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 71وفاة و 5861إصابة كورونا جديدة

3

في كلمة له بمنتدى بلومبيرغ

االنباط -عمان

�شارك جاللة امللك عبداهلل الثاين،
عرب تقنية االت�صال املرئي ام�س االثنني،
يف منتدى بلومبريغ لالقت�صاد اجلديد
ال� ��ذي ي�ع�ق��د يف �إط � ��ار ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
لتح�صني نظم االقت�صاد العاملي ،خا�صة
يف مواجهة تداعيات وباء كورونا.
ويبحث املنتدى الذي يعقد مب�شاركة
ر�ؤ�ساء دول حاليني و�سابقني وم�س�ؤولني
حكوميني و�أك��ادمي �ي�ين ورج ��ال �أع�م��ال
وخرباء اقت�صاد من جميع �أنحاء العامل،
ع�ل��ى م��دى �أرب �ع��ة �أي� ��ام� ،آل �ي��ات ت�شجيع
العمل امل�شرتك حول العامل مع الرتكيز
على اال�ستدامة وحتقيق النمو ال�شامل.
و�ألقى جاللة امللك ،كلمة يف املنتدى،
ف�ي�م��ا ي�ل��ي ن���ص�ه��ا»:ب���س��م اهلل ال��رح�م��ن
الرحيم�أ�صدقائي الأعزاء.،
التفا�صيل �ص «»2

االنباط -ال�سلط

�سلم وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
ال��زك��اة ال��دك �ت��ور حم�م��د اخل�لاي�ل��ة ام�س
االث �ن�ين ،م���س��اع��دات عينية ون�ق��دي��ة �إىل
مدير ق�ضاء زي التابع ملحافظة البلقاء
وم��دي��ر �أوق � ��اف ال�ب�ل�ق��اء ل�ت��وزي�ع�ه��ا على
الأ�سر الفقرية واملحتاجة هناك.

وق ��ال اخل�لاي �ل��ة خ�ل�ال رع��اي �ت��ه ام�س
اخل�يري يف منطقة زي� ،إن ال��وزارة د�أب��ت
على �إقامة �أي��ام خريية يف مناطق جيوب
الفقر بجميع حمافظات اململكة لتقدمي
م��ا �أم�ك��ن م��ن م���س��اع��دات عينية ونقدية
وت��رم�ي��م م�ن��ازل الأ� �س��ر ال�ف�ق�يرة وت��وزي��ع
امل�شاريع الإنتاجية على الأ�سر املحتاجة.
التفا�صيل �ص «»4

الوزني :نسعى إلستقطاب إستثمارات
تولد فرص عمل
االنباط -عمان
�أكد رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور خالد
ال��وزين خ�لال م�شاركته يف �أع�م��ال االجتماع
الإقليمي ح��ول “�آفاق �سيا�سة اال�ستثمار يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا”
وال��ذي تنظمه منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  OECDمب�شاركة  8دول عربية
(اجل ��زائ ��ر وم���ص��ر والأردن ول �ب �ن��ان وليبيا

عبيدات :مستقبل وضعنا الصحي
سيكون مبشرا
االنباط-عمان
�أكد وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات �أن
ه�ن��اك م��ؤ��ش��رات ايجابية بالو�ضع ال��وب��ائ��ي يف
الأردن وترتاوح �أعداد اال�صابات بني � 5آالف وال
تتجاوز � 6آالف ا�صابة وال ترتفع �أعداد اال�صابات
ب�صورة كبرية.
وقال خالل م�ؤمتر �صحفي يف رئا�سة الوزراء
االث�ن�ين� ،إن��ه على الرغم من ع��دد الفحو�صات
الكبري كانت ن�سبة الفحو�صات االيجابية �أقل

وال يوجد �أي تطور �سلبي بالو�ضع الوبائي يف
الأردن خالل الأ�سبوع املا�ضي.
و�أ��ض��اف �أن احلكومة ووزارة ال�صحة قررت
زيادة القدرات يف امل�ست�شفيات ورفع عدد الأ�سرة
العادية و�أ�سرة العناية املركزة و�أجهزة التنف�س،
ل �ك��ي ت �ك��ون ال� � ��وزارة ق � ��ادرة ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل مع
اال�صابات التي حتتاج للدخول يف امل�ست�شفيات،
ح�ي��ث مت م�ضاعفة �أع� ��داد الأ� �س��رة ب��الأ��س��اب�ي��ع
املا�ضية م��ن خ�لال ا�ستئجار �أح��د امل�ست�شفيات
ال ��ذي ب ��د�أ با�ستقبال احل� ��االت ،ك�م��ا مت توقيع

 5333أسيرًا فلسطينيًا
اجتازوا امتحانات الثانوية العامة
في السجون االسرائيلية
االنباط-وكاالت
�أ�شاد مركز الأ�سرى للدرا�سات يوم االثنني
ب�ن���ض��ال الأ� �س ��رى والأ�� �س�ي�رات الفل�سطينيات
يف ال �� �س �ج��ون اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة وه �ي �ئ��ة �� �ش� ��ؤون
الأ��س��رى وامل�ح��رري��ن ووزارة الرتبية والتعليم
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ى ل�ن�ج��اح�ه��م يف م��واج �ه��ة �سيا�سة
ال�ت�ج�ه�ي��ل اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ى م�ن�ع��ت ت�ق��دمي
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وح��رم��ان �ه��م م��ن االن�ت���س��اب
للجامعات منذ ما يزيد عن الع�شر �سنوات
وق � ��ال م��دي��ر م��رك��ز الأ� � �س� ��رى ل �ل��درا� �س��ات
الدكتور ر�أف��ت حمدونة �أن جناح � 400أ�سري يف

امتحانات الثانوية العامة ه��ذا ال�ع��ام ، 2020
وجناح  5333طالب �أ�سري على مدار �سبع �سنوات
من العام (  ) 2020 2014بتجربة فريدة ورائدة
وغري م�سبوقة يف حركات التحرر العاملية ت�ؤكد
على �إرادة الأ��س��رى الفل�سطينيني يف ال�سجون
وانتمائهم للعملية التعليمية وا�صرارهم على
حتويل ال�سجون �إىل قاعات جامعية ومدرا�س
تعليمية ولف�صول درا�سية و�أ�ضاف د .حمدونة
�أن �سلطات االح �ت�لال ق��ام��ت بعرقلة العملية
التعليمية من خالل �سن قانون �شاليط .

التفا�صيل �ص «»9

ات�ف��اق�ي��ات م��ع امل�ست�شفيات اخل��ا��ص��ة لتحديد
ع��دد م��ن الأ� �س��رة ملر�ضى ك��ورون��ا املحولني من
امل�ست�شفيات احلكومية.
وب�ين �أن��ه مت التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة
الن �� �ش��اء  3م���س�ت���ش�ف�ي��ات م �ي��دان �ي��ة يف ال��و��س��ط
وال �� �ش �م��ال واجل �ن��وب وخ�ل�ال � 3أ� �س��اب �ي��ع �إىل 4
�أ�سابيع �ستكون امل�ست�شفيات قادرة على ا�ستقبال
امل ��ر�� �ض ��ى ،ون �� �س �ب��ة اال�� �ش� �غ ��ال ل ل��أ�� �س ��رة ب��احل��د
املقبول..

التفا�صيل �ص «»3

تفويض وزير الصحة بوضع اليد
على اي مستشفى لـ «كورونا»
االنباط -عمان

الملك :لقاح كورونا يجب أن يكون
متاحًا للجميع

وزير األوقاف يسلم مساعدات
لألسر المحتاجة في زي

إغالق منشآت وحظر تقديم االرجيلة

وامل �غ��رب وال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية وت��ون����س)،
وع ��دد م��ن دول �أوروب� ��ا وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
والعربية ،على الأول��وي��ة املتعلقة بالقواعد
والإجراءات املتعلقة باال�ستثمار والتي يجب
�أن تكون وا�ضحة ومرتبطة ببع�ضها البع�ض
�إ��ض��اف��ة �إىل �إرت�ب��اط�ه��ا ب��احل��وك�م��ة الر�شيدة
والتن�سيق القوي .

التفا�صيل �ص «»8

�أ��ص��در رئي�س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ب�شر
اخل���ص��اون��ة �أم ��ر ال��دف��اع رق��م  23ل�سنة
 2020ال���ص��ادر مبقت�ضى �أح �ك��ام قانون
الدفاع رقم  13ل�سنة .1992
وتاليا ن�صه�:أمر الدفاع رقم  23ل�سنة
� � 2020ص��ادر مب�ق�ت���ض��ى �أح� �ك ��ام ق��ان��ون
الدفاع رقم  13ل�سنة .1992
ا�ستنادا لأح�ك��ام امل��ادة  3وامل��ادة  4من
ق ��ان ��ون ال ��دف ��اع رق ��م  13ل���س�ن��ة ،1992

ومل��واج�ه��ة ت�ف��اق��م ان�ت���ش��ار وب ��اء ف�يرو���س
كورونا ،ول�ضمان توافر العناية ال�صحية
ل�ل�م���ص��اب�ين ،اق ��رر �إ� �ص��دار �أم ��ر ال��دف��اع
التايل�:أوال :يفو�ض وزير ال�صحة بو�ضع
اليد على �أي م�ست�شفى كلياً �أو جزئياً
وحمتوياته وتكليف �إدارات ��ه والعاملني
ف�ي��ه ب��اال� �س �ت �م��رار بت�شغيله ال�ستقبال
مر�ضى وب��اء ف�يرو���س ك��ورون��ا املحولني
من وزارة ال�صحة فقط.
التفا�صيل �ص «»2

خالل مباحثات مع نظيره الفلسطيني

الصفدي  :تحقيق السالم العادل
عبر حل الدولتين
االنباط -عمان

ب �ح��ث ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن �أمي ��ن
ال�صفدي ووزير خارجية دولة فل�سطني
ال�شقيقة الدكتور ريا�ض املالكي ،ام�س
االثنني ،تطورات الق�ضية الفل�سطينية
واجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لإي�ج��اد �أف��ق حقيقي
لإع��ادة �إط�لاق مفاو�ضات ج��ادة وفاعلة
حلل ال�صراع على �أ�سا�س حل الدولتني
وفق القانون الدويل وقرارات ال�شرعية
الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
و�أك ��د ال���ص�ف��دي وامل��ال�ك��ي �أن حتقيق

ال�سالم العادل وال�شامل وال��دائ��م خيار
ا��س�ترات�ي�ج��ي ع�بر ح��ل ال��دول�ت�ين ال��ذي
ي�ضمن جت�سيد ال��دول��ة الفل�سطينية
امل���س�ت�ق�ل��ة ذات ال �� �س �ي��ادة ع �ل��ى خ�ط��وط
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية على �أ��س��ا���س القانون
ال � ��دويل وق� � ��رارات ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة
ومبادرة ال�سالم العربية ومبد�أ الأر�ض
مقابل ال�سالم .و�شددا على �ضرورة وقف
�إ�سرائيل جميع �إج��راءات�ه��ا الال�شرعية
التي تقو�ض حل الدولتني .
التفا�صيل �ص «»5

إطالق برنامج نمو األردن لتحفيز
الشركات الرقمية على التوسع
االنباط -عمان

�أط �ل �ق��ت وزارة االق �ت �� �ص��اد ال��رق�م��ي
وال��ري��ادة ،ب��رن��ام��ج من � ّو الأردن (تطوير
الأع� �م ��ال) ب �ه��دف ت �ق��دمي م�ن��ح وح��واف��ز
ل �ل �� �ش��رك��ات ال��رق �م �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ خططها
التو�سعية يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية
وتطوير �أعمالها.
وب�ح���س��ب ب �ي��ان ��ص�ح��ايف ع��ن ال � ��وزارة،

ام�س االثنني ،يعد الربنامج �أحد احلوافز
املقدمة للقطاع اخلا�ص التي تندرج حتت
مظلة م���ش��روع «ال���ش�ب��اب والتكنولوجيا
والوظائف «ال��ذي �أطلقته احلكومة قبل
ن �ح��و ��ش�ه��ري��ن ل�ت�ح���س�ين ف��ر���ص ال��دخ��ل
امل �ت ��أت��ي م��ن ال �ق �ط��اع ال��رق �م��ي الأردين،
وتو�سيع اخلدمات الرقمية احلكومية.
التفا�صيل �ص «»8

الهياجنة يعلن شفاء  85ألفا و609
حاالت كورونا

االنباط -عمان

�أك ��د �أم�ي�ن ع��ام وزارة ال���ص�ح��ة ل���ش��ؤون
الأوبئة م�س�ؤول ملف كورونا الدكتور وائل
ه�ي��اج�ن��ة �أن رق ��م اال� �ص��اب��ات ك �ب�ير وي�ع�ن��ي
�أننا مبرحلة انت�شار جمتمعي ولكن ن�سبة
اال�صابات للفحو�صات الكلية ظهرت �أكرث
م ��ن م� ��رة وه� ��و �أم � ��ر ج �ي��د .و�أع� �ل ��ن خ�لال
م�ؤمتر �صحفي االث�ن�ين ،عن �شفاء 85609
ح��االت م�صابة بفريو�س كورونا يف الأردن،
معلنا وج ��ود  62087ح��ال��ة ن�شطة و�سيتم

التعامل مع احلاالت ب�شكل يومي.
وقال �إن ن�سبة اال�شغال يف الأ�سرة العادية
تبلغ  ،%45 - %43فيما تبلغ ن�سبة اال�شغال
ب�أ�سرة العناية احلثيثة  ،%54 - 53فيما تبلغ
ن�سبة ا�شغال �أجهزة التنف�س نحو .%34
وبني �أن هناك مركز للتحكم يف الأ�سرة
ويعتمد على ل��وح��ة حتكم ال�ك�ترون�ي��ة بكل
م�ست�شفى ي�ت�ع��ام��ل م��ع ك��ورون��ا يف الأردن
ويقومون مب��ده يف الأرق��ام ون�سب اال�شغال
وي �ت ��م م ��ن خ�ل�ال ��ه ت ��وف�ي�ر �أ� � �س ��رة يف ح��ال
ك��ان ه �ن��اك ن�سبة ا��ش�غ��ال ك �ب�يرة يف اح��دى

امل�ست�شفيات ب�أحد الأقاليم.
و�شدد على �أن ع��دد اال�صابات يف الأردن
قد يكون �أك�ثر من مليون خ�لال � 11شهراً
املا�ضية ،ولكن ال يوجد مليون حالة الآن
ول�ك��ن ع��دد احل��االت منذ ب��داي��ة الأزم ��ة قد
يكون �أكرث من مليون.
ول �ف��ت �إىل �أن� ��ه مت ال �ت �ع��اق��د ل �� �ش��راء ما
ن�سبته  %10م��ن ل�ق��اح ك��ورون��ا م��ن حتالف
تديره منظمة ال�صحة العاملية.
التفا�صيل �ص «»3

 25مستوطنة تستنزف سلفيت وقراها على مدار الساعة
االنباط-وكاالت
�أف��اد باحث ومتابع ل�ش�ؤون اال�ستيطان يف
ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ان م�ساحة امل���س�ت��وط�ن��ات يف
حمافظة �سلفيت ت��زداد با�ضطراد وت�ستنزف
اك�ث�ر م��ن  %70م��ن م���س��اح��ة ارا� �ض��ي �سلفيت
وق ��راه ��ا ح �ي��ث ت�ب�ل��غ م���س��اح��ة امل �ح��اف �ظ��ة 204
ك��م ب��ات غالبيتها ب�ي��د امل���س�ت��وط�ن�ين ،وي��وج��د
 8000دومن تتبع ل�سلفيت �صادرها االحتالل
او ع��زل �ه��ا خ �ل��ف اجل� ��دار ل���ص��ال��ح ث ��اين اك�بر
م���س�ت��وط�ن��ة» اري �ئ �ي��ل» وال��وح �ي��دة ال �ت��ي فيها
جامعة ا�ستيطانية
و�أك � ��د م� �ع ��ايل ،ان ع ��دد امل �� �س �ت��وط �ن��ات ه��و

 25م���س�ت��وط�ن��ة يف حم��اف�ظ��ة �سلفيت بع�ضها
ي �ت��داخ��ل م ��ع حم��اف �ظ��ات :ن��اب �ل ����س ورام اهلل
وقلقيلية وطولكرم
و�أ�ضاف معايل ان عدد امل�ستوطنني الدقيق
يف حمافظة �سلفيت ال يف�صح عنه االحتالل
وه ��و م��ا ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ب�ق�ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات ،اال
ان ال�ت�ق��دي��رات ت�شري ل  100ال��ف م�ستوطن
ي� � � ��زدادون م ��ع م � ��رور ال ��وق ��ت وه� ��و م ��ا ج�ع��ل
��س�ل�ف�ي��ت امل �ح��اف �ظ��ة االوىل امل��ر� �ش �ح��ة ل�ت�ف��وق
ع��دد امل���س�ت��وط�ن�ين ال �ط��ارئ�ين ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ع��دد
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ين اال� �ص �ل �ي�ين م �ن��ذ م �ئ��ات واالف
ال�سنني

التفا�صيل �ص «»9

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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في كلمة له بمنتدى بلومبيرغ

الملك :لقاح كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع
صناعاتنا الدوائية قادرة على المساهمة بهذه المهمة
اهمية تحسين الوصول للخدمات الصحية وتعزيز األمن الغذائي
شبابنا ابتكروا حلو ً
ال رقمية لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم
االنباط -عمان
� �ش��ارك ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،عرب
تقنية االت�صال املرئي ام�س االثنني ،يف منتدى
بلومبريغ لالقت�صاد اجلديد الذي يعقد يف �إطار
تعزيز التعاون لتح�صني نظم االقت�صاد العاملي،
خا�صة يف مواجهة تداعيات وباء كورونا.
ويبحث املنتدى الذي يعقد مب�شاركة ر�ؤ�ساء
دول ح��ال�ي�ين و��س��اب�ق�ين وم���س��ؤول�ين حكوميني
و�أكادمييني ورج��ال �أعمال وخ�براء اقت�صاد من
جميع �أنحاء العامل ،على مدى �أربعة �أيام� ،آليات
ت�شجيع العمل امل�شرتك حول العامل مع الرتكيز
على اال�ستدامة وحتقيق النمو ال�شامل.
و�أل�ق��ى جاللة امل�ل��ك ،كلمة يف امل�ن�ت��دى ،فيما
يلي ن�صها»:ب�سم اهلل الرحمن الرحيم�أ�صدقائي
الأع��زاء،ي���س�ع��دين �أن �أ��ش��ارك�ك��م يف ه��ذا املنتدى
العاملي ،و�أن �أ�ساهم يف حواركم امل�ستفي�ض ،خالل
هذه الفرتة اال�ستثنائية من تاريخنا احلديث.
وكما هو وا�ضح يف نقا�شاتكم هذا اليوم ،ف�إن
جائحة كورونا وتداعياتها قد �أحدثت حتوالت يف
عاملنا ،عز نظريها يف الع�صور ال�سابقة.

هذه التحوالت تدق ناقو�س اخلطر ،وت�ؤكد لنا
�أننا نحتاج لبع�ضنا البع�ض ،و�أن حياة كل �إن�سان
ثمينة .كما تبني لنا �أن امل�شكلة التي تواجه بلدا
هي فعلياً تواجه جميع البلدان؛ لذا ال ميكننا �أن
نختار بب�ساطة �أن نعزل �أنف�سنا عن العامل ،و�أن
نتوقع النجاة من اجلائحة دون �أ�ضرار.
وبالرغم من �أن التعاون ال��دويل يف الأع��وام
ال�سابقة ال يت�صف بالكمال� ،إال �أنه من الأف�ضل
لنا �أن نعمل على تر�سيخ �أ�س�س نظامنا العاملي،
ال �أن نتخلى ع�ن��ه ،و�أن ن�سعى لتح�سني و�إع ��ادة
��ض�ب��ط ال �ع��ومل��ة .وق ��د م�ن�ح�ت�ن��ا ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
ال�ف��ر��ص��ة ال �ف��ري��دة ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ذل ��ك ،لإي �ج��اد
�أ��س��ال�ي��ب لتح�صني ع��امل�ن��ا يف م��واج�ه��ة الأزم ��ات
الراهنة وامل�ستقبلية ،مبا يف ذلك الت�أثري الوا�ضح
وامل�ستمر للتغري املناخي.
ه �ن��اك ث�ل�اث��ة حم� ��اور ت���س�ت��دع��ي اه�ت�م��ام�ن��ا
ال � �ف� ��وري ،وه� ��ي حت �� �س�ين ال ��و� �ص ��ول ل�ل�خ��دم��ات
ال���ص�ح�ي��ة ،وت �ع��زي��ز الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،وت�شجيع
االبتكار لتحفيز التعايف.
�أ��ص��دق��ائ��ي،ل�ق��د ك�شف ل�ن��ا ه��ذا ال��وب��اء م��دى
ت��راب�ط�ن��ا؛ �إذ ن�ح��ن ��س��وا��س�ي��ة يف م��واج�ه�ت��ه ،وال

�أح��د حم�صن ،فدعونا ّ
ن�سخر ترابطنا ملحاربته
م��ن خ�لال ال�ت��وزي��ع ال�ف�ع��ال للقاحات وال�ع�لاج.
علينا التعامل م��ع ال�ل�ق��اح ك�سلعة ع��ام��ة ،يجب
�أن تكون متاحة للجميع .وال�صناعات الدوائية
يف الأردن ق ��ادرة على امل�ساهمة يف ه��ذه املهمة،
ل�ضمان �إنتاج اللقاح وتوزيعه ب�شكل كاف ،خا�صة
على املجتمعات املعر�ضة للخطر ،مثل الالجئني
والأ�سر التي تعي�ش حتت خط الفقر.
كما �أن الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ي�ستدعي اهتمامنا
الفوري؛ �إذ من املتوقع �أن يرتفع عدد املعر�ضني
خلطر نق�ص ال�غ��ذاء �إىل  265مليون �شخ�ص
هذا العام ،ب�سبب الأث��ر االقت�صادي الناجم عن
اجلائحة� ،أي بارتفاع يقدر بحوايل  130مليون
�شخ�ص عن العام املا�ضي.
وال بد من ت�سهيل الو�صول لتقنيات الزراعة
احلديثة ،خا�صة للمزارعني يف البلدان النامية،
للم�ساهمة يف حت�سني نوعية ووفرة الغذاء.
�إن القطاع ال��زراع��ي الغذائي يف الأردن ،على
�سبيل امل �ث��ال ،ي��وف��ر �سبل املعي�شة حل ��وايل رب��ع
ال�سكان ،وهو �أحد �أكرب م�صادر الت�شغيل لالجئني
وامل� � ��ر�أة يف امل�ج�ت�م�ع��ات ال��ري �ف �ي��ة .وم �ن��ذ ب��داي��ة

اجلائحة� ،أثبت هذا القطاع ح�ضوره ب�شكل كبري
�ضمن �سل�سلة التوريد العاملية ،وهناك �إمكانية
لتو�سعه ب�شكل كبري ،باملزيد من اال�ستثمار وزيادة
ّ
االعتماد على التكنولوجيا.
ب� ��إم� �ك ��ان ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا �أن ت �ك ��ون ��س�ب�ي�ل�ن��ا
ن�ح��و ال �ت �ع��ايف م��ا ب�ع��د «ك ��ورون ��ا» ،ف ��إح��دى �أب ��رز
ج��وان��ب ا�ستجابتنا للجائحة متثلت بنهو�ض
�شبابنا الأردين ملواجهة ال�ت�ح��دي ،حيث قاموا
ب��اب�ت�ك��ار ح�ل��ول رق�م�ي��ة يف وق��ت ق�ي��ا��س��ي ،لتعزيز
قطاعات الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والتجارة

إغالق منشآت وحظر تقديم االرجيلة

تفويض وزير الصحة بوضع اليد على اي مستشفى لـ «كورونا»
االنباط -عمان
�أ�صدر رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة �أم��ر الدفاع رقم
 23ل�سنة  2020ال�صادر مبقت�ضى �أحكام قانون الدفاع رقم  13ل�سنة
.1992
وتاليا ن�صه�:أمر ال��دف��اع رق��م  23ل�سنة �� 2020ص��ادر مبقت�ضى
�أحكام قانون الدفاع رقم  13ل�سنة .1992
ا�ستنادا لأحكام املادة  3واملادة  4من قانون الدفاع رقم  13ل�سنة
 ،1992وملواجهة تفاقم انت�شار وباء فريو�س كورونا ،ول�ضمان توافر
العناية ال�صحية للم�صابني ،اقرر �إ�صدار �أمر الدفاع التايل�:أوال:
يفو�ض وزير ال�صحة بو�ضع اليد على �أي م�ست�شفى كلياً �أو جزئياً
وحمتوياته وتكليف �إدارات ��ه والعاملني فيه باال�ستمرار بت�شغيله
ال�ستقبال مر�ضى وباء فريو�س كورونا املحولني من وزارة ال�صحة
فقط.
ثانيا :يفو�ض وزير ال�صحة بو�ضع ت�سعرية لعالج مر�ضى كورونا
الذين يعاجلون على نفقتهم يف امل�ست�شفيات اخلا�صة.

ثالثا :يعاقب كل من يخالف �أم��ر الدفاع هذا باحلب�س مدة ال
تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات.
و�أ�صدر رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة البالغ رقم 15
ال�صادر باال�ستناد لأحكام �أمر الدفاع رقم  19ل�سنة .2020
وبح�سب البالغ ،تغلق مراكز البلياردو وال�سنوكر الرتويحية،
ومراكز البلياردو وال�سنوكر الريا�ضية ،ومراكز الألعاب الكهربائية
والإلكرتونية ،واملراكز الريا�ضية ،والأكادمييات الريا�ضية ،اعتبارا
من �صباح يوم غد الثالثاء املوافق  2020 /11 / 17وحتى �إ�شعار �آخر.
وت�ضمن البالغ معاقبة مالك و� /أو مدير املن�ش�أة التي تخالف
باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل عن  500دينار
وال تزيد على �ألف دينار �أو بكلتا العقوبتني.
كما ت�ضمن ال�ب�لاغ رق��م  15حظر تقدمي الأرج�ي�ل��ة يف املطاعم
ال�سياحية وال�شعبية واملقاهي و�أي من�ش�أة �أخرى ،مع فر�ض عقوبة
على مالك و� /أو مدير املطعم �أو املقهى �أو املن�ش�أة التي تخالف
باحلب�س م��دة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل عن 500
دينار وال تزيد على �ألف دينار �أو بكلتا العقوبتني.

الداخلية :إعادة فتح حدود جابر غير صحيح

الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،وع �م �ل��وا ع �ل��ى ت��وف�ير اخل��دم��ات
لغرينا يف املنطقة.
ل ��ذا ،ال ب � ّد م��ن مت�ك�ين ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة واال�ستثمار بها ،م��ن خ�لال ت�سهيل
و�صولها للتمويل ،والتكنولوجيا ،والأ� �س��واق،
�أثناء �سعينا نحو النمو والتعايف ال�شاملني.
�أ��ص��دق��ائ��ي،ل�ق��د قلبت جائحة ك��ورون��ا عاملنا
ر�أ�ساً على عقب ،وراح �ضحيتها �أكرث من مليون
�إن�سان ،ويف كل بلد فقدت �أ�سر �أ�شخا�صاً عزيزين،
ك�م��ا خ�سر امل�لاي�ين م���ص��ادر معي�شتهم .يف ه��ذا

املنتدى ،تذكروا تلك الأ�سر .كثريا ما نخو�ض يف
التفا�صيل الفنية ،وال�سيا�سات ،والأرق��ام ،ونن�سى
ما يهمنا حقا .لذا ،و�أنتم تبحثون يف كيفية �إعادة
ب �ن��اء ع��امل �أك�ث�ر م�ن�ع��ة و� �ش �م��وال ،فليكن حفظ
احلياة الإن�سانية هدفكم الأ�سمى.
�أمتنى لكم النجاح».
ويعد منتدى بلومبريغ لالقت�صاد اجلديد،
ال��ذي يعقد يف ن�سخته ال�ث��ال�ث��ة ،من�صة لتبادل
الأفكار وحتديد الفر�ص االقت�صادية ومناق�شة
�آليات التغلب على التحديات االقت�صادية العاملية.

