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الصفدي : تحقيق السالم العادل 
عبر حل الدولتين

االنباط- عمان

ال��دك��ت��ور ب�شر  ال����وزراء  اأ���ش��در رئي�س 

اأم���ر ال��دف��اع رق���م 23 ل�شنة  اخل�����ش��اون��ة 

قانون  �أح��ك��ام  مبقت�ضى  �ل�����ض��ادر   2020

الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992.

وتاليا ن�شه:اأمر الدفاع رقم 23 ل�شنة 

ق��ان��ون  �أح���ك���ام  2020 ����ض���ادر مب��ق��ت�����ض��ى 

الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992.

4 من  3 و�مل���ادة  ��ضتناد� لأح��ك��ام �مل��ادة 

 ،1992 ل�����ش��ن��ة   13 رق����م  ال����دف����اع  ق���ان���ون 

ومل��و�ج��ه��ة ت��ف��اق��م �ن��ت�����ض��ار وب���اء ف��رو���س 

كورونا، ول�ضمان تو�فر �لعناية �ل�ضحية 

ل��ل��م�����ض��اب��ن، �ق����رر �إ����ض���د�ر �أم����ر �ل��دف��اع 

�لتايل:�أول: يفو�س وزير �ل�ضحة بو�ضع 

جزئياً  �أو  كلياً  م�ضت�ضفى  �أي  على  �ليد 

و�لعاملن  �إد�ر�ت���ه  وتكليف  وحمتوياته 

ل�ضتقبال  بت�ضغيله  ب��ال���ض��ت��م��ر�ر  ف��ي��ه 

�ملحولن  ك��ورون��ا  ف��رو���س  وب��اء  مر�ضى 

من وز�رة �ل�ضحة فقط.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ب���ح���ث ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء وزي����ر 

�خل���ارج���ي���ة و�����ض����وؤون �مل���غ���رب���ن �أمي���ن 

�ل�ضفدي ووزير خارجية دولة فل�ضطن 

�م�س  �ملالكي،  ريا�س  �لدكتور  �ل�ضقيقة 

�لفل�ضطينية  �لق�ضية  تطور�ت  �لثنن، 

و�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة لإي��ج��اد �أف���ق حقيقي 

�إط��اق مفاو�ضات ج��ادة وفاعلة  لإع���ادة 

�لدولتن  حل  �أ�ضا�س  على  �ل�ضر�ع  حلل 

�ل�ضرعية  �لدويل وقر�ر�ت  �لقانون  وفق 

�لدولية ومبادرة �ل�ضام �لعربية.

�أن حتقيق  �ل�����ض��ف��دي و�مل��ال��ك��ي  و�أك����د 

خيار  و�ل��د�ئ��م  و�ل�ضامل  �لعادل  �ل�ضام 

����ض��ر�ت��ي��ج��ي ع��ر ح��ل �ل��دول��ت��ن �ل��ذي 

�لفل�ضطينية  �ل���دول���ة  جت�ضيد  ي�ضمن 

�ل�����ض��ي��ادة ع��ل��ى خ��ط��وط  �مل�����ض��ت��ق��ل��ة ذ�ت 

وعا�ضمتها   1967 ح��زي��ر�ن  م��ن  �ل��ر�ب��ع 

�لقانون  �أ���ض��ا���س  على  �ل�ضرقية  �لقد�س 

�ل�����دويل وق�������ر�ر�ت �ل�����ض��رع��ي��ة �ل��دول��ي��ة 

�لأر�س  ومبد�أ  �لعربية  �ل�ضام  ومبادرة 

مقابل �ل�ضام. و�ضدد� على �ضرورة وقف 

�لا�ضرعية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  جميع  �إ�ضر�ئيل 

�لتي تقو�س حل �لدولتن .

التفا�صيل �ص »5«

الثالثاء   2  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   17  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5515    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك: لقاح كورونا يجب أن يكون 
متاحًا للجميع

 في كلمة له بمنتدى بلومبيرغ

713 وفاة و5861 إصابة كورونا جديدة 

االنباط-وكاالت

يف  �ل�ضتيطان  ل�ضوؤون  ومتابع  باحث  �أف��اد   

يف  �مل�����ض��ت��وط��ن��ات  م�ضاحة  �ن  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�ضفة 

وت�ضتنزف  با�ضطر�د  ت��زد�د  �ضلفيت  حمافظة 

�ضلفيت  �ر�����ض���ي  م�����ض��اح��ة  م��ن   %70 م��ن  اك���ر 

وق���ر�ه���ا ح��ي��ث ت��ب��ل��غ م�����ض��اح��ة �مل��ح��اف��ظ��ة 204 

وي��وج��د  �مل�����ض��ت��وط��ن��ن،  ب��ي��د  غالبيتها  ب���ات  ك��م 

�لحتال  �ضادرها  ل�ضلفيت  تتبع  دومن   8000

�و ع��زل��ه��ا خ��ل��ف �جل�����د�ر ل�����ض��ال��ح ث���اين �ك��ر 

م�����ض��ت��وط��ن��ة« �ري��ئ��ي��ل« و�ل���وح���ي���دة �ل��ت��ي فيها 

��ضتيطانية جامعة 

و�أك������د م���ع���ايل، �ن ع����دد �مل�����ض��ت��وط��ن��ات ه��و 

بع�ضها  �ضلفيت  حم��اف��ظ��ة  يف  م�����ض��ت��وط��ن��ة   25

�هلل  ور�م  ن��اب��ل�����س  م���ع حم���اف���ظ���ات:  ي���ت���د�خ���ل 

وطولكرم وقلقيلية 

و�أ�ضاف معايل �ن عدد �مل�ضتوطنن �لدقيق 

�لحتال  عنه  يف�ضح  ل  �ضلفيت  حمافظة  يف 

وه����و م���ا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ب��ق��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ات، �ل 

م�ضتوطن  �ل���ف   100 ل  ت�ضر  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �ن 

ي���������زد�دون م����ع م������رور �ل����وق����ت وه�����و م����ا ج��ع��ل 

ل��ت��ف��وق  �مل��ر���ض��ح��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة �لوىل  ���ض��ل��ف��ي��ت 

ع���دد �مل�����ض��ت��وط��ن��ن �ل��ط��ارئ��ن ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ع��دد 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ن �ل���ض��ل��ي��ن م��ن��ذ م��ئ��ات و�لف 

ال�شنني

التفا�صيل �ص »9«

 25 مستوطنة تستنزف سلفيت وقراها على مدار الساعة

 وزير األوقاف يسلم مساعدات 
لألسر المحتاجة في زي

إطالق برنامج نمو األردن لتحفيز 
الشركات الرقمية على التوسع

الوزني: نسعى إلستقطاب إستثمارات 
تولد فرص عمل

  5333 أسيرًا فلسطينيًا 
اجتازوا امتحانات الثانوية العامة 

في السجون االسرائيلية

 االنباط- ال�صلط

�ضلم وزير �لأوقاف و�ل�ضوؤون و�ملقد�ضات 

�ضندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لإ�ضامية 

�ل��زك��اة �ل��دك��ت��ور حم��م��د �خل��اي��ل��ة �م�س 

�إىل  ون��ق��دي��ة  م�����ض��اع��د�ت عينية  �لث��ن��ن، 

�لبلقاء  ملحافظة  �لتابع  زي  ق�ضاء  مدير 

وم���دي���ر �أوق������اف �ل��ب��ل��ق��اء ل��ت��وزي��ع��ه��ا على 

�لأ�ضر �لفقرة و�ملحتاجة هناك.

وق����ال �خل��اي��ل��ة خ���ال رع��اي��ت��ه �م�س 

�خل��ري يف منطقة زي، �إن �ل���وز�رة د�أب��ت 

�أي��ام خرية يف مناطق جيوب  �إقامة  على 

لتقدمي  �ململكة  حمافظات  بجميع  �لفقر 

م�����ض��اع��د�ت عينية ونقدية  م��ن  �أم��ك��ن  م��ا 

وت��رم��ي��م م��ن��ازل �لأ���ض��ر �ل��ف��ق��رة وت��وزي��ع 

�مل�ضاريع �لإنتاجية على �لأ�ضر �ملحتاجة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جالة  �ضارك 

عر تقنية �لت�ضال �ملرئي �م�س �لثنن، 

يف منتدى بلومبرغ لاقت�ضاد �جلديد 

�ل�����ذي ي��ع��ق��د يف �إط�����ار ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 

لتح�ضن نظم �لقت�ضاد �لعاملي، خا�ضة 

يف مو�جهة تد�عيات وباء كورونا.

ويبحث �ملنتدى �لذي يعقد مب�ضاركة 

روؤ�ضاء دول حالين و�ضابقن وم�ضوؤولن 

�أع��م��ال  ورج����ال  و�أك��ادمي��ي��ن  حكومين 

وخر�ء �قت�ضاد من جميع �أنحاء �لعامل، 

ع��ل��ى م���دى �أرب��ع��ة �أي����ام، �آل��ي��ات ت�ضجيع 

�لعمل �مل�ضرك حول �لعامل مع �لركيز 

على �ل�ضتد�مة وحتقيق �لنمو �ل�ضامل.

و�ألقى جالة �مللك، كلمة يف �ملنتدى، 

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ض��ه��ا:«ب�����ض��م �هلل �ل��رح��م��ن 

�لرحيماأ�ضدقائي �لأعز�ء،.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

�ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ض��اد  وز�رة  �أط���ل���ق���ت    

)تطوير  �لأردن  من��ّو  ب��رن��ام��ج  و�ل���ري���ادة، 

�لأع����م����ال( ب��ه��دف ت��ق��دمي م��ن��ح وح��و�ف��ز 

خططها  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ل��رق��م��ي��ة  ل��ل�����ض��رك��ات 

�لتو�ضعية يف �لأ�ضو�ق �لد�خلية و�خلارجية 

وتطوير �أعمالها.

وب��ح�����ض��ب ب��ي��ان ���ض��ح��ايف ع���ن �ل�����وز�رة، 

�م�س �لثنن، يعد �لرنامج �أحد �حلو�فز 

�ملقدمة للقطاع �خلا�س �لتي تندرج حتت 

و�لتكنولوجيا  »�ل�����ض��ب��اب  م�����ض��روع  مظلة 

قبل  �حلكومة  �أطلقته  »�ل��ذي  و�لوظائف 

ن��ح��و ���ض��ه��ري��ن ل��ت��ح�����ض��ن ف���ر����س �ل��دخ��ل 

�لأردين،  �ل��رق��م��ي  �ل��ق��ط��اع  م���ن  �مل���ت���اأت���ي 

وتو�ضيع �خلدمات �لرقمية �حلكومية.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

�لدكتور خالد  �ل�ضتثمار  رئي�س هيئة  �أكد 

�لجتماع  �أع��م��ال  يف  م�ضاركته  خ��ال  �ل��وزين 

يف  �ل�ضتثمار  �ضيا�ضة  “�آفاق  ح��ول  �لإقليمي 

�أفريقيا”  و���ض��م��ال  �لأو���ض��ط  �ل�����ض��رق  منطقة 

�لقت�ضادي  �لتعاون  منظمة  تنظمه  و�ل��ذي 

دول عربية   8 OECD مب�ضاركة  والتنمية 

وليبيا  ول��ب��ن��ان  و�لأردن  وم�����ض��ر  )�جل���ز�ئ���ر 

وت��ون�����س(،  �لفل�ضطينية  و�ل�����ض��ل��ط��ة  و�مل��غ��رب 

وع���دد م��ن دول �أوروب�����ا و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة 

بالقو�عد  �ملتعلقة  �لأول��وي��ة  على  و�لعربية، 

يجب  و�لتي  بال�ضتثمار  �ملتعلقة  و�لإجر�ء�ت 

�لبع�س  ببع�ضها  ومرتبطة  و��ضحة  تكون  �أن 

�لر�ضيدة  ب��احل��وك��م��ة  �إرت��ب��اط��ه��ا  �إىل  �إ���ض��اف��ة 

و�لتن�ضيق �لقوي .

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-وكاالت

�لثنن  يوم  للدر��ضات  �لأ�ضرى  �أ�ضاد مركز   

�لفل�ضطينيات  و�لأ�����ض����ر�ت  �لأ����ض���رى  ب��ن�����ض��ال 

يف �ل�������ض���ج���ون �ل����ض���ر�ئ���ي���ل���ي���ة وه���ي���ئ���ة �����ض����وؤون 

و�لتعليم  �لربية  ووز�رة  و�مل��ح��رري��ن  �لأ���ض��رى 

�ضيا�ضة  م��و�ج��ه��ة  يف  ل��ن��ج��اح��ه��م  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ى 

�ل��ت��ج��ه��ي��ل �ل���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ى م��ن��ع��ت ت��ق��دمي 

�ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة وح��رم��ان��ه��م م���ن �لن��ت�����ض��اب 

للجامعات منذ ما يزيد عن �لع�ضر �ضنو�ت

وق�����ال م���دي���ر م���رك���ز �لأ�����ض����رى ل���ل���در�����ض���ات 

يف  �أ�ضر   400 جناح  �أن  حمدونة  ر�أف��ت  �لدكتور 

 ،  2020 �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لعامة  �لثانوية  �متحانات 

وجناح 5333 طالب �أ�ضر على مد�ر �ضبع �ضنو�ت 

من �لعام ) 2014 2020 ( بتجربة فريدة ور�ئدة 

وغر م�ضبوقة يف حركات �لتحرر �لعاملية توؤكد 

�ل�ضجون  يف  �لفل�ضطينين  �لأ���ض��رى  �إر�دة  على 

على  و��ضر�رهم  �لتعليمية  للعملية  و�نتمائهم 

ومدر��س  جامعية  قاعات  �إىل  �ل�ضجون  حتويل 

حمدونة  د.  و�أ�ضاف  در��ضية  ولف�ضول  تعليمية 

�لعملية  بعرقلة  ق��ام��ت  �لح��ت��ال  �ضلطات  �أن 

�لتعليمية من خال �ضن قانون �ضاليط .

