �أوم��ب��ري 

وميومري كي�ضمانوفيت�س وجون ميلمان.

الريا�ض - وكاالت

عبد  �ل�����ض��ع��ودي  �لن�ضر  ت�����ض��در لع��ب��ا 

�ل����رز�ق ح��م��د �هلل و�ل��رب�زي��ل��ي م��اي��ك��ون، 

دخ��ول  ��ضتطاعت  لع��ب��ني،   6 م��ن  قائمة 

دوري  يف  �ل��الع��ب��ني  لأف�����ض��ل  ت�ضكيلتني 

�أب���ط���ال �آ���ض��ي��ا مل��ن��ط��ق��ة �ل���غ���رب.وت���و�ج���د 

يف  �لرب�زيلي،  و�لالعب  �ملغربي  �ملهاجم 

�ضبكة  و�ضعتها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لت�ضكيلة 

»�أوب���ت���ا« ل��الإح�����ض��ائ��ي��ات، وك��ذل��ك �ضمن 

ت�ضويت  بح�ضب  لعبني  ت�ضكيلة  �أف�ضل 

�جل���م���ه���ور. ووف����ق����ا ل��ل��م��وق��ع �ل��ر���ض��م��ي 

ل���الحت���اد �لآ����ض���ي���وي ل���ك���رة �ل���ق���دم، فقد 

�لقائمتني،  دخ���ول  �ضتة لع��ب��ني يف  جن��ح 

وه����م ع��ب��د �ل������رز�ق ح��م��د �هلل، م��اي��ك��ون 

)�ل��ن�����ض��ر �ل�������ض���ع���ودي( وب����غ����د�د ب��وجن��اح 

)�ل�����ض��د �ل���ق���ط���ري(، ���ض��ج��اع خ��ل��ي��ل ز�ده 

و�ضعيد �آغائي )بري�ضيبولي�س �لإير�ين(، 

�مل���رم���ى ح���ام���د لك  �إىل ج���ان���ب ح���ار����س 

)بري�ضيبولي�س(

مدريد - وكاالت

�أع�����رب ل��وي�����س �إن��ري��ك��ي �مل���دي���ر �لفني 

ملنتخب �إ�ضبانيا، عن ��ضتيائه من �لتعادل 

���ض��د م��ن��ت��خ��ب ���ض��وي�����ض��ر� ب��ن��ت��ي��ج��ة )1-

�لأوروب���ي���ة.  �لأمم  دوري  ب��ط��ول��ة  يف   ،)1

نقلتها  ت�ضريحات  خ��الل  �إنريكي،  وق��ال 

»��ضتحقينا  �لإ�ضبانية:  »ماركا«  �ضحيفة 

�لفوز �ليوم، و�أعتقد �أن هذ� و��ضح«. وعما 

�جل��ز�ء  ركلة  �إه���د�ره  بعد  لر�مو�س  قاله 

تخربوين  �أن  »ميكنكم  �أو���ض��ح:  �لثانية، 

»م�ضاركة  و�أ�ضاف:  �أتذكر«.  ل  فاأنا  �أنتم، 

حر��س   3 ل��دي  �أ�ضا�ضًيا؟  �ضيمون  �أون���اي 

مرمى ر�ئعون، وحتى لو كان لدي 4 �أو 5 

�أثق بهم جميًعا«.

 وتابع م��درب لروخ��ا: »�أن��ا �ضعيد مبا 

�أر�ه من �لفريق، وم�ضتمتع بهم، ومع هذ� 

�لفريق �أذهب �إىل نهاية �لعامل«. و�أردف: 

»�نت�ضار وحيد يف �آخر 5 مباريات؟ هذ� ل 

و�أنظر  �أع��م��ق،  بتحليل  و�ضاأقوم  يقلقني، 

»�ضيكون  وو�����ض���ل:  �أخ�����رى«.  �أ���ض��ي��اء  �إىل 

�لأمر غري عادل �إذ� �نتقدنا ر�مو�س �لآن، 

ولو ح�ضلنا على ركلة جز�ء ثالثة �أو ر�بعة 

قائمة  لدينا  فنحن  ا،  �أي�ضً نفذهم  لكان 

هو  ور�م��و���س  �ل��رك��الت  لهذه  للمنفذين 

�لأول، 

�ملبار�ة«. �لركالت يف  �ضُينفذ كل  وكان 

25 ركلة  �إنريكي: »ر�مو�س �ضجل  و�ختتم 

جز�ء على �لتو�يل، ولن ننتقده �لآن«.