األمير مرعد ووزير النقل يبحثان
تمكين ذوي اإلعاقة
االنباط -عمان

ب�ح��ث ��س�م��و الأم �ي�ر م��رع��د ب��ن رع��د
رئي�س املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإع � ��اق � ��ة ،خ �ل��ال زي ��ارت ��ه،ام� �� ��س
االث �ن�ي�ن ،وزارة ال�ن�ق��ل ول�ق��ائ��ه وزي��ره��ا
م � ��روان اخل �ي �ط��ان� ،آل �ي��ة ت �ع��زي��ز ج�ه��ود
متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�أ��ش��اد �سموه ،باخلطوات احلكومية

على جميع الأ�صعدة والهادفة �إىل �ضمان
و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ل�سائر
حقوقهم.
و�أك� ��د ال��وزي��ر اخل �ي �ط��ان ،ب� ��دوره� ،أن
وزارة ال�ن�ق��ل ل��ن ت ��أل��و ج �ه��دا يف �سبيل
تقدمي الدعم الكامل للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ومتكينهم من ممار�سة حقهم يف
العمل وانخراطهم يف ال�سوق �ضمن بيئة
حتقق امل�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص.

التربية :اختبار وطني لجميع فروع
الصف االول ثانوي
االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م عن
اج��راء اختبار وط�ن��ي� ،إل�ك�ترون�ي��ا ،لطلبة
ال �� �ص��ف احل� � ��ادي ع �� �ش��ر ب�ج�م�ي��ع ف��روع��ه
الأكادميية واملهنية؛ وذلك ل�ضبط نوعية
التعليم.
وقالت ال��وزارة يف بيان ،ام�س االثنني،
�إن االم�ت�ح��ان ال��ذي ي�ستهدف م��ا يقارب
� 118أل��ف طالب وطالبة� ،سيعقد يوم
اخلمي�س املقبل على من�صة در��س��ك ،من
�صباحا ولغاية ال�ساعة
ال�ساعة التا�سعة
ً
ال ��راب �ع ��ة ع �� �ص � ًرا ،م �� �ش�يرة �إىل ان م��دة
االختبار �ساعتان.
وي �ه��دف االخ �ت �ب��ار� ،إىل ق �ي��ا���س م��دى
امتالك الطلبة ملهارات التع ّلم الأ�سا�س ّية
الرتاكمية يف ال�صفوف الدرا�سية ال�سابقة،

وم�ستويات �أداء الطلبة بداللة م�ؤ�شرات
الأداء ،وم��دى امتالكهم مل�ه��ارات اقت�صاد
املعرفة يف املباحث الأ�سا�سية الأربعة (اللغة
العربية ،واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات،
والعلوم) ،بحيث يتقدم الطالب يف مبحث
واح��د فقط م��ن املباحث امل��ذك��ورةُ ،ي��حَ �دَّد
عن طريق املن�صة ع�شوائ ًّيا.
وي�ساعد االختبار على تزويد متخذي
القرار مبعلومات عن ج��ودة التعليم ،مبا
يمُ � ّك�ن�ه��م م��ن ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات املنا�سبة،
وت��زوي��د املعلمني مبعلومات ع��ن جوانب
القوة وال�ضعف يف �أداء طلبتهم ،والك�شف
ع ��ن ال �ف��اق��د ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة نتيجة
التحوّل �إىل التع ُّلم عن بُعد يف ظ ّل جائحة
ك ��ورون ��ا ،وحت��دي��د امل� �ه ��ارات ال �ت��ي ي�ع��اين
ال �ط �ل �ب��ة � �ض �ع � ًف��ا ف �ي �ه��ا ،وو�� �ض ��ع اخل�ط��ط
العالجية املالئمة.

العتوم يرعى أعمال المنتدى الدولي
العلمي التاسع في جامعة ال البيت
املفرق  -االنباط  -يو�سف امل�شاقبة
االنباط -عمان

نفى م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية
�صحة ما تداولته بع�ض املواقع الإلكرتونية

وو�سائل التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن �إع��ادة
فتح مركز حدود جابر.
وق��ال امل���ص��در يف ت�صريح �صحايف ام�س

االث� �ن�ي�ن �إن م ��ا ت ��داول� �ت ��ه ب �ع ����ض امل ��واق ��ع
الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي
بهذا ال�ش�أن غري �صحيح ،فلم ي�صدر �أي قرار

حكومي حيال هذا املو�ضوع حتى الآن ،داعيا
اجلميع ال�ستقاء املعلومات م��ن م�صادرها
الر�سمية

األمن العام :ضبط ثالثة
اسلحة اوتوماتيكية
وخمسة فردية
االنباط -عمان

ق��ال الناطق االع�لام��ي با�سم مديرية
االم��ن ال�ع��ام ان��ه مت �ضبط ث�لاث��ة ا�سلحة
اوتوماتيكية وخم�سة فردية ظهر �أ�صحابها
وهم يطلقون عيارات نارية يف فيديوهات
مت تداولها بعد انتهاء عملية االقرتاع.
و�أو�� �ض ��ح ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي ام ����س ان
ف ��رق ال�ت�ح�ق�ي��ق اخل��ا� �ص��ة وال �ف �ن �ي��ة ال�ت��ي
ت ��ول ��ت ال �ت �ح �ق �ي��ق يف ال �ف �ي��دي��وه��ات ال �ت��ي
جرى تداولها بعد انتهاء عملية االقرتاع،

وا�صلت حتقيقاتها حيث متكنت من �ضبط
ث�لاث��ة ا�سلحة اوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة يف حمافظة
الطفيلة والبادية الو�سطى ومنطقة �سحاب
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة و��س�ي�ت��م ات �خ��اذ االج� � ��راءات
القانونية بحق م�ستخدمي تلك اال�سلحة .
و�أ�� �ض ��اف ان ��ه مت ك��ذل��ك ��ض�ب��ط خم�سة
ا�سلحة فردية اخ��رى ظهر ا�صحابها وهم
يطلقون عيارات نارية يف فيديوهات جرى
تداولها يف اربد وجر�ش والطفيلة واملفرق
والبادية الو�سطى ،و�سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية واالدارية بحقهم.

برعاية رئي�س جامعة ال البيت اال�ستاذ
الدكتور عدنان العتوم وحتت �شعار بالعلم
نبني حا�ضرنا ون��ؤ��س����س مل�ستقبلنا اعمال
املنتدى ال ��دويل العلمي التا�سع يف رح��اب
جامعة ال البيت وال��ذي تنظمه جامعة ال
ال�ب�ي��ت ب��ال�ت�ع��اون م��ع املنظمة االورع��رب�ي��ة
لأب� � �ح � ��اث ال �ب �ي �ئ ��ة وامل� � �ي � ��اه وال� ��� �ص� �ح ��راء
...وي�ستمر مدة ثالثة ايام
��س�يرك��ز امل�ن�ت��دى ب��دورت��ه احل��ال�ي��ة على
االق�ت���ص��اد االخ���ض��ر وال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
الر�ؤى والتطبيق وعلى االقت�صاد الدائري

ملا لهذه املحاور من �أهمية يف حتقيق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ...ك� �م ��ا � �س�يرك��ز امل �ن �ت��دى على
االجتاهات احلديثة يف �صناعة ال�سياحة ال
�سيما فيما بعد جائحة كرونا والتحوالت
العاملية يف ال�سياحة .املنتدى الذي تنظمه
املنظمة الأوروعربية لأبحاث البيئة واملياه
وال�صحراء بالتعاون مع جامعة ال البيت
��س�ت�ن�ط�ل��ق اع �م��ال��ه ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل��واف��ق
 ١٧/١١يف مدرج كلية الهند�سة يف اجلامعة
ال �� �س��اع��ة �� ١١ص�ب��اح��ا وع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ة ال ��زوم
مب�شاركة اك�ثر م��ن  ١٣٠ع��امل��ا وب��اح�ث��ا من
خمتلف دول العامل واع�ضاء هيئة تدري�س
من جامعة ال البيت .

تخصيص قسم لعالج مرضى
الكورونا بمستشفى األمير فيصل
االنباط -الر�صيفة
خ�ص�ص م�ست�شفى الأم�ي�ر في�صل يف ل��واء
ال��ر��ص�ي�ف��ة ق�سما خ��ا��ص��ا ل�ع��زل وع�ل�اج مر�ضى
فريو�س كورونا يتكون من � 15سريرا و� 4أ�سرة
للعناية احلثيثة.
وق��ال م��دي��ر امل�ست�شفى ال��دك�ت��ور ن�ش�أت فرح
ام����س االث �ن�ين� ،إن ا��س�ت�ح��داث الق�سم ج��اء بعد
ت ��زاي ��د �أع� � ��داد امل �� �ص��اب�ين ب��ال �ف�ي�رو���س يف ل ��واء

الر�صيفة ،ولدعم جهود امل�ست�شفيات احلكومية
الأخ ��رى ،وه�ن��اك اي�ضا �ستة �أ��س��رة خ�ص�صت يف
ق�سم الطوارئ ملن ي�شتبه يف �إ�صابتهم بالفريو�س
لفح�صهم ،واذا كانت النتيجة �إيجابية يجري
نقلهم �إىل ق�سم العزل اجلديد.
وب�ين �أن امل�ست�شفى ي�ج��ري �أك�ث�ر م��ن 500
فح�ص كورونا يوميا لكوادر امل�ست�شفى الطبية
والإداري ��ة والت�شغيلية وامل��راج�ع�ين للم�ست�شفى
ممن تظهر عليهم �أعرا�ض الإ�صابة.

املحلي
الثالثاء
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عبيدات :مستقبل وضعنا الصحي سيكون مبشرا

االنباط-عمان
�أك ��د وزي ��ر ال���ص�ح��ة ال��دك �ت��ور ن��ذي��ر ع �ب �ي��دات �أن ه�ن��اك
م ��ؤ� �ش��رات اي�ج��اب�ي��ة ب��ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف الأردن وت�ت�راوح

�أعداد اال�صابات بني � 5آالف وال تتجاوز � 6آالف ا�صابة وال
ترتفع �أعداد اال�صابات ب�صورة كبرية.
وق��ال خ�لال م�ؤمتر �صحفي يف رئا�سة ال��وزراء االثنني،
�إن��ه على ال��رغ��م م��ن ع��دد الفحو�صات الكبري كانت ن�سبة

ال�ف�ح��و��ص��ات االي�ج��اب�ي��ة �أق ��ل وال ي��وج��د �أي ت �ط��ور �سلبي
بالو�ضع الوبائي يف الأردن خالل الأ�سبوع املا�ضي.
و�أ�� �ض ��اف �أن احل �ك��وم��ة ووزارة ال �� �ص �ح��ة ق� ��ررت زي ��ادة
القدرات يف امل�ست�شفيات ورف��ع عدد الأ�سرة العادية و�أ�سرة
ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة و�أج� �ه ��زة ال �ت �ن �ف ����س ،ل �ك��ي ت �ك��ون ال � ��وزارة
ق��ادرة على التعامل مع اال�صابات التي حتتاج للدخول يف
امل�ست�شفيات ،حيث مت م�ضاعفة �أع��داد الأ��س��رة بالأ�سابيع
املا�ضية م��ن خ�لال ا�ستئجار �أح��د امل�ست�شفيات ال��ذي ب��د�أ
با�ستقبال احلاالت ،كما مت توقيع اتفاقيات مع امل�ست�شفيات
اخلا�صة لتحديد عدد من الأ�سرة ملر�ضى كورونا املحولني
من امل�ست�شفيات احلكومية.
وب�ين �أن��ه مت ال�ت�ع��اق��د م��ع ��ش��رك��ة متخ�ص�صة الن���ش��اء 3
م�ست�شفيات ميدانية يف الو�سط وال�شمال واجلنوب وخالل
� 3أ��س��اب�ي��ع �إىل � 4أ��س��اب�ي��ع �ستكون امل�ست�شفيات ق ��ادرة على
ا�ستقبال املر�ضى ،ون�سبة اال�شغال للأ�سرة باحلد املقبول.
ول �ف��ت �إىل �أن ع �ل �ي �ن��ا ال �ع �م��ل م �ع��ا ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن ع��دد
اال��ص��اب��ات ب��الأي��ام والأ��س��اب�ي��ع ال�ق��ادم��ة واالل �ت��زام ب��ارت��داء
الكمامات والتباعد االجتماعي واالب�ت�ع��اد ع��ن التجمعات
وغ�سل الأي��دي هي �أم��ور �سهلة ومهمة وناجعة ،م�ؤكداً �أن
امل�ستقبل �سيكون مب�شرا بو�ضعنا ال�صحي.

الهياجنة يعلن شفاء  85ألفا و 609حاالت كورونا
االنباط-عمان
�أكد �أمني عام وزارة ال�صحة ل�ش�ؤون الأوبئة
م�س�ؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة �أن
رقم اال�صابات كبري ويعني �أننا مبرحلة انت�شار
جمتمعي ولكن ن�سبة اال�صابات للفحو�صات
الكلية ظهرت �أكرث من مرة وهو �أمر جيد.
و�أعلن خالل م�ؤمتر �صحفي االثنني ،عن
�شفاء  85609ح��االت م�صابة بفريو�س كورونا
يف الأردن ،معلنا وج��ود  62087ح��ال��ة ن�شطة
و�سيتم التعامل مع احلاالت ب�شكل يومي.
وق��ال �إن ن�سبة اال�شغال يف الأ�سرة العادية
تبلغ  ،%45 - %43فيما تبلغ ن�سبة اال��ش�غ��ال
ب�أ�سرة العناية احلثيثة  ،%54 - 53فيما تبلغ
ن�سبة ا�شغال �أجهزة التنف�س نحو .%34
وب�ي�ن �أن ه�ن��اك م��رك��ز للتحكم يف الأ� �س��رة

وي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ل��وح��ة حت �ك��م ال �ك�ترون �ي��ة بكل
م���س�ت���ش�ف��ى ي �ت �ع��ام��ل م ��ع ك ��ورون ��ا يف الأردن

وي �ق��وم��ون مب��ده يف الأرق� ��ام ون���س��ب اال��ش�غ��ال
ويتم من خالله توفري �أ�سرة يف حال كان هناك

ن�سبة ا�شغال كبرية يف احدى امل�ست�شفيات ب�أحد
الأقاليم.
و�شدد على �أن عدد اال�صابات يف الأردن قد
يكون �أكرث من مليون خالل � 11شهراً املا�ضية،
ول�ك��ن ال ي��وج��د مليون ح��ال��ة الآن ول�ك��ن عدد
احلاالت منذ بداية الأزمة قد يكون �أكرث من
مليون.
ولفت �إىل �أنه مت التعاقد ل�شراء ما ن�سبته
 %10م ��ن ل �ق��اح ك ��ورون ��ا م ��ن حت��ال��ف ت��دي��ره
منظمة ال�صحة العاملية ،و�شراء  %5من لقاح
ك��ورون��ا م��ن ��ش��رك��ة ك�ب�رى وال���ش��رك��ة ملتزمة
ب �ت��زوي��دن��ا ب��امل �ط �ع��وم م �ب��رداً ل ��درج ��ة ح ��رارة
 80ومل��دة � 5أي��ام م��ن دخ��ول��ه ل�ل��وط��ن ،وتقوماحلكومة بالتوا�صل مع ال�شركات التي ي�سجل
لها بع�ض املطاعيم واحلكومة منفتحة على
هذا الأمر.

الصحة العالمية :اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء

 71وفاة و 5861إصابة كورونا جديدة
االنباط-عمان
�أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ام ����س االث �ن�ين عن
ت�سجيل  71حالة وف��اة و� 5861إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجدّ.
وب �ح �� �س��ب االي� �ج ��از ال� ��� �ص ��ادر ع�ن�ر رئ��ا� �س��ة
ال � ��وزراء ووزارة ال���ص�ح��ة ت��و ّزع��ت اال� �ص��اب��ات
اجلديدة كما يلي:
 ( )3169يف حمافظة العا�صمة ع ّمان. ( )769يف حمافظة �إرب��د ،منها ( )147يفالرمثا.
 ( )437يف حمافظة الزرقاء. ( )293يف حمافظة البلقاء. ( )281يف حمافظة العقبة. ( )202يف حمافظة جر�ش. ( )140يف حمافظة م�أدبا. ( )130يف حمافظة الكرك. )123( -يف حمافظة الطفيلة.

 ( )114يف حمافظة معان ،منها ( )90يفالبرتا.
 ( )102يف حمافظة املفرق. ( )101يف حمافظة عجلون.وبذلك يرتفع �إجمايل عدد حاالت الإ�صابة
يف اململكة �إىل ( )149,539حالة.
كما ُ�س ّجلت ( )71حالة وفاة( ،رحمهم اهلل
ج�م�ي�ع�اً) ل�يرت�ف��ع �إج �م��ايل ع��دد ال��وف �ي��ات �إىل
( )1,843حاالت.
ُ
وب �ل��غ ع ��دد احل � ��االت ال �ت��ي �أدخِ � �ل� ��ت ال �ي��وم
للعالج يف امل�ست�شفيات املعتمدة ( )283حالة،
فيما غ ��ادرت ( )244ح��ال��ة .امل�ست�شفيات بعد
�شفائها.
وي�ب�ل��غ �إج �م��ايل ع��دد احل ��االت ال�ت��ي تتلقّى
العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً ( )2,141حالة،
منهم ( )454حالة على �أ�س ّرة العناية احلثيثة.
و ّ
مت �إج � ��راء ( )26,475ف�ح���ص�اً خم�ب�ر ّي �اً،
لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات ()2,210,501

ف �ح �� �ص �اً ،وب ��ذل ��ك ت �� �ص��ل ن���س�ب��ة ال �ف �ح��و� �ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم �إىل قرابة (.)%22,1
�إجراءات �أخرى:
• يف ظ ّل ا�ستمرار ت�سجيل حاالت �إ�صابة
ال�صحة اجلميع لاللتزام
حمل ّية ،تدعو وزارة
ّ
ب� ��أوام ��ر ال � � ّدف ��اع ،وا ّت� �ب ��اع م �ع��اي�ير ال���س�لام��ة
وال��وق��اي��ة ،وارت� ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع ��دم �إق��ام��ة
التج ّمعات لأكرث من (� )20شخ�صاً ،وا�ستخدام
تطبيق (�أمان) ،وتطبيق (�صحتك).
و �أك��د املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية
تيدرو�س غيربيي�سو�س ،ام�س االثنني� ،أن �أي
لقاح م�ضاد لكورونا لن يق�ضي مبفرده على
اجلائحة ،حيث يوا�صل الوباء االنت�شار ،وذلك
بعد �أ�شهر من الإب�لاغ عن ظهوره يف ال�صني
والذي �أ�صاب اىل الآن ما يزيد عن  54مليون
�شخ�ص و�أودى بحياة �أك�ثر م��ن مليون و300

�ألف ،بح�سب “وا�شنطن بو�ست” .
ج ��اء ه ��ذا ال�ت���ص��ري��ح رغ ��م ح��ال��ة ال �ت �ف��ا�ؤل
وب � ��وادر االن� �ف ��راج ال �ت��ي ت �� �س��ود ال �ع��امل خ�لال
الأ��س�ب��وع�ين الأخ�ي�ري ��ن ،ب�ع��د اع�ل�ان �شركتي
ب�ي��ون�ت��ك وف ��اي ��زرز ع��ن اك�ت���ش��اف ع�ل�اج ن��اج��ع
للق�ضاء على فريو�س كورونا امل�ستجد بن�سب
تزيد ع��ن  90باملئة .وق��ال غيربيي�سو�س “�إن
اللقاح �سيقوم ب��دور مكمل ل ل��أدوات الأخ��رى
التي لدينا لكنه لن يكون بديال لها” م�شددا
على �أن اللقاح مبفرده لن يق�ضي على الوباء.
و�أو� � �ض� ��ح �أن �إم � � � ��دادات ال �ل �ق��اح ��س�ي�ج��ري
ت�ق�ي�ي��ده��ا يف ال �ب��داي��ة م ��ع �إع� �ط ��اء الأول ��وي ��ة
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي وك �ب��ار ال�سن
وغ�ي�ره ��م م ��ن ال �� �س �ك��ان امل �ع��ر� �ض�ي�ن ل�ل�خ�ط��ر
م ��ؤك��دا �أن احل��اج��ة ال���ش��دي��دة ت�ك�م��ن الآن يف
مراقبة الو�ضع وخ�ضوع �أكرب عدد من الأفراد
الختبارات العزل والرعاية ال�صحية و�أ�ساليب
الوقاية العامة االلزامية .

عجلون :مطالب بتعقيم المدارس التي اجريت فيها االنتخابات
االنباط -عجلون
ط��ال��ب ع ��دد م��ن اب �ن��اء حم��اف �ظ��ة ع�ج�ل��ون
اجل �ه��ات املعنية م��ن ب�ل��دي��ات وجل�ن��ة ال�سالمة
ال�ع��ام��ة واالوب �ئ��ة ب���ض��رورة العمل على تعقيم
املدار�س التي اجريت فيها االنتخابات النيابية.
وا�شار رئي�س جلنة تن�سيق العمل التطوعي
حممد حمد ال�ب�ع��ول اىل � �ض��رورة العمل على
ت�ع�ق�ي��م ه ��ذه امل ��دار� ��س وخ��ا� �ص��ة ان �ه��ا ��ش�ه��دت
جتمعات كبرية من قبل املواطنني اثناء عمليات

االق�ت�راع ،مبينا ان تعقيمها �سينعك�س ايجابا
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة واحل� ��د من
انت�شار فريو�س كورونا.
ودع ��ا امل��واط��ن حم�م��د ال�ع�ن��ان��زه اىل اع�ط��اء
ه ��ذا امل �ط �ل��ب اول ��وي ��ة مل �� �س��ان��دة اجل� �ه ��ود ال�ت��ي
ت �ب��ذل �ه��ا ج �م �ي��ع اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ل �ل �ح��د م��ن
انت�شار الفريو�س وتعزيز االج��راءات ال�صحية
والوقائية حفاظا على �سالمة اجلميع.
واكد حمافظ عجلون �سلمان النجادا ام�س،
انه �سيتم ابالغ ر�ؤ�ساء البلديات وجلان االوبئة

من اج��ل العمل على املبا�شرة ب��إج��راء عمليات
ال�ت�ع�ق�ي��م وال ��ر� ��ش يف ه ��ذه امل ��دار� ��س وامل�ت��اب�ع��ة
امل�ستمرة من قبل جلنة ال�سالمة العامة .
وا�شار اىل اهمية تعاون اجلميع مع اجلهود
امل�ب��ذول��ة للحد م��ن انت�شار ال�ف�يرو���س وتقليل
اع��داد اال��ص��اب��ات والتعامل بجدية م��ع احلالة
ال��وب��ائ �ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ق�ي��د ب� ��أوام ��ر ال��دف��اع
وارت��داء الكمامات والقفازات ومراعاة التباعد
اجل���س��دي ع�ن��د ال�ت���س��وق م��ن امل �ح��ال التجارية
واالبتعاد عن التجمعات .

وبني انه يتم تنفيذ جوالت ميدانية مكثفة
من قبل اللجنة والأجهزة االمنية للت�أكيد من
ع��دم وج��ود خم��ال�ف��ات ،م�شريا �إىل ن��ه ل��ن يتم
التهاون و�سيتم تطبيق القانون بحزم من �أجل
�سالمة اجلميع.
وقال مدير تربية املحافظة �سامي �شديفات
انه مت خماطبة بلدية عجلون الكربى من اجل
تعقيم امل��دار���س بعد االن�ت�ه��اء م��ن االنتخابات
وت�سجيل ا�صابات يف العديد منها مما ادى اىل
اغالقها حلني ا�ستكمال ر�شها .

الخارجية تدين الهجوم االرهابي
في بوركينا فاسو
االنباط -عمان

دان ��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة و� �ش ��ؤون
امل�غ�ترب�ين ال�ه�ج��وم الإره��اب��ي ال��ذي
ا�ستهدف دورية ع�سكرية يف منطقة
ت �ي�ن�-أك� ��وف يف �إق �ل �ي��م �أوداالن يف
جمهورية بوركينا فا�سو و�أدى �إىل
مقتل  14جندي و�إ�صابة � 8آخرين.
و�أك � ��د ال �ن��اط��ق ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م
ال� � ��وزارة ال �� �س �ف�ير � �ض �ي��ف اهلل ع�ل��ي
ال � �ف� ��اي� ��ز ام � ��� ��س االث � � �ن� �ي��ن� ،إدان� � � ��ة

وا�ستنكار اململكة ال�شديدين لهذا
الهجوم الإرهابي اجلبان ورف�ضها
ج �م �ي��ع �أ�� �ش� �ك ��ال ال �ع �ن��ف والإره� � ��اب
التي ت�ستهدف دون متييز اجلميع
وتهدف �إىل زعزعة الأمن والإخالل
ب�سالمة وا�ستقرار البالد.
و�أع� � � � ��رب ال � �ف� ��اي� ��ز ع � ��ن خ��ال ����ص
ال�ت�ع��ازي و��ص��ادق امل��وا��س��اة حلكومة
و� �ش �ع��ب ج �م �ه��وري��ة ب��ورك �ي �ن��ا ف��ا��س��و
ومت � �ن � �ي� ��ات� ��ه ب� ��ال � �� � �ش � �ف� ��اء ال� �ع ��اج ��ل
للجرحى.

اتفاقية تقديم خدمات تدريبية بين
اليرموك وغرفة تجارة إربد
االنباط� -إربد

وق ��ع م��رك��ز امل �ل �ك��ة ران� �ي ��ا ل �ل��درا� �س��ات
الأردن � �ي� ��ة وخ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع يف ج��ام�ع��ة
الريموك ،ام�س االثنني ،اتفاقية تقدمي
خدمات تدريبية ،مع غرفة جتارة �إربد.
وق��ال رئي�س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور نبيل
الهيالت ،عقب التوقيع على االتفاقية،
�إن ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت ��دري ��ب ه ��و �أح� ��د �أه ��م
الركائز الأ�سا�سية لتقدمي كفاءات قادرة
ع�ل��ى ح�م��ل ال��ر��س��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وحتقيق
الإبداع والريادة يف جمال عملها.
و�أ�� � �ش � ��ار ال� �ه� �ي�ل�ات �إىل �أن ج��ام �ع��ة
الريموك ت�ضع كافة �إمكانياتها وخربة
ك��وادره��ا يف خ��دم��ة امل��ؤ��س���س��ات الر�سمية
وال ��وط� �ن� �ي ��ة يف حم ��اف� �ظ ��ة �إرب� � � � ��د ،ويف
ُ
متثل
مقدمتها غرفة التجارة بو�صفها
�شريحة وا�سعة من �أبناء املدينة وقطاعا

اقت�صاديا حيويا.
ب��دوره ق��ال رئي�س غ��رف��ة جت��ارة �إرب��د
حم �م��د ال� ��� �ش ��وح ��ة�،إن ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة
ت� �ك ��ري� �� ��س ل �ن �ه��ج ال� �ت� ��� �ش ��ارك� �ي ��ة م� ��ا ب�ين
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ،وخ�صو�صا
�أنها ترتبط يف جمال التعليم والتدريب
لأبناء املجتمع املحلي.
وت�ن����ص االت �ف��اق �ي��ة ع�ل��ى ع�ق��د ب��رام��ج
الدبلوم التدريبي يف جماالت يتفق عليها
الطرفان ،على �أن ال تقل مدة الدرا�سة يف
الربامج املتفق عليها عن ت�سعة �أ�شهر وال
تزيد على عام واحد.
ون�صت االتفاقية كذلك على �أن يكون
الرتويج للربامج وتنفيذها حتت �إ�شراف
جامعة الريموك وح�سب تعليماتها ،و�أن
ي�ت��م التنفيذ بالتعاقد م��ع املحا�ضرين
وامل��درب�ين الأك�ف��اء ،مع �إمكانية التعاقد
مع الكوادر امل�ؤهلة من اجلامعة.