التفا�صيل �ص »9«

 عبيدات: مستقبل وضعنا الصحي 
سيكون مبشرا

الهياجنة يعلن شفاء 85 ألفا و609 
حاالت كورونا

االنباط-عمان

�أن  نذير عبيد�ت  �لدكتور  �ل�ضحة  وزير  �أكد 

يف  �ل��وب��ائ��ي  بالو�ضع  �يجابية  م��وؤ���ض��ر�ت  ه��ن��اك 

�لأردن وتر�وح �أعد�د �ل�ضابات بن 5 �آلف ول 

تتجاوز 6 �آلف ��ضابة ول ترتفع �أعد�د �ل�ضابات 

ب�ضورة كبرة.

وقال خال موؤمتر �ضحفي يف رئا�ضة �لوزر�ء 

�لفحو�ضات  ع��دد  �لرغم من  �إن��ه على  �لث��ن��ن، 

�أقل  �ليجابية  �لفحو�ضات  ن�ضبة  كانت  �لكبر 

يف  �لوبائي  بالو�ضع  �ضلبي  تطور  �أي  يوجد  ول 

�لأردن خال �لأ�ضبوع �ملا�ضي.

قررت  �ل�ضحة  ووز�رة  �حلكومة  �أن  و�أ���ض��اف 

زيادة �لقدر�ت يف �مل�ضت�ضفيات ورفع عدد �لأ�ضرة 

�لتنف�س،  �لعناية �ملركزة و�أجهزة  �لعادية و�أ�ضرة 

ل��ك��ي ت��ك��ون �ل�������وز�رة ق�����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�مل�ضت�ضفيات،  يف  للدخول  حتتاج  �لتي  �ل�ضابات 

ب��الأ���ض��اب��ي��ع  �لأ����ض���رة  �أع�����د�د  ح��ي��ث مت م�ضاعفة 

�مل�ضت�ضفيات  �أح��د  ��ضتئجار  خ��ال  م��ن  �ملا�ضية 

توقيع  مت  ك��م��ا  �حل����الت،  با�ضتقبال  ب���د�أ  �ل���ذي 

لتحديد  �خل��ا���ض��ة  �مل�ضت�ضفيات  م��ع  �ت��ف��اق��ي��ات 

ك��ورون��ا �ملحولن من  �لأ���ض��رة ملر�ضى  ع��دد م��ن 

�مل�ضت�ضفيات �حلكومية.

متخ�ض�ضة  �ضركة  مع  �لتعاقد  مت  �أن��ه  وب��ن 

لن�����ض��اء 3 م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات م��ي��د�ن��ي��ة يف �ل��و���ض��ط 

و�ل�����ض��م��ال و�جل���ن���وب وخ����ال 3 �أ���ض��اب��ي��ع �إىل 4 

��ضتقبال  �مل�ضت�ضفيات قادرة على  �ضتكون  �أ�ضابيع 

�مل���ر����ض���ى، ون�����ض��ب��ة �ل����ض���غ���ال ل���اأ����ض���رة ب��احل��د 

�ملقبول..

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ل�����ض��وؤون  �ل�����ض��ح��ة  �أم���ن ع���ام وز�رة  �أك���د   

و�ئل  �لدكتور  كورونا  ملف  م�ضوؤول  �لأوبئة 

ه��ي��اج��ن��ة �أن رق���م �ل����ض���اب���ات ك��ب��ر وي��ع��ن��ي 

ن�ضبة  ولكن  جمتمعي  �نت�ضار  مبرحلة  �أننا 

�أكرث  ظهرت  �لكلية  للفحو�ضات  �ل�ضابات 

م���ن م����رة وه����و �أم�����ر ج���ي���د. و�أع����ل����ن خ��ال 

 85609 �ضفاء  عن  �لث��ن��ن،  �ضحفي  موؤمتر 

�لأردن،  يف  كورونا  بفرو�س  م�ضابة  ح��الت 

و�ضيتم  ن�ضطة  ح��ال��ة   62087 وج���ود  معلنا 

�لتعامل مع �حلالت ب�ضكل يومي.

وقال �إن ن�ضبة �ل�ضغال يف �لأ�ضرة �لعادية 

�ل�ضغال  ن�ضبة  تبلغ  فيما   ،%45  -  %43 تبلغ 

باأ�ضرة �لعناية �حلثيثة 53 - 54%، فيما تبلغ 

.%34 ن�ضبة ��ضغال �أجهزة �لتنف�س نحو 

�لأ�ضرة  يف  للتحكم  مركز  هناك  �أن  وبن 

بكل  �ل��ك��رون��ي��ة  حتكم  ل��وح��ة  على  ويعتمد 

�لأردن  يف  ك���ورون���ا  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل  م�ضت�ضفى 

�ل�ضغال  ون�ضب  �لأرق��ام  يف  مب��ده  ويقومون 

وي���ت���م م����ن خ���ال���ه ت���وف���ر �أ�����ض����رة يف ح���ال 

�ح��دى  ك��ب��رة يف  ����ض��غ��ال  ن�ضبة  ه��ن��اك  ك���ان 

�لأقاليم. باأحد  �مل�ضت�ضفيات 

�لأردن  يف  �ل�ضابات  ع��دد  �أن  على  و�ضدد 

�ضهر�ً   11 خ��ال  مليون  من  �أك��رث  يكون  قد 

�لآن  حالة  مليون  يوجد  ل  ولكن  �ملا�ضية، 

ول��ك��ن ع��دد �حل���الت منذ ب��د�ي��ة �لأزم���ة قد 

يكون �أكرث من مليون.

ل�����ض��ر�ء ما  �ل��ت��ع��اق��د  �أن����ه مت  �إىل  ول���ف���ت 

حتالف  م��ن  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  م��ن   %10 ن�ضبته 

�لعاملية. تديره منظمة �ل�ضحة 

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 ب��ح��ث ���س��م��و االأم����ري م��رع��د ب��ن رع��د 

رئي�ص املجل�ص االأعلى حلقوق االأ�سخا�ص 

زي���ارت���ه،ام�������ص  خ�����ال  االإع������اق������ة،  ذوي 

ال��ن��ق��ل ول��ق��ائ��ه وزي��ره��ا  االث���ن���ن، وزارة 

م�����روان اخل���ي���ط���ان، اآل���ي���ة ت��ع��زي��ز ج��ه��ود 

متكن االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.

احلكومية  باخلطوات  �سموه،  واأ���س��اد 

على جميع االأ�سعدة والهادفة اإىل �سمان 

ل�سائر  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ص  و�سول 

حقوقهم.

واأك����د ال���وزي���ر اخل��ي��ط��ان، ب�����دوره، اأن 

�سبيل  يف  ج��ه��دا  ت��األ��و  ل��ن  ال��ن��ق��ل  وزارة 

ذوي  لاأ�سخا�ص  الكامل  الدعم  تقدمي 

االإعاقة ومتكينهم من ممار�سة حقهم يف 

العمل وانخراطهم يف ال�سوق �سمن بيئة 

حتقق امل�ساواة والعدالة وتكافوؤ الفر�ص.

االنباط-عمان

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م عن  اأع��ل��ن��ت وزارة   

اإل��ك��رتون��ي��ا، لطلبة  اختبار وط��ن��ي،  اج���راء 

ال�����س��ف احل������ادي ع�����س��ر ب��ج��م��ي��ع ف��روع��ه 

االأكادميية واملهنية؛ وذلك ل�سبط نوعية 

التعليم.

االثنن،  ام�ص  بيان،  ال���وزارة يف  وقالت 

يقارب  م��ا  ي�ستهدف  ال���ذي  االم��ت��ح��ان  اإن 

يوم  �سيعقد  وطالبة،  طالب  األ��ف   118
من  در���س��ك،  من�سة  على  املقبل  اخلمي�ص 

ال�ساعة  ولغاية  �سباًحا  التا�سعة  ال�ساعة 

م��دة  ان  اإىل  م�����س��رية  ع�������س���ًرا،  ال���راب���ع���ة 

االختبار �ساعتان.

وي���ه���دف االخ���ت���ب���ار، اإىل ق��ي��ا���ص م��دى 

االأ�سا�سّية  التعّلم  ملهارات  الطلبة  امتاك 

الرتاكمية يف ال�سفوف الدرا�سية ال�سابقة، 

موؤ�سرات  بداللة  الطلبة  اأداء  وم�ستويات 

اقت�ساد  مل��ه��ارات  امتاكهم  وم��دى  االأداء، 

املعرفة يف املباحث االأ�سا�سية االأربعة )اللغة 

العربية، واللغة االإجنليزية، والريا�سيات، 

والعلوم(، بحيث يتقدم الطالب يف مبحث 

د  ُي��َح��دَّ واح��د فقط م��ن املباحث امل��ذك��ورة، 

عن طريق املن�سة ع�سوائيًّا.

متخذي  تزويد  على  االختبار  وي�ساعد 

مبا  التعليم،  ج��ودة  عن  مبعلومات  القرار 

املنا�سبة،  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  م��ن  مُي��ّك��ن��ه��م 

جوانب  ع��ن  مبعلومات  املعلمن  وت��زوي��د 

والك�سف  اأداء طلبتهم،  يف  وال�سعف  القوة 

ل��ل��ط��ل��ب��ة نتيجة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ف���اق���د  ع���ن 

التحّول اإىل التعلُّم عن ُبعد يف ظّل جائحة 

ك����ورون����ا، وحت���دي���د امل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ع��اين 

ال��ط��ل��ب��ة ���س��ع��ًف��ا ف��ي��ه��ا، وو����س���ع اخل��ط��ط 

العاجية املائمة.

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

 

اال�ستاذ  البيت  ال  رئي�ص جامعة  برعاية 

بالعلم  �سعار  العتوم وحتت  الدكتور عدنان 

اعمال  مل�ستقبلنا  ون��وؤ���س�����ص  حا�سرنا  نبني 

رح��اب  يف  التا�سع  العلمي  ال���دويل  املنتدى 

ال  وال��ذي تنظمه جامعة  البيت  ال  جامعة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع املنظمة االورع��رب��ي��ة  ال��ب��ي��ت 

الأب������ح������اث ال���ب���ي���ئ���ة وامل������ي������اه وال�������س���ح���راء 

...وي�ستمر مدة ثاثة ايام

���س��ريك��ز امل��ن��ت��دى ب��دورت��ه احل��ال��ي��ة على 

امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  االخ�����س��ر  االق��ت�����س��اد 

الروؤى والتطبيق وعلى االقت�ساد الدائري 

ملا لهذه املحاور من اأهمية يف حتقيق التنمية 

امل�����س��ت��دام��ة ...ك���م���ا ���س��ريك��ز امل��ن��ت��دى على 

االجتاهات احلديثة يف �سناعة ال�سياحة ال 

والتحوالت  كرونا  جائحة  بعد  فيما  �سيما 

تنظمه  الذي  املنتدى  ال�سياحة.  يف  العاملية 

املنظمة االأوروعربية الأبحاث البيئة واملياه 

البيت  ال  جامعة  مع  بالتعاون  وال�سحراء 

���س��ت��ن��ط��ل��ق اع��م��ال��ه ي����وم ال���ث���اث���اء امل���واف���ق 

١٧/١١  يف مدرج كلية الهند�سة يف اجلامعة 

ال�����س��اع��ة ١١ ���س��ب��اح��ا وع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة ال����زوم 

وب��اح��ث��ا من  ع��امل��ا   ١٣٠ م��ن  اك��ر  مب�ساركة 

واع�ساء هيئة تدري�ص  العامل  خمتلف دول 

من جامعة ال البيت .

الر�شيفة االنباط- 

ل��واء  يف  في�سل  االأم���ري  م�ست�سفى  خ�س�ص   

وع���اج مر�سى  ل��ع��زل  خ��ا���س��ا  ق�سما  ال��ر���س��ي��ف��ة 

فريو�ص كورونا يتكون من 15 �سريرا و4 اأ�سرة 

للعناية احلثيثة.

فرح  ن�ساأت  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  م��دي��ر  وق���ال 

بعد  ج���اء  الق�سم  ا���س��ت��ح��داث  اإن  االث��ن��ن،  ام�����ص 

ت���زاي���د اأع�������داد امل�����س��اب��ن ب���ال���ف���ريو����ص يف ل���واء 

احلكومية  امل�ست�سفيات  جهود  ولدعم  الر�سيفة، 

اأ���س��رة خ�س�ست يف  �ستة  اي�سا  وه��ن��اك  االأخ���رى، 

ق�سم الطوارئ ملن ي�ستبه يف اإ�سابتهم بالفريو�ص 

يجري  اإيجابية  النتيجة  كانت  واذا  لفح�سهم، 

نقلهم اإىل ق�سم العزل اجلديد.

 500 م��ن  اأك���ر  ي��ج��ري  امل�ست�سفى  اأن  وب��ن 

الطبية  امل�ست�سفى  لكوادر  يوميا  كورونا  فح�ص 

للم�ست�سفى  وامل��راج��ع��ن  والت�سغيلية  واالإداري����ة 

ممن تظهر عليهم اأعرا�ص االإ�سابة.

 األمير مرعد ووزير النقل يبحثان 
تمكين ذوي اإلعاقة

 التربية: اختبار وطني لجميع فروع 
الصف االول ثانوي

العتوم  يرعى أعمال المنتدى الدولي 
العلمي التاسع في جامعة ال البيت 

 تخصيص قسم لعالج مرضى 
الكورونا بمستشفى األمير فيصل

االنباط- عمان

مديرية  با�سم  االع��ام��ي  الناطق  ق��ال   

ا�سلحة  ث��اث��ة  ان��ه مت �سبط  ال��ع��ام  االم���ن 

اوتوماتيكية وخم�سة فردية ظهر اأ�سحابها 

فيديوهات  يف  نارية  عيارات  يطلقون  وهم 

مت تداولها بعد انتهاء عملية االقرتاع.

واأو�����س����ح ال��ن��اط��ق االإع����ام����ي ام�����ص ان 

ف����رق ال��ت��ح��ق��ي��ق اخل���ا����س���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 

انتهاء عملية االقرتاع،  جرى تداولها بعد 

وا�سلت حتقيقاتها حيث متكنت من �سبط 

حمافظة  يف  اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ا�سلحة  ث��اث��ة 

الطفيلة والبادية الو�سطى ومنطقة �سحاب 

يف ال��ع��ا���س��م��ة و���س��ي��ت��م ات���خ���اذ االج������راءات 

القانونية بحق م�ستخدمي تلك اال�سلحة .