انريكي لن ينتقد راموس
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دبي-العربية

قررت احلكومة الإماراتية، ام�س الأحد، 

ومدتها  للمقيمني  الذهبية  الإق��ام��ة  منح 

10 �سنوات، لعدة فئات.

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  وقال 

ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  دب��ي  حاكم  ال��وزراء 

»ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«:  عليها  اطلعت  »ت��وي��ر«  يف 

»اع��ت��م��دن��ا ال���ي���وم م��ن��ح الإق����ام����ة ال��ذه��ب��ي��ة 

للمقيمني ملدة 10 �سنوات جلميع احلا�سلني 

ع��ل��ى ���س��ه��ادات ال��دك��ت��وراه وك��اف��ة الأط��ب��اء، 

الكمبيوتر  هند�سة  جمالت  يف  واملهند�سني 

والإل����ك����رون����ي����ات وال����ربجم����ة وال��ك��ه��رب��اء 

والتكنولوجيا احليوية، متفوقي اجلامعات 

املعتمدة بالدولة مبعدل 3.8 واأكرث«.

الذهبية  الإقامة  �سيتم منح  اأنه  واأ�ساف 

ل��ل��ح��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��ادات ت��خ�����س�����س��ي��ة يف 

ال�سخمة  البيانات  اأو  ال�سطناعي  الذكاء 

اأو ع��ل��م الأوب���ئ���ة وال��ف��رو���س��ات، ب��الإ���س��اف��ة 

لأوائ������ل ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة يف ال���دول���ة مع 

اأ�سرهم.

هذه  اإن  را���س��د،  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وق��ال 

والعقول  دف��ع��ات  �ستتبعها  الأوىل  ال��دف��ع��ة 

اأن تبقى وت�ستمر معنا يف  واملواهب نريدها 

التنمية والإجنازات. م�سرة 

وال��ب��ط��اق��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 

تاأ�سرات  م��ن  واح��دة  ه��ي  املتحدة  العربية 

الإق���ام���ة ط��وي��ل��ة الأج����ل ل���دول���ة الإم�����ارات 

ال�������س���ادرة مب���وج���ب ن���ظ���ام ب��ط��اق��ة ال��ف��ي��زا 

الذهبية الإمارات، ويوفر برنامج التاأ�سرة 

ملدة  حلاملها  الأم��د  طويلة  اإقامة  الذهبية 

ت�سل اإىل 5 �أو 10 �سنوات بدًل من التاأ�سرة 

القيا�سية ملدة عامني.

ترجمات - اأبوظبي

اأنحاء  اإىل جميع  اللقاحات  تو�سيل  يعترب 

يتطلب  اإذ  وم��ع��ق��دة،  ���س��ع��ب��ة  م��ه��م��ة  ال���ع���امل 

بيئات  يف  املن�سقة  املراحل  من  �سل�سلة  الأم��ر 

يتم التحكم يف درجة حرارها بدقة.

ك��ورون��ا  ل��ق��اح  ع��ل��ى  �سينطبق  الأم����ر  ه���ذا 

نقله  �سيتطلب  اإذ  وا�سع،  نطاق  على  واملنتظر 

التربيد«،  »�سل�سلة  ي�سمى  ما  العامل  دول  اإىل 

ح��رارت��ه  درج���ة  يف  التحكم  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

فائقة. بعناية 

اللقاح  تخزين  ب�سرورة  اخل��رباء  ويو�سي 

يف نطاق درجة حرارة معينة وب�سكل م�ستمر 

)من وقت ت�سنيعها حتى حلظة التطعيم).

من  بها  املو�سى  احل���رارة  درج��ة  وتختلف 

لقاح لآخ���ر، ويف ح��ال ع��دم الل��ت��زام بها ف��اإن 

اللقاح يفقد فعاليته، اأي قدرته على احلماية 

من املر�س.