اجتماع إقليمي عن سياسة االستثمار
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
االنباط -عمان

�� �ش ��ارك ��ت ه �ي �ئ��ة اال� �س �ت �ث �م ��ار ب ��أع �م ��ال
االج �ت �م��اع الإق �ل �ي �م��ي ع ��ن �آف � ��اق ��س�ي��ا��س��ة
اال� �س �ت �ث �م��ار يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و�� � �ش� � �م � ��ال �إف � ��ري � �ق � �ي � ��ا وال� � � � � ��ذي ت� �ع� �ق ��ده
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة
( )OECDمب�شاركة الأردن واجلزائر
وم���ص��ر ول �ب �ن��ان ول�ي�ب�ي��ا وامل �غ��رب وت��ون����س
وفل�سطني.
واك� ��د رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة ال��دك �ت��ور خ��ال��د
ال��وزين خالل االجتماع ام�س االثنني� ،أن
الأول��وي��ة املتعلقة بالقواعد والإج ��راءات
املتعلقة باال�ستثمار يجب �أن تكون وا�ضحة
ومرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وباحلوكمة
الر�شيدة والتن�سيق القوي ل�ضمان النتائج
مب ��ا ي�ن�ع�ك����س �إي �ج ��اب �اً ع �ل��ى واق� ��ع ال�ب�ي�ئ��ة
اال�ستثمارية.
ودع��ا �إىل �أن تخدم �سيا�سات اال�ستثمار

�أه��داف التنمية امل�ستدامة ب�شكل �أف�ضل،
ع�بر ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�ت��ي حتقق
�أك�ب�ر ف��ائ��دة لالقت�صاد وال�سيما ال�ق��ادرة
على توليد فر�ص عمل وتطوير املناطق
الأق � ��ل من� ��واً يف امل �م �ل �ك��ة ،م �� �ش�يرا �إىل �أن
الهيئة خ�لال ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ا�ستهدفت
�أهم القطاعات اال�ستثمارية والرتويج لها
كفر�ص ا�ستثمارية واع��دة وج��اذب��ة؛ مثل
ق�ط��اع��ات ال�صحة وال��زراع��ة وال�صناعات
الغذائية وتكنولوجيا املعلومات وال�سياحة
والقطاع الطبي .يذكر �أن املنظمة تعمل
م� ��ن خ �ل��ال اجل �ل �� �س ��ات احل � ��واري � ��ة ال �ت��ي
تنظمها على تقييم ب��رام��ج اال�ستثمار يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وت�سليط
ال�ضوء على اجتاهات و�إ�صالحات �سيا�سة
اال�ستثمار يف هذه الدول ،وحتديد �أولويات
م���س�ت�ق�ب��ل ��س�ي��ا��س��ة اال� �س �ت �ث �م��ار ب��امل�ن�ط�ق��ة،
وخا�صة اجل��زائ��ر وم�صر والأردن ولبنان
وليبيا واملغرب وفل�سطني وتون�س.

حوارية في مركز شباب حرثا
عن الجرائم اإللكترونية
االنباط� -إربد

نظم مركز �شباب حرثا التابع ملديرية
�شباب �إرب ��د ،ام�س االث�ن�ين ،جل�سة حوارية
عرب تطبيق زووم ،عن اجلرائم الإلكرتونية
مب�شاركة عدد من �أبناء املجتمع املحلي.
وع��ر���ض امل � ��درب �أن ����س ال�ن���ص��ر لأ��ش�ك��ال
اجل ��رائ ��م الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،و�أه �م �ي��ة ت��وع�ي��ة
ال �� �ش �ب��اب ب �خ �ط��ره��ا ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع يف ظل
االن� �ت� ��� �ش ��ار ال ��وا�� �س ��ع ل��و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل

االج�ت�م��اع��ي وا�ستخدامها ب�ك�ثرة م��ن قبل
جميع فئات املجتمع.
وتطرق �إىل وحدة اجلرائم الإلكرتونية
يف مديرية الأم��ن ال�ع��ام ومهامها ،م�شيدا
ب��اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا امل��دي��ري��ة
لتوعية �أفراد املجتمع من خالل املحا�ضرات
وال � ��ور�� � �ش � ��ات مب� �خ ��اط ��ر ه � � ��ذه اجل� ��رائ� ��م
وتداعياتها.
ويف نهاية اجلل�سة ،دار حوار حول مو�ضوع
اجلرائم الإلكرتونية وطرق جتنبها.

الخوالدة  :المناطق الغربية همشت وعلينا واجب دعمها وتنفيذ مشاريع التنمية
املفرق  -االنباط  -يو�سف امل�شاقبة.
ح�صلت قائمته على �أعلى الأ�صوات يف دائرة
املفرق االنتخابية  ..كان نائبا لعدد من الدورات
يف جم�ل����س ال� �ن ��واب ..ال�ن��ائ��ب ن ��واف اخل��وال��دة
يف ح��وار معه �أ��ش��ار �إىل �أن جن��اح��ه يف املجل�س
للجميع ولن يخذل احد على الإطالق .النائب
اخل��وال��دة وال ��ذي جن��ح يف �أرب ��ع دورات نيابية
� ،٢٠٢٠ ،٢٠١٠ ،١٩٩٧ ،١٩٨٩أكد ب�أنه رغم وجود
امل��ال الأ�سود يف هذه االنتخابات االن مل ميكن
البع�ض من الو�صول �إىل جمل�س النواب التا�سع
ع�شر.
ور�أى النائب اخلوالدة �أن الق�ضاء على املال
الأ�سود يحتاج �إىل ت�شريعات رادعة ملواجهة مثل
ه��ذه املظاهر وال�ت��ي ازع�ج��ت الكثري ومل يغفل
ع�ل��ى ح��دي��ث ال�ن��ائ��ب اخل��وال��دة م��ن مم��ار��س��ات
خ��اط�ئ��ة خ�ل�ال وب�ع��د العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة من

بع�ض املر�شحني وع��دم تقيدهم ب�أوامر الدفاع
والذي يجب �أن يكونوا على قدر من امل�س�ؤولية
وم��ا ��ش��اه��دن��اه م��ن م�ظ��اه��ر م��زع�ج��ة ال تخدم
�صحية املواطن على الإطالق.
وتطرق النائب اخلوالدة �إىل ر�ؤيته لرئا�سة
املجل�س مو�ضحا ب��أن��ه م��ع ان يت�سلم اول دورة
م��ن ال� �ن ��واب ال���س��اب�ق�ين وال ��ذي ��ن ل �ه��م خ�ب�رات
طويلة يف العمل الربملاين مع احرتامي جلميع
نواب جمل�س النواب ،لأن املرحلة تتطلب ذاك،
منوهاً ب�أنه متفائل بهذه الكوكبة من الزمالء
ال� �ن ��واب اجل� ��دد وال ��ذي ��ن � �س �ي �ك��ون ل �ه��م ال ��دور
الكبري يف ت�ق��دمي ك��ل م��ا ي�ل��زم ملوا�صلة احلياة
ال�برمل��ان�ي��ة وال�ت��ي �ستكون ذات ن�شاط وحيوية
يف الت�شريع والرقابة .وتابع النائب اخلوالدة
حديثه قائ ً
ال «�أن جمل�س النواب التا�سع ع�شر
ي�ضم �أي�ضا ن��واب خ�برة بالإ�ضافة �إىل التواب
والذين يدخلون لأول مرة قبة الربملان وبعون

اهلل تعاىل �سيكون لهم �إ�ضافة نوعية يف جمل�س
النواب وخدمة امل�سرية الربملانية .وبني النائب
اخل��وال��دة �أن عملنا الت�شريعي وال��رق��اب��ي لن
يجعلنا ن�ت�رك �أي �� �ض��ا ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ق��واع��دن��ا
ال�شعبية ال �ت��ي او��ص�ل�ت�ت��ا �إىل ق�ب��ة ال�ب�رمل��ان يف
دمي��وم��ة ال�ع�م��ل واجل �ه��د امل �ب��ذول وال� ��ذي من
�ش�أنها �أن يعزز �أي�ضا دور الت�شاركية ال�شعبية يف
القرارات املهمة والتي ت�صب يف امل�صلحة العامة.
وع�بر ال�ن��ائ��ب اخل��وال��دة ع��ن �أم�ل��ه �أن يقوم
جمل�س ال �ن��واب احل��ايل ب ��إع��ادة النظر بقانون
االنتخاب احل��ايل وال��ذي مل يكن من�صفا على
الإط�ل�اق وال بد من وج��ود قانون جديد يلبي
املرحلة ،منوهاً �أن العودة �إىل قانون االنتخاب
 ١٩٨٩ذات �ضرورة والتي تعطي الناخب االختبار
يف �أك�ثر من �صوت ومب��ا يزيد �أي�ضا من حجم
امل�شاركة ال�شعبية يف االنتخابات النيابية مقارنة
ما نحن به حالي�آ والتي مل ت�صل �إىل املطلوب

ول ��ن ي �ه��د�أ ب ��ايل حل�ي�ن �إق � ��رار ق��ان��ون ان�ت�خ��اب
جديد.و�أكد النائب اخلوالدة ب�أنه �سيعمل مع
زم�لائ��ه ال �ن��واب ج��اه��دي��ن للمطالبة ب�ق��ان��ون
ان�ت�خ��اب ج��دي��د يتما�شى م��ع معطيات املرحلة
املقبلة .و �أ�ضاف النائب اخل��وال��دة ب�أنه �سيتم
�إق� � ��رار ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �� �ش��ري �ع��ات امل �ه �م��ة وع�ل��ى
ر�أ��س�ه��ا ق��ان��ون الإدارة املحلية وال ��ذي يعد من
القوانني ال�ضرورية التي حتتاج �إىل درا�سة �أكرث
وم�شاركة م��ن اجلميع و�أ��ص�ح��اب االخت�صا�ص
وال���ش��ان لإق� ��راره ومب��ا ي�خ��دم التنمية املحلية
املطلوبة والت�شاركية ما بني جميع اجلهات ذات
العالقة.
و�أك ��د ال�ن��ائ��ب اخل��وال��دة �أن �أوىل �أول��وي��ات��ي
متابعة ملف ترفيع ق�ضائي بلعما ورح��اب �إىل
�أل��وي��ة ل��وج��ود ق� ��رارات ح�ك��وم�ي��ة ��س��اب�ق��ة بهذا
ال �� �ش ��أن ون �ظ��را لطبيعة ه��ذه امل�ن��اط��ق و�إع ��داد
�سكانها والتي تعد من املناطق امل�ؤهلة لذلك.

وك�شف النائب اخلوالدة �أن املناطق الغربية مت
تهمي�شها من اخلدمات وامل�شاريع و�أنه �أن الآوان
لو�ضعها على �سلم اهتمام احلكومة من خالل
متابعة كافة احتياجات هذه املناطق اخلدمية
والتنموية ومب��ا حت�سن م��ن �أو� �ض��اع املواطنني
االقت�صادية واالجتماعية ،منوهاً ب��أن منطقة
بلعما م��ن املناطق اجل��اذب��ة للم�شاريع وكونها
حلقة و�صل لعدد من حمافظات اململكة فكان ال
بد �أن تعطى املزيد من الدعم واالهتمام.
و حول متابعته ملطالب واحتياجات ق�ضاء
بلعما �أو�ضح النائب اخلوالدة ب�أن الق�ضاء يحتاج
�إىل ال�ك�ث�ير م��ن ال��دع��م وامل �� �ش��اري��ع وال�برام��ج
املحفزة لال�ستثمار وجمعيها متوفرة اال ذلك
يحتاج �إىل م�شاريع تنموية ت��رى ال�ن��ور لتعود
بالنفع على �سكان الق�ضاء وخ�صو�صاً توفري
م�ت�ط�ل�ب��ات ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
بالإ�ضافة �أهمية ان�شاء �شبكة لل�صرف ال�صحي

لقرب منطقة اخل��رب��ة ال�سمرا للمنطقة ومبا
يحافظ على �صحة املواطن من خماطر التلوث
البيئي.
وثمن النائب اخلوالدة يف ختام حديثه جهود
�أب�ن��اء ع�شريته ومدينة املفرق وال��ذي��ن منحوه
الثقة م��ن املناطق يف حمافظة امل�ف��رق وال��دور
الكبري ال��ذي بذلته الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة واملعنية ك��اف��ة لإجن ��اح هذا
اال�ستحقاق الد�ستوري.
و�أ� �ش ��ار ال �ن��ائ��ب اخل ��وال ��دة �إىل �أن ��ه �سيكون
ن��ائ�ب��ا للجميع وحت�م��ل ه��ذه امل���س��ؤول�ي��ة امللقاة
ع�ل��ى ع��ات�ق��ه وي �ك��ون ع�ن��د ح���س��ن داع ��م امل���س�يرة
الدميقراطية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل���س�ين امل�ع�ظ��م حفظه اهلل ورع ��اه وموا�صلة
م�سرية العطاء والإجن ��از ليكون الوطن دائما
يف املقدمة يف التطوير والتميز والإجن��از وعلى
الأ�صعدة كافة.

املحلي
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وزير األوقاف يسلم مساعدات لألسر المحتاجة في زي
االنباط -ال�سلط
�سلم وزي��ر الأوق ��اف وال���ش��ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الزكاة
ال��دك �ت��ور حم �م��د اخل�ل�اي �ل��ة ام ����س االث �ن�ي�ن،
م�ساعدات عينية ونقدية �إىل مدير ق�ضاء زي
التابع ملحافظة البلقاء ومدير �أوقاف البلقاء
ل�ت��وزي�ع�ه��ا ع �ل��ى الأ� �س ��ر ال �ف �ق�يرة وامل�ح�ت��اج��ة
هناك.
وق� � ��ال اخل�ل�اي� �ل ��ة خ �ل��ال رع ��اي� �ت ��ه ام ����س
اخلريي يف منطقة زي� ،إن ال��وزارة د�أبت على
�إق��ام��ة �أي ��ام خ�يري��ة يف م�ن��اط��ق ج�ي��وب الفقر
بجميع حم��اف�ظ��ات اململكة لتقدمي م��ا �أمكن
من م�ساعدات عينية ونقدية وترميم منازل
الأ� �س��ر ال�ف�ق�يرة وت��وزي��ع امل���ش��اري��ع الإنتاجية
على الأ�سر املحتاجة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ص�ن��دوق ال��زك��اة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع ال ��وزارة خ�ص�ص  200ق�سيمة غذائية،
وم�ساعدات مالية بقيمة  100دينار خلم�سني
طالبا فقريا ،وخم�سني دينارا �أخرى للأيتام.
واوع ��ز اخل�لاي�ل��ة مل��دي��ري��ة �أوق ��اف البلقاء
ب�إعداد درا�سة للمنازل التي حتتاج �إىل ترميم
على نفقة �صندوق الزكاة والربامج الوقفية،
ودرا�سة �أخرى لعدد من الأ�سر املحتاجة التي
ال تتلقى دخ�لا �شهريا ثابتا �ضمن ال�شروط
والأنظمة املعمول بها.

االنباط -ال�شونة ال�شمالية

�أعلن م�ست�شفى معاذ بن جبل يف ال�شونة
ال���ش�م��ال�ي��ة ،ام ����س االث �ن�ي�ن ،ع��ن ب��رن��ام��ج
ج��دي��د مل��راج�ع��ات ع �ي��ادات االخت�صا�ص يف
امل�ست�شفى بدءا من يوم الأحد املقبل.
وقال مدير امل�ست�شفى الدكتور اح�سان
مطالقة �إن الربنامج اجلديد ال��ذي جاء
اث��ر ت�سجيل � 9إ��ص��اب��ات بفريو�س كورونا
بني ك��وادر امل�ست�شفى التمري�ضية ،ي�شمل
ت��وزي��ع دوام ال�ع�ي��ادات على �أي ��ام الأ��س�ب��وع
ل���ض�م��ان ع ��دم االك �ت �ظ��اظ داخ� ��ل م��راف��ق
العيادات للحد من انت�شار الفريو�س مع
الت�شديد على اتباع الإج ��راءات الوقائية
من قبل املراجعني.

ودع � � ��ا �إىل ت ��وع� �ي ��ة امل �ج �ت �م��ع ب��ال �ت �ب��اع��د
االج�ت�م��اع��ي وال �ت��زام اال� �ش�تراط��ات ال�صحية
للحماية م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ال��ذي يعر�ض
حياتنا وحياة الآخرين للخطر.
ون��وه بحر�ص ال�صندوق منذ ب��داي��ة �أزم��ة

كورونا على تقدمي م�ساعدات نقدية وعينية
للعديد من الأ�سر الفقرية واملحتاجة والأيتام
واملتعطلني عن العمل وعمال املياومة؛ حر�صا
على �إي�صال الزكاة مل�ستحقيها.
ويف ال���س�ي��اق ،اف�ت�ت��ح ال��وزي��ر م�سجد �أن��وار

مكة ال��واق��ع يف منطقة ع�ي�را ،م ��ؤك��دا �أهمية
بناء امل�ساجد و�إعمارها وجعلها بيوتا للعلم،
الف �ت��ا �إىل �أن ال � � ��وزارة ت� ��ويل م �ل��ف ال��وق��ف
مبختلف �أن��واع��ه االه�ت�م��ام املطلق وال��رع��اي��ة
الكاملة.

النعيمي يهنئ المدرستين الفائزتين بجائزة التراث الثقافي العربي
االنباط -عمان
ف��ازت مدر�سة املدينة ال��وردي��ة الأ�سا�سية
ال�ت��اب�ع��ة مل��دي��ري��ة ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ملنطقة
ال �ب�ت�راء ،وم��در� �س��ة ق���ص��ر احل�ل�اب��ات ال�غ��رب��ي
ال�ث��ان��وي��ة املختلطة التابعة مل��دي��ري��ة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م مل�ن�ط�ق��ة ال ��زرق ��اء ال �ث��ان �ي��ة ،ب�ج��ائ��زة
ال�ت�راث الثقايف العربية لليافعني يف دورتها
الأوىل ،واملوجهة للمدار�س املنت�سبة لليون�سكو
يف جمموعة من الدول العربية.
ومثلت الطالبة دي�ن��ا ال�ع�م��ارات مدر�ستها
امل��دي�ن��ة ال��وردي��ة يف امل�سابقة ع��ن ف�ئ��ة الفيلم
الدعائي ملدينة البرتاء ،وح�صلت على جائزة
االمتياز ،بينما مثلت جمموعة من الطالبات/
ال�سامر الأردين مدر�ستهن ق�صر احل�لاب��ات

برنامج جديد لدوام عيادات
مستشفى معاذ بن جبل

عن فئة الرق�ص ال�شعبي والفلكوري وح�صلن
على جائزة االمتياز �أي�ضا.
وهن�أ وزير الرتبية والتعليم /رئي�س اللجنة
الوطنية الأردن�ي��ة للرتبية والثقافة والعلوم
الدكتور تي�سري النعيمي املدر�ستني الفائزتني،
م�ؤكدا �أهمية توفري البيئة احلا�ضنة للإبداع
و�صقل امل�ه��ارات والك�شف ع��ن امل��واه��ب ،ون�شر
ث �ق��اف��ة ال �ت �م �ي��ز يف جم�ت�م�ع�ن��ا امل ��در� �س ��ي ب�ك��ل
مكوناته ،بهدف تو�سيع م�ساحة التميز ،وفتح
آ�ف��اق الإب��داع وتبني ورعاية املبدعني ،و�إتاحة
ال �ف��ر���ص ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف امل �ن��اف �� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة
والإقليمية والعربية يف هذا املجال.
و�أع� ��رب النعيمي ع��ن اع �ت��زازه مب�ث��ل ه��ذه
الإب ��داع ��ات ال �ت��ي ت�ع�بر ع��ن ق ��درة منظومتنا

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى حت ��دي ال� �ظ ��روف ال���ص�ع�ب��ة
واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ال �ع �م��ل ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
والإبداعي وا�ستثمار ما توفر من �إمكانات.
و�أ�شارت �أمني �سر اللجنة الوطنية الأردنية
للرتبية والثقافة وال�ع�ل��وم ابت�سام �أي��وب �إىل
�أن اجل ��ائ ��زة ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا امل �ك �ت��ب الإق�ل�ي�م��ي
ل ��درا�� �س ��ات ح �ف��ظ وت��رم �ي��م ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف
(ايكروم-ال�شارقة) ،تهدف �إىل رف��ع م�ستوى
االهتمام بالرتاث املادي والالمادي ،والعادات
وال�ت�ق��ال�ي��د م��ن �أج ��ل ال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ا وت�سليط
ال�ضوء عليها للأجيال النا�شئة� ،إ�ضافة �إىل
التوعية ب�أهمية احلفاظ على الرتاث الثقايف
يف املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،حيث ت�ضمنت امل�سابقة
�أرب ��ع ف �ئ��ات؛ وه��ي ال��ر� �س��م ،ال��رق����ص ال�شعبي
والفلكلوري ،الت�صوير الفوتوغرايف ،والفيلم

الدعائي.
و�أ�� �ش ��ار امل�ن���س��ق ال��وط �ن��ي ل���ش�ب�ك��ة امل��دار���س
املنت�سبة لليون�سكو والألك�سو يف الأردن �سلطان
اخلليف �إىل �أن جمموعة من املدار�س الأردنية
املنت�سبة لليون�سكو ،وال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا 60
م��در� �س��ة� � ،ش��ارك��ت يف ه ��ذه امل���س��اب�ق��ة بجميع
فئاتها مع عدد من املدار�س يف الوطن العربي،
وفاز الأردن بجائزتي االمتياز من �أ�صل �أربع
جوائز ،م�ضيفاً �أن �شبكتي اليون�سكو والألك�سو
تعمالن يف جم��االت ال�تراث الثقايف والتنمية
امل�ستدامة.
ي��ذك��ر �أن ��ه ج��رى ت��وزي��ع اجل��وائ��ز يف حفل
�أقيم عن بعد الثالثاء املا�ضي ،برعاية ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي.

و�أ�شار �إىل تعميم الربنامج اجلديد على
املراكز ال�صحية يف لواء الأغوار ال�شمالية
من خالل مديرية �صحة حمافظة �إرب��د،
بحيث تكون التحويالت من تلك املراكز
ب�ح���س��ب ال�ب�رن��ام��ج ل�ت�ج��دي��د ال �ع�لاج��ات
ومعاجلة احلاالت الطارئة فقط.
ول�ف��ت �إىل �أن ي��وم الأح ��د �سيخ�ص�ص
ل �ع �ي��ادات امل���س��ال��ك وال�ن���س��ائ�ي��ة والأط �ف��ال
والباطنية والأ�شعة ،ويوم االثنني لعيادات
الن�سائية وال�ب��اط�ن�ي��ة وال�ع�ظ��ام وج��راح��ة
الأ�سنان ،وي��وم الثالثاء لعيادات الأطفال
وال �ع �ي��ون واجل ��راح ��ة ال �ع��ام��ة والأ� �س �ن��ان،
وي��وم الأرب�ع��اء لعيادات الأذن�ي��ة واجللدية
والعظام وتخطيط ال�سمع ،ويوم اخلمي�س
لعيادات الن�سائية والباطنية والأطفال.

الطفيلة :حمالت طبية مجانية
في المناطق النائية
االنباط -الطفيلة

�أطلق املركز الوطني للعناية ب�صحة
املر�أة حمالت �صحية جمانية يف العديد
م ��ن م �ن��اط��ق حم��اف �ظ��ة ال �ط �ف �ي �ل��ة من
خ�لال عيادة العيون املتنقلة ت�ستهدف
مئات املراجعني واملر�ضى.
وب�ين من�سقو احلملة التي انطلقت
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز ال���ش��ام��ي للعيون،
وع �ي��ادة �صحة امل� ��ر�أة املتنقلة ال�شاملة
وب ��دع ��م م ��ن � �ص �ن��دوق الأمم امل �ت �ح��دة
ل�ل���س�ك��ان� ،أن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ت�ستمر
خ �م �� �س��ة �أي � � ��ام ب � � ��د�أت يف ل� � ��واء احل �� �س��ا

ومنطقة �أب ��و ب�ن��ا ،و�ستنطلق يف الأي ��ام
املقبلة مبناطق جرف الدراوي�ش والعني
البي�ضاء وعيمة.
وت�شتمل الأي��ام الطبية على تقدمي
خ��دم��ات ف�ح����ص ال �ع �ي��ون مل��ن ه��م ف��وق
� 14سنة م��ن ك�لا اجل�ن���س�ين ،و��ص��رف
العالجات الطبية الالزمة ،والنظارات
الطبية لغري امل�ؤمنني �صحيا.
وي�شرف على احلملة اطباء اخت�صا�ص
يف جم ��االت تنظيم الأ� �س��رة وال�سكري
وال�ضغط والن�سائية ،وه�شا�شة العظام
وال�ك���ش��ف امل�ب�ك��ر ع��ن � �س��رط��ان ال �ث��دي،
والأمرا�ض املزمنة والن�سائية.

القبض على سارق  40ألف دينار
من داخل عيادة في معان

الصحة :تعميم نموذج تعريفي للتمييز بين المتوفى
بكورونا وبأسباب أخرى
االنباط-عمان

ق ��ال م �� �س��اع��د الأم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل��رع��اي��ة
ال�صحية الأول �ي��ة ال��دك�ت��ور غ��ازي �شرك�س
�إن��ه �سيجري تعميم من��وذج تعريفي لوفاة
ك ��ورون ��ا ع �ل��ى امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ل�ل�ت�م�ي�ي��ز بني
امل�ت��وف��ى ب �ك��ورون��ا ب���ش�ك��ل رئ�ي����س ،وامل�ت��وف��ى
ب�أ�سباب �أخ��رى كحادث �سري �أو ف�شل كلوي
لكن فح�صه بفريو�س كورونا �إيجابي.

و�أ�ضاف الدكتور �شرك�س  ،ام�س االثنني،
�أن ��ه ��س�ي�ج��ري ال�ت�ف��ري��ق ب�ي�ن ح��ال��ة ال��وف��اة
ال �ع��ادي��ة �أو امل �� �ص��اح �ب��ة مل��ر���ض ك ��ورون ��ا �أو
امل�ؤكدة ب�أن �سببها الرئي�س كورونا ،م�شريا
�إىل وج� ��ود ح� ��االت ت���ص��ل �إىل امل���س�ت���ش�ف��ى
متوفية ،ويجري عمل فح�ص «بي �سي ار»
ح�سب الربوتوكول املعتمد ،م�ؤكدا �أن وزارة
ال�صحة تتوخى ال�شفافية الدقة يف �إعالن
وفيات كورونا ،بح�سب الربوتوكول العاملي.