ان���ه مت ك��ذل��ك ���س��ب��ط خم�سة  واأ����س���اف 

وهم  ا�سحابها  ظهر  اخ��رى  فردية  ا�سلحة 

يطلقون عيارات نارية يف فيديوهات جرى 

اربد وجر�ص والطفيلة واملفرق  تداولها يف 

والبادية الو�سطى، و�سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية واالدارية بحقهم.

 األمن العام: ضبط ثالثة 
اسلحة اوتوماتيكية 

وخمسة فردية

الثالثاء    17  /  11  / 2020

االنباط- عمان

����س���ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، عرب 

منتدى  يف  االثنن،  ام�ص  املرئي  االت�سال  تقنية 

بلومبريغ لاقت�ساد اجلديد الذي يعقد يف اإطار 

العاملي،  االقت�ساد  نظم  لتح�سن  التعاون  تعزيز 

خا�سة يف مواجهة تداعيات وباء كورونا.

روؤ�ساء  مب�ساركة  يعقد  الذي  املنتدى  ويبحث 

حكومين  وم�����س��وؤول��ن  و���س��اب��ق��ن  ح��ال��ي��ن  دول 

من  اقت�ساد  وخ��رباء  اأعمال  ورج��ال  واأكادميين 

جميع اأنحاء العامل، على مدى اأربعة اأيام، اآليات 

ت�سجيع العمل امل�سرتك حول العامل مع الرتكيز 

على اال�ستدامة وحتقيق النمو ال�سامل.

امل��ن��ت��دى، فيما  امل��ل��ك، كلمة يف  واأل��ق��ى جالة 

الرحيماأ�سدقائي  الرحمن  يلي ن�سها:«ب�سم اهلل 

املنتدى  ه��ذا  اأ���س��ارك��ك��م يف  اأن  االأع��زاء،ي�����س��ع��دين 

العاملي، واأن اأ�ساهم يف حواركم امل�ستفي�ص، خال 

هذه الفرتة اال�ستثنائية من تاريخنا احلديث.

فاإن  اليوم،  هذا  نقا�ساتكم  وا�سح يف  هو  وكما 

جائحة كورونا وتداعياتها قد اأحدثت حتوالت يف 

عاملنا، عز نظريها يف الع�سور ال�سابقة.

هذه التحوالت تدق ناقو�ص اخلطر، وتوؤكد لنا 

اإن�سان  اأننا نحتاج لبع�سنا البع�ص، واأن حياة كل 

ثمينة. كما تبن لنا اأن امل�سكلة التي تواجه بلدا 

هي فعلياً تواجه جميع البلدان؛ لذا ال ميكننا اأن 

واأن  العامل،  اأنف�سنا عن  نعزل  اأن  بب�ساطة  نختار 

نتوقع النجاة من اجلائحة دون اأ�سرار.

االأع��وام  يف  ال��دويل  التعاون  اأن  من  وبالرغم 

االأف�سل  اأنه من  اإال  بالكمال،  ال�سابقة ال يت�سف 

العاملي،  نظامنا  اأ�س�ص  تر�سيخ  على  نعمل  اأن  لنا 

واإع���ادة  لتح�سن  ن�سعى  واأن  ع��ن��ه،  نتخلى  اأن  ال 

���س��ب��ط ال��ع��ومل��ة. وق���د م��ن��ح��ت��ن��ا ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ال��ف��ر���س��ة ال��ف��ري��دة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ذل����ك، الإي��ج��اد 

االأزم����ات  م��واج��ه��ة  ع��امل��ن��ا يف  اأ���س��ال��ي��ب لتح�سن 

الراهنة وامل�ستقبلية، مبا يف ذلك التاأثري الوا�سح 

وامل�ستمر للتغري املناخي.

ه���ن���اك ث���اث���ة حم�����اور ت�����س��ت��دع��ي اه��ت��م��ام��ن��ا 

ال����ف����وري، وه����ي حت�����س��ن ال���و����س���ول ل��ل��خ��دم��ات 

ال��غ��ذائ��ي، وت�سجيع  االأم����ن  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ح��ي��ة، 

االبتكار لتحفيز التعايف.

اأ���س��دق��ائ��ي،ل��ق��د ك�سف ل��ن��ا ه���ذا ال��وب��اء م��دى 

اإذ ن��ح��ن ���س��وا���س��ي��ة يف م��واج��ه��ت��ه، وال  ت��راب��ط��ن��ا؛ 

ملحاربته  ترابطنا  ن�سّخر  فدعونا  حم�سن،  اأح��د 

م��ن خ��ال ال��ت��وزي��ع ال��ف��ع��ال للقاحات وال��ع��اج. 

يجب  ع��ام��ة،  ك�سلعة  ال��ل��ق��اح  م��ع  التعامل  علينا 

الدوائية  وال�سناعات  للجميع.  متاحة  تكون  اأن 

املهمة،  ه��ذه  يف  امل�ساهمة  على  ق���ادرة  االأردن  يف 

ل�سمان اإنتاج اللقاح وتوزيعه ب�سكل كاف، خا�سة 

على املجتمعات املعر�سة للخطر، مثل الاجئن 

واالأ�سر التي تعي�ص حتت خط الفقر.

اهتمامنا  ي�ستدعي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  اأن  كما 

الفوري؛ اإذ من املتوقع اأن يرتفع عدد املعر�سن 

�سخ�ص  مليون   265 اإىل  ال��غ��ذاء  نق�ص  خلطر 

عن  الناجم  االقت�سادي  االأث��ر  ب�سبب  العام،  هذا 

اجلائحة، اأي بارتفاع يقدر بحوايل 130 مليون 

�سخ�ص عن العام املا�سي.

وال بد من ت�سهيل الو�سول لتقنيات الزراعة 

النامية،  البلدان  احلديثة، خا�سة للمزارعن يف 

للم�ساهمة يف حت�سن نوعية ووفرة الغذاء.

على  االأردن،  يف  الغذائي  ال��زراع��ي  القطاع  اإن 

رب��ع  حل���وايل  املعي�سة  �سبل  ي��وف��ر  امل��ث��ال،  �سبيل 

ال�سكان، وهو اأحد اأكرب م�سادر الت�سغيل لاجئن 

وامل�������راأة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ف��ي��ة. وم���ن���ذ ب��داي��ة 

اجلائحة، اأثبت هذا القطاع ح�سوره ب�سكل كبري 

اإمكانية  وهناك  العاملية،  التوريد  �سل�سلة  �سمن 

لتو�ّسعه ب�سكل كبري، باملزيد من اال�ستثمار وزيادة 

االعتماد على التكنولوجيا.

���س��ب��ي��ل��ن��ا  ت���ك���ون  اأن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���اإم���ك���ان 

ن��ح��و ال��ت��ع��ايف م��ا ب��ع��د »ك����ورون����ا«، ف���اإح���دى اأب���رز 

بنهو�ص  متثلت  للجائحة  ا�ستجابتنا  ج��وان��ب 

قاموا  حيث  ال��ت��ح��دي،  ملواجهة  االأردين  �سبابنا 

ب��اب��ت��ك��ار ح��ل��ول رق��م��ي��ة يف وق���ت ق��ي��ا���س��ي، لتعزيز 

والتجارة  والتعليم،  ال�سحية،  الرعاية  قطاعات 

االإل���ك���رتون���ي���ة، وع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��وف��ري اخل��دم��ات 

لغرينا يف املنطقة.

ال�����س��رك��ات ال�سغرية  ب���ّد م��ن مت��ك��ن  ل����ذا، ال 

ت�سهيل  خ��ال  م��ن  بها،  واال�ستثمار  واملتو�سطة 

واالأ����س���واق،  والتكنولوجيا،  للتمويل،  و�سولها 

اأثناء �سعينا نحو النمو والتعايف ال�ساملن.

عاملنا  ك��ورون��ا  جائحة  قلبت  اأ���س��دق��ائ��ي،ل��ق��د 

مليون  اأكر من  وراح �سحيتها  على عقب،  راأ�ساً 

اإن�سان، ويف كل بلد فقدت اأ�سر اأ�سخا�ساً عزيزين، 

ه��ذا  يف  معي�ستهم.  م�����س��ادر  امل��اي��ن  خ�سر  ك��م��ا 

املنتدى، تذكروا تلك االأ�سر. كثريا ما نخو�ص يف 

الفنية، وال�سيا�سات، واالأرق��ام، ونن�سى  التفا�سيل 

ما يهمنا حقا. لذا، واأنتم تبحثون يف كيفية اإعادة 

اأك����ر م��ن��ع��ة و���س��م��وال، فليكن حفظ  ب��ن��اء ع���امل 

احلياة االإن�سانية هدفكم االأ�سمى.

اأمتنى لكم النجاح«.

اجلديد،  لاقت�ساد  بلومبريغ  منتدى  ويعد 

لتبادل  من�سة  ال��ث��ال��ث��ة،  ن�سخته  يف  يعقد  ال���ذي 

ومناق�سة  االقت�سادية  الفر�ص  وحتديد  االأفكار 

اآليات التغلب على التحديات االقت�سادية العاملية.

االنباط- عمان

رقم  الدفاع  اأم��ر  ب�سر اخل�ساونة  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  اأ�سدر 

2٣ ل�سنة 2٠2٠ ال�سادر مبقت�سى اأحكام قانون الدفاع رقم ١٣ ل�سنة 

.١992

مبقت�سى  ���س��ادر   2٠2٠ ل�سنة   2٣ رق��م  ال��دف��اع  ن�سه:اأمر  وتاليا 

اأحكام قانون الدفاع رقم ١٣ ل�سنة ١992.

ا�ستنادا الأحكام املادة ٣ واملادة 4 من قانون الدفاع رقم ١٣ ل�سنة 

١992، وملواجهة تفاقم انت�سار وباء فريو�ص كورونا، ول�سمان توافر 

التايل:اأوال:  الدفاع  اأمر  اإ�سدار  اقرر  للم�سابن،  ال�سحية  العناية 

اأو جزئياً  اأي م�ست�سفى كلياً  اليد على  ال�سحة بو�سع  يفو�ص وزير 

بت�سغيله  باال�ستمرار  فيه  والعاملن  اإدارات���ه  وتكليف  وحمتوياته 

ال�ستقبال مر�سى وباء فريو�ص كورونا املحولن من وزارة ال�سحة 

فقط.

ثانيا: يفو�ص وزير ال�سحة بو�سع ت�سعرية لعاج مر�سى كورونا 

الذين يعاجلون على نفقتهم يف امل�ست�سفيات اخلا�سة.

باحلب�ص مدة ال  الدفاع هذا  اأم��ر  يعاقب كل من يخالف  ثالثا: 

تقل عن ثاثة اأ�سهر وال تزيد على ثاث �سنوات.

 ١5 ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة الباغ رقم   واأ�سدر رئي�ص 

ال�سادر باال�ستناد الأحكام اأمر الدفاع رقم ١9 ل�سنة 2٠2٠.

الرتويحية،  وال�سنوكر  البلياردو  مراكز  تغلق  الباغ،  وبح�سب 

ومراكز البلياردو وال�سنوكر الريا�سية، ومراكز االألعاب الكهربائية 

واالإلكرتونية، واملراكز الريا�سية، واالأكادمييات الريا�سية، اعتبارا 

من �سباح يوم غد الثاثاء املوافق ١٧ / ١١/ 2٠2٠ وحتى اإ�سعار اآخر.

التي تخالف  املن�ساأة  اأو مدير  و/  الباغ معاقبة مالك  وت�سمن 

باحلب�ص مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ال تقل عن 5٠٠ دينار 

وال تزيد على األف دينار اأو بكلتا العقوبتن.

املطاعم  االأرج��ي��ل��ة يف  ١5 حظر تقدمي  رق��م  ال��ب��اغ  كما ت�سمن 

اأخرى، مع فر�ص عقوبة  ال�سياحية وال�سعبية واملقاهي واأي من�ساأة 

تخالف  التي  املن�ساأة  اأو  املقهى  اأو  املطعم  مدير  اأو  و/  مالك  على 

 5٠٠ عن  تقل  ال  بغرامة  اأو  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ال  م��دة  باحلب�ص 

دينار وال تزيد على األف دينار اأو بكلتا العقوبتن.

االنباط- عمان

الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  نفى   

�سحة ما تداولته بع�ص املواقع االإلكرتونية 

اإع��ادة  ب�ساأن  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 

فتح مركز حدود جابر.

ام�ص  �سحايف  ت�سريح  يف  امل�����س��در  وق���ال 

امل���واق���ع  ب��ع�����ص  ت���داول���ت���ه  اإن م����ا  االث����ن����ن 

االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االإلكرتونية 

بهذا ال�ساأن غري �سحيح، فلم ي�سدر اأي قرار 

حكومي حيال هذا املو�سوع حتى االآن، داعيا 

م�سادرها  م��ن  املعلومات  ال�ستقاء  اجلميع 

الر�سمية

 في كلمة له بمنتدى بلومبيرغ

الملك: لقاح كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع

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

 الداخلية: إعادة فتح حدود جابر غير صحيح

إغالق منشآت وحظر تقديم االرجيلة

  صناعاتنا الدوائية قادرة على المساهمة بهذه المهمة
  اهمية تحسين الوصول للخدمات الصحية وتعزيز األمن الغذائي
  شبابنا ابتكروا حلواًل رقمية لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم
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االنباط- عمان

و���ش���ؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت   

امل��غ��رب��ن ال��ه��ج��وم الإره��اب��ي ال��ذي 

دورية ع�سكرية يف منطقة  ا�ستهدف 

يف  اأودالن  اإق���ل���ي���م  يف  ت����ن-اأك����وف 

اإىل  واأدى  فا�سو  بوركينا  جمهورية 

اآخرين.  8 واإ�سابة  14 جندي  مقتل 

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

ال�����س��ف��ر ���س��ي��ف اهلل ع��ل��ي  ال������وزارة 

ال����ف����اي����ز ام�����������س الث������ن������ن، اإدان��������ة 

لهذا  ال�سديدين  اململكة  وا�ستنكار 

ورف�سها  اجلبان  الإرهابي  الهجوم 

ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال ال��ع��ن��ف والإره�������اب 

اجلميع  متييز  دون  ت�ستهدف  التي 

وتهدف اإىل زعزعة الأمن والإخالل 

البالد. وا�ستقرار  ب�سالمة 

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

امل��وا���س��اة حلكومة  ال��ت��ع��ازي و���س��ادق 

و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و 

ومت����ن����ي����ات����ه ب����ال���������س����ف����اء ال����ع����اج����ل 

للجرحى.