وم��ث��ا، ي��ح��ت��اج ل��ق��اح ف��اي��زر ال���ذي اأظ��ه��ر 

احلفظ  كورونا،  فرو�س  �سد  كبرة  فعالية 

درج����ة حتت   70 اإىل  ت�����س��ل  ح����رارة  درج����ة  يف 

ال�سفر.

�سعيها  احل��ك��وم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  واأع��ل��ن��ت 

اأخ��رى،  ولقاحات  فايزر  لقاح  على  للح�سول 

هذه  نقل  عملية  لتجهيز  ت�ستعد  بداأت  بينما 

ب�سكل يحافظ على �سامتها، عرب  اللقاحات 

العاملية. التربيد  �سا�سل 

التابع  يوني�سيف  منظمة  موقع  وبح�سب 

���س��ي�����س��اف��ر عرب  ال��ل��ق��اح  اإن  امل���ت���ح���دة،  ل����اأمم 

الطائرة ك�«ب�ساعة مربدة«. ومبجرد و�سوله 

مربدة  غ��رف  يف  تخزينه  يتم  معني،  بلد  اإىل 

بوا�سطة  ال�سحية  املرافق  على  توزيعه  قبل 

»�سيارة مربدة«.

و����س���ددت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ���س��رورة 

غرف  مثل  والنقل  التخزين  »معدات  امتثال 

وال�سناديق  واملجمدات  والثاجات  التربيد 

الباردة ملعاير الأداء والتخزين التي حددتها 

العاملية«. ال�سحة  منظمة 

 100 م��ن  ي��ق��رب  مب��ا  اليوني�سف  وا���س��رت 

وخ���دم���ات  م���ع���دات  اأم����رك����ي  دولر  م��ل��ي��ون 

»�سل�سلة التربيد« منذ عام 2018، حيث تعمل 

م�ستمرة  لقاحات  على  احل�سول  يف  املنظمة 

�سلل  الأطفال، مثل  ت�سيب  باأمرا�س  متعلقة 

الأطفال وغرها.

وذك����رت امل��ن��ظ��م��ة: »ن��ح��ن ن��ع��م��ل ع��ن كثب 

ا�ستمرار  ل�سمان  واحل��ك��وم��ات  ال�سركاء  م��ع 

يف  وكفاءة  بفعالية  العمل  يف  التربيد  �سل�سلة 

كل دولة«.

واخرع فريدريك ماكينلي جونز التربيد 

املتنقل، الذي �سارك يف تاأ�سي�س �سركة ثرمو 

كينغ مع رجل الأعمال »جو« نومرو.

���س��رك��ت��ه يف  ن��وم��رو  ب���اع   ،  1938 ع���ام  ويف 

ل�سركة  ال�سينمائي  ال�����س��وت  م��ع��دات  جم��ال 

اجلديد  الكيان  لت�سكيل  اإنك  �سابايز  �سينما 

قبل  الأم��رك��ي��ة،  احل���راري  التحكم  �سركة   ،

اأن ت�����س��ب��ح ف��ي��م��ا ب��ع��د ���س��رك��ة ث��رم��و ك��ي��ن��غ، 

بال�سراكة مع مهند�سه جونز.

و�سمم جونز وحدة تربيد هواء حممولة 

للتلف،  قابلة  اأغذية  حتمل  التي  لل�ساحنات 

12 يوليو  وح�سلوا على براءة اخراع لها يف 

1940 ، ب��ع��د حت���دي اخ����راع ���س��اح��ن��ة م��ربدة 

�سركاء  قبل  من   1937 ع��ام  غولف  لعبة  على 

ن��وم��رو ، ه���ري وي��رن��ر ال��رئ��ي�����س امل�����س��ارك 

تكييف  �سركة  ورئي�س  للنقل،  ويرنر  ل�سركة 

الهواء الأمريكية اآل فاينبرغ.

اإلمارات تقرر منح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات

70 »تحت الصفر«.. تعرف على البطل الجديد في
 توزيع لقاح كورونا

العربية-وكاالت

اأكرب منطقة جتارة  اآ�سيويا  اقت�سادا   15 �سكل 

تدعمها  �سفقة  يف  الأح��د،  اليوم  العامل  يف  ح��رة 

ال�������س���ني وت�����س��ت��ب��ع��د ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، ال��ت��ي 

واملحيط  لآ�سيا  مناف�سة  جمموعة  من  ان�سحبت 

الهادي يف ظل رئا�سة دونالد ترمب.