وبني الدكتور �شرك�س �أن ال�سبب الرئي�س
الرتفاع ن�سبة الفحو�ص الإيجابية يعود �إىل
�إيقاف الفحو�ص الع�شوائية والرتكيز على
املخالطني الل�صيقني ومن لديه �أعرا�ض.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن  6ب��امل �ئ��ة م��ن امل���ص��اب�ين
ب�ك��ورون��ا ب�ح��اج��ة لإدخ ��ال و  3ب��امل�ئ��ة منهم
فقط بحاجة لعناية حثيثة.
وح� ��ول ح� ��االت ال �� �ش �ف��اء ،ق ��ال ال��دك �ت��ور
� �ش��رك ����س�� :س�ج�ل�ن��ا �آالف ح � ��االت ال �� �ش �ف��اء

للمر�ضى ال ��ذي دخ �ل��وا يف احل�ج��ر امل�ن��زيل
و��س�ي�ج��ري الإع �ل�ان ع��ن الأرق� ��ام ال �ي��وم �أو
غداً.
و�أك � ��د ال��دك �ت��ور � �ش��رك ����س �أن� ��ه ��س�ي�ج��ري
تخ�صي�ص فريق ملراقبة �شغور الأ��س��رة يف
اململكة �ضمن نظام مراقبة يعمل على مدار
ال�ـ � 24ساعة ،كما �سيجري البدء باملرحلة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن درا� �س��ة الأج �� �س��ام امل �� �ض��ادة يف
املجتمع

عجلون :فاعليات شبابية تدعو لالبتعاد عما يهدد سالمة المجتمع

االنباط -عجلون

دع��ت فاعليات �شبابية يف حمافظة
ع �ج �ل��ون �إىل اح�ت��رام � �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون
واالل � � �ت� � ��زام ب� � ��أوام � ��ر ال � ��دف � ��اع يف ظ��ل
ال �ظ��روف اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي مت��ر بها

اململكة جراء انت�شار فريو�س كورونا.
واك��د م��دي��ر �شباب عجلون الدكتور
حمزة العقيلي دور ال�شباب يف �إح��داث
التغيري واالب�ت�ع��اد ع��ن مم��ار��س��ة ك��ل ما
يهدد �أم��ن و�سالمة املجتمع واحلفاظ
على مقدرات الوطن و�سيادة القانون،

م �ب �ي �ن��ا �أن امل ��دي ��ري ��ة ت �ن �ف��ذ ن �� �ش��اط��ات
توعوية عرب تقنيات االت�صال عن بعد
للحد م��ن ال�ظ��واه��ر ال�سلبية و�آث��اره��ا
على املجتمع.
وق� � ��ال رئ �ي �� ��س م ��رك ��ز � �ش �ب ��اب ع�ب�ين
عبلني رائ��د املومني �إن ظ��اه��رة اط�لاق

ال �ع �ي��ارات ال�ن��اري��ة وال�ت�ج�م�ه��ر للتعبري
عن الفرح �أم��ر مرفو�ض وغ�ير مقبول
يف ظ��ل ان�ت���ش��ار ف�يرو���س ك��ورون��ا ال��ذي
ت � � ��زداد ف� �ي ��ه ي ��وم� �ي ��ا �أع� � � ��داد ال ��وف� �ي ��ات
والإ��ص��اب��ات يف اململكة .وا��ش��ارت رئي�سة
مركز �شابات �صخرة عبري املومني �إىل
�أن �صون حياة املواطنني واحلفاظ على
كرامتهم وحماية الوطن من �أي تهديد
خط احمر يف كل املنا�سبات واملحافل.
وا� �ش��اد رئ�ي����س م��رك��ز ��ش�ب��اب كفرجنة
حم�م��د ف��ري�ح��ات ب ��الإج ��راءات الأم�ن�ي��ة
ملالحقة كل من ت�سول له نف�سه ارتكاب
�أي خ� ��رق ل �ل �ق��وان�ي�ن �أو ت �ه��دي��د �أم ��ن
و�سالمة املجتمع وابنائه وم�ؤ�س�ساته.
وا� �ش��ار رئ�ي����س م��رك��ز ��ش�ب��اب را� �س��ون
م�صطفى الق�ضاة �إىل �أهمية التعامل
مع كل من يتجاوز على القانون ومنع
املظاهر ال�سلبية م��ن �إط�لاق العيارات
ال �ن��اري��ة �أو ال �ت �ج �م �ه��رات وال�ت�ج�م�ع��ات
التي ت�سبب انت�شار فريو�س كورونا.
وب�ي�ن رئ �ي ����س م��رك��ز � �ش �ب��اب ع�ج�ل��ون
حم�م��د ال���ص�م��ادي �أن اط�ل�اق ال�ع�ي��ارات
ال� �ن ��اري ��ة وال �ت �ج �م �ه��ر يف ظ ��ل ان �ت �� �ش��ار
فريو�س كورونا يتنافى مع قيم املجتمع
الأردين بجميع مكوناته.

االنباط-عمان

القت مرتبات �إدارة البحث اجلنائي
القب�ض على �سارق � 40أل��ف دينار من
داخل عيادة طبية يف حمافظة معان.
وق � � ��ال ال� �ن ��اط ��ق االع �ل��ام � ��ي ب��ا� �س��م
مديرية االمن العام ان بالغاً ورد لق�سم
بحث جنائي معان بتعر�ض عيادة طبية
ل���س��رق��ة م�ب�ل��غ � 40أل ��ف دي �ن��ار ،و���شُ �ك��ل
فريق حتقيق من �إدارة البحث اجلنائي
ومديرية �شرطة معان ،م�ضيفا انه ومن
خالل الأدل��ة والتقاط العينات ودرا�سة
الأ��س�ل��وب اجل��رم��ي املتبع تو�صل فريق

التحقيق لال�شتباه ب�أحد الأ�شخا�ص من
�أ�صحاب اال�سبقيات ،وا�ست�صدرت مذكرة
لتفتي�ش منزله الكائن يف نف�س املنطقة.
و�أ� �ض��اف ال�ن��اط��ق االع�لام��ي �أن��ه من
خ�ل�ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وج �م��ع امل�ع�ل��وم��ات
مت�ك��ن ال �ف��ري��ق ال�ت�ح�ق�ي�ق��ي م��ن ح�صر
اال�شتباه ب�أحد اال�شخا�ص والذي جرت
مداهمته والقاء القب�ض عليه وبتفتي�ش
امل�ن��زل ع�ثر داخ�ل��ه على  33ال��ف دينار
من امل�سروقات كانت خمب�أة داخل احدى
قطع الأث��اث ،كما مت �ضبط ن�صف كف
من م��ادة احل�شي�ش وكمية من احلبوب
املخدرة وما زال التحقيق جارياً.

بلدية معان تنفذ مشروع مبناها
الجديد بكلفة  3ماليين
و 850ألف دينار
االنباط -معان

ق� ��ال رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة م �ع ��ان ال �ك�ب�رى
ال��دك�ت��ور �أك ��رم كري�شان� ،إن العمل ج��ار،
ع�ل��ى تنفيذ م���ش��روع مبنى ب�ل��دي��ة معان
ال�ك�برى اجل��دي��د ،بكلفة ث�لاث��ة ماليني
و� 850أل ��ف دي �ن��ار ،م��و��ض�ح��ا �أن ن�سبة
الإجناز بامل�شروع و�صلت �إىل  15باملئة.
و�أ� �ض ��اف ك��ري���ش��ان ام ����س االث �ن�ي�ن� ،أن
امل�ب�ن��ى ي�ت�ك��ون م��ن ث�لاث��ة ط��واب��ق ت�شمل
املكاتب الفنية والإدارية واملالية وحمكمة
البلدية ومرافق عامة ،وحديقة ومكتبة
وقاعة متعددة الأغرا�ض وح�ضانة �أطفال،
مبينا �أن م�سطح املبنى يبلغ  5250مرتا
مربعا ،و�أن املبنى مت ت�صميمه وفق �أحدث

املوا�صفات مع م��راع��اة �شروط ال�سالمة
العامة وكودات البناء املعتمدة.
وبني �أن امل�شروع يف حال انتهائه �سيوفر
فر�ص عمل لل�شباب والفتيات ،كما �سيوفر
�أع�ب��اء مالية كانت مرتتبة على البلدية
وهي بقيمة � 100ألف دينار �سنويا؛ منها
� 50ألفا كانت تدفع للمبنى امل�ست�أجر،
و� 50ألفا �أخرى �ضمن بند �أثمان كهرباء،
�إىل جانب اخل��دم��ات التنموية املتطورة
ال�ت��ي ��س�ي��وف��ره��ا امل�ب�ن��ى م�ستقبال ،حيث
�سيكون واجهة تنموية رئي�سية يف املدينة.
وق��ال �إن االن�ت�ه��اء م��ن تنفيذ امل�شروع
� �س �ي �ك��ون خ �ل�ال ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ،2021
م�ضيفا �أن جزءا من متويل امل�شروع جاء
مبنحة من وزارة الإدارة املحلية.

الغذاء والدواء تضبط  13طنا من الحليب المجفف واأللبان واألجبان المغشوشة
االنباط-عمان

ق��ال م��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال� ��دواء ال��دك�ت��ور ن ��زار م�ه�ي��دات ،ان ك��وادر
ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي ����ش يف م��دي��ري��ة ال �غ��ذاء
وبالتن�سيق مع الأج�ه��زة الأمنية املخت�صة،

� �ض �ب �ط��ت  13ط �ن��ا م ��ن احل �ل �ي��ب امل�ج�ف��ف
والأل �ب ��ان والأج �ب ��ان املغ�شو�شة ت�صنع من
احلليب املجفف وحتمل بطاقة بيان مزورة
ت�شري اىل ت�صنيعها من احلليب الطازج يف
�أحد امل�صانع يف عمان .
و�أو�ضح مهيدات يف بيان �أ�صدرته امل�ؤ�س�سة

ام�س االثنني� ،أن امل�صنع املخالف يعمل على
ان�ت��اج م�شتقات الأل �ب��ان م��ن حليب جمفف
جمهول بطاقة البيان ومل تثبت �صالحيته
لال�ستهالك الب�شري مما يخالف املوا�صفة
املعتمدة ل��دى امل�ؤ�س�سة التي ت�شرتط �إنتاج
ه��ذه املنتجات م��ن احلليب ال �ط��ازج ف�ضال

ع��ن ان مثل ه��ذه امل�م��ار��س��ات ت�شكل تالعبا
ب �غ��ذاء امل��واط��ن و� �س�لام �ت��ه .و�أ�� �ش ��ار �إىل ان
امل��ؤ��س���س��ة اغ�ل�ق��ت امل�صنع امل�خ��ال��ف بال�شمع
االح �م��ر وحت �ف �ظ��ت ع �ل��ى ك��ام��ل م�ن�ت�ج��ات��ه،
م�ؤكدا ان امل�ؤ�س�سة لن تتهاون بحق القائمني
على م��وق��ع الت�صنيع و�ستتخذ الإج ��راءات

الالزمة.
و�أكد ان فرق الرقابة والتفتي�ش املخت�صة
تنفذ ج��والت ميدانية على م��دار ال�ساعة،
للت�أكد من التزام مواقع ت�صنيع مثل هذه
املنتجات باال�شرتاطات واملعايري ال�صحية
املعتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة .

ودع��ت امل�ؤ�س�سة امل��واط�ن�ين اىل التوا�صل
معها يف ح��ال وج��ود اي �شكوى او مالحظة
وعلى مدار ال�ساعة من خالل خط ال�شكاوى
امل�ج��اين  117114وال�بري��د الإل �ك�تروين
 info@JFDA.Joوع �ب��ر ت�ط�ب�ي��ق
الوات�س اب على الرقم .0795632000
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خالل مباحثات مع نظيره الفلسطيني

الصفدي  :تحقيق السالم العادل عبر حل الدولتين
االنباط-عمان
بحث ن��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء وزي��ر اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي ووزير خارجية
دولة فل�سطني ال�شقيقة الدكتور ريا�ض املالكي،
ام����س االث�ن�ين ،ت�ط��ورات الق�ضية الفل�سطينية
واجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة لإي �ج��اد �أف��ق حقيقي لإع��ادة
�إط�ل�اق م�ف��او��ض��ات ج��ادة وف��اع�ل��ة حل��ل ال�صراع
على �أ�سا�س حل الدولتني وفق القانون الدويل
وق� ��رارات ال���ش��رع�ي��ة ال��دول�ي��ة وم �ب��ادرة ال�سالم
العربية.
و�أك��د ال�صفدي وامل��ال�ك��ي �أن حتقيق ال�سالم
ال �ع��ادل وال���ش��ام��ل وال��دائ��م خ �ي��ار ا��س�ترات�ي�ج��ي
عرب حل الدولتني الذي ي�ضمن جت�سيد الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران  1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية على �أ�سا�س القانون ال��دويل وق��رارات
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة وم �ب��ادرة ال���س�لام ال�ع��رب�ي��ة
ومبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم.
و� �ش��ددا ع�ل��ى � �ض��رورة وق��ف �إ��س��رائ�ي��ل جميع
�إجراءاتها الال�شرعية التي تقو�ض حل الدولتني
وف��ر���ص حت�ق�ي��ق ال �� �س�لام ال� �ع ��ادل ،وخ���ص��و��ص�اً
��ض��م الأرا� �ض��ي وب �ن��اء امل���س�ت��وط�ن��ات وتو�سعتها.
ودان ال ��وزي ��ران ق ��رار �إ� �س��رائ �ي��ل ب �ن��اء وح ��دات
�سكنية ا�ستيطانية جديدة فيما ي�سمى بجفعات
هاماتو�س ورام��ات �شلومو يف القد�س ال�شرقية
املحتلة .و�أكد ال�صفدي �أن الق�ضية الفل�سطينية
هي الق�ضية املركزية الأوىل و�أ�سا�س ال�صراع،
و�أن حلها يكون على �أ��س��ا���س ح��ل ال��دول�ت�ين مبا

د.محمد طالب عبيدات

ي�ضمن تلبية جميع احلقوق امل�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني هو مفتاح ال�سالم العادل والدائم
وال���ش��ام��ل .و��ش��دد ع�ل��ى �أن اململكة بتوجيه من
جاللة امللك عبداهلل الثاين تكر�س كل �إمكاناتها
لإ� �س �ن��اد الأ� �ش �ق��اء وت�ل�ب�ي��ة ح�ق��وق�ه��م امل���ش��روع��ة.
وو�ضع ال�صفدي املالكي يف �صورة اجلهود التي
تبذلها اململكة م��ع ال���ش��رك��اء ال��دول�ي�ين حل�شد
ال��دع��م امل� ��ايل ل��وك��ال��ة الأمم امل �ت �ح��دة لإغ��اث��ة

وت�شغيل ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني (الأون� ��روا)
لتمكينها من ا�ستمرار تقدمي خدماتها احليوية
لالجئني يف هذه الظروف ال�صعبة التي فر�ضت
حتديات �إ�ضافية على الوكالة التي تواجه �أزمة
مالية �ضاغطة .وث�م��ن امل��ال�ك��ي م��واق��ف اململكة
ال�ث��اب�ت��ة ودوره ��ا ال��رئ�ي����س ب�ق�ي��ادة ج�لال��ة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين يف دع ��م ال���ش�ع��ب الفل�سطيني
وح �ق��وق��ه امل �� �ش��روع��ة يف دول� �ت ��ه امل���س�ت�ق�ل��ة ذات

اطالق وحدة تصدير مختصة للشركات
المملوكة من قبل سيدات أعمال
االنباط-برتا
اطلقت جمعيتا «امل�صدرين الأردنيني» ونادي
«�صاحبات الأعمال واملهن» ،ام�س االثنني ،عرب
تقنية االت�صال املرئي ،وحدة ت�صدير لل�شركات
امل�م�ل��وك��ة م��ن ق�ب��ل ��س�ي��دات �أع �م��ال لتمكينهن
وحتفيزهن على الو�صول للفر�ص االقت�صادية
والت�صديرية.
وال��وح��دة تعد الأوىل م��ن نوعها باملنطقة
امل�ه�ت�م��ة ب���س�ي��دات الأع �م ��ال م��ن خ�ل�ال تنظيم
دورات وور�� �ش ��ات خم�ت���ص��ة مب �ج��ال ال�ت���ص��دي��ر
ب ��إ� �ش��راف خ �ب�راء ل�ل�إ� �س �ه��ام ب�ت�ح���س�ين وزي� ��ادة
تناف�سية ال�شركات اململوكة من قبل ال�سيدات
مب �ج��ال ال�ت���ص��دي��ر وال ��دخ ��ول لأ�� �س ��واق عاملية
جديدة.
وي�سعى القائمون على الوحدة واملدعومة من
ال��وك��ال��ة الأمل��ان�ي��ة للتعاون ال��دويل �ضمن م�شروع
التجاره الجل الت�شغيل ،جلعلها م�صدرا للمعلومات
وم��رج�ع�ي��ة جل�م�ي��ع � �س �ي��دات الأع� �م ��ال بخ�صو�ص
ترويج ال�صادرات والأن�شطة املتعلقة فيها.
و�أ�شارت وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين
املهند�سة مها علي خ�لال م�شاركتها يف اطالق
ال��وح��دة� ،إىل �أن م���ش��ارك��ة امل� ��ر�أة يف االقت�صاد
الأردين مل تتجاوز 2ر 13باملئة ،فيما بلغ معدل
البطالة للإناث خالل الربع الثاين من العام
احلايل 6ر 28باملئة.
و�أو�ضحت �أن الأردن احتل املرتبة  140من
�أ�صل  142دول��ة على امل�ؤ�شر العاملي للم�شاركة
االقت�صادية للمر�أة ،م�ؤكدة �أن هذا يع ّد من �أقل
املعدالت على م�ستوى العامل.
و�أ��ش��ارت �إىل الإج ��راءات واجل�ه��ود الر�سمية
للحد م��ن ق�ي��ود ادم ��اج امل� ��ر�أة يف ��س��وق العمل،
و�ضمان ح�صولها على فر�ص متكافئة ،و�أهمها
ت�ع��دي��ل ال�ت���ش��ري�ع��ات ذات ال �ع�لاق��ة ل�ل�ح��د من
التمييز يف الأجور على �أ�سا�س النوع االجتماعي
وجت� ��رمي � �ص��اح��ب ال �ع �م��ل ولأول م ��رة �ضمن
الت�شريعات الأردنية.
ول�ف�ت��ت امل�ه�ن��د��س��ة ع�ل��ي �إىل �إدخ� ��ال مفهوم
العمل املرن واجلزئي ،ومنح القانون املر�أة احلق
يف احل�صول على اع�ف��اءات �ضريبية لأول مرة
كاعرتاف بها كمعيل و�إعطائها احلق يف توريث
راتبها التقاعدي.
و�أ��ش��ارت اىل �أن احلكومة ا�ستحدثت مزيدا
م��ن ال �ف��روع الإن�ت��اج�ي��ة يف امل�ح��اف�ظ��ات� ،ضمن
مبادرات الت�شغيل والتي ُتقدّم من خاللها دعما
للم�ساهمة يف تكلفة البناء ،ودعما جزئيا للراتب
واال��ش�تراك يف ال�ضمان االجتماعي �إىل جانب
�أج��ور النقل واملوا�صالت ،مو�ضحة �أن امل�صانع
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��دري��ب ال �ف �ت �ي��ات م��ن امل�ج�ت�م�ع��ات
املحلية للعمل على خطوط االنتاج وت�أهيلهن
على مهنة اخلياطة واحلياكة.
وقالت �إن امل��ر�أة الأردنية �أثبتت قدرتها على
�إح��داث الفرق يف امل�شاريع وال�برام��ج الريادية،
حيث ا�ستطاعت �أن ت�صنع من التحديات فر�صاً،
وكانت منوذجاً يف االبتكار.
و�أ�شارت وزيرة ال�صناعة لعدد من التحديات
التي ت�ؤثر يف ال�ق��رارات املتخذة لالنخراط يف
الأع�م��ال الريادية ،منها الأع�م��ال غري املربحة
التي تتوجه نحوها املر�أة �إىل جانب االلتزامات
العائلية ،وكذلك �صعوبة احل�صول على متويل.
و�أ� � �ش� ��ادت ب ��ال ��دور ال � ��ذي ت �ق��وم ب ��ه جمعية
امل�صدرين الأردن�ي�ين لدعم جهود احلكومة يف
التمكني االقت�صادي للمر�أة وب��رام��ج التدريب
وتطوير امل�ه��ارات يف �إدارة الأع�م��ال وال�شركات،
م �ع�برة ع��ن �أم �ل �ه��ا ب � ��أن ت �ك��ون ال ��وح ��دة نقطة

تجسير الثقة بين
النواب والناخبين

حتول لعبور وت�سريع اخلطى ،نحو فتح قنوات
التوا�صل وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة وال�ب�ح��ث يف احللول
املتاحة لتمكني �سيدات الأعمال من ا�ستك�شاف
ال�ف��ر���ص وال�تروي��ج مل�شاريعهم ومنتجاتهم يف
الأ�سواق اخلارجية.
ودع� � ��ت امل �ه �ن��د� �س��ة ع �ل��ي اجل � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
بالت�صدير من القطاعني العام واخلا�ص ،لدعم
وح ��دة ال�ت���ص��دي��ر ل�ل���ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة للن�ساء
والت�شبيك معها وادماجها مع املبادرات القائمة
لتطوير وت��روي��ج ال���ص��ادرات االردن �ي��ة وتوفري
املعلومات لتحقيق متطلبات الأ�سوق الإقليمية
والدولية.
و�أكدت �أن وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
لن تتوانى عن تقدمي جميع �سبل الدعم املمكنة
للوحدة ،مبا فيها التعريف بالفر�ص التف�ضيلية
للمنتجات الأردنية مبوجب االتفاقات التجارية
املوقعة بني اململكة و�شركائها التجاريني.
وق��ال��ت رئ�ي���س��ة ج�م�ع�ي��ة ن ��ادي «��ص��اح�ب��ات
الأعمال واملهن» املهند�سة رنا العبوة �إن اطالق
وحدة الت�صدير خا�صة بال�شركات اململوكة من
قبل ال�سيدات �أم��ر يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة للتفاعل
وال �ت��وا� �ص��ل م ��ع ال� �ع ��امل وف �ت��ح �آف� � ��اق ج��دي��دة
�أمامهن.
وبينت �أن ت�أ�سي�س ال��وح��دة ج��اء ب��دع��م من
الوكالة الأملانية للتعاون الدويل �ضمن م�شروع
التجارة من �أجل التوظيف ،م�شريا �إىل �أهمية
دور جمعية امل���ص��دري��ن الأردن �ي�ي�ن ال�ت��ي لديها
اخلربة الفنية يف جمال الت�صدير والتي ميكن
اال�ستفادة منها يف دعم وتطوير هذه الوحدة.
و�أو��ض�ح��ت �أن ال��وح��دة �ستعمل على تقدمي
عدد من اخلدمات يف مقدمتها الن�صح والإر�شاد
وال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل وتنظيم دورات وور��ش��ات
خم�ت���ص��ة مب �ج��ال ال�ت���ص��دي��ر ب ��إ� �ش��راف خ�ب�راء
خمت�صني لال�سهام بتح�سني وزي ��ادة تناف�سية
ال���ش��رك��ات اململوكة م��ن قبل ال���س�ي��دات مبجال
الت�صدير والدخول لأ�سواق عاملية جديدة.
و�أ��ش��ار املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة الأردنية
ل �ت �ط��وي��ر امل �� �ش��اري��ع االق �ت �� �ص��ادي��ة (ج �ي��دك��و)،
ال��دك �ت��ور ب���ش��ار ال��زع �ب��ي �إىل دور امل��ؤ��س���س��ة يف
دعم وان�شاء وحدة الت�صدير خا�صة بال�شركات
اململوكة من قبل ال�سيدات.
و�أك� ��د ال��زع �ب��ي �أه �م �ي��ة ال �� �ص��ادرات يف زي ��ادة
عجلة االقت�صاد الوطني وحتفيز امل�صانع على
التو�سع بالإنتاج وتوليد املزيد من فر�ص العمل
لالردنيني.
و�أ� �ش��ار رئ�ي����س ال�ت�ع��اون االمن��ائ��ي يف �سفارة
جمهورية املانيا االحتادية لدى اململكة بريند
كوزميت�س �إىل عمق ال�ع�لاق��ات الوثيقة التي
ت��رب��ط ب�ل�اده م��ع الأردن يف خمتلف امل�ج��االت،
م� ��ؤك ��دا ا� �س �ت �م��رار ال��دع��م وال �ت �ع��اون وت �ق��دمي
امل�ساعدة يف الرتويج بخا�صة لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة.
وق� ��ال م�ن���س��ق ق �ط��اع ال�ت���ش�غ�ي��ل يف ال��وك��ال��ة
الأملانية للتعاون الدويل �شتيفن ايربر �إن ان�شاء
ال��وح��دة يعد ه��دف��ا مهما مل�شروع ال�ت�ج��ارة من
�أجل التوظيف ،حيث يعر�ض التعاون والتن�سيق
الوثيق ب�ين خمتلف ال�شركاء لتعزيز التجارة
يف البيئة االق�ت���ص��ادي��ة ،ويتيح فر�صة لتبادل
املعلومات والأبحاث.
وبني �أن امل�شروع الذي ينفذ مب�ساهمة �أملانية
وب��ري�ط��ان�ي��ة وه��ول �ن��دي��ة ،ي�سلط ال �� �ض��وء على
الفر�ص التي �ستوفرها هذه الوحدة للأعمال
التجارية اململوكة من قبل �سيدات ،داعيا �سيدات
الأع� �م ��ال �إىل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل��دم��ات ال�ت��ي
تقدمها هذه الوحدة لتعزيز القدرة التناف�سية

وامل�ساعدة يف الو�صول �إىل الأ�سواق العاملية.
وق � � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ج �م �ع �ي��ة «امل� ��� �ص ��دري ��ن
الأردنيني» حليم ابو رحمة �إن ان�شاء �أول وحدة
خا�صة بدعم الت�صدير لل�شركات اململوكة من
قبل ال�سيدات �أمر يف غاية الأهمية يف ظل وجود
اعمال و�أف�ك��ار وم�شاريع ل��دى �سيدات االعمال
من �ش�أنها زيادة وحتفيز ال�صادرات الوطنية.
وب�ي�ن �أن ال �ت �� �ص��دي��ر ي �ع��د مب �ث��اب��ة امل �ح��رك
الأ� �س��ا� �س��ي للنمو االق �ت �� �ص��ادي وزي� ��ادة الإن �ت��اج
وتوليد مزيد من فر�ص العمل ،م�ؤكدا ا�ستعداد
اجلمعية لتقدمي الدعم لهذه ال��وح��دة خا�صة
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��اجل ��وان ��ب ال �ف �ن �ي��ة وال �ت��دري��ب
والت�أهيل يف �سبيل اجناحها ومتكينها من القيام
بدورها.
وبني �أن اجلمعية �ستقوم مب�ساعدة الوحدة
يف ايجاد م�صادر لتمويل م�شاركاتهن من خالل
اجلهات املانحة �سواء �أكانت حملية �أو اجنبية
وتعزيز اال�ستفادة من اتفاقات التجارة احلرة
التي تربط اململكة مع عدد من دول العامل.
و�أ� �ش��ارت امل��دي��رة التنفيذية جلمعية ن��ادي
«��ص��اح�ب��ات االع �م��ال» ث�ن��اء اخل���ص��اون��ة �إىل �أن
ال��وح��دة �ستكون مب�ث��اب��ة م��رك��ز للمعلومات يف
تقدمي جميع البيانات التي حتتاجها �سيدات
الأع� �م ��ال� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع��زي��ز اال� �س �ت �ف��ادة من
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة يف ال��و��ص��ول �إىل �أ��س��واق
جديدة.
و�أك � ��دت اخل �� �ص��اون��ة ح��ر���ص اجل�م�ع�ي��ة على
تقدمي اخلدمات جلميع �سيدات الأعمال ون�شر
ال��وع��ي ب�أهمية الت�صدير وكيفية التمهيد له
الهميته يف منو ال�شركات.
يذكر �أن جمعية ن��ادي «�صاحبات االعمال»
ت��أ��س���س��ت ع��ام  ،2003وت���س�ع��ى ل��زي��ادة م�شاركة
املر�أة مبختلف الن�شاطات االقت�صادية وت�سخري
طاقاتها وقدراتها غري امل�ستغلة وتوفري خدمات
م�ساندة فعالة تلبي احتياجات رائدات الأعمال،
و�صاحبات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
واملهن.
وع��ر� �ض��ت م��دي��ر ال ��وح ��دة م�يرن��ا ف��اخ��وري
ل�ل�خ�ط��ط وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي ��س�ت�ن�ف��ذه��ا ال��وح��دة
خ�لال ال�ف�ترة املقبلة خا�صة م��ا يتعلق بتعزيز
ال�شراكة م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة بالت�صدير
وعقد برامج التدريب والت�أهيل ون�شر الفر�ص
املتاحة.
ك �م��ا � �س �ت �ق��وم ال ��وح ��دة ،ب�ح���س��ب ف ��اخ ��وري،
ب�ت�ق��دمي ال�ن���ص��ح والإر�� �ش ��اد ل���س�ي��دات الأع �م��ال
باال�ستعانة م��ع خ�براء خمت�صني بهذا املجال،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال���س�ع��ي ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل �ع��ار���ض
الدولية بهدف الت�شبيك وفتح فر�ص ت�صديرية
جديدة �أمامهن.
وق ��ال رئ�ي����س جمعية امل���ص��دري��ن الأردن �ي�ين
املهند�س عمر �أبو و�شاح �إن اجلمعية ومن خالل
ن�شاطاتها الرتويجية املختلفة� ،أتاحت املجال
لل�شركات اململوكة �أو تلك التي تديرها �سيدات
�أعمال للم�شاركة يف ن�شاطاتها املختلفة ادراك��ا
لدور �سيدات الأعمال يف دعم االقت�صاد الوطني.
و�أ�ضاف �أن جمعية امل�صدرين وقعت وبدعم
من الوكالة الأملانية للتعاون ال��دويل اتفاقية
تعاون مع نادي �صاحبات الأعمال واملهن بهدف
�إن���ش��اء ال��وح��دة وو��ض��ع خرباتها لدعم �سيدات
الأعمال يف ارتياد الأ�سواق الت�صديرية.
و�أ� �ش��ار امل�ه�ن��د���س �أب ��و و� �ش��اح �إىل �إن جمعية
امل�صدرين ال�ت��ي ت�أ�س�ست ع��ام  1988تنظر �إىل
ان�شاء الوحدة باهتمام كبري لتكون البداية يف
دع��م �سيدات الأع �م��ال وم�ساعدتهن بالرتويج
ملنتجاتهم يف الأ�سواق العاملية.