االنباط- اإربد

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 

اتفاقية تقدمي  الرموك، ام�س الثنن، 

خدمات تدريبية، مع غرفة جتارة اإربد.

نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وق���ال 

التفاقية،  على  التوقيع  عقب  الهيالت، 

اأه���م  اأح�����د  ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ه���و  اإن 

قادرة  كفاءات  لتقدمي  الأ�سا�سية  الركائز 

ال��وط��ن��ي��ة وحتقيق  ال��ر���س��ال��ة  ع��ل��ى ح��م��ل 

الإبداع والريادة يف جمال عملها.

ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ال����ه����ي����الت  واأ�������س������ار 

وخربة  اإمكانياتها  كافة  ت�سع  الرموك 

الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  خ��دم��ة  ك��وادره��ا يف 

ويف  اإرب�����������د،  وال����وط����ن����ي����ة يف حم����اف����ظ����ة 

متثُل  بو�سفها  التجارة  غرفة  مقدمتها 

املدينة وقطاعا  اأبناء  وا�سعة من  �سريحة 

حيويا. اقت�ساديا 

ب���دوره ق��ال رئي�س غ��رف��ة جت���ارة اإرب��د 

حم���م���د ال���������س����وح����ة،اإن ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة 

ت���ك���ري�������س ل���ن���ه���ج ال���ت�������س���ارك���ي���ة م�����ا ب��ن 

وخ�سو�سا  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن 

والتدريب  التعليم  جمال  يف  ترتبط  اأنها 

لأبناء املجتمع املحلي.

وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ع��ق��د ب��رام��ج 

الدبلوم التدريبي يف جمالت يتفق عليها 

الطرفان، على اأن ل تقل مدة الدرا�سة يف 

الربامج املتفق عليها عن ت�سعة اأ�سهر ول 

تزيد على عام واحد.

اأن يكون  ون�ست التفاقية كذلك على 

الرويج للربامج وتنفيذها حتت اإ�سراف 

واأن  تعليماتها،  الرموك وح�سب  جامعة 

املحا�سرين  م��ع  بالتعاقد  التنفيذ  ي��ت��م 

التعاقد  اإمكانية  مع  الأك��ف��اء،  وامل��درب��ن 

مع الكوادر املوؤهلة من اجلامعة.

االنباط- عمان

����س���ارك���ت ه���ي���ئ���ة ال����س���ت���ث���م���ار ب���اأع���م���ال 

الج���ت���م���اع الإق���ل���ي���م���ي ع���ن اآف������اق ���س��ي��ا���س��ة 

ال���س��ت��ث��م��ار يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط 

و������س�����م�����ال اإف�����ري�����ق�����ي�����ا وال������������ذي ت���ع���ق���ده 

م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة 

واجلزائر  الأردن  مب�ساركة   )OECD(

وم�����س��ر ول��ب��ن��ان ول��ي��ب��ي��ا وامل���غ���رب وت��ون�����س 

وفل�سطن.

واك�����د رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال���دك���ت���ور خ��ال��د 

اأن  الثنن،  ام�س  الجتماع  خالل  ال��وزين 

والإج����راءات  بالقواعد  املتعلقة  الأول��وي��ة 

املتعلقة بال�ستثمار يجب اأن تكون وا�سحة 

وباحلوكمة  البع�س،  ببع�سها  ومرتبطة 

الر�سيدة والتن�سيق القوي ل�سمان النتائج 

مب���ا ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���اً ع��ل��ى واق�����ع ال��ب��ي��ئ��ة 

ال�ستثمارية.

ال�ستثمار  �سيا�سات  تخدم  اأن  اإىل  ودع��ا 

اأف�سل،  ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 

حتقق  ال��ت��ي  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  ع��رب 

ال��ق��ادرة  ول�سيما  لالقت�ساد  ف��ائ��دة  اأك���رب 

املناطق  وتطوير  عمل  فر�س  توليد  على 

اأن  اإىل  م�����س��را  امل��م��ل��ك��ة،  يف  الأق�����ل من����واً 

ا�ستهدفت  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  خ��الل  الهيئة 

لها  ال�ستثمارية والرويج  القطاعات  اأهم 

مثل  وج��اذب��ة؛  واع���دة  ا�ستثمارية  كفر�س 

وال�سناعات  وال���زراع���ة  ال�سحة  ق��ط��اع��ات 

وال�سياحة  املعلومات  وتكنولوجيا  الغذائية 

تعمل  املنظمة  اأن  يذكر  الطبي.  والقطاع 

م����ن خ�����الل اجل���ل�������س���ات احل�����واري�����ة ال��ت��ي 

يف  ال�ستثمار  ب��رام��ج  تقييم  على  تنظمها 

وت�سليط  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

�سيا�سة  واإ�سالحات  اجتاهات  على  ال�سوء 

ال�ستثمار يف هذه الدول، وحتديد اأولويات 

م�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ي��ا���س��ة ال���س��ت��ث��م��ار ب��امل��ن��ط��ق��ة، 

ولبنان  والأردن  وم�سر  اجل��زائ��ر  وخا�سة 

وليبيا واملغرب وفل�سطن وتون�س.

االنباط- اإربد

ملديرية  التابع  حرثا  �سباب  مركز  نظم   

حوارية  جل�سة  الث��ن��ن،  ام�س  اإرب���د،  �سباب 

عرب تطبيق زووم، عن اجلرائم الإلكرونية 

مب�ساركة عدد من اأبناء املجتمع املحلي.

وع���ر����س امل�����درب اأن�������س ال��ن�����س��ر لأ���س��ك��ال 

اجل����رائ����م الإل���ك���رون���ي���ة، واأه���م���ي���ة ت��وع��ي��ة 

ال�����س��ب��اب ب��خ��ط��ره��ا ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع يف ظل 

الن���ت�������س���ار ال����وا�����س����ع ل���و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 

قبل  م��ن  ب��ك��رة  وا�ستخدامها  الج��ت��م��اع��ي 

جميع فئات املجتمع.

الإلكرونية  اإىل وحدة اجلرائم  وتطرق 

م�سيدا  ومهامها،  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  يف 

ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��دي��ري��ة 

لتوعية اأفراد املجتمع من خالل املحا�سرات 

وال������ور�������س������ات مب����خ����اط����ر ه�������ذه اجل�����رائ�����م 

وتداعياتها.

ويف نهاية اجلل�سة، دار حوار حول مو�سوع 

اجلرائم الإلكرونية وطرق جتنبها.

الخارجية تدين الهجوم االرهابي 
في بوركينا فاسو

اتفاقية تقديم خدمات تدريبية بين 
اليرموك وغرفة تجارة إربد

 اجتماع إقليمي عن سياسة االستثمار 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 حوارية في مركز شباب حرثا 
عن الجرائم اإللكترونية

 عبيدات: مستقبل وضعنا الصحي سيكون مبشرا

الهياجنة يعلن شفاء 85 ألفا و609 حاالت كورونا

71 وفاة و5861 إصابة كورونا جديدة 
الصحة العالمية: اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء

 عجلون: مطالب بتعقيم المدارس التي اجريت فيها االنتخابات

الخوالدة : المناطق الغربية همشت وعلينا واجب دعمها وتنفيذ مشاريع التنمية 

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات اأن ه��ن��اك 

ال��وب��ائ��ي يف الأردن وت���راوح  ب��ال��و���س��ع  اي��ج��اب��ي��ة  م��وؤ���س��رات 

اآلف ا�سابة ول   6 5 اآلف ول تتجاوز  اأعداد ال�سابات بن 

ترتفع اأعداد ال�سابات ب�سورة كبرة.

الثنن،  ال��وزراء  رئا�سة  موؤمتر �سحفي يف  خ��الل  وق��ال 

ن�سبة  كانت  الكبر  الفحو�سات  ع��دد  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن��ه 

�سلبي  ت��ط��ور  اأي  ي��وج��د  ول  اأق���ل  الي��ج��اب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 

بالو�سع الوبائي يف الأردن خالل الأ�سبوع املا�سي.

زي����ادة  ق�����ررت  ال�����س��ح��ة  ووزارة  احل���ك���وم���ة  اأن  واأ�����س����اف 

واأ�سرة  العادية  الأ�سرة  عدد  ورف��ع  امل�ست�سفيات  يف  القدرات 

ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة واأج����ه����زة ال��ت��ن��ف�����س، ل��ك��ي ت��ك��ون ال�����وزارة 

يف  للدخول  حتتاج  التي  ال�سابات  مع  التعامل  على  ق��ادرة 

بالأ�سابيع  الأ���س��رة  اأع���داد  م�ساعفة  مت  حيث  امل�ست�سفيات، 

ب��داأ  ال���ذي  امل�ست�سفيات  اأح���د  ا�ستئجار  خ��الل  م��ن  املا�سية 

با�ستقبال احلالت، كما مت توقيع اتفاقيات مع امل�ست�سفيات 

املحولن  ملر�سى كورونا  الأ�سرة  لتحديد عدد من  اخلا�سة 

احلكومية. امل�ست�سفيات  من 

 3 ���س��رك��ة متخ�س�سة لن�����س��اء  ال��ت��ع��اق��د م��ع  اأن���ه مت  وب��ن 

وال�سمال واجلنوب وخالل  الو�سط  م�ست�سفيات ميدانية يف 

على  ق���ادرة  امل�ست�سفيات  �ستكون  اأ���س��اب��ي��ع   4 اإىل  اأ���س��اب��ي��ع   3

ا�ستقبال املر�سى، ون�سبة ال�سغال لالأ�سرة باحلد املقبول.

ع��دد  م���ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  م��ع��ا  ال��ع��م��ل  ع��ل��ي��ن��ا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال���س��اب��ات ب��الأي��ام والأ���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة والل��ت��زام ب��ارت��داء 

التجمعات  ع��ن  والب��ت��ع��اد  الجتماعي  والتباعد  الكمامات 

اأن  موؤكداً  وناجعة،  ومهمة  �سهلة  اأم��ور  هي  الأي��دي  وغ�سل 

ال�سحي. بو�سعنا  �سيكون مب�سرا  امل�ستقبل 

االنباط-عمان

 اأكد اأمن عام وزارة ال�سحة ل�سوؤون الأوبئة 

م�سوؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة اأن 

رقم ال�سابات كبر ويعني اأننا مبرحلة انت�سار 

للفحو�سات  ال�سابات  ن�سبة  ولكن  جمتمعي 

الكلية ظهرت اأكر من مرة وهو اأمر جيد.

عن  الثنن،  �سحفي  موؤمتر  خالل  واأعلن 

كورونا  بفرو�س  م�سابة  ح��الت   85609 �سفاء 

ن�سطة  ح��ال��ة   62087 وج���ود  معلنا  الأردن،  يف 

و�سيتم التعامل مع احلالت ب�سكل يومي.

العادية  الأ�سرة  يف  ال�سغال  ن�سبة  اإن  وق��ال 

ال���س��غ��ال  ن�سبة  تبلغ  فيما   ،%45  -  %43 تبلغ 

تبلغ  فيما   ،%54  -  53 احلثيثة  العناية  باأ�سرة 

.%34 ن�سبة ا�سغال اأجهزة التنف�س نحو 

الأ���س��رة  يف  للتحكم  م��رك��ز  ه��ن��اك  اأن  وب���ن 

وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ل���وح���ة حت��ك��م ال��ك��رون��ي��ة بكل 

الأردن  يف  ك����ورون����ا  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل  م�����س��ت�����س��ف��ى 

وي��ق��وم��ون مب���ده يف الأرق�����ام ون�����س��ب ال���س��غ��ال 

ويتم من خالله توفر اأ�سرة يف حال كان هناك 

ن�سبة ا�سغال كبرة يف احدى امل�ست�سفيات باأحد 

الأقاليم.

اأن عدد ال�سابات يف الأردن قد  و�سدد على 

يكون اأكر من مليون خالل 11 �سهراً املا�سية، 

ول��ك��ن عدد  الآن  ي��وج��د مليون ح��ال��ة  ول��ك��ن ل 

اأكر من  احلالت منذ بداية الأزمة قد يكون 

مليون.

ن�سبته  ما  ل�سراء  التعاقد  مت  اأنه  اإىل  ولفت 

10% م���ن ل���ق���اح ك����ورون����ا م���ن حت���ال���ف ت��دي��ره 

لقاح  من   %5 و�سراء  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

ك��ورون��ا م��ن ���س��رك��ة ك���ربى وال�����س��رك��ة ملتزمة 

ب��ت��زوي��دن��ا ب��امل��ط��ع��وم م������ربداً ل���درج���ة ح����رارة 

اأي���ام م��ن دخ��ول��ه ل��ل��وط��ن، وتقوم   5 -80 ومل���دة 

ي�سجل  التي  ال�سركات  بالتوا�سل مع  احلكومة 

على  منفتحة  واحلكومة  املطاعيم  بع�س  لها 

هذا الأمر.

االنباط-عمان

الث��ن��ن عن  ام�����س  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

جديدة  اإ�سابة  و5861  وف��اة  حالة   71 ت�سجيل 

امل�ستجّد. بفرو�س كورونا 

وب��ح�����س��ب الي����ج����از ال�������س���ادر ع���ر رئ��ا���س��ة 

ال���س��اب��ات  ت���وّزع���ت  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال������وزراء 

اجلديدة كما يلي:

- )3169( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

اإرب��د، منها )147( يف  - )769( يف حمافظة 

الرمثا.

- )437( يف حمافظة الزرقاء.

- )293( يف حمافظة البلقاء.

- )281( يف حمافظة العقبة.

- )202( يف حمافظة جر�س.

- )140( يف حمافظة ماأدبا.

- )130( يف حمافظة الكرك.