ال�ساملة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة  ات��ف��اق  توقيع 

خ���ال ق��م��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه���ان���وي ���س��رب��ة ج��دي��دة 

ال�سابق  الرئي�س  ي�ساندها  ك��ان  ال��ت��ي  للمجموعة 

باراك اأوباما وان�سحب منها خلفه ترمب يف 2017.

الوليات  اهتمام  م��دى  عن  ت�ساوؤلت  وو�سط 

ال�سني  و�سع  ال�سراكة  تعزز  قد  باآ�سيا،  املتحدة 

واليابان  اآ�سيا  �سرق  جلنوب  اقت�سادي  ك�سريك 

العامل  يف  اقت�ساد  اأك��رب  ث��اين  ت�سع  اإذ  وك��وري��ا، 

يف م��ك��ان��ة اأف�����س��ل ل�����س��ي��اغ��ة ق��واع��د ال��ت��ج��ارة يف 

املنطفة.

ال�سراكة  ات��ف��اق  ع��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  غياب 

حلت  التي  املجموعة  وعن  ال�ساملة  القت�سادية 

اأوباما  قادها  التي  الأطل�سي  ال�سراكة عرب  حمل 

العامل من جمموعتني  اقت�ساد يف  اأكرب  ي�ستثني 

املناطق منوا على وجه  اأ�سرع  جتاريتني تغطيان 

الأر�س.

يف املقابل، ي�ساعد اتفاق ال�سراكة القت�سادية 

ب���ك���ني ع���ل���ى ت��ق��ل��ي�����س الع����ت����م����اد ع���ل���ى اأ�����س����واق 

كبرة  باجن،  اإري�س  بح�سب  اخلارج،  وتكنولوجيا 

والتي  ال�����س��ني،  ل�����س��وؤون  اآي.ان.ج�����ي  اقت�ساديي 

ت�����س��ي��ف اأن اخل���اف���ات امل��ت��زاي��دة م��ع وا���س��ن��ط��ن 

عجلت بهذا التحول.

ي�����س��م الت���ف���اق اجل���دي���د ع�����س��را م���ن ال����دول 

اآ���س��ي��ا  ����س���رق  راب���ط���ة دول ج���ن���وب  الأع�������س���اء يف 

وال��ي��اب��ان وك��وري��ا اجلنوبية  وال�����س��ني  )اآ���س��ي��ان( 

ونيوزيلندا. واأ�سراليا 

ووق���ع الت��ف��اق ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة اقرا�سية 

لآ����س���ي���ان ت��راأ���س��ه��ا ف��ي��ت��ن��ام، ف��ي��م��ا ي��ن��اق�����س ق���ادة 

ال�����س��ني اجلنوبي  ب��ح��ر  ال��ت��وت��رات يف  اآ���س��ي��وي��ون 

القت�سادي  للتعايف  خطط  و�سع  على  ويعكفون 

املناف�سة  حتتدم  حيث  اجلائحة  بعد  املنطفة  يف 

بني الوليات املتحدة وال�سني.

من   ،%30 تغطي  ال�سراكة  اإن  فيتنام  وق��ال��ت 

القت�ساد العاملي والن�سبة ذاتها من �سكان العامل 

2.2 مليار م�ستهلك. وت�سل اإىل 

ت��ع��ه��دات  اإن  ال�����س��ي��ن��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

الر�سوم  م��ن  ع��دد  اإل��غ��اء  ت�سمل  اجل��دي��دة  الكتلة 

منها  البع�س  ينفذ  املجموعة،  داخ��ل  اجلمركية 

ع��ل��ى ال���ف���ور وال��ب��ع�����س الآخ����ر ع���ل م����دار ع�����س��رة 

اأعوام.

ال��دول  اأو  املنتجات  ع��ن  تفا�سيل  ت��ذك��ر  ومل 

التي �ستحظي بخف�س فوري للر�سوم.