ال �� �س �ي��ادة ع�ل��ى ت��راب��ه ال��وط �ن��ي ،م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة
الو�صاية الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف القد�س حلمايتها واحلفاظ على
هويتها العربية الإ�سالمية وامل�سيحية والو�ضع
التاريخي والقانوين القائم.
و�أك ��د ال���ص�ف��دي وامل��ال�ك��ي ا��س�ت�م��رار الت�شاور
وال �ت �ن �� �س �ي��ق ت �ن �ف �ي��ذاً ل �ت��وج �ي �ه��ات ج�ل�ال��ة امل�ل��ك
عبداهلل الثاين والرئي�س حممود عبا�س.

م�ؤ�شرات الثقة بني النواب والناخبني تبد�أ يف الغالب بق ّمتها عند بداية �أول دورة برملانية
لكنها �سرعان ما تتهاوى لت�صل يف ح�ضي�ضها عند نهاية مدة جمل�س النواب يف �سنته الرابعة
والأخرية؛ وبالطبع �أ�سباب وم�سببات ذلك كثرية ومت�شعبة منها على �سبيل الأمثلة ال احل�صر
�شعور الناخبني بعدم قدرة النواب على �إي�صال ر�سالتهم ومطالبهم للحكومة؛ ومترير النواب
لت�شريعات �ضريبية تك ّلف املواطن مبالغ مالية باه�ضة �أحياناً؛ و�شعور الناخبني ب�ضعف �أداء
كثري من النواب وتغليبهم امل�صالح اخلا�صة على العامة؛ و�ضعف تقدمي اخلدمات للناخبني
ومناطقهم وم�ؤ�س�ساتها؛ وع��دم امل�صداقية يف تطبيق بع�ض ال�برام��ج الإنتخابية لكثري من
ال�ن��واب؛ وتغليب امل�صالح اخلا�صة على م�صالح الوطن العليا؛ وع��دم �إ�ضطالع بع�ض النواب
لأدواره ��م الت�شريعية والرقابية وامل�ساءلة؛ وع��دم رج��وع معظم ال�ن��واب لقواعدهم ال�شعبية
للم�شورة والت�شاركية يف �إتخاذ القرار حتت القبة؛ وع��دم القدرة على �إي�صال �صوت الناخبني
وهمومهم وق�ضاياهم للحكومة؛ وغريها الكثري:
يج�سر
 .١رمبا يكون الإت�صال والتوا�صل و�إ�ستدامته بني النائب والناخبني �أه��م مو�ضوع ّ
الثقة بينهما؛ فالإبقاء على رقم الهاتف والتوا�صل مع القواعد ال�شعبية للنائب و�إيجاد مكتب يف
منطقته الإنتخابية وعدم تغيري مكان ال�سكن والإبقاء على وجود النائب بني ناخبيه موا�ضيع
لرت�سخ الثقة الدائمة بني
جل مهمة و�إن بدت �سهلة وب�سيطة لكنها يف عيون الناخبني كبرية ّ
النائب وناخبيه.
 .٢امل�صداقية وثبوت الأقوال وتنا�سبها مع الأفعال ما بني قبل النيابة وبعدها مي ّثل مو�ضوعاً
هاماً يف م�س�ألة الثقة �أي�ضاً؛ فال�شعارات واللقاءات التي و�ضعها وقالها النائب قبل نيابته يجب
ترجمتها على �أر���ض الواقع خدمة لناخبيه؛ ورمبا ال ي�ستطيع عملها كلها لكن املحاولة فيها
على الأقل جتعل منه �شخ�صاً حمبوباً ومرغوباً وحمرتماً بني ناخبيه؛ حتى ولو جعل من قبة
الربملان حاط مبكى لطلباته وخطاباته التي وعد بها النا�س والناخبني.
 .٣الرجوع للقواعد الإنتخابية يف م�سائل مهمة كالثقة باحلكومة وامل��وازن��ة وغريها من
الق�ضايا املف�صلية جتعل العالقة البينية بني النائب وناخبيه م�ستدامة وطيبة؛ ورمبا يتم ذلك
من خالل عمل جمل�س �إ�ست�شاري للنائب �أو جلان �إ�ست�شارية يف خمتلف القطاعات واملناحي من
�أه��ل الإخت�صا�ص لأن النائب ال يفهم يف كل املوا�ضيع بيد �أن م�ست�شاريه املخت�صني يرفدونه
ب�آرائهم حول املوا�ضيع املطروحة.
 .٤قيام النواب بدورهم املناط بهم من ت�شريع ورقابة وم�ساءلة وفق الد�ستور يعزز الثقة
بني النائب والناخب ال �سيما فيما يخ�ص الت�شريعات التي تنعك�س على املواطن �سواء مادياً �أو
معنوياً �أو خدمياً؛ وهذه الأدوار للنائب جتعل املواطن يثق بقدراته وهيبته �أمام احلكومة لغايات
املطالبة مبا يخدم املواطن وخ�صو�صاً يف التحدي الإقت�صادي و�إيجاد الإ�ستثمارات الالزمة
خلدمة ال�شباب لإيجاد �أماكن لت�شغيلهم ودرء �شبح البطالة عنهم.
� .٥شعور الناخبني ب�أن النواب يخدمون الوطن كنواب وطن ولي�س مناطق يعزز �أي�ضاً نظرة
الثقة بني الطرفني؛ فامل�سائل املهم التي تخدم �أبناء الوطن كافة ت�ش ّكل قوائم م�شرتكة بني
الناخبني �أ ّن��ى كانت منطقتهم الإنتخابية وخ�صو�صاً الق�ضايا العامة كال�ضريبة والتعليم
واخلدمات والإ�ستثمار والتنمية الإقت�صادية والإجتماعية والأمن الوطني وغريها.
 .٦تغليب امل�صالح العام للنائب على اخلا�صة تعطي م�ؤ�شر �إيجابي للناخبني ب�أن النائب ال
يتط ّلع لل�صغائر وف�ساف�س الأمور و�أنه رجل وطن دومنا تقزمي لنف�سه؛ ولذلك فهو ين�أى جانباً
بالتعامل مع احل��االت الفردية ويذهب خلدمة امل�ؤ�س�سات الوطنية خدمة للثوابت الوطنية؛
ويتناول الق�ضايا الوطنية خدمة لل�ش�أن العام.
� .٧أن يكون النائب دوم �اً يف خندق الوطن وقيادته الها�شمية و�أجهزته الأمنية واجلي�ش
العربي امل�صطفي ليكون نهجه وطنياً ب�إمتياز؛ وهذا ال�شعور والفعل يجعل الناخبني يحرتمون
ويقدرون ذلك على �سبيل حبهم لنائبهم و�إحرتامهم له.
ً
ب�صراحة :بنود جت�سري الثقة بني النائب والناخب كثرية جدا؛ وما مت ذكره هو غي�ض من
في�ض العالقة املتنامية قوة بني الناخب والنائب؛ و�أ�سا�س الثقة بني النائب والناخب �إ�ستدامة
التوا�صل وعدالة املطا َلب و�إحرتام �إرادة الناخبني على �سبيل الثقة امل�ستدامة والرا�سخة بينهما.

الوفيات
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ينعى
مدير املخابرات العامة
وكافة منت�سبي دائرة املخابرات العامة
مبزيد من احلزن واال�سى املغفور له
ب�إذن اللـه تعاىل

الفريق االول

«حممد رثعان �سامل الرقاد»
مدير املخابرات العامة االسبق
الذي انتقل اىل رحمته تعاىل
يوم االثنني املوافق 2020/11/16
تغمد اهلل الفقيد الكبري بوا�سع رحمته
وا�سكنه ف�سيح جنانه
والهم اهله ال�صرب وال�سلوان

( انا هلل وانا اليه راجعون )

الوفيات
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ار ِجعِي إِ َلى َر ِّبكِ َراضِ َي ًة َم ْرضِ َّي ًة َفادْ ُخلِي فِي عِ َبادِي َوادْ ُ
خلِي َج َّنتِي) صدق هللا العظيم
س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة ْ
(يا أَ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ

نعي
ينعي رئي�س هيئة االركان امل�شرتكة اللواء الركن
يو�سف احمد احلنيطي وجميع منت�سبي القوات امل�سلحة االردنية
اجلي�ش العربيالفريق اول املتقاعد

حم���م���د رث����ع����ان ال����رق����اد
مدير املخابرات العامة اال�سبق

الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االثنني املوافق 2020/11/16
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�ضوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه
والهم ذويه واهله جميل ال�صرب وح�سن العزاء

انا للـه وانا الية راجعون
بسم هللا الرحمن الرحيم
ار ِجعِي إِ َلى َر ِّبكِ َراضِ َي ًة َم ْرضِ َّي ًة َفادْ ُخلِي فِي عِ َبادِي َوادْ ُ
خلِي َج َّنتِي) صدق هللا العظيم
س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة ْ
(يا أَ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ

ينعي مدير االمن العام اللواء الركن ح�سني حممد احلوامتة
وجميع منت�سبي مديرية الأمن العام
مبزيد من احلزن والأ�سى املرحوم ب�إذن اهلل
مدير املخابرات العامة الأ�سبق

الفريق اول املتقاعد

حم���م���د رث����ع����ان ال���رق���اد
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�ضوانه وا�سكنه ف�سيح جناته
والهم اهله وذويه جميل ال�صرب وح�سن العزاء

انا للـه وانا اليه راجعون

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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الوزني :نسعى إلستقطاب إستثمارات تولد فرص عمل
االنباط-عمان

�أك ��د رئ�ي����س هيئة اال��س�ت�ث�م��ار ال��دك�ت��ور
خ��ال��د ال��وزين خ�لال م�شاركته يف �أع�م��ال
االج�ت�م��اع الإقليمي ح��ول “�آفاق �سيا�سة
اال��س�ت�ث�م��ار يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و�شمال �أفريقيا” وال��ذي تنظمه منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية OECD
مب�شاركة  8دول عربية (اجلزائر وم�صر
والأردن ولبنان وليبيا واملغرب وال�سلطة
الفل�سطينية وت��ون ����س) ،وع ��دد م��ن دول
�أوروبا واملنظمات الدولية والعربية ،على
الأول��وي��ة املتعلقة بالقواعد والإج ��راءات
املتعلقة باال�ستثمار والتي يجب �أن تكون
وا� �ض �ح��ة وم��رت �ب �ط��ة ب�ب�ع���ض�ه��ا ال�ب�ع����ض
�إ�ضافة �إىل �إرتباطها باحلوكمة الر�شيدة
والتن�سيق القوي ل�ضمان النتائج والتي
� �س �ت �ن �ع �ك ����س �إي� �ج ��اب� �اً ع �ل��ى واق � ��ع ال �ب �ي �ئ��ة
الإ�ستثمارية.
و�أ�ضاف قمنا يف هيئة الإ�ستثمار بتنفيذ
العديد من الأولويات املتعلقة ب�إجراءات
اال� �س �ت �ث �م��ار خ��ا� �ص � ًة م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب��راج�ع��ة
ق��وان�ين الإ��س�ت�ث�م��ار مب��ا ي�ضمن ال��و��ض��وح
وال�شفافية ،وتوحيد اخلدمات احلكومية
ذات ال� �ع�ل�اق ��ات ب ��الإ� �س �ت �ث �م ��ار ،و�أمت� �ت ��ة
العديد من اخلدمات املقدمة للم�شاريع

الإ��س�ت�ث�م��اري��ة لتمكني امل�ستثمرين ورف��ع
ت�ن��اف���س�ي��ة االردن يف ال �ت �ق��اري��ر ال��دول �ي��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة مب �م��ار� �س��ة و� �س �ه��ول��ة الأع� �م ��ال،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع��دي��د م ��ن الإ� �ص�ل�اح��ات
ل �ت �ح �� �س�ين امل �ن��اف �� �س��ة وت �ن �م �ي��ة ال �ق �ط��اع
اخلا�ص.
وق��ال ينبغي ل�سيا�سات الإ��س�ت�ث�م��ار �أن
ت�خ��دم �أه ��داف التنمية امل�ستدامة ب�شكل

�أف �� �ض ��ل ،ل��ذل��ك ن �� �س �ع��ى �إىل �إ� �س �ت �ق �ط��اب
الإ� �س �ت �ث �م��ارات ال �ت��ي حت �ق��ق �أك �ب�ر ف��ائ��دة
ل�ل�إق�ت���ص��اد خ��ا��ص��ة ال� �ق ��ادرة ع�ل��ى ت��ول�ي��د
فر�ص عمل وتطوير املناطق الأق��ل منواً
يف اململكة ،فخالل جائحة ك��ورون��ا والتي
ك��ان لها �أث��ر كبري على �أغ�ل��ب �إقت�صادات
ال�ع��امل قمنا ب��إ��س�ت�ه��داف �أه��م القطاعات
الإ��س�ت�ث�م��اري��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�تروي��ج لها

كفر�ص �إ�ستثمارية واعدة وجاذبة كقطاع
ال�صحة وال��زراع��ة وال�صناعات الغذائية
وتكنولوجيا املعلومات وال�سياحة والقطاع
الطبي.
وبني ال��وزين �أن هيئة الإ�ستثمار تقوم
ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د ي �ه��دف اىل
حت�ق�ي��ق �أه � ��داف وت �ط �ل �ع��ات امل���س�ت�ث�م��ري��ن
ب�شكل �أف���ض��ل ومب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع �أف���ض��ل
املمار�سات الدولية� ،إ�ضافة �إىل �إ�ستحداث
�آل �ي��ة ال �ت �ظ �ل��م وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل اي �ج��اد
حلول منا�سبة للم�ستثمرين تتما�شى مع
الأن �ظ �م��ة وال �ق��وان�ي�ن امل��رع �ي��ة يف اململكة
مبا ي�ضمن �إخت�صار الوقت واجلهد على
امل�ستثمر.
يذكر �أن منظمة التعاون االقت�صادي
وال �ت �ن �م �ي��ة ت �ع �م��ل م ��ن خ�ل��ال اجل �ل �� �س��ات
احل � ��واري � ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا �إىل ت�ق�ي�ي��م
ب��رام��ج الإ� �س �ت �ث �م��ار يف ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا ،وت�سليط ال���ض��وء على
اجت��اه��ات و�إ��ص�لاح��ات �سيا�سة اال�ستثمار
يف جمموعة م��ن ب�ل��دان ال���ش��رق الأو��س��ط
و� �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل حت��دي��د
�أول � ��وي � ��ات ال �� �س �ي��ا� �س��ة مل���س�ت�ق�ب��ل ��س�ي��ا��س��ة
اال�ستثمار يف املنطقة ،خا�صة يف ك ً
ال من:
اجل��زائ��ر وم�صر والأردن ول�ب�ن��ان وليبيا
واملغرب وال�سلطة الفل�سطينية وتون�س.

إطالق برنامج نمو األردن لتحفيز الشركات الرقمية على التوسع
االنباط-عمان

�أط �ل �ق ��ت وزارة االق �ت �� �ص ��اد ال��رق �م��ي
وال ��ري ��ادة ،ب��رن��ام��ج من� � ّو الأردن (ت�ط��وي��ر
الأع � �م� ��ال) ب �ه ��دف ت �ق ��دمي م �ن��ح وح ��واف ��ز
ل �ل �� �ش��رك��ات ال ��رق �م �ي ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط�ط�ه��ا
التو�سعية يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية
وتطوير �أعمالها.
وب �ح �� �س��ب ب �ي��ان � �ص �ح��ايف ع ��ن ال� � ��وزارة،
ام�س االثنني ،يعد الربنامج �أحد احلوافز
املقدمة للقطاع اخلا�ص التي تندرج حتت
مظلة م�شروع
«ال �� �ش �ب��اب وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال��وظ��ائ��ف
«ال��ذي �أطلقته احلكومة قبل نحو �شهرين
لتح�سني فر�ص الدخل املت�أتي من القطاع
ال ��رق� �م ��ي الأردين ،وت��و� �س �ي��ع اخل ��دم ��ات
الرقمية احلكومية ،حيث �سيعمل امل�شروع
م ��ن خ �ل�ال ب ��راجم ��ه وح� ��واف� ��زه امل�خ�ت�ل�ف��ة
على تن�شيط العر�ض والطلب يف القطاع
الرقمي على مدار خم�س �سنوات.
ويت�ضمن ب��رن��ام��ج من � ّو الأردن ،تقدمي
م �ن��ح ل��دع��م ج �ه��ود من��و �أع �م ��ال ال���ش��رك��ات
الرقمية وال�شركات التي ت�ستخدم التقنية
يف خ��دم��ات �ه��ا ،وت� ��أم�ي�ن ع �ق��ود ج ��دي ��دة يف
�أ� � �س ��واق اق �ل �ي �م �ي��ة ودول� �ي ��ة ج ��دي ��دة؛ م�ث��ل
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ،و�أوروب ��ا،
وال� ��� �ص�ي�ن ،وال� �ه� �ن ��د ،وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية ،لي�سهم الربنامج يف تغطية 50
ب��امل�ئ��ة م��ن تكلفة خ�ط��ط ت�ط��وي��ر الأع �م��ال
ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت �ت �ق �دّم وت �ن �ط �ب��ق ع�ل�ي�ه��ا

إطالق شركة طالل أبو غزالة
للتحول الرقمي

االنباط-عمان

�أع �ل �ن��ت جم �م��وع��ة ط�ل�ال �أب��وغ��زال��ة
ال�ع��امل�ي��ة ع��ن ت��أ��س�ي����س و�إط �ل�اق ��ش��رك��ة «
طالل �أبوغزالة للتحول الرقمي».
وح���س��ب ب�ي��ان ��ص�ح��ايف ع��ن املجموعة
ت�ه��دف ال�شركة �إىل اال�ستعانة ب��أح��دث
التقنيات التكنولوجية خلدمة التحول
ال��رق �م��ي ل �ل �� �ش��رك��ات ،وم �� �س��اع��دت �ه��ا يف
مواكبة التحول املعريف عامليا ،لتطوير
ق��درات �ه��ا يف ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات الأع �م��ال
و�سوق العمل.
و��س�ت�ع�م��ل ال���ش��رك��ة م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق
م ��ن اخل� �ب��راء ال �ع��امل �ي�ي�ن ع �ل��ى ��ص�ي��اغ��ة
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ح��ول
الرقمي ،وتقدمي الن�صائح واال�ست�شارات
ال�ل�ازم��ة جل�م�ي��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة،
و� �س �ت��وا� �ص��ل ت �ط��وي��ر ق��درات �ه��ا لت�صبح
منوذجا يف متكني امل�ؤ�س�سات رقميا على
م�ستوى العامل.
وق� � ��ال رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة ال��دك �ت��ور
ط�لال �أب��وغ��زال��ة �إن ال�شركات يف يومنا
احلا�ضر تبدي اهتماما كبريا بالنتائج
وال �ن �م��و ،وم��ن خ�ل�ال ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي
ميكن حتقيق هذين املحورين من خالل
خ�ل��ق خ�ب�رات وط ��رق ج��دي��دة ،مبينا �إن

�شركة طالل �أبوغزالة للتحول الرقمي
�ستقوم بو�ضع ال�ن��واة الأ�سا�سية جلميع
ال�شركات للبدء بتبني وا�ستخدام �أحدث
التطورات التكنولوجية لتمكينهم من
مواجهة التحديات .
وا� � � �ض � ��اف �إن ال� ��� �ش ��رك ��ة اجل� ��دي� ��دة
�ستقوم بتح�سني العمليات الت�شغيلية
وب�ن��اء من��اذج و�أمن ��اط عمل �أك�ث�ر كفاءة
� �ض �م��ن «ط �ل ��ال �أب� ��وغ� ��زال� ��ة ال �ع��امل �ي��ة»
لتوفري خ��دم��ات ا�ست�شارية متكاملة يف
جم ��ال ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ل�ع�م�لائ�ه��ا يف
خمتلف �أنحاء العامل ،داعيا احلكومات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ت�ب�ن��ي ال�ت�ح��ول
الرقمي الن العامل «�أ�صبح رقميا ب�شكل
الف ��ت» ،وال��س�ي�م��ا يف ظ��ل �أزم ��ة ف�يرو���س
ك ��ورون ��ا احل��ال �ي��ة وال� �ت ��ي �أث � ��رت ب���ش�ك��ل
ك�ب�ير ع�ل��ى ال �ع��امل و�أج �ب�رت احل�ك��وم��ات
وامل�ؤ�س�سات وغريها للقيام ب�أعمالها عرب
الإنرتنت.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ال� �ت� �ح ��ول ال��رق �م��ي
��س�ي���س�ت�م��ر دون �أدن � ��ى � �ش��ك ،م�ب�ي�ن��ا �أن
جن��اح «ط�لال �أب��وغ��زال��ة للتقنية» حتقق
م ��ن خ�ل�ال ا� �س �ت �خ��دام ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات،
وم �ن �ت �ج��ات ،وخ �ب�رات �إب��داع �ي��ة ا�سهمت
ب �ت �ح �ق �ي��ق ن� �ت ��ائ ��ج �إي � �ج ��اب � �ي ��ة يف زم ��ن
التحديات.

اآلثار العامة تعلق الدوام
بمركزها الرئيس
االنباط-عمان

�� �ش ��روط ال�ب�رن ��ام ��ج ،ل �ت �ع��زي��ز خ�ط�ط�ه��ا يف
التو�سع والنمو و�إيجاد فر�ص عمل جديدة
لل�شباب الأردين.
وق��ال��ت ال ��وزارة� ،إن الربنامج ي�ستهدف
ال�شركات الأردنية الرقمية واملمكنة رقميا
وال �� �ش��رك��ات ال��رق �م �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال��راغ �ب��ة
بالتو�سع يف الأردن وتعيني �أردنيني.
و أ�ك��د وزي��ر االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة
احمد الهناندة� ،أهمية الربنامج اجلديد

لال�ستمرار يف تعزيز دور ال ��وزارة كمم ّكن
ل�ل�اق �ت �� �ص��اد ال ��رق� �م ��ي يف الأردن وداع � ��م
لل�شركات ال��رق�م�ي��ة ل��زي��ادة م�ساهمتها يف
االقت�صاد وتوفري فر�ص العمل.
و�أو� � � �ض� � ��ح �أن ال� � � � � ��وزارة م �� �س �ت �م ��رة يف
�إط�ل��اق ب�ق�ي��ة م �ك��ون��ات م �� �ش��روع «ال���ش�ب��اب
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال ��وظ ��ائ ��ف «وب ��راجم ��ه
ال�ت��ي تن�سجم جميعها م��ع خ�ط��ة التحول
الرقمي يف الأردن وتت�ضمن تطوير املهارات

الرقمية ل��دى ال�شباب ،والتحول الرقمي
للخدمات احلكومية و�آليات الدفع ،ودعم
�شركات القطاع الرقمي ،وتطوير وتعزيز
ق �ط��اع دور م�ن���ص��ات ال�ع�م��ل احل ��ر و�إي �ج��اد
ع ��دد م��ن ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة يف خمتلف
حمافظات اململكة.
ي� ��� �ش ��ار �إىل �أن م � �� � �ش� ��روع «ال� ��� �ش� �ب ��اب
والتكنولوجيا وال��وظ��ائ��ف» ي��أت��ي بتمويل
من البنك الدويل بقيمة  200مليون دوالر.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في األسبوع الثاني
من الشهر الحالي

�أعلنت دائرة الآثار العامة ،عن تعليق
الدوام مبركزها الرئي�س يف جبل عمان،
ال �ي��وم ال �ث�ل�اث��اء ،ب �ع��د ت���س�ج�ي��ل �إ� �ص��اب��ة
لإحدى العامالت بالدائرة.

وقالت الدائرة يف بيان ام�س االثنني،
�إن ت �ع �ل �ي��ق ال � � ��دوام ال � �ي� ��وم ،ج� ��اء وف �ق��ا
ل�ل ��إج� ��راءات االح �ت�رازي� ��ة امل �ع �م��ول بها
حل�ي�ن االن �ت �ه��اء م��ن ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ع�ق�ي��م،
وح � �ف� ��اظ� ��ا ع� �ل ��ى �� �س�ل�ام ��ة امل ��راج� �ع�ي�ن
والعاملني بالدائرة.

بورصة عمان تغلق تداوالتها
بـ 2ر 4مليون دينار

االنباط-عمان

�أغلقت بور�صة عمان ،ام�س االثنني،
على تداول 3ر 5مليون �سهم ،موزعة على
 1846ع �ق��دا بقيمة ت� ��داوالت �إج�م��ال�ي��ة،
بلغت 2ر 4مليون دينار.

وارتفع م�ؤ�شر البور�صة �إىل النقطة
 1554ب�ن���س�ب��ة 17ر 0ب��امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة مع
�أغالق اجلل�سة ال�سابقة.
وارت �ف �ع��ت �أ� �س �ع��ار �أ� �س �ه��م �� 39ش��رك��ة،
بينما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 19شركة،
وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم � 27شركة �أخرى.

هيئة النقل تعلق دوامها
بسبب كورونا

االنباط-عمان

ارتفعت �أ�سعار امل�شتقات النفطية عامليا
خ�لال الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن �شهر ت�شرين
الثاين احلايل مقارنة مع معدل �أ�سعارها
يف الأ�سبوع الأول من ال�شهر نف�سه.
وبح�سب بيانات وزارة الطاقة والرثوة
املعدنية� ،سجل البنزين �أوكتان � 90سعرا

بلغ  385دوالرا للطن مقابل 2ر 355دوالر
يف الأ�سبوع الأول وبن�سبة ارتفاع بلغت 4ر8
ب��امل�ئ��ة ،وارت �ف��ع �سعر البنزين �أوك �ت��ان 95
من 1ر 367دوالر للطن اىل 1ر 399دوالر
وبن�سبة ارتفاع بلغت 7ر 8باملئة.
ووف �ق��ا ل �ل�ب �ي��ان��ات ال �ت��ي اع �ل �ن��ت ام ����س،
ارت �ف��ع ��س�ع��ر ال ��دي ��زل م��ن 7ر 316دوالر
للطن اىل 4ر 351دوالر وبن�سبة ارت�ف��اع

ب�ل�غ��ت  11ب��امل�ئ��ة ،ف�ي�م��ا ارت �ف��ع ��س�ع��ر ال�ك��از
من 5ر 320دوالر للطن اىل 4ر 355دوالر
وبن�سبة ارتفاع بلغت 9ر10باملئة.
من جانب �آخ��ر ،ارتفع �سعر زيت الوقود
يف الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن ال�شهر احل��ايل اىل
6ر 273للطن مقابل 9ر 249دوالر يف الأ�سبوع
الأول ،وبن�سبة ارتفاع بلغت 5ر 9باملئة.
باملقابل ،ا�ستمر �سعر ال�غ��از البرتويل

امل�سال ل�شهر ت�شرين الثاين عند 5ر437
دوالر ل�ل�ط��ن م�ق��ارن��ة م��ع ��س�ع��ره امل�سجل
يف �شهر ت�شرين الأول املا�ضي وال��ذي بلغ
8ر 378دوالر .
وكان �سعر خام برنت يف الأ�سبوع الثاين
م��ن ال���ش�ه��ر ق��د ارت �ف��ع اىل 2ر 42دوالر
ل�ل�برم�ي��ل م�ق��اب��ل 4ر 38دوالر امل���س�ج��ل يف
الأ�سبوع الأول من ال�شهر.