- )123( يف حمافظة الطفيلة.

يف   )90( منها  معان،  حمافظة  يف   )114(  -

البرا.

- )102( يف حمافظة املفرق.

- )101( يف حمافظة عجلون.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�سابة 

يف اململكة اإىل )149,539( حالة.

اهلل  )رحمهم  وفاة،  حالة   )71( �ُسّجلت  كما 

ج��م��ي��ع��اً( ل��رت��ف��ع اإج��م��ايل ع���دد ال��وف��ي��ات اإىل 

)1,843( حالت.

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

حالة،   )283( املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج 

بعد  امل�ست�سفيات  ح��ال��ة.   )244( غ���ادرت  فيما 

�سفائها.

وي��ب��ل��غ اإج��م��ايل ع��دد احل���الت ال��ت��ي تتلّقى 

حالة،   )2,141( حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العالج 

منهم )454( حالة على اأ�سّرة العناية احلثيثة.

خم���ربّي���اً،  ف��ح�����س��اً   )26,475( اإج�����راء  ومّت 

لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات )2,210,501( 

ف��ح�����س��اً، وب���ذل���ك ت�����س��ل ن�����س��ب��ة ال��ف��ح��و���س��ات 

الإيجابّية لهذا اليوم اإىل قرابة )%22,1(.

�إجر�ء�ت �أخرى:

اإ�سابة  حالت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظّل  يف   •
ال�سّحة اجلميع لاللتزام  وزارة  تدعو  حملّية، 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع م��ع��اي��ر ال�����س��الم��ة 

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

التجّمعات لأكر من )20( �سخ�ساً، وا�ستخدام 

تطبيق )اأمان(، وتطبيق )�سحتك(.

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  اأك��د  و 

اأي  اأن  الثنن،  ام�س  غيربيي�سو�س،  تيدرو�س 

على  مبفرده  يق�سي  لن  لكورونا  م�ساد  لقاح 

اجلائحة، حيث يوا�سل الوباء النت�سار، وذلك 

ال�سن  يف  ظهوره  عن  الإب��الغ  من  اأ�سهر  بعد 

54 مليون  اأ�ساب اىل الآن ما يزيد عن  والذي 

و300  مليون  م��ن  اأك��ر  بحياة  واأودى  �سخ�س 

األف، بح�سب “وا�سنطن بو�ست” .

ج���اء ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح رغ���م ح��ال��ة ال��ت��ف��اوؤل 

وب�����وادر الن���ف���راج ال��ت��ي ت�����س��ود ال���ع���امل خ��الل 

اع���الن �سركتي  ب��ع��د  الأخ���ري���ن،  الأ���س��ب��وع��ن 

ب��ي��ون��ت��ك وف���اي���زرز ع���ن اك��ت�����س��اف ع���الج ن��اج��ع 

بن�سب  امل�ستجد  كورونا  فرو�س  على  للق�ساء 

“اإن  غيربيي�سو�س  وق��ال  باملئة.   90 ع��ن  تزيد 

الأخ��رى  ل���الأدوات  مكمل  ب��دور  �سيقوم  اللقاح 

لها” م�سددا  بديال  يكون  لن  لكنه  لدينا  التي 

على اأن اللقاح مبفرده لن يق�سي على الوباء.

���س��ي��ج��ري  ال���ل���ق���اح  اإم����������دادات  اأن  واأو������س�����ح 

ت��ق��ي��ي��ده��ا يف ال���ب���داي���ة م���ع اإع���ط���اء الأول���وي���ة 

ال�سن  وك���ب���ار  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  ل��ل��ع��ام��ل��ن يف 

وغ����ره����م م����ن ال�������س���ك���ان امل���ع���ر����س���ن ل��ل��خ��ط��ر 

الآن يف  ت��ك��م��ن  ال�����س��دي��دة  اأن احل��اج��ة  م���وؤك���دا 

مراقبة الو�سع وخ�سوع اأكرب عدد من الأفراد 

واأ�ساليب  ال�سحية  والرعاية  العزل  لختبارات 

الوقاية العامة اللزامية .

االنباط- عجلون

 ط��ال��ب ع����دد م���ن اب���ن���اء حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون 

ال�سالمة  وجل��ن��ة  ب��ل��دي��ات  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات 

تعقيم  على  العمل  ب�����س��رورة  والوب��ئ��ة  ال��ع��ام��ة 

املدار�س التي اجريت فيها النتخابات النيابية.

التطوعي  العمل  تن�سيق  جلنة  رئي�س  وا�سار 

على  العمل  ���س��رورة  اىل  ال��ب��ع��ول  حمد  حممد 

ت��ع��ق��ي��م ه����ذه امل����دار�����س وخ���ا����س���ة ان���ه���ا ���س��ه��دت 

جتمعات كبرة من قبل املواطنن اثناء عمليات 

ايجابا  �سينعك�س  تعقيمها  ان  مبينا  الق���راع، 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة واحل����د من 

انت�سار فرو�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 

ال�سحية  الج���راءات  وتعزيز  الفرو�س  انت�سار 

والوقائية حفاظا على �سالمة اجلميع.

واكد حمافظ عجلون �سلمان النجادا ام�س، 

انه �سيتم ابالغ روؤ�ساء البلديات وجلان الوبئة 

عمليات  ب��اإج��راء  املبا�سرة  على  العمل  اج��ل  من 

ال��ت��ع��ق��ي��م وال���ر����س يف ه����ذه امل����دار�����س وامل��ت��اب��ع��ة 

امل�ستمرة من قبل جلنة ال�سالمة العامة .

وا�سار اىل اهمية تعاون اجلميع مع اجلهود 

وتقليل  ال��ف��رو���س  انت�سار  م��ن  للحد  امل��ب��ذول��ة 

احلالة  م��ع  بجدية  والتعامل  ال���س��اب��ات  اع���داد 

ال��وب��ائ��ي��ة م���ن خ���الل ال��ت��ق��ي��د ب���اأوام���ر ال��دف��اع 

التباعد  ومراعاة  والقفازات  الكمامات  وارت��داء 

اجل�����س��دي ع��ن��د ال��ت�����س��وق م��ن امل��ح��ال التجارية 

والبتعاد عن التجمعات .

وبن انه يتم تنفيذ جولت ميدانية مكثفة 

من قبل اللجنة والأجهزة المنية للتاأكيد من 

ع��دم وج���ود خم��ال��ف��ات، م�سرا اإىل ن��ه ل��ن يتم 

التهاون و�سيتم تطبيق القانون بحزم من اأجل 

�سالمة اجلميع.

وقال مدير تربية املحافظة �سامي �سديفات 

انه مت خماطبة بلدية عجلون الكربى من اجل 

النتخابات  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  امل��دار���س  تعقيم 

وت�سجيل ا�سابات يف العديد منها مما ادى اىل 

اغالقها حلن ا�ستكمال ر�سها .

املفرق -  االنباط - يو�شف امل�شاقبة.

ح�سلت قائمته على اأعلى الأ�سوات يف دائرة 

املفرق النتخابية .. كان نائبا لعدد من الدورات 

يف جم��ل�����س ال���ن���واب.. ال��ن��ائ��ب ن����واف اخل��وال��دة  

املجل�س  اأن جن��اح��ه يف  اإىل   اأ���س��ار  يف ح��وار معه 

للجميع ولن يخذل احد على الإطالق. النائب 

نيابية  دورات  اأرب����ع  يف  وال����ذي جن��ح  اخل���وال���دة 

باأنه رغم وجود  اأكد   ،2020 ,2010 ,1997 ,1989

الن مل ميكن  النتخابات  الأ�سود يف هذه  امل��ال 

البع�س من الو�سول  اإىل جمل�س النواب التا�سع 

ع�سر.

وراأى النائب اخلوالدة اأن الق�ساء على املال 

الأ�سود يحتاج اإىل ت�سريعات رادعة ملواجهة مثل 

يغفل  الكثر ومل  ازع��ج��ت  وال��ت��ي  املظاهر  ه��ذه 

ع��ل��ى ح��دي��ث ال��ن��ائ��ب اخل���وال���دة م��ن مم��ار���س��ات 

الن��ت��خ��اب��ي��ة من  العملية  وب��ع��د  خ��اط��ئ��ة خ���الل 

الدفاع  باأوامر  تقيدهم  وع��دم  املر�سحن  بع�س 

اأن يكونوا على قدر من امل�سوؤولية  والذي يجب 

وم���ا ���س��اه��دن��اه م��ن م��ظ��اه��ر م��زع��ج��ة ل تخدم 

�سحية املواطن على الإطالق.

اإىل روؤيته لرئا�سة  النائب اخلوالدة  وتطرق 

دورة  اول  يت�سلم  ان  م��ع  ب��اأن��ه  مو�سحا  املجل�س 

م���ن ال���ن���واب ال�����س��اب��ق��ن وال���ذي���ن ل��ه��م خ���ربات 

طويلة يف العمل الربملاين مع احرامي جلميع 

ذاك،  املرحلة تتطلب  النواب، لأن  نواب جمل�س 

الزمالء  الكوكبة من  بهذه  باأنه متفائل  منوهاً 

ال����ن����واب اجل�����دد وال����ذي����ن ���س��ي��ك��ون ل��ه��م ال����دور 

احلياة  ملوا�سلة  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  يف  الكبر 

وحيوية  ن�ساط  ذات  �ستكون  وال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ي��ة 

اخلوالدة  النائب  وتابع  والرقابة.  الت�سريع  يف 

ع�سر  التا�سع  النواب  جمل�س  »اأن  قائاًل  حديثه 

التواب  اإىل  بالإ�سافة  خ��ربة  ن��واب  اأي�سا  ي�سم 

والذين يدخلون لأول مرة قبة الربملان وبعون 

اهلل تعاىل �سيكون لهم اإ�سافة نوعية يف جمل�س 

النواب وخدمة امل�سرة الربملانية. وبن النائب 

لن  وال��رق��اب��ي  الت�سريعي  عملنا  اأن  اخل��وال��دة  

ق��واع��دن��ا  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  اأي�����س��ا  ن���رك  يجعلنا 

يف  ال���ربمل���ان  ق��ب��ة  اإىل  او���س��ل��ت��ت��ا  ال��ت��ي  ال�سعبية 

دمي���وم���ة ال��ع��م��ل واجل���ه���د امل���ب���ذول وال�����ذي من 

�ساأنها اأن يعزز اأي�سا دور الت�ساركية ال�سعبية يف 

القرارات املهمة والتي ت�سب يف امل�سلحة العامة.

وع��رب ال��ن��ائ��ب اخل��وال��دة ع��ن اأم��ل��ه اأن يقوم 

بقانون  النظر  ب��اإع��ادة  احل���ايل  ال��ن��واب  جمل�س 

على  من�سفا  يكن  مل  وال��ذي  احل��ايل  النتخاب 

يلبي  قانون جديد  بد من وج��ود  الإط���الق ول 

النتخاب  قانون  اإىل  العودة  اأن  منوهاً  املرحلة، 

1989 ذات �سرورة والتي تعطي الناخب الختبار 

اأي�سا من حجم  يزيد  اأك��ر من �سوت ومب��ا  يف 

امل�ساركة ال�سعبية يف النتخابات النيابية مقارنة 

املطلوب  اإىل  ت�سل  مل  والتي  حالياآ  به  نحن  ما 

ول���ن ي���ه���داأ ب���ايل حل���ن اإق�����رار ق���ان���ون ان��ت��خ��اب 

مع  �سيعمل  باأنه  اخلوالدة  النائب  جديد.واأكد 

ب��ق��ان��ون  للمطالبة  ج��اه��دي��ن  ال���ن���واب  زم��الئ��ه 

املرحلة  معطيات  م��ع  يتما�سى  ج��دي��د  ان��ت��خ��اب 

�سيتم  باأنه  اخل��وال��دة   النائب  اأ�ساف  و  املقبلة. 

اإق������رار ال���ق���وان���ن وال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ه��م��ة وع��ل��ى 

من  يعد  وال���ذي  املحلية  الإدارة  ق��ان��ون  راأ���س��ه��ا 

القوانن ال�سرورية التي حتتاج اإىل درا�سة اأكر 

الخت�سا�س  واأ���س��ح��اب  اجلميع  م��ن  وم�ساركة 

املحلية  التنمية  ي��خ��دم  ومب��ا  لإق����راره  وال�����س��ان 

املطلوبة والت�ساركية ما بن جميع اجلهات ذات 

العالقة. 

اأول��وي��ات��ي   اأوىل  اأن  ال��ن��ائ��ب اخل��وال��دة  واأك���د 

اإىل  ورح��اب  بلعما  ق�سائي  ترفيع  ملف  متابعة 

األ���وي���ة ل��وج��ود ق�����رارات ح��ك��وم��ي��ة ���س��اب��ق��ة بهذا 

امل��ن��اط��ق واإع����داد  ال�����س��اأن ون��ظ��را لطبيعة ه���ذه 

لذلك.  املوؤهلة  املناطق  من  تعد  والتي  �سكانها 

املناطق الغربية مت  اأن  النائب اخلوالدة  وك�سف 

تهمي�سها  من اخلدمات وامل�ساريع واأنه اأن الآوان 

خالل  من  احلكومة  اهتمام  �سلم  على  لو�سعها 

اخلدمية  املناطق  هذه  احتياجات  كافة  متابعة 

املواطنن  اأو���س��اع  م��ن  حت�سن  ومب��ا  والتنموية 

منطقة  ب��اأن  منوهاً  والجتماعية،  القت�سادية 

وكونها  للم�ساريع  اجل��اذب��ة  املناطق  م��ن  بلعما 

حلقة و�سل لعدد من حمافظات اململكة فكان ل 

بد اأن تعطى املزيد من الدعم والهتمام. 

    و حول متابعته ملطالب واحتياجات ق�ساء 

بلعما اأو�سح النائب اخلوالدة باأن الق�ساء يحتاج 

اإىل ال��ك��ث��ر م��ن ال��دع��م وامل�����س��اري��ع وال��ربام��ج 

ذلك  ال  متوفرة  وجمعيها  لال�ستثمار  املحفزة 

لتعود  ال��ن��ور  ت��رى  تنموية  م�ساريع  اإىل  يحتاج 

توفر  وخ�سو�ساً  الق�ساء   �سكان  على  بالنفع 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  ان�ساء  اأهمية  بالإ�سافة 

ومبا  للمنطقة  ال�سمرا  اخل��رب��ة  منطقة  لقرب 

يحافظ على �سحة املواطن من خماطر التلوث 

البيئي.