الأوىل،  »ل��ل��م��رة  ب��ي��ان  ال�����وزارة يف  واأ���س��اف��ت 

ت��رت��ي��ب خلف�س  اإىل  ال�����س��ني وال��ي��اب��ان  ت��ت��و���س��ل 

تاريخية«.  انفراجة  لتحققا  اجلمركية،  الر�سوم 

لكنها مل تذكر تفا�سيل اأخرى.

الأول الذي تن�سم مبوجبه قوى  التفاق هو 

�سرق اآ�سيا - ال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية - 

اإىل اتفاق جتارة حرة واحد.

ك���ان���ت ال���ه���ن���د ان�����س��ح��ب��ت م���ن امل���ح���ادث���ات يف 

لكن  املا�سي،  العام  من  الثاين  ت�سرين  نوفمرب 

زعماء اآ�سيان قالوا اإن الباب مفتوح لن�سمامها.

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. 
تدعمه الصين ويستبعد أميركا

أميركا تمنح »بايت دانس« 15 يوما 
لبيع »تيك توك«

العثور على »سن ضخم« على 
الشاطئ.. وصاحبه ال يزال مجهوال

دبي - العربية

مددت الإدارة الأمركية املهلة التي 

ال�سينية،  دان�س  بايت  ل�سركة  منحتها 

لتنفيذ عملية البيع الق�سري لتطبيق 

حمتمل  حظر  فر�س  قبل  ت��وك،  تيك 

التوا�سل الجتماعي. على تطبيق 

التمديد  اإن  اخلزانة  وزارة  وقالت 

ي��ه��دف اإىل م��ن��ح ال��وق��ت ال��ك��ايف حلل 

الأجنبي  ال�ستثمار  جلنة  م��ع  ال��ن��زاع 

يف الوليات املتحدة.

ق�سائية  دع����وى  ال�����س��رك��ة  ورف��ع��ت 

املنتهية  الرئي�س  اإدارة  ق����رارات  �سد 

ولي�����ت�����ه، دون�����ال�����د ت�����رم�����ب، ب��ال��ب��ي��ع 

الوليات  التطبيق يف  الق�سري وحظر 

امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ات��ه��ام��ات ب���اأن 

متثل  للتطبيق  �سينية  �سركة  ملكية 

تهديدا لاأمن القومي.

اإدارة  �سغوط  ال�سركة حتت  و�سعت 

مع  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اإىل  ت��رم��ب 

ملكية  لنقل  ك���ورب  واأوراك�����ل  ومل����ارت، 

تيك توك اإىل �سركة جديدة.

ترجمات - اأبوظبي

اكت�ساف  م��ن  اأ���س��ب��وع��ني  ن��ح��و  ب��ع��د 

على  ام��راأة  عليها  ع��رثت  �سخمة  �سن 

����س���اط���ئ يف ولي������ة �����س����اوث ك��ارول��ي��ن��ا 

الأم���رك���ي���ة، ل ت����زال الأ���س��ئ��ل��ة ت���دور 

اإل��ي��ه ه��ذه  ال���ذي تنتمي  امل��خ��ل��وق  ع��ن 

القطعة.

ن�����س��رت  امل���ا����س���ي،  اأك���ت���وب���ر   30 ويف 

ال�سخم  لل�سن  �سوة  تري�سويل  مي�سي 

وق��د  »ف��ي�����س��ب��وك«،  يف  �سفحتها  ع��ل��ى 

عرثت عليها خال زياتها جلزيرة يف 

كارولينا. �ساوث 

ل�سحيفة  تري�سويل  مي�سي  وقالت 

�سن  »اإن���ه  املحلية:  كارولينا«  »���س��اوث 

جميل«.

و�سارع م�ستخدمو و�سائل التوا�سل 

الجتماعي للتكهن ب�ساأن نوع املخلوق 

���س��اح��ب ال�����س��ن ال��غ��ري��ب، وك��ت��ب اأح��د 

ل�سمكة  يكون  اأن  بد  »ل  امل�ستخدمني: 

قر�س كبرة«.