االنباط-عمان

ع �ل �ق��ت ه �ي �ئ��ة ت �ن �ظ �ي��م ال �ن �ق��ل ال�ب�ري
دوام� � �ه � ��ا ،ام� �� ��س االث � �ن�ي��ن ،ب �ع��د ظ �ه��ور
�إ�صابات فيها بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال��ت ال�ن��اط��ق الإع�لام��ي يف الهيئة

ال��دك�ت��ورة عبلة ال��و��ش��اح� ،إن تعليق دوام
املوظفني �سيكون ام�س االثنني ،يف مقر
الهيئة فقط؛ التخاذ املزيد من �إجراءات
ال �� �س�ل�ام ��ة وت� ��داب�ي��ر ال ��وق ��اي ��ة وم �ن �ه��ا
فحو�صات (ب��ي �سي �آر) ،وتعقيم مكاتب
الهيئة ل�ضمان ال�سالمة العامة.
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مشاورات فلسطينية لتعيين خلفًا ل صائب عريقات وماجد فرج األقرب
االنباط-وكاالت
ك�شفت م�صادر عربية �صباح يوم االثنني ،عن م�شاورات مكثفة
جتري داخ��ل القيادة الفل�سطينية لت�سمية �شخ�صية خلفاً لدكتور
�صائب عريقات الذي تويف مت�أثراً ب�إ�صابته بفايرو�س كورونا قبل
عدة �أيام
وق��ال��ت امل �� �ص��ادر ال �ع�بري��ة ع�ب�ر م��وق��ع ت��وي�ت�ر� ،إنّ “عدد من
ال�شخ�صيات مت طرحها لتكون خلفاً لأم�ين �سر اللجنة التنفيذية
الراحل د.عريقات ،مثل ماجد فرج رئي�س جهاز املخابرات وح�سني
ال�شيخ وزير ال�شئون املدنية ،ولكن هناك خالف داخل مركزية فتح
لتعيني ال�شيخ يف هذا املن�صب”
ويف تغريدة �أخ��رى ن�شرت ع�بر �صفحة ال�صحفي الإ�سرائيلي
“ياروخ يديد”� ،أ ّن��ه �أج��رى م�ؤخراً ح��وارات مكثفة بني الرئي�س
حممود عبا�س وماجد فرج اعتربت متهيداً لتعيينه خلفاً لعريقات”
و�أ�شارت� ،إىل �أنّ عبا�س �سيعيد د.رامي احلمدهلل �سكرتري اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير� ،إىل من�صب رئي�س الوزراء مرة �أخرى”

اشتية :االحتالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترمب البيت األبيض
االنباط-وكاالت
ح ��ذر رئ�ي����س وزراء ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية
حممد ا�شتية ،من التطورات اخلطر يف امل�شروع
اال�ستعماري الإ�سرائيلي
وق� ��ال ا��ش�ت�ي��ة يف ك�ل�م�ت��ه مب���س�ت�ه��ل اجلل�سة
احلكومية الأ�سبوعية ،اليوم الإث�ن�ين “ ،يبدو
�أن هناك خطة هجوم مت�صاعد ومكثف خالل
الأ�سابيع املقبلة ،يف م�سابقة مع الزمن لفر�ض
�أمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت
الأبي�ض”
واعترب ا�شتية زيارة وزير اخلارجية االمريكي
مايك بومبيو مل�ستعمرة “ب�ساغوت” املقامة على
�أرا�ضي البرية� ،إمعانا يف انتهاك حقوق ال�شعب
الفل�سطيني ،و�أك��د �أنها لن تعطي �أي��ة �شرعية
للم�ستوطنات ،داع�ي��ا ال�ع��امل �إىل �أن يقف �أم��ام
ه��ذه ال��زي��ارة ،و�أن يخطو خطوة �إ�ضافية باملنع
التام نحو مقاطعة ب�ضائع امل�ستعمرات
وقال“ :ننظر للتقارير االعالمية عن زيارة

بع�ض امل�ستوطنني لبع�ض ال��دول العربية بح ًثا
عن �أ�سواق وا�ستثمارات بعني اخلطورة ،ونطالب
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة مب�ت��اب�ع��ة ه ��ذا الأم ��ر
وال�ق�ي��ام مب��ا ي�ج��ب ف�ع�ل��ه ،م ��ؤك��دا �أن احلكومة

�ستتخذ كل اج��راء قانوين �ضد �أي �شركة تعمل
يف امل�ستعمرات”
و�أك ��د ا��ش�ت�ي��ة �أن ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال ت�سابق
الزمن ل�شرعنة ب�ؤر ا�ستعمارية بنيت على �أرا�ض

فل�سطينية من خالل ترخي�ص �ألف و 700وحدة
ا�ستعمارية مبنية بالفعل ،وم��ن �ضمن ال�ب��ؤر
م��ا ه��و م�ع��روف بالتطرف وال�ع�ن��ف ،اىل جانب
تر�سيخ خمططات طرق جديدة
و��ش��دد ا�شتية على �أن احلكومة �ستتخذ كل
االج��راءات املمكنة للوقوف بوجه هذ القرارات
وامل���ش��اري��ع ال�ت��ي تعمل احل�ك��وم��ة الإ�سرائيلية
عليها ،مطالبا العامل بالقيام بواجبه ملنع هذا
العدوان
ويف �سياق �آخر ،قال ا�شتية �إن وفد امل�صاحلة
ي �� �ص��ل اىل ال� �ق ��اه ��رة ل �ل �ت �ب��اح��ث يف م��و� �ض��وع
االن �ت �خ��اب��ات وو� �ض��ع الأم� ��ور يف ن���ص��اب�ه��ا� ،آم�لا
اال� �س��راع يف ذل��ك ل�ت�ك��ون االن�ت�خ��اب��ات متتالية
و�شاملة للمجل�س الت�شريعي ،ثم الرئا�سة ،ثم
املجل�س الوطني
وط��ال��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ،ال�صليب الأح�م��ر
وهيئة الأمم املتحدة ،بالعمل على الإف��راج عن
ج�ث�م��ان الأ� �س�ي�ر ال���ش�ه�ي��د ك �م��ال �أب ��و وع ��ر وك��ل
جثامني ال�شهداء املحتجزين لدى االحتالل

 5333أسيرًا فلسطينيًا اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون االسرائيلية
االنباط-وكاالت
�أ�شاد مركز الأ�سرى للدرا�سات يوم االثنني
ب�ن���ض��ال الأ� �س��رى والأ� �س�ي�رات الفل�سطينيات
يف ال �� �س �ج��ون اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة وه �ي �ئ��ة �� �ش� ��ؤون
الأ�سرى واملحررين ووزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينى ل�ن�ج��اح�ه��م يف م��واج�ه��ة �سيا�سة
ال�ت�ج�ه�ي��ل اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ى م�ن�ع��ت ت�ق��دمي
ال�ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وح��رم��ان�ه��م م��ن االن�ت���س��اب
للجامعات منذ ما يزيد عن الع�شر �سنوات
وق� ��ال م��دي��ر م��رك��ز الأ�� �س ��رى ل �ل��درا� �س��ات
ال��دك�ت��ور ر�أف ��ت ح�م��دون��ة �أن جن��اح � 400أ�سري
يف امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2020
 ،وجن ��اح  5333ط��ال��ب �أ� �س�ير ع�ل��ى م ��دار �سبع
�سنوات من العام (  ) 2020 2014بتجربة فريدة
ورائ � ��دة وغ�ي�ر م���س�ب��وق��ة يف ح��رك��ات ال�ت�ح��رر
العاملية ت�ؤكد على �إرادة الأ�سرى الفل�سطينيني
يف ال���س�ج��ون وان�ت�م��ائ�ه��م للعملية التعليمية
وا��ص��راره��م على حتويل ال�سجون �إىل قاعات
جامعية ومدرا�س تعليمية ولف�صول درا�سية
و�أ��ض��اف د .حمدونة �أن �سلطات االحتالل
ق��ام��ت بعرقلة العملية التعليمية م��ن خالل
� �س��ن ق ��ان ��ون � �ش��ال �ي��ط ال � ��ذى م �ن��ع ال �ت �ع �ل �ي��م ،
وق��ام��ت مب�ن��ع �إدخ� ��ال ال�ك�ت��ب التعليمية بكل
مراحلها ،ورف�ضت توفري القاعات وال�صفوف

ال ��درا�� �س� �ي ��ة ،وع��اق �ب��ت م ��ن ي �ق��وم ب��ال��درو���س
وامل�ح��ا��ض��رات ،ومنعت دخ��ول الكتب املنهجية
وامل �ج�ل�ات والأب� �ح ��اث وال ��درا�� �س ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة،
ومنعت االلتحاق ب��أي م��دار���س �أو جامعات �أو
م�ؤ�س�سات تعليمية �أو �أكادميية ،ومنعت �إيجاد
معلمني من الأ�سرى الفل�سطينيني للأ�شبال
ال �ق��ا� �ص��ري��ن ،وم �ن �ع��ت الأدوات ال��درا� �س �ي��ة
والقرطا�سيات والأل ��واح ،وقامت بالكثري من
اخلطوات التي تهدف لتجهيل الأ�سرى وعدم
اال�ستفادة من �أوقاتهم
و�أو�ضح د .حمدونة �أن كل تلك االج��راءات
ف�شلت �أم ��ام �إرادة الفل�سطينى ال�ت��ى جنحت
بجهود (الأ� �س��رى يف ال�سجون وهيئة ��ش��ؤون
الأ�سرى واملحررين ووزارة الرتبية والتعليم
ال � �ع� ��ايل) ،و� �ض �م��ن م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م��ن
اخلطوات والإجراءات املدرو�سة بتجاوز عملية
الرف�ض الإ��س��رائ�ي�ل��ي وتخطي املعيقات  ،مبا
ال يتعار�ض وال�ن�ظ��ام التعليمي يف فل�سطني،
و�أ�� �س� �� ��س ال �ث�ل�اث��ة ل �ن �ظ��ام ي �� �ض �م��ن ال �ت �ع �ل �ي��م،
وم���ص��داق�ي��ة و��ش�ف��اف�ي��ة االم �ت �ح��ان��ات ب��رق��اب��ة
م�شرفني �أكفاء من الأ�سرى يف الأق�سام ،عرب
جل��ان يتم ت�شكيلها من قبل قيادة �أكادمييني
م ��ن الأ� � �س � ��رى ي �ح �م �ل��ون �� �ش� �ه ��ادات ع �ل �ي��ا مت
اعتمادها من وزارة الرتبية والتعليم العايل
مهمتها اع��داد وجتهيز االمتحانات واملراقبة

عليها
ط��ال��ب د .ح �م��دون��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة
بال�ضغط على �سلطات االحتالل التى تتجاوز
االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة يف تعاملها م��ع الأ� �س��رى
يف ق���ض��اي��ا التعليم  ،م���ش�يراً �إىل �أن التعليم
يف ال�سجون ح��ق يكفله ال�ق��ان��ون  ،وح��ق تعمد
بالن�ضاالت وف��ق ت�ضحيات احل��رك��ة الوطنية
الفل�سطينية الأ�� �س�ي�رة ال �ت��ى ح�م�ت��ه وحققته
باخلطوات الن�ضالية التى دفع الأ�سرى مقابلها
الكثري من اجلهد وال�شهداء  ،خلو�ضهم الكثري

من الإ�ضرابات املفتوحة عن الطعام للنهو�ض
بواقع املعتقالت واجناز حق التعليم
و��ش�ك��ر د .ح�م��دون��ة ك�ل َ�ا م��ن ه�ي�ئ��ة � �ش ��ؤون
اال�سرى واملحررين ووزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينى على اجلهود التى يبذلونها من
�أج��ل جت��اوز عقبات منع االح �ت�لال للتعليم ،
ومتكني الأ��س��رى م��ن فرحتهم يف موعد �آخ��ر
وف��ق نظام متبع ومتفاهم عليه م��ع الأ��س��رى
الذين ي�صرون على موا�صلة التعليم رغم كل
العقبات

 25مستوطنة تستنزف سلفيت وقراها على مدار الساعة
االنباط-وكاالت
�أف��اد ب��اح��ث ومتابع ل���ش��ؤون اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية
ان م�ساحة امل�ستوطنات يف حم��اف�ظ��ة �سلفيت ت ��زداد با�ضطراد
وت�ستنزف اكرث من  %70من م�ساحة ارا�ضي �سلفيت وقراها حيث
تبلغ م�ساحة املحافظة  204كم ب��ات غالبيتها بيد امل�ستوطنني،
وي��وج��د  8000دومن تتبع ل�سلفيت �صادرها االح�ت�لال او عزلها
خلف اجلدار ل�صالح ثاين اكرب م�ستوطنة” اريئيل” والوحيدة
التي فيها جامعة ا�ستيطانية
و�أكد معايل ،ان عدد امل�ستوطنات هو  25م�ستوطنة يف حمافظة
�سلفيت بع�ضها يتداخل مع حمافظات :نابل�س ورام اهلل وقلقيلية
وطولكرم
و�أ�ضاف معايل ان عدد امل�ستوطنني الدقيق يف حمافظة �سلفيت
ال يف�صح عنه االحتالل وهو ما ينطبق على بقية املحافظات ،اال
ان ال�ت�ق��دي��رات ت�شري ل  100ال��ف م�ستوطن ي ��زدادون م��ع م��رور
الوقت وهو ما جعل �سلفيت املحافظة االوىل املر�شحة لتفوق عدد
امل�ستوطنني الطارئني فيها على عدد الفل�سطينني اال�صليني منذ
مئات واالف ال�سنني
و�أ�ضاف معايل ان االحتالل �صادر او اخطر بامل�صادرة قرابة
 %70من ارا�ضي حمافظة �سلفيت التي فيها اربع مناطق �صناعية
وحمميتني طبيعيتني ،ع��دا ع��ن  25م�ستوطنة ،م�شريا اىل ان
تركيز االح�ت�لال على �سلفيت �سببه اع�لان االح�ت�لال ع��ن �ضم
تكتل “اريئيل” اال�ستيطاين ال�ضخم  ،حيث يف�صل �شمال ال�ضفة
ع��ن جنوبها وي�سيطر على احل��و���ض امل��ائ��ي ال�غ��رب��ي ،وحمافظة
�سلفيت ت�ق��ع ف��وق��ه م�ب��ا��ش��رة ،ع��دا ع��ن ق�ل��ة ع��دد ��س�ك��ان �سلفيت،
وقربها من “تل ابيب”
ووثق الباحث معايل بالأ�سماء عدد امل�ستوطنات يف �سلفيت من
خالل جوالت ميدانية ومراكز بحثية  ،وهي كالتايل:
 -1م�ستوطنة �أرئيل 1978م
 -2م�ستوطنة اريئيل ال�صناعية

االحتالل يرصد  700مليون دوالر لشق
طرق استيطانية في الضفة الغربية
االنباط-وكاالت
ك�شف م���ص��ادر �إع�لام�ي��ة ع�بري��ة ال�ن�ق��اب،
عن و�ضع وزارة النقل واملوا�صالت يف حكومة
االح �ت�ل�ال خ�ط��ة ل���ش��ق م��زي��د م��ن ال �� �ش��وارع
اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة،
وحتديث �شوارع �أخرى خدمة للم�ستوطنني،
بهدف ربط امل�ستوطنات ببع�ضها ومع دولة
االحتالل وحت�سني عمليات التنقل والأم��ان
وجودة احلياة
و�أف � � � ��ادت � �ص �ح �ي �ف��ة “ميكور ري�شون”
العربية ،يف عددها ال�صادر اليوم الإثنني� ،أن
م�س�ؤوال لدى االحتالل يف ملف اال�ستيطان،
ق��ال“ :مل تكن ه�ن��اك خطة ه�ن��ا ،وال يوجد
تخطيط ،ولكن يجري الآن الرتويج للخطة
الرئي�سية للنقل يف يهودا وال�سامرة (ال�ضفة

ال�غ��رب�ي��ة)  ،بتكلفة  2.3م�ل�ي��ار �شيكل (676
مليون دوالر) ملدة � 5سنوات ،بهدف �إىل ربط
املحيط باملركز ،وت�شمل �شق ط��رق وتطوير
�أخرى ،وحلول للمفرتقات اخلطرة”
و�أ�ضاف “ :مت الك�شف عن املخطط خالل
اج �ت �م��اع ع �ق��دت��ه وزي � ��رة امل��وا� �ص�ل�ات م�يري
ري �غ �ي��ف ،م��ع ق� ��ادة امل���س�ت��وط�ن�ين يف ال���ض�ف��ة
الغربية ،الأ�سبوع املا�ضي”
وقال رئي�س جمل�س “ي�شع” اال�ستيطاين
“دافيد احلياين”“ :لو مت تنفيذ اخلطة
ق �ب��ل � ��10س� �ن ��وات ،ل �ك��ان م �ل �ي��ون �إ� �س��رائ �ي �ل��ي
ي �ع �ي �� �ش��ون يف ي� �ه ��ودا وال� ��� �س ��ام ��رة (ال �� �ض �ف��ة
الغربية) اليوم”
و�أو� �ض ��ح �أن اخل �ط��ة ت��رب��ط امل���س�ت��وط�ن��ات
ببقية الدولة ،وجتعل ال�سيادة الإ�سرائيلية
عليها فعلية

صحيفة عبرية تكشف ...حدثان خطيران وقعا
خالل إطالق صواريخ من قطاع غزة
االنباط-كاالت
�أكد الكاتب واملحلل الع�سكري الإ�سرائيلي
يو�سي يهو�شع ب�صحيفة يديعوت اليوم االثنني
ان هناك �أموراً خطرية وقعت يف حادثة �إطالق
ال�صواريخ الليلة قبل املا�ضية من قطاع غزة
وب�ي�ن �أن �أح ��د احل��دث�ين ه��و ان ب�ط��اري��ات
ال �ق �ب ��ة احل ��دي ��دي ��ة �أخ� � �ط� � ��أت ي اع�ت�را� ��ض
ال �� �ص��اروخ�ي�ن ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن� �ه ��ا ك��ان��ت
�صواريخ بعيدة املدى “ن�سبيا”
وق��ال املحلل �أن القبة احل��دي��دي��ة �أطلقت

�صاروخني اعرتا�ضيني على كل منهما وف�شلت
يف �إ�صابتها و�سقطت �شظايا �صواريخ القبة يف
منطقة بات يام
وب�ين املحلل ان��ه من االخطاء التي وقعت
وجود خلل يف �أنظمة الإنذار ومل يتم تن�شيط
الإنذار يف جميع املناطق ،نتيجة لذلك لفرتة
طويلة مئات الآالف من �سكان و�سط البالد
ال��ذي��ن ا�ستيقظوا على �أ� �ص��وات االن�ف�ج��ارات
مل يعرفوا �إن كان �صاروخ �سقط بالقرب من
منزلهم �أو ما هي االنفجارات التي ر�أوه��ا يف
ال�سماء

هآرتس :الموساد يعمل
كمقاول من الباطن ل سي أي إيه
االنباط-وكاالت
ق � � ��ال حم � �ل ��ل �إ� � �س� ��رائ � �ي � �ل� ��ي� ،إن ج� �ه ��از
اال�ستخبارات الإ�سرائيلية (املو�ساد)� ،أثبت �أنه
يعرف كيف يعمل كمقاول من الباطن لدى
وكالة اال�ستخبارات الأمريكية ()CIA
جاء ذلك يف مقال لـ يو�سي ميلمان املحلل
الع�سكري ب�صحيفة ه�آرت�س  ،ال�ي��وم الأح��د،
تعقليقا على م��ا ُن�شر ح��ول اغ�ت�ي��ال املو�ساد
(عبد اهلل �أحمد عبد اهلل) امللقب بـ �أبو حممد
امل���ص��ري امل���س��ؤول رق��م  2يف تنظيم القاعدة
الإرهابي بطهران
و�أ� �ض��اف �أن تنظيم ال �ق��اع��دة وق��ادت��ه مل
يكونوا يوما على ر�أ�س �أولويات اال�ستخبارات
الإ�سرائيلية ،لذا من املحتمل �أن تكون عملية
االغ�ت�ي��ال التي وقعت قبل ثالثة �أ��ش�ه��ر ،قد
نفذت بناء على طلب ال�سي �أي �إيه
واع�ت�بر ميلمان �أن عمليات امل��و��س��اد �ضد
التنظيم اقت�صرت على �إح�ب��اط خمططاته
�ضد �إ�سرائيليني و�أهداف يهودية يف العامل
وت��اب��ع :ب�شكل ع��ام �ضعف ال�ق��اع��دة ب�شكل
كبري يف ال�سنوات الأخرية و�أ�صبح غري ن�شط
ت�ق��ري�ب��ا ،وق �ت��ل ال �ع��دي��د م��ن ق ��ادة التنظيم،
�أع �� �ض��اء اجل �ي��ل امل ��ؤ� �س ����س ب ��أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،يف
اغتياالت .وك��ان من بينهم �أ�سامة بن الدن،
ال ��ذي ُق�ت��ل يف عملية �أم��ري�ك�ي��ة يف باك�ستان
ع��ام  ،2011وابنه حمزة ال��ذي ك��ان من املقرر
�أن يخلفه وقتل العام املا�ضي على يد القوات
الأمريكية على احلدود الأفغانية الباك�ستانية
وقال �إن امل�صري لعب دورا �صغريا وثانويا
يف ه�ج��وم ع��ام  2012ال��ذي ا�ستهدف �سياحا
�إ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين يف ف �ن��دق ب ��اراداي� �� ��س مب��دي�ن��ة
مومبا�سا يف كينيا ،حيث ُقتل ثالثة مواطنني
�إ�سرائيليني و 13كينيا يف اجلهوم
واع �ت�ب�ر امل �ح �ل��ل ال�ع���س�ك��ري الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
�أن ��ه م��ن ال�صعب الت�صديق �أن امل��و��س��اد ك��ان
�سيخ�ص�ص امل��وارد والقوى الب�شرية ملطاردة
واغتيال امل�صري ب�سبب م�شاركته الثانوية يف

هجوم مومبا�سا
و�أ�ضاف وهكذا ،على ما يبدو ،قامت وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية بت�شغيل املو�ساد
على م�ستوى مقاول من الباطن للم�ساعدة
يف مطاردة م�س�ؤول القاعدة
و�أك��د ميلمان �أن ا�ستجابة املو�ساد للـ �سي
�أي ايه هي دليل �آخر على العالقات الوثيقة
ب�ين ال��وك��ال�ت�ين ،و�أن�ه�م��ا تعمالن معا ب�شكل
وثيق لي�س فقط يف جمع املعلومات ،وحتليل
ومترير تقييمات اال�ستخبارات ،ولكن �أي�ضا
يف العمليات امليدانية امل�شرتكة
وكانت �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية
ن�ق�ل��ت ع��ن م �� �س ��ؤول�ين ب��امل �خ��اب��رات ،ق��ول�ه��م
�إن ال��رج��ل ال �ث��اين يف تنظيم ال �ق��اع��دة ُقتل
يف �إي � ��ران ،يف �أغ���س�ط����س� /آب امل��ا� �ض��ي ،على
ي��د ع�م�لاء �إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب من
الواليات املتحدة
وذكرت ال�صحيفة� ،أن رجلني كانا يركبان
دراج ��ة ن��اري��ة يف ط �ه��ران ق�ت�لا ب��ال��ر��ص��ا���ص،
عبد اهلل �أحمد عبد اهلل ،ال�شهري ب�أبي حممد
امل�صري ،قبل ثالثة �أ�شهر م�ضيفة �أن العملية
ظلت �سرية منذ ذلك احلني
وقالت ال�صحيفة الأمريكية� ،إنه مل يت�ضح
بعد ما �إذا كانت ال��والي��ات املتحدة قد قامت
ب�أي دور يف قتل املت�شدد امل�صري ،م�ضيفة �أن
ال�سلطات الأمريكية تتعقب امل�صري وغريه
من �أع�ضاء القاعدة يف �إيران منذ �سنوات
وي�ت�ه��م امل���ص��ري ب��امل���ش��ارك��ة يف التخطيط
لتفجري �سفارتني �أمريكيتني ب�أفريقيا عام
1998
و ُي �ن �ظ��ر �إل �ي��ه ب��اع �ت �ب��اره خ�ل�ي�ف��ة ال��زع�ي��م
احل ��ايل للتنظيم �أمي ��ن ال �ظ��واه��ري ،ووق��ع
ت �ف �ج�ير ال �� �س �ف��ارات الأم��ري �ك �ي��ة يف ك ��ل من
م��دي �ن �ت��ي دار ال �� �س�ل�ام ب �ت �ن��زان �ي��ا ،ون�ي�روب��ي
بكينيا؛ يف وقت واح��د وذل��ك يف � 7أغ�سط�س/
�آب  ،1998ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى ال�سنوية
الثامنة ل�ق��دوم ال�ق��وات الأمريكية للمملكة
العربية ال�سعودية

مستوطنون يخططون إلعادة بناء
مستوطنة مخالة شمالي الضفة
االنباط-وكاالت

-3م�ستوطنة الكانا 1977م
 -4م�ستوطنة بركان (بيت �آبا) 1981م
 -5م�ستوطنة بدوئيل 1984م
 -6م�ستوطنة بدوئيل ال�صناعية
 -7م�ستوطنة ايلي زاهاف 1982م
-8م�ستوطنة بروخني
 -9م�ستوطنة اليعزر
 -10م�ستوطنة كريات نطافيم
 -11م�ستوطنة تبواح 1978م
-12م�ستوطنة لي�شم اجلديدة 2013
 -13م�ستوطنة الكانا -ب
-14م�ستوطنة ياكري 1981م
-15م�ستوطنة جينات �شمرون 1985م

 -16م�ستوطنة كرنيه �شمرون 1978
 -17م�ستوطنة نوفيم� ،أو يو�سفيا 1986
 -18م�ستوطنة عمانوئيل 1981م
 -19م�ستوطنة عيت�ص افرامي 1985م
 -20م�ستوطنة رفافا
 -21م�ستوطنة بيت اريه م�شرتكه بني ارا�ضي �شمال رام اهلل
وجنوب �سلفيت
 -22م�ستوطنة اورانيت
 -23م�ستوطنة �شعار بيت تكفا
- 24م�ستوطنة رحاليم م�شرتكة ب�ين ارا��ض��ي جنوب نابل�س
و�شرق �سلفيت
 -25م�ستوطنة “نفي نحميا” ت�ق��ع ف��وق ارا� �ض��ي م�شرتكة
لنابل�س و�شرق �سلفيت