وثمن النائب اخلوالدة يف ختام حديثه جهود  

منحوه  وال��ذي��ن  املفرق  ومدينة  ع�سرته  اأب��ن��اء 

وال���دور  امل��ف��رق  حمافظة  يف  املناطق  م��ن  الثقة 

لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  بذلته  ال��ذي  الكبر 

ك��اف��ة لإجن���اح هذا  الأم��ن��ي��ة واملعنية  والأج���ه���زة 

ال�ستحقاق الد�ستوري.

�سيكون  اأن����ه  اإىل  اخل���وال���دة  ال��ن��ائ��ب  واأ����س���ار 

امللقاة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ه���ذه  وحت��م��ل  للجميع  ن��ائ��ب��ا 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه وي��ك��ون ع��ن��د ح�����س��ن داع���م امل�����س��رة 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  الدميقراطية 

وموا�سلة  ورع����اه  اهلل  حفظه  امل��ع��ظ��م  احل�����س��ن 

دائما  الوطن  ليكون  والإجن���از  العطاء  م�سرة 

يف املقدمة يف التطوير والتميز والإجن��از وعلى 

الأ�سعدة كافة.

�لثالثاء   17/ 11 / 2020
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 النعيمي يهنئ المدرستين الفائزتين بجائزة التراث الثقافي العربي

 الصحة: تعميم نموذج تعريفي للتمييز بين المتوفى 
بكورونا وبأسباب أخرى

 عجلون: فاعليات شبابية تدعو لالبتعاد عما يهدد سالمة المجتمع

االنباط- عمان

الأ�سا�سية  ال��وردي��ة  املدينة  مدر�سة  ف��ازت   

وال��ت��ع��ل��ي��م ملنطقة  ال��رب��ي��ة  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

ال���ب���راء، وم��در���ص��ة ق�����ص��ر احل���اب���ات ال��غ��رب��ي 

الربية  مل��دي��ري��ة  التابعة  املختلطة  ال��ث��ان��وي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م مل��ن��ط��ق��ة ال���زرق���اء ال��ث��ان��ي��ة، ب��ج��ائ��زة 

دورتها  يف  لليافعني  العربية  الثقايف  ال���راث 

الأوىل، واملوجهة للمدار�س املنت�صبة لليون�صكو 

يف جمموعة من الدول العربية.

مدر�صتها  ال��ع��م��ارات  دي��ن��ا  الطالبة  ومثلت 

الفيلم  ف��ئ��ة  ع��ن  امل�صابقة  يف  ال��وردي��ة  امل��دي��ن��ة 

جائزة  على  وح�صلت  البراء،  ملدينة  الدعائي 

المتياز، بينما مثلت جمموعة من الطالبات/ 

احل��اب��ات  ق�صر  مدر�صتهن  الأردين  ال�صامر 

وح�صلن  والفلكوري  ال�صعبي  الرق�س  فئة  عن 

على جائزة المتياز اأي�صا.

وهناأ وزير الربية والتعليم /رئي�س اللجنة 

والعلوم  والثقافة  للربية  الأردن��ي��ة  الوطنية 

الدكتور تي�صري النعيمي املدر�صتني الفائزتني، 

لاإبداع  احلا�صنة  البيئة  توفري  اأهمية  موؤكدا 

ون�صر  امل��واه��ب،  ع��ن  والك�صف  امل��ه��ارات  و�صقل 

ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز يف جم��ت��م��ع��ن��ا امل���در����ص���ي ب��ك��ل 

وفتح  التميز،  م�صاحة  تو�صيع  بهدف  مكوناته، 

واإتاحة  املبدعني،  ورعاية  وتبني  الإب��داع  اآف��اق 

ال���ف���ر����س ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف امل��ن��اف�����ص��ات ال��ع��امل��ي��ة 

والإقليمية والعربية يف هذا املجال.

ه��ذه  اع���ت���زازه مب��ث��ل  ع��ن  النعيمي  واأع����رب 

ق���درة منظومتنا  ع��ن  ت��ع��ر  ال��ت��ي  الإب���داع���ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى حت����دي ال����ظ����روف ال�����ص��ع��ب��ة 

واحل����ر�����س ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة ال���ع���م���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

والإبداعي وا�صتثمار ما توفر من اإمكانات.

واأ�صارت اأمني �صر اللجنة الوطنية الأردنية 

اإىل  اأي���وب  ابت�صام  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للربية 

اأن اجل���ائ���زة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 

ل���درا����ص���ات ح��ف��ظ وت���رم���ي���م ال������راث ال��ث��ق��ايف 

م�صتوى  رف��ع  اإىل  تهدف  )ايكروم-ال�صارقة(، 

والعادات  والامادي،  املادي  بالراث  الهتمام 

ب��ه��ا وت�صليط  ال��ت��ع��ري��ف  اأج���ل  وال��ت��ق��ال��ي��د م��ن 

اإىل  اإ�صافة  النا�صئة،  لاأجيال  عليها  ال�صوء 

الثقايف  الراث  على  احلفاظ  باأهمية  التوعية 

امل�صابقة  ت�صمنت  حيث  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 

ال�صعبي  ال��رق�����س  ال��ر���ص��م،  ف��ئ��ات؛ وه���ي  اأرب����ع 

والفيلم  الفوتوغرايف،  الت�صوير  والفلكلوري، 

الدعائي.

واأ����ص���ار امل��ن�����ص��ق ال��وط��ن��ي ل�����ص��ب��ك��ة امل���دار����س 

املنت�صبة لليون�صكو والألك�صو يف الأردن �صلطان 

اخلليف اإىل اأن جمموعة من املدار�س الأردنية 

 60 ع��دده��ا  يبلغ  وال��ت��ي  لليون�صكو،  املنت�صبة 

بجميع  امل�����ص��اب��ق��ة  ه����ذه  ���ص��ارك��ت يف  م���در����ص���ة، 

فئاتها مع عدد من املدار�س يف الوطن العربي، 

اأربع  اأ�صل  من  المتياز  بجائزتي  الأردن  وفاز 

اأن �صبكتي اليون�صكو والألك�صو  جوائز، م�صيفاً 

والتنمية  الثقايف  ال��راث  جم��الت  يف  تعمان 

امل�صتدامة.

ي��ذك��ر اأن���ه ج���رى ت��وزي��ع اجل���وائ���ز يف حفل 

ع�صو  برعاية  املا�صي،  الثاثاء  بعد  عن  اأقيم 

املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة الدكتور �صلطان 

بن حممد القا�صمي.

االنباط-عمان

 ق����ال م�����ص��اع��د الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

�صرك�س  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  الأول��ي��ة  ال�صحية 

لوفاة  تعريفي  من��وذج  تعميم  �صيجري  اإن��ه 

ك���ورون���ا ع��ل��ى امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ل��ل��ت��م��ي��ي��ز بني 

امل��ت��وف��ى ب��ك��ورون��ا ب�����ص��ك��ل رئ��ي�����س، وامل��ت��وف��ى 

كلوي  ف�صل  اأو  �صري  كحادث  اأخ��رى  باأ�صباب 

لكن فح�صه بفريو�س كورونا اإيجابي.

واأ�صاف الدكتور �صرك�س ، ام�س الثنني، 

اأن����ه ���ص��ي��ج��ري ال��ت��ف��ري��ق ب���ني ح��ال��ة ال��وف��اة 

اأو  ك���ورون���ا  مل���ر����س  امل�����ص��اح��ب��ة  اأو  ال���ع���ادي���ة 

م�صريا  كورونا،  الرئي�س  �صببها  باأن  املوؤكدة 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل  ت�����ص��ل  ح�����الت  وج�����ود  اإىل 

ار«  �صي  »بي  فح�س  عمل  ويجري  متوفية، 

ح�صب الروتوكول املعتمد، موؤكدا اأن وزارة 

اإعان  يف  الدقة  ال�صفافية  تتوخى  ال�صحة 

وفيات كورونا، بح�صب الروتوكول العاملي.

وبني الدكتور �صرك�س اأن ال�صبب الرئي�س 

لرتفاع ن�صبة الفحو�س الإيجابية يعود اإىل 

على  والركيز  الع�صوائية  الفحو�س  اإيقاف 

املخالطني الل�صيقني ومن لديه اأعرا�س.

امل�����ص��اب��ني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   6 اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

ب��امل��ئ��ة منهم   3 ب��ك��ورون��ا ب��ح��اج��ة لإدخ����ال و 

فقط بحاجة لعناية حثيثة.

وح����ول ح����الت ال�����ص��ف��اء، ق����ال ال��دك��ت��ور 

ال�����ص��ف��اء  ح�����الت  اآلف  ���ص��ج��ل��ن��ا  ���ص��رك�����س: 

امل��ن��زيل  احل��ج��ر  يف  دخ��ل��وا  ال���ذي  للمر�صى 

و���ص��ي��ج��ري الإع����ان ع��ن الأرق�����ام ال��ي��وم اأو 

غداً.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ���ص��رك�����س اأن�����ه ���ص��ي��ج��ري 

يف  الأ���ص��رة  �صغور  ملراقبة  فريق  تخ�صي�س 

اململكة �صمن نظام مراقبة يعمل على مدار 

باملرحلة  البدء  �صيجري  كما  �صاعة،   24 ال��� 

ال��ث��ال��ث��ة م���ن درا����ص���ة الأج�������ص���ام امل�����ص��ادة يف 

املجتمع

االنباط- عجلون

حمافظة  يف  �صبابية  فاعليات  دع��ت   

ال��ق��ان��ون  ���ص��ي��ادة  اح�����رام  اإىل  ع��ج��ل��ون 

ال�����دف�����اع يف ظ��ل  ب������اأوام������ر  والل������ت������زام 

ال���ظ���روف ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مت���ر بها 

كورونا. فريو�س  انت�صار  جراء  اململكة 

الدكتور  عجلون  �صباب  م��دي��ر  واك��د 

اإح��داث  يف  ال�صباب  دور  العقيلي  حمزة 

ما  ك��ل  ع��ن مم��ار���ص��ة  والب��ت��ع��اد  التغيري 

واحلفاظ  املجتمع  و�صامة  اأم��ن  يهدد 

القانون،  و�صيادة  الوطن  مقدرات  على 

ن�����ص��اط��ات  ت���ن���ف���ذ  امل����دي����ري����ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 

بعد  عن  الت�صال  تقنيات  عر  توعوية 

واآث��اره��ا  ال�صلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  للحد 

املجتمع. على 

وق������ال رئ���ي�������س م����رك����ز ����ص���ب���اب ع��ب��ني 

اط��اق  ظ��اه��رة  اإن  املومني  رائ��د  عبلني 

للتعبري  وال��ت��ج��م��ه��ر  ال��ن��اري��ة  ال��ع��ي��ارات 

مقبول  وغ��ري  مرفو�س  اأم��ر  الفرح  عن 

يف ظ��ل ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا ال��ذي 

ت��������زداد ف���ي���ه ي���وم���ي���ا اأع���������داد ال���وف���ي���ات 

رئي�صة  وا���ص��ارت  اململكة.  يف  والإ���ص��اب��ات 

اإىل  املومني  عبري  �صخرة  �صابات  مركز 

املواطنني واحلفاظ على  اأن �صون حياة 

كرامتهم وحماية الوطن من اأي تهديد 

واملحافل. املنا�صبات  كل  احمر يف  خط 

���ص��ب��اب كفرجنة  وا���ص��اد رئ��ي�����س م��رك��ز 

حم��م��د ف��ري��ح��ات ب���الإج���راءات الأم��ن��ي��ة 

ارتكاب  نف�صه  له  ت�صول  كل من  ملاحقة 

اأم����ن  ت���ه���دي���د  اأو  ل���ل���ق���وان���ني  خ�����رق  اأي 

وموؤ�ص�صاته. وابنائه  املجتمع  و�صامة 

وا����ص���ار رئ��ي�����س م��رك��ز ���ص��ب��اب را���ص��ون 

التعامل  اأهمية  اإىل  الق�صاة  م�صطفى 

ومنع  القانون  على  يتجاوز  من  كل  مع 

العيارات  اإط��اق  م��ن  ال�صلبية  املظاهر 

وال��ت��ج��م��ع��ات  ال��ت��ج��م��ه��رات  اأو  ال���ن���اري���ة 

كورونا. فريو�س  انت�صار  ت�صبب  التي 

وب����ني رئ��ي�����س م���رك���ز ���ص��ب��اب ع��ج��ل��ون 

حم��م��د ال�����ص��م��ادي اأن اط���اق ال��ع��ي��ارات 

ان��ت�����ص��ار  ال���ن���اري���ة وال���ت���ج���م���ه���ر يف ظ����ل 

فريو�س كورونا يتنافى مع قيم املجتمع 

مكوناته. بجميع  الأردين 

االنباط-عمان

للغذاء  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال   

وال�����دواء ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، ان ك���وادر 

ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س يف م���دي���ري���ة ال���غ���ذاء 

املخت�صة،  الأمنية  الأج��ه��زة  مع  وبالتن�صيق 

���ص��ب��ط��ت 13 ط���ن���ا م����ن احل���ل���ي���ب امل��ج��ف��ف 

من  ت�صنع  املغ�صو�صة  والأج���ب���ان  والأل���ب���ان 

بيان مزورة  املجفف وحتمل بطاقة  احلليب 

يف  الطازج  احلليب  من  ت�صنيعها  اىل  ت�صري 

اأحد امل�صانع يف عمان .