بالغرة  ي�سعر  اإنه  اآخر  رجل  وقال 

م���ن امل�����راأة ال��ت��ي ع���رثت ع��ل��ى ال�����س��ن، 

اجل���زي���رة  يف  ع����رث  اأن������ه  اإىل  م�������س���را 

الآن،  اأ�سغر حتى  �سنا   48 على  نف�سها 

�سن  اأي  ع��ل��ى  ي��ع��رث  اأن���ه مل  اأك���د  لكنه 

بهذا احلجم.

ورجح البع�س اأن يكون ال�سن لنوع 

التي  ال��ق��ر���س،  اأ���س��م��اك  م��ن  منقر�س 

ك���ان���ت جت����وب ال���ب���ح���ار م��ن��ذ م��اي��ني 

ال�سنني.

اأ����س���ن���ان  اإن  ق����ال����وا  ب���اح���ث���ني  ل���ك���ن 

العثور  مت  التي  ال��ق��دمي��ة«  »ال��ق��رو���س 

ع��ل��ي��ه��ا ع����ادة م���ا ت���ك���ون اأك����رب م���ن يد 

»فوك�س  �سبكة  ذكرت  وفقما  الإن�سان، 

نيوز« الإخبارية الأمركية.

وق����ال����ت ت���ري�������س���وي���ل ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة: 

م�سدومة  واأن��ا  وقفت  ثم  »التقطتها، 

لقد  يدي.  اأحملها يف  كنت  بينما  جدا 

اأ���س��ق��ط��ت��ه��ا ع��ل��ى ال���رم���ال واأن����ا اأ���س��رخ 

مت��ام��ا م��ث��ل ط��ف��ل ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 5 

�سنوات«.

وت��اب��ع��ت: »ق��ف��زت لأع��ل��ى ولأ���س��ف��ل 

اأ���س��دق  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  اأب��ك��ي. ل  وك��ن��ت 

�سنا  للتو  لقد وج��دت  اإل��ه��ي،  ي��ا  ه��ذا. 

�سخما«.

info@alanbatnews.net

إلى متى؟

القول الفصل

طباع  نكت�سف  اأن��ن��ا  ال��ق��ول  ميكن  ادق  وب�����س��ورة  الأردين،  ال�����س��ارع  اأم��ر  غ��ري��ب 

املجتمع،  هذا  يف  ن�ساهدها  اأن  اعتدنا  التي  تلك  هي  لي�ست  و�سلوكيات  و�سفات 

فحجم التنمر الذي نلم�سه يف حديث هوؤلء وت�سرفاتهم غر مقبول ول ميكن 

املواطنني  اأغلب  �سفحات  خ��ال  وم��ن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ت�سديقه. 

تنبعث منها رائحة غر زكية، رائحة ل متت لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ب�سيء.

ال�سني،  اأو  تنزانيا  اأو  اأمركا  مواطني  لي�سوا  بالتاأكيد  النواب؟،  انتخب  من 

ب��اخ��ت��ي��ار ممثليهم يف  ال��د���س��ت��وري  م��ار���س��وا حقهم  الأردن���ي���ون مم��ن  ن��ح��ن،  اإن��ه��م 

اأجل  ال�سالح من  انتخاب  منه  الهدف  يكون  اأن  اختيار يفر�س  النواب،  جمل�س 

ال�سالح العام. توجهنا ل�سناديق القراع من اأجل ذلك، لكن �سرعان ما اأطلقنا 

ونرف�س  ذاك،  ون��ه��اج��م  ه��ذا،  ننتقد  وبتنا  ال��داخ��ل��ي��ة  ملكنوناتنا  مبكرا  ال��ع��ن��ان 

ونحلل. ونف�سر  ونخمن،  ونحتج، 

كنا  عندما  اأننا  ون�سينا  فا�سل،  باأنه  املجل�س  على  وحكمنا  �سيء  كل  ا�ستبقنا 

ولأنها  ذاتها،  هي  تفوز  التي  الوجوه  لأن  ل�سببني  ذلك  نفعل  كنا  النواب  نهاجم 

 100 نحو  اأمام  فنحن  اليوم  اأما  واملواطنني،  للوطن  يذكر خدمة  �سيء  تفعل  مل 

الدولة. �سكان هذه  نائبا منتخبا من قبل   130 اأ�سل  نائب جديد، من 

يف  كنا  عندما  رمبا  املنتخبني،  النواب  بني  من  �سنا  ال�سغر  هي  اأردنية  �سيدة 