ذكر موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت،
ام�س االثنني� ،أن جمموعة من امل�ستوطنني
ي�خ�ط�ط��ون لإع� ��ادة ب �ن��اء م���س�ت��وط�ن��ة “�شا
نور” امل �خ�ل�اة ع ��ام � � 2005ش �م��ال ال���ض�ف��ة
الغربية
وبح�سب املوقع ،ف�إن املجموعة بع�ضهم
� �ض �ب��اط � �ص �غ��ار � �س��اب �ق�ين� ،أن� �ه ��وا اخل��دم��ة
الع�سكرية يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،و�آخ��ري��ن
منهم ط�لاب ،م�شرياً �إىل �أنهم يخططون
ي��وم اجلمعة للتوجه �إىل امل�ستوطنة التي
تقع يف املناطق امل�صنفة (ج)
ووف�ق�اً للموقع ،ف ��إن غالبية املجموعة
در�سوا �سوياً يف مدر�سة دينية ا�ستيطانية
يف اخل �ل �ي��ل ،وم ��ن ه �ن��اك ق�ب��ل ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر
قرروا �إن�شاء م�ستوطنة ،وبعد بحث قرروا

�إعادة بناء امل�ستوطنة املخالة �سابقاً
وي �� �س��اب��ق االح� �ت�ل�ال ال ��زم ��ن ل�ت���س��ري��ع
اال��س�ت�ي�ط��ان م��ن �أج��ل ��ض��م ال�ضفة ب�شكل
ك��ام��ل �إل� �ي ��ه ا� �س �ت �غ�ل�ا ًال ل ��وج ��ود ال��رئ�ي����س
الأم��ري �ك��ي احل ��ايل دون��ال��د ت��رام��ب وقبل
مغادرته ال�سلطة
واعترب خرباء �أن �إعالن االحتالل بناء
وح ��دات ا�ستيطانية ج��دي��دة ،يف “غفعات
همتو�س” ،ي �ع �ن��ي ق �ط��ع ال �ت��وا� �ص��ل ب�ين
القد�س وجنوب ال�ضفة ،وحما�صرة بلدة
بيت �صفافا من كل اجلهات
وك ��ان االح �ت�لال � �ص��ادق ع�ل��ى ب�ن��اء 108
وح��دات ا�ستيطانية يف م�ستوطنة “رامات
�شلومو” ،علماً �أن نتنياهو واج��ه رف�ضاً
�أوروبياً �سابقاً للبناء فيها ،وهو ما اعتربه
امل �ح �ل �ل��ون ا� �س �ت �غ�لا ًال �إ� �س��رائ �ي �ل �ي �اً لل��أي��ام
املتبقية لإدارة ترامب ،لتكثيف اال�ستيطان

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200142382( :
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة امين وجمدي
امللكاوي
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 72063بتاريخ  2004/7/19اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة )200018452( :

الرقم الوطني للمنشأة )200177822( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة ح�سني وحممود ال�سليحات وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )75969بتاريخ  2005/5/22قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ح�سن عبد الفتاح ال�سليحات
م�صفيا لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي  :ع��م��ان  /وادي ال�����س�ير – ت:
0772266569
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة خلدون عبد اجل��واد و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )120921بتاريخ  2020/7/19قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة خلدون حممد ح�سن عبد اجلواد
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان  /ام نواره – ت0797071021 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة الزرو التميمي
وادري�س
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 74353بتاريخ  2005/2/14اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة �سفيان حممد م�ساد و�شريكه وامل�سجلة
يف �سجل �شركات ت�ضامن حت��ت ال��رق��م ( )118339بتاريخ
 2018/5/23تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة � :سفيان حممد م�ساد و�شريكه
�إىل �شركة � :سفيان حممد م�ساد و�شريكته
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة خالد �شحاده و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )114539بتاريخ 2016/9/1
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :خالد �شحاده و�شريكه
�إىل �شركة  :خالد �شحاده وامال ال�سباتني
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
وال��ت��ج��ارة ب��ان �شركة علي ال��ف�لاح��ات وري��ا���ض عبداحلافظ
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()110062
بتاريخ  2014/8/4تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :علي الفالحات وريا�ض عبد
احلافظ
�إىل �شركة  :ريا�ض عبد احلافظ وح�سام الفالحات
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة ا�سامة ح�سن ع��وده
الذيابات و�شريكاته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 114623
بتاريخ  2016/9/6اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�شارة اىل طلب �شركة فار�س ج��ورج ح��داد و�شريكه
وامل�سجله يف �سجل �شركات الت�ضامن حتت الرقم
(  ) 117996بطلب ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية
 ،فقد تقدمت الينا بتاريخ  2020/11/16العدول عن
طلب الت�صفية وارجاعها قائمة .
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة القي�سي وبعاره وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )109948بتاريخ  2014/7/3قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة منري �سليمان عيا�ش القي�سي
م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي  :ع��م��ان  /ج��ب��ل ال��زه��ور – ت:
0795447839
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي
اعالن بيع
نعلن نحن
ديانا لورنس يوسف كبوشي ،
ساره لورنس يوسف كبوشي ،
سيف لورنس يوسف كبوشي ،
فيوليت موسى الياس شاهني
ع��ن ب��ي��ع ك��ام��ل حصصنا يف
شركة ورث��ة لورنس كبوشي
ومن غايتها صيدلية
وامل�سجلة بال�سجل �شركات الت�ضامن حتت
الرقم (  ) 120916تاريخ 2020/7/16
والكائنة يف املفرق – �شارع امللك طالل
اىل ال�صيدالين  /زيد حممد �سعيد عري�ض
فمن ل��ه اي اع�ترا���ض على ذل��ك مراجعة
كاتب العدل  /دائ��رة مراقبة ال�شركات /
وزارة ال�صناعة والتجارة  /خالل ع�شرة
ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف  /احمد عبد
الرزاق اسماعيل السطري

مب��ا ان��ك تغيبت ع��ن مركز عملك
ل���دى ���ش��رك��ة ارك�����ان ل��ل��م��ق��اوالت
اال�شائية والتعهدات التعدينية
منذ اكرث من ع�شر اي��ام من تاريخ
 2020/10/4ومل تعد لغاية االن
ل��ذا ننذرك ب�ضرورة ال��ع��ودة اىل
عملك خالل ثالثة ايام من تاريخ
ن�شر هذا االعالن وبعد ذلك تعترب
ف��اق��دا جلميع حقوقك العمالية
والقانونية عمال الحكام املادة
(  )28من قانون العمل االردين .
شركة اركان للمقاوالت
االنشائية
والتعهدات التعدينية ذ.م.م

ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة خالد نعريات وعمر الزبن
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( ) ٨٤٤٤٩
بتاريخ  ٢٠٠٧/٢/١٢اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية
امللكية عن طرح عطاء
رقم �ش .) TANDEM MASS , DELPHIA ( TMD / 3 / 2020 /37
على الراغبني باال�شرتاك يف ه��ذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات
املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي
م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول على ن�سخة من دعوة
العطاء مقابل دفع مبلغ (  ) 20ع�شرون دينار اردين غري م�سرتدة.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة
من ظهر يوم الثالثاء املوافق  2020/11/24وترفق بكفالة بنكية غري
م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل على االطالق اي مناق�صة
ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين
للخدمات الطبية امللكية www.jrms.mil.jo

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف  :مالك عبد الكريم محمد الحاليبة
نظرا لتغيبك عن مركز عملك دون �سبب م�شروع �أك�ثر من ع�شرين يوم متقطع خالل ال�سنة
الواحدة لدى �شركة فيالدلفيا للطاقة ال�شم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي �أو مربر قانوين لذا
ف�إن املنذر وح�سب املادة /28هـ من قانون العمل الأردين ينذرك ب�ضرورة العودة للعمل خالل 48
�ساعة من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.
املنذر  /شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن استئجار مبنى
تعلن وزارة ال�صحة عن حاجتها ال�ستئجار مبنى بديل
ملركز �صحي ا�سكان اخلندق  /حمافظة البلقاء �ضمن
ال�شروط التالية :
ان ال تقل م�ساحة املبنى عن  400 – 300م2
ان يكون املبنى قريب من املوا�صالت وعلى ال�شارع
الرئي�سي .
ان يتوفر مكان ا�صطفاف لل�سيارات .
ان تتوفر فيه اخل��دم��ات التالية وب�شكل م�ستقل (
�ساعة كهرباء منف�صلة � ،ساعة مياه منف�صلة  ،هاتف
وانرتنت ) .
ان يتم جتهيز املبنى ح�سب ما تطلبه مديرية ال�ش�ؤون
ال�صحية ملحافظة البلقاء من حيث الغرف وخدماتها
ال�صحية .
ان يكون البناء م�سجال مرخ�ص ًا با�سم املالك .
ان يكون املبنى �ضمن منطقة اال�سكان واخلندق .
تكون اجور الن�شر على �صاحب املبنى الذي يقع عليه
االختيار .
وعلى من يتوفر لديه املبنى املطلوب مراجعة حمافظة
البلقاء خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر االعالن م�صطحبا
معه �سند ت�سجيل وخمططات املبنى .
االمني العام املكلف  /الدكتور
عمار نعيم الشرفا

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

كورونا تزور مدرب الهالل السعودي
الريا�ض – وكاالت

�أ� �ص �ي ��ب م � ��درب ال� �ه�ل�ال ال �� �س �ع��ودي،
ال��روم��اين رازف ��ان لو�شي�سكو ،بفريو�س

كورونا امل�ستجد.
و�أعلن نادي الهالل� ،إ�صابة لو�ش�سيكو،
ع�ب�ر ب �ي��ان ر� �س �م��ي ج ��اء ف �ي��ه «�أو� �ض �ح��ت
الفحو�ص �إ�صابة م��درب الفريق ،رازف��ان
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تشكيل فريق رديف لكرة الفيصلي
االنباط – عمان

ق ��ررت ادارة ال �ن��ادي الفي�صلي ت�شكيل
ف��ري��ق ردي ��ف ل�ل�ف��ري��ق االول ل �ك��رة ال�ق��دم
ليكون داع�م�اً للفريق الأول ب�ك��رة ال�ق��دم.
و�أك ��د ال�ف�ي���ص�ل��ي ع�ل��ى �صفحته الر�سمية
ع�بر في�س ب��وك� ،أن جمل�س الإدارة واف��ق
على تو�صية اجلهاز الفني للفريق الأول
بقيادة عدنان عو�ض ،بت�شكيل فريق رديف.
وك �� �ش��ف ال �ن ��ادي ع��ن �أن ال �ف��ري��ق ال��ردي��ف
با�شر تدريباته بقيادة املدير الفني عدنان
عو�ض ،ليكون رافداً رئي�ساً للفريق الأول.
وي�أتي حر�ص االندية املحرتفة على ت�شكيل
فرق رديفة ،بهدف التعامل مع امل�ستجدات
ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا وتغطية
غياب �أي العب.ويذكر ان الكابنت عدنان
ع��و���ض ك��ان ق��د ت��وىل م�ه��ة ق �ي��ادة ال�ف��ري��ق
االول بعد نهاية مرحلة الذهاب من دوري
امل�ح�ترف�ين ليحل ب��دي�لا ل�ل�م��درب ال�سابق
راتب العو�ضات الذي اعتذر عن ا�ستكمال
م�شواره مع الفريق ب�سبب خ�ضوعه ملرحلة
من العالج .

راموس يعتبر مواجهة المانيا نهائي
مدريد – وكاالت

�أكد �سريجيو رامو�س قائد �إ�سبانيا �أن
فريقه ي�أمل يف الفوز على �أملانيا ليتمكن
من املناف�سة على لقب بطولة دوري الأمم
الأوروب �ي��ة ،معتربا املواجهة املقبلة �أم��ام
«املان�شافت» مبثابة نهائي .وعر�ض العب
ري��ال مدريد و�ضع �إ�سبانيا قبيل اجلولة
الأخ� �ي��رة م ��ن دور امل �ج �م��وع��ات ل�ب�ط��ول��ة
دوري الأمم الأوروب � �ي� ��ة ،ع �ق��ب ال �ت �ع��ادل
بهدف ملثله �أمام �سوي�سرا ،ما يجعل كتيبة
امل��درب لوي�س �إنريكي لي�س �أمامها خيار
�سوى الفوز �أمام �أملانيا لبلوغ ن�صف نهائي
ال�ب�ط��ول��ة .وق��ال رام��و���س« :ل��دي�ن��ا نهائي
الثالثاء و�سنعلب على �أر�ضنا ،نعتمد على
�أن�ف���س�ن��ا ،يف ال�ن�ه��اي��ة الأم� ��ور ك�م��ا ه��ي وال
مي�ك��ن ت�غ�ي�يره��ا ،ك�ن��ا لنتمنى ال �ف��وز على
�سوي�سرا �أو �أوك��ران�ي��ا ،ول�ك��ن الو�ضع كما
هو عليه».

وت� ��اب� ��ع�« :إن � �ه� ��ا ال �ف��ر� �ص��ة ال��وح �ي��دة
ل�لا� �س �ت �م �ت��اع ب �ن �� �ص��ف ن �ه��ائ��ي رائ� � ��ع ،ومل

لو�شي�سكو ب�ف�يرو���س ك ��ورون ��ا» .و�أ� �ض��اف
البيان «امل��درب ال��روم��اين يخ�ضع حال ًيا
ل �ل �ع��زل ال �� �ص �ح��ي وف� � ًق ��ا ل �ل�ب�روت��وك��والت
الطبية املعتمدة من وزارة ال�صحة».

ال؟ يجب �أن نكون على اقتناع� ،إذا لعبنا
بنف�س الكثافة والتطلع للفوز وقمنا مبا

ع�ل�ي�ن��ا وق��دم �ن��ا �أف �� �ض��ل م��ا ع �ن��دن��ا ..رمب��ا
ن�ستمتع مب �ب��اراة ج�ي��دة وب��ال�ف��وز».وت�ق��رر
�أن ميثل رودري�ج��و هرينانديز «رودري»،
الع��ب و��س��ط مان�ش�سرت ��س�ي�ت��ي ،املنتخب
الإ��س�ب��اين ،يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي الر�سمي
ع�شية مواجهة �أملانيا ب��دال م��ن �سريجيو
رام��و���س ،ال ��ذي ك��ان م��ن امل�ت��وق��ع ظ�ه��وره
يف ال �ب��داي��ة.ج��اء ذل��ك بح�سب م��ا �أعلنته
م �� �ص��ادر م��ن ال �ف��ري��ق ،ق �ب��ل � �س��اع��ات من
انعقاد امل�ؤمتر ال�صحفي ،والذي �سيتواجد
به مدرب «ال روخا» لوي�س �إنريكي.
وكانت هناك توقعات ملحوظة بالرغبة
يف �س�ؤال قائد املنتخب� ،سريجيو رامو�س،
خ�لال امل ��ؤمت��ر ،ح��ول م�ستقبله م��ع ري��ال
مدريد وعن ركلتي اجلزاء املهدرتني �أمام
منتخب �سوي�سرا ،ما قد ي�ؤثر على تركيزه
خالل مواجهة املاكينات الأملانية املرتقبة
واحلا�سمة ،فف�ضل امل��درب لوي�س �إنريكي
اختيار العب �آخر.

دائي يتمنى ان يكسر
رونالدو رقمه

ايران – وكاالت

علق النجم الإي��راين علي دائ��ي ،على
اقرتاب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
م��ن ك���س��ر رق �م��ه ال�ق�ي��ا��س��ي ،ك��ون��ه �أك�ثر
الالعبني تهدي ًفا مع منتخبات بالدهم
عرب التاريخ .ويت�صدر علي دائي ،قائمة
�أك�ثر الالعبني ت�سجيلاً ل�ل�أه��داف مع
منتخبات بالدهم بر�صيد � 109أه��داف،
ب �ي �ن �م��ا ي �ح �ت��ل رون� ��ال� ��دو امل ��رك ��ز ال �ث��اين
بر�صيد  102هدف.
ويف ت �� �ص��ري �ح��ات ن �ق �ل �ت �ه��ا ��ص�ح�ي�ف��ة
�أب� � ��وال ،ق� ��ال دائ � ��ي «�أمت� �ن ��ى ب �� �ص��دق �أن
ي���ص��ل ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو �إىل رقمي

القيا�سي» .و�أ�ضاف «هل �س�أ�صاب بخيبة
�أم ��ل؟ ب� ��أي ح��ال م��ن الأح � ��وال� ،سيكون
��ش��ر ًف��ا حقيق ًيا يل �إذا مت�ك��ن الع��ب من
فئته من القيام بذلك».
وت��اب��ع «كري�ستيانو رون��ال��دو يعترب
م��ن �أف �� �ض��ل ال�ل�اع �ب�ي�ن ،ل�ي����س ف �ق��ط يف
ع�صره ،لكن عرب التاريخ� ،إنه ظاهرة».
وعما �سيفعله حني يك�سر رونالدو رقمه،
ق� ��ال دائ � ��ي «�أم� � ��ر ب �� �س �ي��ط� � ،س ��أق��دم
التهنئة له ،لكن عليه � اً
أول الو�صول �إىل
هناك» .و�أمت «رونالدو لديه بالفعل 102
ه��دف م��ع ال�برت �غ��ال ،و��س�ي�ح�ط��م رقمي
ال�ق�ي��ا��س��ي� ،أن��ا م�ت��أك��د م��ن ذل��ك ،ل�ك��ن ال
يزال �أمامه � 7أهداف».

االسيوي يرفض استئناف النصر

بارتي تواصل صدارة التنس العالمي
باري�س – وكاالت

ع ��ادت ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة �أري �ن��ا �سابالينكا م��ن ج��دي��د �إىل
املراكز الع�شرة الأوىل بالت�صنيف العاملي لالعبات التن�س
املحرتفات ،يف ن�سخته ال�صادرة الإث�ن�ين ،عقب تتويجها
بلقب ب�ط��ول��ة لينز ال�ن�م���س��اوي��ة ،بينما ح��اف�ظ��ت النجمة
الأ�سرتالية �أ�شلي بارتي على موقعها يف ال�صدارة .وحتتل
بارتي املركز الأول بر�صيد  8717نقطة وتليها الرومانية
�سيمونا هاليب بر�صيد  7255نقطة واليابانية ناعومي
�أو��س��اك��ا يف امل��رك��ز الثالث بر�صيد  5780نقطة .و�صعدت
�سابالينكا امل�صنفة التا�سعة على العامل �سابقا من املركز
احل��ادي ع�شر �إىل امل��رك��ز العا�شر ،بعد �أن توجت باللقب
الثاين لها على التوايل بالفوز يف نهائي بطولة لينز على
�أل�ي��ز مريتنز ،كما ت��وج��ت قبلها بلقب بطولة �أو��س�تراف��ا
الت�شيكية .ونظرا لأزم��ة جائحة كورونا ،لن ي�شهد العام
احل��ايل ب �ط��والت �أخ ��رى ل�ل�م�ح�ترف��ات ،ح�ي��ث �أل�غ�ي��ت ع��دة
بطوالت منها البطولة اخلتامية للمو�سم.وجاء ترتيب
ال�لاع�ب��ات يف امل��راك��ز ال�ع���ش��رة الأوىل بن�سخة الت�صنيف
العاملي لالعبات التن�س املحرتفات كما يلي:
الأ�سرتالية �أ�شلي بارتي يف املركز الأول بر�صيد 8717
نقطة .الرومانية �سيمونا هاليب يف املركز الثاين بر�صيد
 7255نقطة .اليابانية ناعومي �أو�ساكا يف املركز الثالث
بر�صيد  5780نقطة.الأمريكية �صوفيا كينني يف املركز
الرابع بر�صيد  5760نقطة .الأوكرانية ايلينا �سفيتولينا
يف املركز اخلام�س بر�صيد  5260نقطة.الت�شيكية كارولينا
بلي�سكوفا يف املركز ال�ساد�س بر�صيد  5205نقاط .الكندية
بيانكا �أندري�سكو يف املركز ال�سابع بر�صيد  4555نقطة.
الت�شيكية ب�ترا كفيتوفا يف امل��رك��ز الثامن بر�صيد 4516
نقطة .الهولندية كيكي بريتنز يف املركز التا�سع بر�صيد

الريا�ض – وكاالت

ق ��رر االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي ل �ك��رة ال�ق��دم
الإث �ن�ي�ن ،رف����ض اال��س�ت�ئ�ن��اف امل �ق��دم من
ال�ن���ص��ر ال���س�ع��ودي�� ،ض��د بري�سبولي�س،
بخ�صو�ص ع��دم �أهلية بع�ض الالعبني
امل �� �ش ��ارك�ي�ن م ��ع ال �ف ��ري ��ق الإي � � � ��راين يف
مباريات دوري الأبطال.
و�أ� �ص��در االحت ��اد ال �ق��اري ،ب�ي��ا ًن��ا جاء
فيه «ق��ررت جلنة اال�ستئناف يف االحتاد
الآ� �س �ي��وي ل �ك��رة ال �ق��دم ،رد اال��س�ت�ئ�ن��اف
املقدم من نادي الن�صر ال�سعودي ،حول
ق� ��رار جل �ن��ة االن �� �ض �ب��اط والأخ� �ل ��اق يف
االحت� ��اد» .وت��اب��ع ال�ب�ي��ان «وق ��ررت جلنة

اتلتيكو يعاني قبل مواجهة برشلونة
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حالة النجم صالح مستقرة
القاهرة – وكاالت

�أك � ��د ال ��دك �ت ��ور ح �� �س��ام ح �� �س �ن��ي ،رئ�ي����س
اللجنة العلمية ملكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا
بوزارة ال�صحة� ،أن حالة الفرعون امل�صري
حم �م��د �� �ص�ل�اح ،م �� �س �ت �ق��رة .وق � ��ال ح���س��ام
يف ت���ص��ري�ح��ات �إذاع� �ي ��ة ع�ب�ر �أون ��س�ب��ورت
«ن �ت��وا� �ص��ل م��ع ل�ي�ف��رب��ول ب���ش�ك��ل م�ستمر،
ل�ك���ش��ف ت �ط��ورات �إ� �ص��اب��ة � �ص�لاح ،ال�ف��ري��ق
الإجنليزي طلب احل�صول على تقرير عن
ال�لاع��ب ،و�أر��س�ل�ن��ا ل��ه جميع التفا�صيل».
و�أ�ضاف «ليفربول مل يعرت�ض على حترك
� �ص�لاح م��ن ال �ق��اه��رة �إىل اجل��ون��ة لق�ضاء

االن �� �ض �ب ��اط والأخ � �ل� ��اق رد اع�ت�را� ��ض
ن ��ادي ال�ن���ص��ر امل �ق��دم ب��اال��س�ت�ن��اد ل�ل�م��ادة
 59م ��ن ت�ع�ل�ي�م��ات دوري �أب� �ط ��ال �آ� �س �ي��ا
 ،2020بخ�صو�ص �أهلية عدد من العبي
بري�سبولي�س ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف م�ب��اراة
ق�ب��ل ن�ه��ائ��ي دوري �أب �ط��ال �آ��س�ي��ا ملنطقة
الغرب».
وب��ال�ت��ايل ف ��إن بري�سبولي�س �سيكون
طر ًفا يف املباراة النهائية لدوري �أبطال
�آ�سيا ،امل�ق��رر �إقامتها ي��وم  20دي�سمرب/
كانون �أول املقبل ،بالعا�صمة القطرية
ال��دوح��ة .و�أل ��زم االحت ��اد الن�صر ،بدفع
تكاليف اال�ستئناف وقدرها  1000دوالر،
وفقا للوائح االحتاد القاري.

فرتة العزل ،كنا على توا�صل معه لت�أمني
كافة املرافق له» .وتابع «بعد ثبات �إيجابية
ع �ي �ن��ة �� �ص�ل�اح ،ال �ل�اع� ��ب خ �� �ض��ع لأ� �ش �ع��ة
مقطعية وج��اءت جميع التحاليل جيدة،
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء وج ��ود ب�ع����ض ال�ن�ق����ص يف ن�سب
كرات الدم» .وزاد «الالعب �سيخ�ضع مل�سحة
ج��دي��دة ي��وم اخلمي�س امل�ق�ب��ل ،و�إذا ج��اءت
نتيجتها �سلبية �سي�سافر ب�شكل طبيعي �إىل
�إجن�ل�ترا ،لكن الأف�ضل �أن يخ�ضع مل�سحة
�أخ � � � ��رى».و�أمت «� �ص�ل�اح ي���س�ت�ط�ي��ع ال �ع��ودة
للتدريبات اجلماعية يف ليفربول بعد 10
�أي��ام م��ن الإ��ص��اب��ة ،وذل��ك �إذا كانت نتيجة
امل�سحة �سلبية».

بر�صيد  4220نقطة.