واأو�صح مهيدات يف بيان اأ�صدرته املوؤ�ص�صة 

ام�س الثنني، اأن امل�صنع املخالف يعمل على 

جمفف  حليب  م��ن  الأل��ب��ان  م�صتقات  ان��ت��اج 

جمهول بطاقة البيان ومل تثبت �صاحيته 

املوا�صفة  يخالف  مما  الب�صري  لا�صتهاك 

اإنتاج  ت�صرط  التي  املوؤ�ص�صة  ل��دى  املعتمدة 

ف�صا  ال��ط��ازج  احلليب  م��ن  املنتجات  ه��ذه 

تاعبا  ت�صكل  امل��م��ار���ص��ات  ه��ذه  مثل  ان  ع��ن 

ب���غ���ذاء امل���واط���ن و���ص��ام��ت��ه. واأ����ص���ار اإىل ان 

بال�صمع  امل��خ��ال��ف  امل�صنع  اغ��ل��ق��ت  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

الح���م���ر وحت��ف��ظ��ت ع��ل��ى ك���ام���ل م��ن��ت��ج��ات��ه، 

موؤكدا ان املوؤ�ص�صة لن تتهاون بحق القائمني 

الإج����راءات  و�صتتخذ  الت�صنيع  م��وق��ع  على 

الازمة.

واأكد ان فرق الرقابة والتفتي�س املخت�صة 

ال�صاعة،  م���دار  على  ميدانية  ج���ولت  تنفذ 

هذه  مثل  ت�صنيع  مواقع  التزام  من  للتاأكد 

ال�صحية  واملعايري  بال�صراطات  املنتجات 

املعتمدة من قبل املوؤ�ص�صة .

التوا�صل  اىل  امل��واط��ن��ني  املوؤ�ص�صة  ودع���ت 

معها يف ح��ال وج��ود اي �صكوى او ماحظة 

وعلى مدار ال�صاعة من خال خط ال�صكاوى 

الإل��ك��روين  وال��ري��د   117114 امل��ج��اين 

ت��ط��ب��ي��ق  وع�����ر   info@JFDA.Jo
الوات�س اب على الرقم 0795632000.

الغذاء والدواء تضبط 13 طنا من الحليب المجفف واأللبان واألجبان المغشوشة

 برنامج جديد لدوام عيادات 
مستشفى معاذ بن جبل

 الطفيلة: حمالت طبية مجانية 
في المناطق النائية

 القبض على سارق 40 ألف دينار 
من داخل عيادة في معان

 بلدية معان تنفذ مشروع مبناها 
الجديد بكلفة 3 ماليين

 و850 ألف دينار

ال�شمالية ال�شونة  االنباط- 

اأعلن م�صت�صفى معاذ بن جبل يف ال�صونة 

ال�����ص��م��ال��ي��ة، ام�����س الث���ن���ني، ع���ن ب��رن��ام��ج 

الخت�صا�س يف  ع��ي��ادات  مل��راج��ع��ات  ج��دي��د 

امل�صت�صفى بدءا من يوم الأحد املقبل.

اح�صان  الدكتور  امل�صت�صفى  مدير  وقال 

جاء  ال��ذي  اجلديد  الرنامج  اإن  مطالقة 

كورونا  بفريو�س  اإ���ص��اب��ات   9 ت�صجيل  اث��ر 

ي�صمل  التمري�صية،  امل�صت�صفى  ك��وادر  بني 

اأي���ام الأ���ص��ب��وع  ال��ع��ي��ادات على  ت��وزي��ع دوام 

ل�����ص��م��ان ع����دم الك���ت���ظ���اظ داخ�����ل م��راف��ق 

مع  الفريو�س  انت�صار  من  للحد  العيادات 

الوقائية  الإج����راءات  اتباع  على  الت�صديد 

من قبل املراجعني.

واأ�صار اإىل تعميم الرنامج اجلديد على 

املراكز ال�صحية يف لواء الأغوار ال�صمالية 

اإرب��د،  من خال مديرية �صحة حمافظة 

املراكز  تلك  من  التحويات  تكون  بحيث 

ب��ح�����ص��ب ال���رن���ام���ج ل��ت��ج��دي��د ال��ع��اج��ات 

ومعاجلة احلالت الطارئة فقط.

�صيخ�ص�س  الأح����د  ي���وم  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ل��ع��ي��ادات امل�����ص��ال��ك وال��ن�����ص��ائ��ي��ة والأط���ف���ال 

والباطنية والأ�صعة، ويوم الثنني لعيادات 

وج��راح��ة  وال��ع��ظ��ام  وال��ب��اط��ن��ي��ة  الن�صائية 

الأطفال  لعيادات  الثاثاء  وي��وم  الأ�صنان، 

وال��ع��ي��ون واجل���راح���ة ال��ع��ام��ة والأ����ص���ن���ان، 

الأذن��ي��ة واجللدية  الأرب��ع��اء لعيادات  وي��وم 

والعظام وتخطيط ال�صمع، ويوم اخلمي�س 

لعيادات الن�صائية والباطنية والأطفال.

الطفيلة االنباط- 

 اأطلق املركز الوطني للعناية ب�صحة 

املراأة حمات �صحية جمانية يف العديد 

م���ن م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة من 

ت�صتهدف  املتنقلة  العيون  عيادة  خ��ال 

مئات املراجعني واملر�صى.

انطلقت  التي  احلملة  من�صقو  وب��ني 

ال�����ص��ام��ي للعيون،  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز 

ال�صاملة  املتنقلة  امل����راأة  �صحة  وع��ي��ادة 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ����ص���ن���دوق  م���ن  وب���دع���م 

ت�صتمر  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ل��ل�����ص��ك��ان، 

خ��م�����ص��ة اأي��������ام ب��������داأت يف ل������واء احل�����ص��ا 

الأي���ام  يف  و�صتنطلق  ب��ن��ا،  اأب���و  ومنطقة 

املقبلة مبناطق جرف الدراوي�س والعني 

البي�صاء وعيمة.

تقدمي  على  الطبية  الأي���ام  وت�صتمل 

خ���دم���ات ف��ح�����س ال��ع��ي��ون مل���ن ه���م ف��وق 

�صنة م��ن ك��ا اجل��ن�����ص��ني، و���ص��رف   14
والنظارات  الازمة،  الطبية  العاجات 

الطبية لغري املوؤمنني �صحيا.

وي�صرف على احلملة اطباء اخت�صا�س 

وال�صكري  الأ����ص���رة  تنظيم  جم���الت  يف 

العظام  وه�صا�صة  والن�صائية،  وال�صغط 

وال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ���ص��رط��ان ال��ث��دي، 

والأمرا�س املزمنة والن�صائية.

االنباط-عمان

البحث اجلنائي  اإدارة  القت مرتبات   

من  دينار  األ��ف   40 �صارق  على  القب�س 

داخل عيادة طبية يف حمافظة معان.

وق�������ال ال����ن����اط����ق الع�����ام�����ي ب��ا���ص��م 

مديرية المن العام ان باغاً ورد لق�صم 

بحث جنائي معان بتعر�س عيادة طبية 

ل�����ص��رق��ة م��ب��ل��غ 40 األ����ف دي���ن���ار، و���ُص��ك��ل 

اإدارة البحث اجلنائي  فريق حتقيق من 

ومديرية �صرطة معان، م�صيفا انه ومن 

ودرا�صة  العينات  والتقاط  الأدل��ة  خال 

فريق  تو�صل  املتبع  اجل��رم��ي  الأ���ص��ل��وب 

التحقيق لا�صتباه باأحد الأ�صخا�س من 

اأ�صحاب ال�صبقيات، وا�صت�صدرت مذكرة 

لتفتي�س منزله الكائن يف نف�س املنطقة.

واأ���ص��اف ال��ن��اط��ق الع��ام��ي اأن���ه من 

خ����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 

والذي جرت  ال�صخا�س  باأحد  ال�صتباه 

مداهمته والقاء القب�س عليه وبتفتي�س 

امل��ن��زل ع��ر داخ��ل��ه على 33 ال��ف دينار 

من امل�صروقات كانت خمباأة داخل احدى 

الأث���اث، كما مت �صبط ن�صف كف  قطع 

م��ادة احل�صي�س وكمية من احلبوب  من 

املخدرة وما زال التحقيق جارياً.

االنباط- معان

 ق�����ال رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة م���ع���ان ال���ك���رى 

ج��ار،  العمل  اإن  كري�صان،  اأك���رم  ال��دك��ت��ور 

معان  ب��ل��دي��ة  مبنى  م�����ص��روع  تنفيذ  ع��ل��ى 

ث��اث��ة مايني  بكلفة  ال��ك��رى اجل��دي��د، 

ن�صبة  اأن  م��و���ص��ح��ا  دي���ن���ار،  األ����ف  و850 

الإجناز بامل�صروع و�صلت اإىل 15 باملئة.

واأ����ص���اف ك��ري�����ص��ان ام�����س الث���ن���ني، اأن 

امل��ب��ن��ى ي��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة ط��واب��ق ت�صمل 

املكاتب الفنية والإدارية واملالية وحمكمة 

ومكتبة  وحديقة  عامة،  ومرافق  البلدية 

وقاعة متعددة الأغرا�س وح�صانة اأطفال، 

مبينا اأن م�صطح املبنى يبلغ 5250 مرا 

مربعا، واأن املبنى مت ت�صميمه وفق اأحدث 

ال�صامة  �صروط  م��راع��اة  مع  املوا�صفات 

العامة وكودات البناء املعتمدة.

وبني اأن امل�صروع يف حال انتهائه �صيوفر 

فر�س عمل لل�صباب والفتيات، كما �صيوفر 

البلدية  على  مرتبة  كانت  مالية  اأع��ب��اء 

وهي بقيمة 100 األف دينار �صنويا؛ منها 

امل�صتاأجر،  للمبنى  تدفع  كانت  األفا   50
و50 األفا اأخرى �صمن بند اأثمان كهرباء، 

املتطورة  التنموية  اخل��دم��ات  جانب  اإىل 

حيث  م�صتقبا،  امل��ب��ن��ى  ���ص��ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

�صيكون واجهة تنموية رئي�صية يف املدينة.

امل�صروع  تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  اإن  وق��ال 

 ،2021 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  ���ص��ي��ك��ون خ����ال 

اأن جزءا من متويل امل�صروع جاء  م�صيفا 

مبنحة من وزارة الإدارة املحلية.

 وزير األوقاف يسلم مساعدات لألسر المحتاجة في زي
االنباط- ال�شلط

واملقد�صات  وال�����ص��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر  �صلم 

الإ�صامية رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق الزكاة 

ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل���اي���ل���ة ام�������س الث���ن���ني، 

م�صاعدات عينية ونقدية اإىل مدير ق�صاء زي 

البلقاء  اأوقاف  البلقاء ومدير  ملحافظة  التابع 

ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى الأ����ص���ر ال��ف��ق��رية وامل��ح��ت��اج��ة 

هناك.

وق�������ال اخل����اي����ل����ة خ������ال رع����اي����ت����ه ام�������س 

داأبت على  ال��وزارة  اإن  اخلريي يف منطقة زي، 

اأي���ام خ��ريي��ة يف م��ن��اط��ق ج��ي��وب الفقر  اإق��ام��ة 

اأمكن  م��ا  لتقدمي  اململكة  حم��اف��ظ��ات  بجميع 

منازل  وترميم  ونقدية  عينية  م�صاعدات  من 

الإنتاجية  امل�����ص��اري��ع  وت��وزي��ع  ال��ف��ق��رية  الأ���ص��ر 

على الأ�صر املحتاجة.

ب��ال��ت��ع��اون  ال���زك���اة  ���ص��ن��دوق  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

غذائية،  ق�صيمة   200 خ�ص�س  ال����وزارة  م��ع 

وم�صاعدات مالية بقيمة 100 دينار خلم�صني 

طالبا فقريا، وخم�صني دينارا اأخرى لاأيتام.

البلقاء  اأوق����اف  مل��دي��ري��ة  واوع���ز اخل��اي��ل��ة 

باإعداد درا�صة للمنازل التي حتتاج اإىل ترميم 

الوقفية،  والرامج  الزكاة  �صندوق  نفقة  على 

اأخرى لعدد من الأ�صر املحتاجة التي  ودرا�صة 

ال�صروط  �صمن  ثابتا  �صهريا  دخ��ا  تتلقى  ل 

والأنظمة املعمول بها.

ب��ال��ت��ب��اع��د  امل���ج���ت���م���ع  ت���وع���ي���ة  اإىل  ودع�������ا 

ال�صحية  ال���ص��راط��ات  وال���ت���زام  الج��ت��م��اع��ي 

يعر�س  ال���ذي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  للحماية 

حياتنا وحياة الآخرين للخطر.

اأزم��ة  ب��داي��ة  منذ  ال�صندوق  بحر�س  ون��وه 

وعينية  نقدية  م�صاعدات  تقدمي  على  كورونا 

للعديد من الأ�صر الفقرية واملحتاجة والأيتام 

واملتعطلني عن العمل وعمال املياومة؛ حر�صا 

الزكاة مل�صتحقيها. اإي�صال  على 

اأن���وار  ال��وزي��ر م�صجد  اف��ت��ت��ح  ال�����ص��ي��اق،  ويف 

اأهمية  م��وؤك��دا  ع���ريا،  منطقة  يف  ال��واق��ع  مكة 

للعلم،  بيوتا  وجعلها  واإعمارها  امل�صاجد  بناء 

ال��وق��ف  م��ل��ف  ت����ويل  ال��������وزارة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 

وال��رع��اي��ة  املطلق  اله��ت��م��ام  اأن��واع��ه  مبختلف 

الكاملة.



50

 االنباط-برتا

اطلقت جمعيتا »امل�صدرين الأردنيني« ونادي 

ام�س الثنني، عرب  الأعمال واملهن«،  »�صاحبات 

تقنية الت�صال املرئي، وحدة ت�صدير لل�صركات 

اأع���م���ال لتمكينهن  ���ص��ي��دات  امل��م��ل��وك��ة م��ن ق��ب��ل 

القت�صادية  للفر�س  الو�صول  على  وحتفيزهن 

والت�صديرية.

باملنطقة  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  وال��وح��دة 

امل��ه��ت��م��ة ب�����ص��ي��دات الأع���م���ال م��ن خ���ال تنظيم 

ال��ت�����ص��دي��ر  وور�����ص����ات خم��ت�����ص��ة مب��ج��ال  دورات 

ب���اإ����ص���راف خ����رباء ل��اإ���ص��ه��ام ب��ت��ح�����ص��ني وزي����ادة 

ال�صيدات  قبل  من  اململوكة  ال�صركات  تناف�صية 

مب��ج��ال ال��ت�����ص��دي��ر وال���دخ���ول لأ����ص���واق عاملية 

جديدة.