كبرة  �سخ�سيات  مع  �سرو�سا  حربا  خا�ست  هي  بينما  فراغا،  نعي�س  كنا  عمرها 

ذلك  ومع  كبرة،  انتخابية  اأ�سواتا  وحققت  بذلك  وجنحت  نيابي،  مبقعد  للفوز 

ي�سيبنا  اأن  ميكن  تلفاز،  �سا�سة  على  منها  ب�سيط  فخطاأ  األ�سنتنا،  من  ت�سلم  مل 

األ�سن رواد مواقع التوا�سل الجتماعي، مل يحرموها ومل  جميعنا، كان علكة يف 

الفي�س  فو�سى  من  ن�ستمها  نتنة  رائحة  اإنها  �سابقا  قلت  كما  اأنف�سهم.  يرحموا 

وتوتر. بوك 

ع�سرتنا  اأب��ن��اء  م��ن  ن��دع��م  م��ن  لأن  ال��ف��ائ��زي��ن  منجز  م��ن  للتقليل  و���س��ارع��ن��ا 

مبا  ه��وؤلء  ف��رح��ة  قتلنا  ور���س��ب.  احل��ظ  يحالفه  مل  ا�سدقائنا  اأو  اأن�سبائنا،  اأو 

وطامة  عليهم  "كورونا" ويل  كما  وكنا  بالن�سر،  ال�ستمتاع  وحرمناهم  حققوه، 

وكره  واحباط  اغتيال  �ساحات  اإىل  حتولت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  كربى. 

م�سبوقة. غر 

جتاوز  يف  جنحت  التحديات  كل  ورغم  ظروفها،  اأ�سعب  يف  متر  الدولة  اليوم 

بذلك،  نتغنى  اأن  وا�ستخ�سرنا  للعامل،  كر�سالة  به  مت�سكت  د�ستوري  ا�ستحقاق 

واأ�سلحتنا،  بنادقنا  اأكتافنا  على  حاملني  ال�سوارع  اإىل  اخل��روج  عن  نتوان  ومل 

وا�سغلت  ال��ن��ا���س،  ح��ي��اة  ه���ددت  زائ��ف��ة،  وه��م��ي��ة  اح��ت��ف��الت  ال��ر���س��ا���س يف  لنطلق 

القانون. والتحري عن هوؤلء اخلارجني عن  البحث  اأجهزتها يف  بكافة  الدولة 

ك���ورون���ا ت���اأخ���ذ م���ن ح��ي��ات��ن��ا ال��ك��ث��ر ال��ك��ث��ر، وال���و����س���ع الق���ت�������س���ادي ي����وؤرق 

نف�سه،  على  منق�سم  واملجتمع  م�سبوق،  غر  وع��وز  فقر  يف  والنا�س  م�ساجعنا، 

وم��ع ذل��ك مل ن��ع��د م��درك��ني خل��ط��ورة م��ا من��ر ب��ه. ا���س��ت��ه��ت��ار وا���س��ت��ه��زاء م��ن كل 

الو�سع  نلم�سه.  لها، ول فعل  اأثر  النواحي، واحلكومة لاأ�سف غر موجودة، ل 

اأبدا. ل يطاق 

اأنف�سنا،  اأم���ام  م�����س��وؤول��ني  ل��ن��ك��ون  ج��دي��د،  م��ن  التمو�سع  اإع���ادة  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

لكن  حقوقنا،  توفر  ل�سمان  م�سوؤولة  الدولة  كما  علينا،  التي  الواجبات  واأمام 

ب�سورة  اأو  بوك،  الفي�س  على  مبن�سور  اأنف�سنا  حب�س  وا�سلنا  اإن  يحدث  لن  ذلك 

يحتمل  ل  الو�سع  م�سوؤولة.  غر  ب�سورة  تناقله  ويتم  ين�سر  بفيديو  اأو  مزيفة، 

نفعل؟. التفافة  حقيقية، فهل  اإىل  الأمر يحتاج  التدهور.  املزيد من 

الجغبير حسين 