مدريد – وكاالت

تلقى دييجو �سيميوين ،مدرب �أتلتيكو
م ��دري ��د� � ،ص��دم��ة ق��وي��ة ق �ب��ل امل��واج �ه��ة
املرتقبة �أم ��ام بر�شلونة ،امل�ق��ررة ال�سبت
املقبل .ويحل بر�شلونة �ضي ًفا ثقي ً
ال على
�أتلتيكو م��دري��د ،ال�سبت امل�ق�ب��ل ،مبلعب
وان��دا ميرتوبوليتانو� ،ضمن مناف�سات
اجل��ول��ة ال�ع��ا��ش��رة م��ن ال�ل�ي�ج��ا .وبح�سب
�صحيفة «�سبورت» ،ف��إن ال�سلوفيني يان
�أوب�ل�اك ،ح��ار���س مرمى �أتلتيكو مدريد،
غ ��اب ع��ن امل �� �ش��ارك��ة م��ع م�ن�ت�خ��ب ب�ل�اده
خالل مباراة كو�سوفو ،الأحد ،مبناف�سات
دوري الأمم الأوروب� �ي ��ة .ول�ف�ت��ت �إىل �أن

غياب احلار�س ال�سلوفيني عن املباراة جاء
ب�سبب وج��ود �أمل يف الكتف خ�لال فرتة
الإح�م��اء ،خ��رج على �إث��ره من الت�شكيلني
الأ� �س��ا� �س��ي واالح� �ت� �ي ��اط ��ي ،ح �ي��ث ف�ضل
اجلهاز الفني للمنتخب ال�سلوفيني عدم
امل �خ��اط��رة ب��ال��دف��ع ب��احل��ار���س .و� �ش��ددت
ال�صحيفة على �أن �سيميوين يعاين من
ب�ع����ض الإ� �ص��اب��ات ب�ف��ري�ق��ه خ�ل�ال ف�ترة
التوقف الدويل وقبل مواجهة بر�شلونة،
حيث غاب � ً
أي�ضا املك�سيكي هيكتور هرييرا
ع��ن م��واج �ه��ة ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ك ��إج��راء
احرتازي ،بجانب غياب �ستيفان �سافيت�ش
�أي��ً��ض��ا ع��ن امل���ش��ارك��ة م��ع منتخب اجلبل
الأ�سود.
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ارتداء الكمامات استراتيجية ناجعة في الوقاية من كوفيد19-

أول مذيعة تعمل بالذكاء الصناعي
تنضم لفريق تلفزيوني
العربية-وكاالت

الأنباط –الدوحة

ق� ��ال ال ��دك �ت ��ور دي �ف �ي��د ن� ��اب� ��ارو ،امل��دي��ر
امل�شارك ملعهد ال�صحة العاملي يف �إمربيال
ك��ول�ي��دج ل �ن��دن ،وامل �ب �ع��وث اخل��ا���ص ملنظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ح ��ول ك��وف �ي��د� ،19-أث �ن��اء
م�ؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف الرعاية
ال�صحية � ،2020أن��ه «يف خ�ضم نق�ص عاملي
للكمامات اجلراحية ذات النوعية اجليدة،
��ش��رع��ت م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب��ات�خ��اذ
خطوات من �ش�أنها �ضمان التوزيع العادل
للمخزونات املتوفرة» .و�أ��ض��اف« :لقد كان
ال �ن �ق��ا���ش � �ص��ري �ح �اً يف ذل ��ك ال ��وق ��ت ،حيث
ك��ان هنالك نق�ص يف الكمامات اجلراحية
اجليدة .و�ص ّممت منظمة ال�صحة العاملية
ع�ل��ى جت�ن��ب ح��دوث ح��ال��ة م��ن ��ش��أن�ه��ا قيام
ال� ��دول ال�غ�ن�ي��ة �أو الأ� �ش �خ��ا���ص امل�ي���س��وري��ن
ب�شراء جميع الكمامات ،مما يت�سبب بنق�ص
امل�خ��زون��ات للعاملني ال�صحيني يف ال��دول
ال �ف �ق�ي�رة» .وان �� �ض��م �إىل ال��دك �ت��ور ن��اب��ارو
ملناق�شة ا�ستجابات فريو�س كوفيد 19-كل
من الدكتور �أن��در���س تيجنيل ،كبري علماء
الأوبئة يف دولة ال�سويد ،والربوف�سورة دامي
��س��ايل دي�ف�ي����س ،امل�ب�ع��وث اخل��ا���ص للمملكة
املتحدة حول مقاومة م�ضادات امليكروبات
وك �ب�ي�ر امل �� �س ��ؤول�ي�ن ال �ط �ب �ي�ين ال �� �س��اب��ق يف
�إجن �ل�ت�را ،وال��دك �ت��ور ج��ان�ي��ل ب��وث��و��ش�ي��اري،
ال ��وزي ��ر الأول ل��دول��ة � �س �ن �غ��اف��ورة ل� ��وزارة
ال���ص�ح��ة ووزارة االت �� �ص��االت وامل �ع �ل��وم��ات،
وال ��دك �ت ��ورة �إي �ك��ات��ري��ن ت� �ي� �ك ��ارادزي ،وزي��ر
ال�صحة يف دول��ة ج��ورج�ي��ا .و�أدار النقا�ش
ال���س�ي��د م�شعل ح���س�ين ،م �ق �دّم ال�ب�رام��ج يف
هيئة الإذاع��ة الربيطانية .و�أ�ضاف نابارو:
«يف بع�ض الأم��اك��ن ،ي�ع��ود ال�ف�يرو���س بقوة
�إىل ال ��دول وامل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي ��س�ب��ق ل��ه �أن
�أُزي ��ل منها ��س��اب�ق�اً» .م��ن خ�لال م�شاركتهم
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ال �ت��ي ��س�ب��ق ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف

مع التقدم التكنولوجي ال�سريع،
دخ � ��ل ال� ��ذك� ��اء ال �� �ص �ن��اع��ي يف ع��دة
جماالت ..منها ال�صحافة والإعالم.
ويف ك��وروي��ا اجل�ن��وب�ي��ة تتح�ضر
�أول م��ذي �ع��ة �إخ �ب��اري��ة ل�لان���ض�م��ام
�إىل ف� ��ري� ��ق ع� �م ��ل ق � �ن� ��اة «�إم ب��ي
�إن»(.)MBN
ف � � ��أول م��ذي �ع��ة �إخ� �ب ��اري ��ة ت�ع�م��ل
بالذكاء اال�صطناعي تن�ضم قريبا
�إىل ف ��ري ��ق ع� �م ��ل ق� �ن ��اة MBN
الكورية اجلنوبية .واملذيعة املرتقبة

بلدانهم� ،س ّلط الدكتور تيجنيل ،والدكتور
جانيل بوثو�شياري ،والدكتورة تيكارادزي،
ال � �� � �ض� ��وء ع� �ل ��ى دور ح � �م�ل��ات ال �ت ��وع �ي ��ة
وال �� �ش �ف��اف �ي��ة ال��رئ �ي �� �س��ي يف دع ��م امل �� �ش��ارك��ة
العامة يف اال�ستجابة الوطنية ،مم��ا �ش ّكل
عن�صراً �أ�سا�سياً يف جناح اال�ستجابة الوطنية
لدولهم يف �إيقاف تف�شي جائحة كوفيد.19-
كما مت الت�شديد على املقاربة املدرو�سة جتاه
مراقبة احل��دود ،والتتبع احلا�سم للعقود،
و�إتاحة العناية الطبية ،كعوامل رئي�سية يف
تخفيف ت�أثري اجلائحة .كما ناق�شت اللجنة
مو�ضوع مقاومة م�ضادات امليكروبات ،التي
تت�سبب بعدم فاعلية امل�ضادات احليوية �أو
الأدوي� ��ة امل���ض��ادة للميكروبات �أث �ن��اء ع�لاج
االل�ت�ه��اب��ات .وت�ق��ول ال�بروف���س��ورة ديفي�س:
«ن�ح��ن ن ��درك �أن الأ��ش�خ��ا���ص ي�ستخدمون
املزيد من امل�ضادات احليوية خ�لال تف�شي
كوفيد ،19-ويبدو وك�أن البكترييا املقاومة
ل �ل �م �� �ض��ادات ت � ��زداد ق� ��وة .ع�ل�ي�ن��ا ال�ت���ص��دي
لهذه اجلائحة ال�صامتة واملتفاقمة �أي�ضاً.

ويتمثل اجل��واب لكال املع�ضلتني يف تعزيز
الأن �ظ �م��ة ال���ص�ح�ي��ة» .ث�م��ة خم ��اوف كذلك
ح��ول ازدي� ��اد خ�ط��ر ال��وف �ي��ات ال�ن��اج�م��ة عن
�أم��را���ض �أخ ��رى م�ث��ل ال���س�م�ن��ة وال���س�ك��ري.
و ُت���ض�ي��ف ال�بروف �� �س��ورة دي�ف�ي����س�« :إن �أح��د
الأمور املحزنة التي بتنا نراها تتمثل يف عدم
ح�صول الأ�شخا�ص على الرعاية ال�صحية
الروتينية حالياً نتيجة تركيز هذه الأنظمة
ال�صحية ال�صحيح على كوفيد .19-كما �أن
املر�ضى باتوا يخ�شون الذهاب �إىل من�ش�آت
الرعاية ال�صحية ،خوفاً من التقاط عدوى
ك��وف �ي��د .19-وي�ت��وج��ب علينا ال�ت�غ�ل��ب على
ذلك» .و�شددت اللجنة ،يف �سياق التح�ضري
ملكافحة املوجة الثانية من تف�شي فريو�س
ك��وف �ي��د 19-وال �ت �� �ص��دي ل �ه��ا ،ع �ل��ى �أه�م�ي��ة
تدعيم �إج ��راءات ال�سالمة ،خا�صة ارت��داء
الكمامات ،حتى يف اخلارج .ويقول الدكتور
نابارو« :يجب على كل واحد منا� ،أينما كان،
�أن يرتدي الكمامات يف ح��ال تواجد خطر
كوفيد .19-لي�س ثمة تردد يف هذا ال�سياق».

و�أ� �ض��اف�« :إن ��ه خ�صم واح ��د ،وع�ل��ى العامل
ب�أ�سره �أن يعرف كيفية التعامل معه� .إذا مل
نتمكن م��ن ذل��ك ،ف�ستكون النتائج طويلة
الأم��د رهيبة .و�إذا ك��ان ه�ن��اك ثمة نتيجة
حل � ��وادث ك �ه ��ذه ،ف �ه��ي ت�ت�م�ث��ل يف � �ض��رورة
الت�ضامن ال�ق��وي ب�ين الأمم ،و�أن��ا �آم��ل �أن
ي�ح��دث ذل ��ك» .و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ن��اب��ارو �إىل
م�شاركة  186دول��ة م��ن �أ��ص��ل  193يف �آلية
كوفاك�س ،وهي �آلية عاملية مل�شاركة املخاطر
يف إ�ط��ار ال�شراء اجلماعي والتوزيع العادل
ل�ل�ق��اح��ات ك��وف �ي��د 19-امل�ح�ت�م�ل��ة« :ل �ق��د مت
تقدمي  5.1مليار دوالر ،منها  10ماليني
م��ن دول ��ة ق�ط��ر ،يف �سبيل ��ض�م��ان ح�صول
ال��دول املختلفة على اللقاحات م��ن خالل
م�شاركة املوارد .هذا التعاون ما بني الدول،
والعلماء ،واملجتمعات ،من �ش�أنه النهو�ض
بنا جميعاً من هذه الكبوة ،على �أن ال نكون
ف�ق��ط �أق��وي��اء يف ال�ت���ص��دي ل�ك��وف�ي��د 19-بل
وك��ذل��ك ل�ل�أخ �ط��ار ال�ع��امل�ي��ة الأخ� ��رى التي
نواجهها»

نبأ سار ..لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثالجات المنازل

صيني يشتري الحمامة البلجيكية
«نيو كيم» مقابل  1.6مليون يورو
رو�سيا اليوم -وكاالت

دخ�ل��ت احل�م��ام��ة البلجيكية «نيو
ك �ي��م» ال �ت��اري��خ ب��اع�ت�ب��اره��ا احل�م��ام��ة
الأغلى يف �أوروبا بعد «�صفقة املو�سم»
التي كان بطلها رجل �أعمال �صيني.
واحل �م��ام��ة «الأن �ث��ى» ال�ب��ال�غ��ة من
العمر � 24شهرا ج��رى بيعها مقابل
 1.6مليون يورو ( 1.9مليون دوالر(.
ووفقا ل�شركة «بيبا» لبيع احلمام
يف ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ا� �ش�ت�رى احل �م��ام��ة «ن�ي��و
ك �ي��م» وه� ��ي �أن� �ث ��ى ت �ب �ل��غ م ��ن ال�ع�م��ر
عامني ،ق��ام برتبيتها الأب جا�ستون
ف��ان دي ووي��ر وابنه ك��ورت يف بريالر
بالقرب من مدينة �أنتويرب.
وجت � � ��اوز ث �م��ن احل� �م ��ام ��ة ال��رق��م
القيا�سي ال���س��اب��ق لأغ �ل��ى ح�م��ام��ة يف
�أوروب ��ا ،ال��ذي بلغ  1.3مليون ي��ورو،
وك��ان هو ثمن «�أرم��ان��دو» رفيق «نيو
كيم» يف عام .2019
وق ��ال � �ش��ورد يل م �ن��دوب مبيعات
مزاد «بيبا» لوكالة الأنباء الأملانية:،

العربية-وكاالت

درجات حرارة �أقل بكثري.
ي � �� � �س � �ت � �خ � ��دم ل � � �ق � ��اح � ��ا  Pfizerو
 Modernaت� �ق� �ن� �ي ��ة ُت� � �ع � ��رف ب��ا� �س��م

 ،mRNAوال � �ت� ��ي ُت� ��دخ� ��ل يف اجل �� �س��م
ت���س�ل���س�لا ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ت �ع �ل �ي �م��ات وراث �ي��ة
خل�لاي��ا ال���ش�خ����ص امل ُ�ل�ق��ح لإن �ت��اج امل���ض��ادات

وتوليد ا�ستجابة مناعية.
وق��د ت�سارعت مكا�سب النفط �إىل �أك�ثر
من  %3بعد �أخبار لقاح موديرنا.

شركة طيران عربية تعرض خدماتها لتوزيع لقاح كورونا
العربية-وكاالت
ت�ع�م��ل ��ش��رك��ة ط�ي�ران الإم � ��ارات م��ع ��ش��رك��ات
الأدوي� � ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،مب��ا يف ذل ��ك � �ش��رك��ة ف��اي��زر،
ملواجهة التحديات اللوج�ستية لتوزيع لقاحات
ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ،وف �ق �اً ل��رئ�ي����س ال���ش��رك��ة تيم
كالرك.
وقال كالرك ل�شبكة « »CNBCالأمريكية
الأح� � ��د�« ،إن ال �� �ص �ن��اع��ة حت � ��اول ت �ب �ن��ي �أف �� �ض��ل
املمار�سات التى ت�شمل �سل�سلة �إم��دادات الطرف
ال �ث��ال��ث ،ل �� �ض �م��ان ج �ل��ب ل �ق��اح��ات ك ��ورون ��ا �إىل
الأ�سواق التى حتتاجها ب�شدة».
ويف الأ�سبوع املا�ضي �أعلنت �شركة فايزر� ،أن
ال�ل�ق��اح ال ��ذي مت ت�ط��وي��ره ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة
 BioNTechالأمل��ان �ي��ة ،ف � ّع��ال ب ��أك�ث�ر من
 %90يف ع �ل�اج ك ��وف� �ي ��د ،19-وق � ��ال ك �ل��ارك �إن
طريان الإم��ارات وغريها من ال�شركات العاملة
يف �صناعة ال �ط�يران يعملون م��ع �شركة فايزر
على تقدمي اخلدمات اللوج�ستية املعقدة لنقل
لقاحها �إىل العامل.
و�أ��ض��اف��ت ك�ل�ارك� :إن اخل��دم��ات اللوج�ستية
لتوزيع هذا اللقاح �سيكون حتدياً كبرياً ل�صناعة
ال �ط�ي�ران �أث �ن��اء ع�م�ل�ي��ات ال���ش�ح��ن وال�ت�خ��زي��ن،
ح�ي��ث ي�ج��ب االح �ت �ف��اظ ب��ال�ل�ق��اح��ات يف درج ��ات
ح��رارة منخف�ضة للغاية عند ناق�ص  100درجة

تخ�ضع حاليا ل�ت��دري�ب��ات ،تت�ضمن
ن�ب�رة � �ص��وت �ه��ا وت �ع �ب�ي�رات وج �ه �ه��ا،
حيث ت�ستطيع م�شاركة �أل��ف كلمة
يف الدقيقة.
وق��ال م���س��ؤول��و ال�ق�ن��اة �إن لديها
�سرعة يف تو�صيل الأخبار وبفاعلية
عالية.
و��س�ي�ن���ض��م ل�ف��ري��ق ال �ق �ن��اة �أي���ض��ا
ك� ��ات� ��ب �� �ص� �ح ��ايف ي� �ك� �ت ��ب وي ��ر�� �س ��ل
املحتوى لإدارة املنتجني.
هذه التطورات قد ت�شكل خطرا
ع� �ل ��ى م� �ئ ��ات ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن يف جم ��ال
ال�صحافة والتلفزيون.

«ب�ل�ج�ي�ك��ا ه��ي م�ه��د ري��ا� �ض��ة ��س�ب��اق��ات
احل�م��ام� ..أف�ضل �أن��واع احل�م��ام ي�أتي
من بلجيكا».
و�أ�ضاف يل �أن املربني البلجيكيني
ال ي��رب �ح��ون ع� ��ادة �أم � ��واال ك �ب�ي�رة يف
حلبة ال���س�ب��اق ،ب��ل مييلون ب��دال من
ذلك �إىل ك�سب املال من الطيور التي
يربونها ،مو�ضحا �أن��ه يف ال�صني من
امل�م�ك��ن ال�ف��وز ب�ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة كبرية
من ال�سباقات.
وق ��ال مم �ث��ل «ب �ي �ب��ا» �إن احل�م��ام��ة
«نيو كيم» نف�سها كانت �أف�ضل طائر
� �ص �غ�ي�ر يف ب �ل �ج �ي �ك��ا يف ع � ��ام ،2018
ل�ك��ن م��ن ال �ن��ادر �أن جت�ل��ب الأ� �س �ع��ار
املذهلة التي مت دفعها ل�شرائها هي
و»�أرماندو».
و� �ص��رح ب � ��أن ح �م��ام ف ��ان دي ووي��ر
«معروف يف جميع �أنحاء العامل» ،لكن
الثنائي �سيتقاعد من هذه الريا�ضة.
وم��ع بيع  445ط��ائ��را ،م��ن املتوقع
�أن ي �ح �ق��ق امل � ��زاد ع ��دة م�ل�اي�ي�ن م��ن
اليورو قبل �أن ينتهي.

تحذير من المضادات الحيوية
لألسنان وقت إغالق كورونا

دبي  -العربية

�أظ � �ه� ��ر ال� �ل� �ق ��اح ال� � ��ذي ط� ��ورت� ��ه � �ش��رك��ة
م��ودي��رن��ا الأم�يرك�ي��ة فعالية بن�سبة ٪94.5
يف حماية النا�س من كورونا ،وفقًا للنتائج
امل�ؤقتة.
مت �إن � �ت� ��اج ال� �ل� �ق ��اح م ��ن ق �ب��ل م ��ودي ��رن ��ا،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع «Operation Warp
 »Speedالتابعة للحكومة الأم�يرك�ي��ة،
وقد ثبت � ً
أي�ضا �أن اللقاح ي�ستمر ملدة ت�صل
�إىل  30يو ًما يف الثالجات املنزلية ويف درجة
حرارة الغرفة ملدة ت�صل �إىل � 12ساعة.
كما �أنه يظل ثاب ًتا عند  20-درجة مئوية،
وهو ما يعادل معظم الثالجات املنزلية �أو
الطبية ،ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر.
كما ميكن تخزينه ونقله ب�سهولة �أك�بر
م ��ن ل �ق��اح Pfizer / BioNTech
 ،وال ��ذي مت الإع�ل�ان الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي �أن��ه
ف �ع��ال ب�ن���س�ب��ة  ٪90يف ح �م��اي��ة ال �ن��ا���س م��ن
فريو�س كورونا.
ب �ع��د �أخ � �ب� ��ار الأ�� �س� �ب ��وع امل ��ا�� �ض ��ي ،ك��ان��ت
احل �ك��وم��ات يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل تكافح
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت�ح��دي ال�ل��وج���س�ت��ي املتمثل
يف ن���ش��ر ل �ق��اح ف��اي��زر ،امل �ط �ل��وب ت�خ��زي�ن��ه يف
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فهرنهايت ( 70-درجة مئوية) من �أجل احلفاظ
على الفعالية املثلى.
وق � ��ال ك �ل��ارك« ،ن �ع �م��ل ع �ل��ى حم ��اول ��ة ن�ق��ل
ل �ق��اح ف��اي��زر ف��ى ح ��اوي ��ات خم���ص���ص��ة م�صممة
على طائراتنا ،و�إبقائها عند ه��ذا امل�ستوى من
احل� ��رارة ع�بر م�ن��اط��ق ال �ت��وزي��ع « .م �� �ش�يراً �إىل
�إم �ك��ان��ات ال���ش��رك��ة« ،ل��دي�ن��ا امل �ب�ردات ،وث�لاج��ات
التجميد ،وال�سيطرة اللوج�ستية ك�شركة طريان

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ -عمارة 66

ل�ن�ق��ل ه��ذه ال�ل�ق��اح��ات �إىل �أج� ��زاء م �ت �ع��ددة من
العامل حيث ال ميكن للآخرين تقدميه».
وقالت �شركة فايزر �إن��ه بناء على التوقعات
احل��ال�ي��ة ،تتوقع �إن �ت��اج م��ا ي�صل �إىل  50مليون
ج��رع��ة ل�ق��اح يف ع��ام  ،2020وم��ا ي�صل �إىل 1.3
مليار جرعة يف ع��ام  ،2021فيما ت�سعى �شركات
�أدوية �أخرى للتو�صل �إىل لقاحات وهي حالياً يف
مرحلة التجارب ال�سريرية ،وت�شمل اللقاحات

ال �ت��ي ت��دع�م�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل �ق��اح��ات من
�شركات «مودرنا» ،و»ا�سرتازينيكا» ،و»جون�سون
�آند جون�سون».
وق ��ال ك �ل�ارك�« :إذا م��ا مت ط ��رح امل��زي��د من
اللقاحات يف ال�سوق ،والتي رمبا ال تكون مرهقة
للغاية فيما يتعلق بظروف نقلها – خا�ص ًة فيما
يتعلق ب��درج��ات احل� ��رارة  -ف� ��إن ل��دي�ن��ا فر�صة
�أف�ضل لإخراجها يف وقت �أقرب.

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

ك�شفت درا� �س��ة ج��دي��دة �أن و�صفات
امل �� �ض��ادات احل �ي��وي��ة ال �ت��ي جل� ��أ �إل�ي�ه��ا
�أط �ب��اء الأ� �س �ن��ان يف �إجن �ل�ت�را ارت�ف�ع��ت
مب�ق��دار ال��رب��ع يف وق��ت �سابق م��ن هذا
العام ،حتديدًا يف الفرتة ما بني �أبريل
ويوليو .2020
وب�ح���س��ب م��ا ن���ش��رت��ه «دي �ل��ي م�ي��ل»
 Daily Mailال�بري�ط��ان�ي��ة ،زاد
ا� �س �ت �ه�لاك امل��ر� �ض��ى يف ت �ل��ك ال �ف�ترة
ل �ل �م �� �ض��ادات احل �ي ��وي ��ة ب �ن �� �س �ب��ة %25
مقارنة بنف�س ال�ف�ترة م��ن ع��ام 2019
وب �ل �غ��ت ال � ��ذروة يف ي��ون �ي��و ح �ي��ث ح��ال
الإغ�لاق وحظر التجوال من �إمكانية
ح�صول امل��ر��ض��ى على م��واع�ي��د لتلقي
العالج املالئم يف العيادات.
وك �� �ش��ف اخل �ب��راء يف ورق� ��ة بحثية
ج��دي��دة �أن م�ع��دالت و��ص��ف امل���ض��ادات
احليوية كانت الأعلى يف لندن ،بزيادة
ق��دره��ا  %60يف الأ� �ش �ه��ر ال�ث�لاث��ة من
�أبريل �إىل يوليو .2020
م�ضادات حيوية غري �ضرورية
وعلى الرغم من حقيقة �أن و�صف
امل� ��� �ض ��ادات احل� �ي ��وي ��ة غ�ي�ر �� �ض ��روري
و»غ�ي�ر م�ن��ا��س��ب» يف ح��ال��ة ع��دم وج��ود
ع ��دوى� ،إال �أن ��ه ال ي ��زال ي�ت��م و�صفها
ع��ن ط��ري��ق اخل �ط ��أ لأ� �ش �ي��اء م�ث��ل �أمل
الأ�سنان والتهاب لب ال�سن� ،أي التهاب
الأن�سجة يف و�سط ال�سن.
و�أعرب الباحثون عن قلقهم من �أن
الإف��راط يف و�صف امل�ضادات احليوية
ل�ل�م��ر��ض��ى ،ال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��رون ال�ع�لاج
ي ��ؤدي �إىل تفاقم م�شكلة �أخ��رى وهي
مقاومة م�ضادات امليكروبات.
وحت� � � ��دث م � �ق� ��اوم� ��ة امل� �ي� �ك ��روب ��ات
ل�ل�أدوي��ة وامل���ض��ادات احل�ي��وي��ة ،عندما
ت �ت �ك �ي��ف ال� �ب� �ك� �ت�ي�ري ��ا وامل � �ي � �ك ��روب ��ات
الأخ��رى وتتطور ك��رد فعل على امل��واد
الكيميائية وامل �� �ض��ادات ل�ه��ا احلديثة
امل���ص�م�م��ة ل�ل�ق���ض��اء ع �ل �ي �ه��ا ،وم ��ن ثم
ت�صبح «جراثيم خارقة» �شديدة القوة،
ال ميكن التغلب عليها ب�سهولة.
وت�شري ت�ق��دي��رات منظمة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة �إىل �أن اجل��راث �ي��م اخل��ارق��ة
� �س �ت ��ؤدي �إىل وف ��اة م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 10
م�لاي�ين ��ش�خ����ص ��س�ن��و ًي��ا ب�ح�ل��ول ع��ام
 ،2050و�أن ح��االت الوفاة رمب��ا حتدث
ب���س�ب��ب ع ��دوى غ�ير ق��ات�ل��ة �أو م ��ؤذي��ة
بالأ�سا�س.
وت� �ق ��ول ال �ب��اح �ث��ة دك� �ت ��ور وي �ن��دي
طوم�سون من جامعة مان�ش�سرت� :إن
«امل �� �ض��ادات احل �ي��وي��ة ع�ق��اق�ير منقذة
للحياة ،عندما يحتاج �إليها املري�ض
بالفعل».

وبعد �سنوات من االجتاه التنازيل،
�أدى الإغ �ل��اق وح �ظ��ر ال �ت �ج��وال �إىل
�صعوبة احل�صول �إىل رع��اي��ة منا�سبة
ل�ل�أ��س�ن��ان يف ال �ع �ي��ادات وامل�ست�شفيات
خالل جائحة كورونا.
ولكن يحذر الباحثون من �أنه يجب
االح�ت�را���س م��ن ت �ك��رار م��ا ح��دث م��رة
�أخ��رى �إذا ما مت فر�ض الإغ�لاق العام
جم ��ددًا ب�سبب تف�شي امل��وج��ة الثانية
من كوفيد.19-
االقت�صار على االلتهابات ال�شديدة
وي �ن �� �ص��ح ال �ب��اح �ث��ون ب � ��أن ي�ق�ت���ص��ر
و�صف امل�ضادات احليوية على حاالت
ع�ل�اج ال �ت �ه��اب��ات الأ� �س �ن��ان ال���ش��دي��دة،
التي ي�صاحبها تورم الوجه على �سبيل
امل� �ث ��ال ،م ��ع م �� �ض��اع �ف��ات م �ث��ل ارت �ف��اع
درجة حرارة اجل�سم.
وي ��و�� �ض ��ح ال� �ب ��اح� �ث ��ون �أن م�ع�ظ��م
ال �ت �ه��اب��ات الأ� �س �ن��ان مي�ك��ن ال���س�ي�ط��رة
ع�ل�ي�ه��ا ع��ن ط��ري��ق ال �ع�لاج يف ع �ي��ادات
الأ�سنان ب��إزال��ة م�صدر ال�ع��دوى ،دون
احل��اج��ة �إىل م �� �ض��ادات ح�ي��وي��ة ،ويتم
بعدئذ عمل ح�شو الأ�سنان ،وهو ما مل
متاحا خالل الفرتة امل�شار �إليها،
يكن ً
ل ��ذا جل ��أ م�ع�ظ��م �أط �ب��اء الأ� �س �ن��ان �إىل
متابعة مر�ضاهم عن بُعد ون�صحوهم
بتعاطي م�سكنات الأمل �أو امل���ض��ادات
احليوية ،عندما كانت تقت�ضي احلالة.
ك �م��ا �أن ت �ق��ري��ر �� �ص ��ادر ع ��ن جل�ن��ة
ال�صحة والرعاية االجتماعية التابعة
ملجل�س ال�ع�م��وم ال�بري�ط��اين �أف ��اد ب ��أن
ب �ع ����ض احل � � ��االت مل مي �ك��ن ع�لاج �ه��ا
بامل�ضادات احليوية ،من بينها حاالت
ال �ت �ه��اب ال�ع���ص��ب ،وال �ت��ي رمب ��ا تظهر
على �أنها �أمل يف الأ�سنان.
و�أو�ضح التقرير �أن و�صف امل�ضادات
احل� �ي ��وي ��ة مل ي � � ��ؤد �إىل ع �ل��اج الأمل
و�أن�ه��ا مل تق�ض على م�صدر ال�ع��دوى
ب�شكل نهائي ،مما �أدى لتفاقم بع�ض
احلاالت.
و�صرحت دكتور �سوزي �ساندر�سون
م��ن االحت � ��اد ال �ع��امل��ي ل �ط��ب الأ� �س �ن��ان
ق��ائ �ل��ة« :ل �ه��ذه الأ� �س �ب��اب ال يقت�صر
خطر امل�ضادات احليوية على عدم حل
امل�شكلة على امل��دى ال�ط��وي��ل ،ب��ل �إنها
�أي�ضا تت�سبب يف م�شكلة خطر فقدان
قدرة املري�ض على مقاومة العدوى».
ومن هذا املنطلق يو�صي الباحثون
ب�ضرورة �ضمان ا�ستمرار تقدمي رعاية
الأ� �س �ن��ان ب��و��ض��ع ط�ب�ي�ع��ي اجل��دي��د يف
زم ��ن ك ��وف �ي ��د ،19-م��ن خ�ل�ال ت ��أم�ين
احل�صول على مواعيد عاجلة لعالج
احل � � ��االت امل �ت �ف��اق �م��ة ب � �ج ��ودة ع��ال �ي��ة
وا��س�ت�خ��دام امل �� �ض��ادات احل�ي��وي��ة ب��أق��ل
قدر ممكن.
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