من  واملدعومة  الوحدة  على  القائمون  وي�صعى 

م�صروع  �صمن  ال���دويل  للتعاون  الأمل��ان��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

التجاره لجل الت�صغيل، جلعلها م�صدرا للمعلومات 

الأع���م���ال بخ�صو�س  ���ص��ي��دات  وم��رج��ع��ي��ة جل��م��ي��ع 

ترويج ال�صادرات والأن�صطة املتعلقة فيها.

واأ�صارت وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين 

اطاق  يف  م�صاركتها  خ��ال  علي  مها  املهند�صة 

القت�صاد  يف  امل����راأة  م�����ص��ارك��ة  اأن  اإىل  ال���وح���دة، 

الأردين مل تتجاوز 2ر13 باملئة، فيما بلغ معدل 

العام  من  الثاين  الربع  خال  لاإناث  البطالة 

احلايل 6ر28 باملئة.

من   140 املرتبة  احتل  الأردن  اأن  واأو�صحت 

للم�صاركة  العاملي  املوؤ�صر  على  دول��ة   142 اأ�صل 

القت�صادية للمراأة، موؤكدة اأن هذا يعّد من اأقل 

املعدلت على م�صتوى العامل.

اإىل الإج����راءات واجل��ه��ود الر�صمية  واأ���ص��ارت 

العمل،  ���ص��وق  امل����راأة يف  ادم����اج  ق��ي��ود  للحد م��ن 

واأهمها  و�صمان ح�صولها على فر�س متكافئة، 

ت��ع��دي��ل ال��ت�����ص��ري��ع��ات ذات ال��ع��اق��ة ل��ل��ح��د من 

التمييز يف الأجور على اأ�صا�س النوع الجتماعي 

�صمن  م����رة  ولأول  ال��ع��م��ل  ���ص��اح��ب  وجت�����رمي 

الت�صريعات الأردنية.

اإدخ�����ال مفهوم  اإىل  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ص��ة  ول��ف��ت��ت 

العمل املرن واجلزئي، ومنح القانون املراأة احلق 

مرة  لأول  �صريبية  اع��ف��اءات  على  احل�صول  يف 

كاعرتاف بها كمعيل واإعطائها احلق يف توريث 

راتبها التقاعدي.

مزيدا  ا�صتحدثت  احلكومة  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 

م��ن ال���ف���روع الإن��ت��اج��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات، �صمن 

مبادرات الت�صغيل والتي ُتقّدم من خالها دعما 

للم�صاهمة يف تكلفة البناء، ودعما جزئيا للراتب 

جانب  اإىل  الجتماعي  ال�صمان  يف  وال���ص��رتاك 

امل�صانع  اأن  مو�صحة  واملوا�صات،  النقل  اأج��ور 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���دري���ب ال��ف��ت��ي��ات م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات 

وتاأهيلهن  النتاج  خطوط  على  للعمل  املحلية 

على مهنة اخلياطة واحلياكة.

اأثبتت قدرتها على  امل��راأة الأردنية  اإن  وقالت 

الريادية،  وال��ربام��ج  امل�صاريع  يف  الفرق  اإح��داث 

حيث ا�صتطاعت اأن ت�صنع من التحديات فر�صاً، 

وكانت منوذجاً يف البتكار.

واأ�صارت وزيرة ال�صناعة لعدد من التحديات 

يف  لانخراط  املتخذة  ال��ق��رارات  يف  توؤثر  التي 

املربحة  غري  الأع��م��ال  منها  الريادية،  الأع��م��ال 

التي تتوجه نحوها املراأة اإىل جانب اللتزامات 

العائلية، وكذلك �صعوبة احل�صول على متويل.

واأ������ص�����ادت ب����ال����دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه جمعية 

يف  احلكومة  جهود  لدعم  الأردن��ي��ني  امل�صدرين 

التدريب  وب��رام��ج  للمراأة  القت�صادي  التمكني 

وال�صركات،  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل��ه��ارات  وتطوير 

م��ع��ربة ع���ن اأم��ل��ه��ا ب����اأن ت��ك��ون ال���وح���دة نقطة 

حتول لعبور وت�صريع اخلطى، نحو فتح قنوات 

احللول  يف  وال��ب��ح��ث  امل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل  التوا�صل 

ا�صتك�صاف  من  الأعمال  �صيدات  لتمكني  املتاحة 

يف  ومنتجاتهم  مل�صاريعهم  وال��رتوي��ج  ال��ف��ر���س 

الأ�صواق اخلارجية.

ودع�������ت امل���ه���ن���د����ص���ة ع���ل���ي اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 

بالت�صدير من القطاعني العام واخلا�س، لدعم 

للن�صاء  امل��م��ل��وك��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��ت�����ص��دي��ر  وح����دة 

والت�صبيك معها وادماجها مع املبادرات القائمة 

وتوفري  الردن��ي��ة  ال�����ص��ادرات  وت��روي��ج  لتطوير 

الإقليمية  الأ�صوق  لتحقيق متطلبات  املعلومات 

والدولية.

واأكدت اأن وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 

لن تتوانى عن تقدمي جميع �صبل الدعم املمكنة 

للوحدة، مبا فيها التعريف بالفر�س التف�صيلية 

للمنتجات الأردنية مبوجب التفاقات التجارية 

املوقعة بني اململكة و�صركائها التجاريني.

  وق���ال���ت رئ��ي�����ص��ة ج��م��ع��ي��ة ن����ادي »���ص��اح��ب��ات 

اإن اطاق  العبوة  املهند�صة رنا  الأعمال واملهن« 

اململوكة من  بال�صركات  الت�صدير خا�صة  وحدة 

للتفاعل  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  اأم���ر  ال�صيدات  قبل 

وال���ت���وا����ص���ل م���ع ال���ع���امل وف���ت���ح اآف������اق ج��دي��دة 

�أمامهن.

من  ب��دع��م  ج��اء  ال��وح��دة  تاأ�صي�س  اأن  وبينت 

الوكالة الأملانية للتعاون الدويل �صمن م�صروع 

اأهمية  اإىل  التوظيف، م�صريا  اأجل  التجارة من 

لديها  ال��ت��ي  الأردن���ي���ني  امل�����ص��دري��ن  جمعية  دور 

اخلربة الفنية يف جمال الت�صدير والتي ميكن 

ال�صتفادة منها يف دعم وتطوير هذه الوحدة.

تقدمي  على  �صتعمل  ال��وح��دة  اأن  واأو���ص��ح��ت 

عدد من اخلدمات يف مقدمتها الن�صح والإر�صاد 

وور���ص��ات  دورات  وتنظيم  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ت��دري��ب 

خم��ت�����ص��ة مب��ج��ال ال��ت�����ص��دي��ر ب���اإ����ص���راف خ���رباء 

تناف�صية  وزي���ادة  بتح�صني  لا�صهام  خمت�صني 

مبجال  ال�����ص��ي��دات  قبل  م��ن  اململوكة  ال�����ص��رك��ات 

الت�صدير والدخول لأ�صواق عاملية جديدة.

الأردنية  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  واأ���ص��ار 

ل��ت��ط��وي��ر امل�������ص���اري���ع الق��ت�����ص��ادي��ة )ج���ي���دك���و(، 

امل��وؤ���ص�����ص��ة يف  اإىل دور  ال��زع��ب��ي  ب�����ص��ار  ال��دك��ت��ور 

بال�صركات  خا�صة  الت�صدير  وحدة  وان�صاء  دعم 

اململوكة من قبل ال�صيدات.

واأك����د ال��زع��ب��ي اأه��م��ي��ة ال�������ص���ادرات يف زي���ادة 

على  امل�صانع  وحتفيز  الوطني  القت�صاد  عجلة 

التو�صع بالإنتاج وتوليد املزيد من فر�س العمل 

لاردنيني.

واأ����ص���ار رئ��ي�����س ال��ت��ع��اون المن��ائ��ي يف �صفارة 

بريند  اململكة  لدى  الحتادية  املانيا  جمهورية 

التي  الوثيقة  ال��ع��اق��ات  عمق  اإىل  كوزميت�س 

امل��ج��الت،  الأردن يف خمتلف  م��ع  ب���اده  ت��رب��ط 

م���وؤك���دا ا���ص��ت��م��رار ال���دع���م وال���ت���ع���اون وت��ق��دمي 

امل�صاعدة يف الرتويج بخا�صة لل�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة.

وق����ال م��ن�����ص��ق ق��ط��اع ال��ت�����ص��غ��ي��ل يف ال��وك��ال��ة 

الأملانية للتعاون الدويل �صتيفن ايربر اإن ان�صاء 

ال��ت��ج��ارة من  مل�صروع  ه��دف��ا مهما  يعد  ال��وح��دة 

اأجل التوظيف، حيث يعر�س التعاون والتن�صيق 

التجارة  لتعزيز  ال�صركاء  خمتلف  ب��ني  الوثيق 

لتبادل  فر�صة  ويتيح  الق��ت�����ص��ادي��ة،  البيئة  يف 

املعلومات والأبحاث.

وبني اأن امل�صروع الذي ينفذ مب�صاهمة اأملانية 

على  ال�����ص��وء  ي�صلط  وه��ول��ن��دي��ة،  وب��ري��ط��ان��ي��ة 

لاأعمال  الوحدة  هذه  �صتوفرها  التي  الفر�س 

التجارية اململوكة من قبل �صيدات، داعيا �صيدات 

الأع���م���ال اإىل ال���ص��ت��ف��ادة م���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي 

التناف�صية  القدرة  الوحدة لتعزيز  تقدمها هذه 

وامل�صاعدة يف الو�صول اإىل الأ�صواق العاملية.

وق�������ال م����دي����ر ع������ام ج���م���ع���ي���ة »امل�������ص���دري���ن 

الأردنيني« حليم ابو رحمة اإن ان�صاء اأول وحدة 

من  اململوكة  لل�صركات  الت�صدير  بدعم  خا�صة 

قبل ال�صيدات اأمر يف غاية الأهمية يف ظل وجود 

العمال  �صيدات  ل��دى  وم�صاريع  واأف��ك��ار  اعمال 

من �صاأنها زيادة وحتفيز ال�صادرات الوطنية.

وب����ني اأن ال��ت�����ص��دي��ر ي��ع��د مب��ث��اب��ة امل��ح��رك 

الإن��ت��اج  الأ���ص��ا���ص��ي للنمو الق��ت�����ص��ادي وزي�����ادة 

وتوليد مزيد من فر�س العمل، موؤكدا ا�صتعداد 

خا�صة  ال��وح��دة  لهذه  الدعم  لتقدمي  اجلمعية 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اجل���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب 

والتاأهيل يف �صبيل اجناحها ومتكينها من القيام 

بدورها.

الوحدة  مب�صاعدة  �صتقوم  اجلمعية  اأن  وبني 

يف ايجاد م�صادر لتمويل م�صاركاتهن من خال 

اجنبية  اأو  حملية  اأكانت  �صواء  املانحة  اجلهات 

احلرة  التجارة  اتفاقات  من  ال�صتفادة  وتعزيز 

التي تربط اململكة مع عدد من دول العامل.

ن��ادي  جلمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  واأ����ص���ارت 

»���ص��اح��ب��ات الع���م���ال« ث��ن��اء اخل�����ص��اون��ة اإىل اأن 

يف  للمعلومات  م��رك��ز  مب��ث��اب��ة  �صتكون  ال��وح��دة 

�صيدات  حتتاجها  التي  البيانات  جميع  تقدمي 

الأع����م����ال، اإ���ص��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال���ص��ت��ف��ادة من 

ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف ال��و���ص��ول اإىل اأ���ص��واق 

جديدة.

واأك�����دت اخل�����ص��اون��ة ح��ر���س اجل��م��ع��ي��ة على 

تقدمي اخلدمات جلميع �صيدات الأعمال ون�صر 

له  التمهيد  وكيفية  الت�صدير  باأهمية  ال��وع��ي 

لهميته يف منو ال�صركات.

العمال«  »�صاحبات  ن��ادي  جمعية  اأن  يذكر 

م�صاركة  ل���زي���ادة  وت�����ص��ع��ى   ،2003 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 

املراأة مبختلف الن�صاطات القت�صادية وت�صخري 

طاقاتها وقدراتها غري امل�صتغلة وتوفري خدمات 

م�صاندة فعالة تلبي احتياجات رائدات الأعمال، 

و�صاحبات ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة

و�ملهن.

وع��ر���ص��ت م��دي��ر ال���وح���دة م��رين��ا ف��اخ��وري 

ل��ل��خ��ط��ط وال���ربام���ج ال��ت��ي ���ص��ت��ن��ف��ذه��ا ال��وح��دة 

بتعزيز  يتعلق  م��ا  خا�صة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال 

بالت�صدير  العاقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  ال�صراكة 

الفر�س  ون�صر  والتاأهيل  التدريب  برامج  وعقد 

املتاحة.

ك��م��ا ���ص��ت��ق��وم ال����وح����دة، ب��ح�����ص��ب ف���اخ���وري، 

ب��ت��ق��دمي ال��ن�����ص��ح والإر�����ص����اد ل�����ص��ي��دات الأع��م��ال 

املجال،  بهذا  خمت�صني  خ��رباء  م��ع  بال�صتعانة 

امل��ع��ار���س  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ال�����ص��ع��ي  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

الدولية بهدف الت�صبيك وفتح فر�س ت�صديرية 

جديدة اأمامهن.

وق���ال رئ��ي�����س جمعية امل�����ص��دري��ن الأردن��ي��ني 

املهند�س عمر اأبو و�صاح اإن اجلمعية ومن خال 

املجال  اأتاحت  املختلفة،  الرتويجية  ن�صاطاتها 

�صيدات  التي تديرها  اأو تلك  اململوكة  لل�صركات 

ادراك��ا  املختلفة  ن�صاطاتها  يف  للم�صاركة  اأعمال 

لدور �صيدات الأعمال يف دعم القت�صاد الوطني.

وبدعم  وقعت  امل�صدرين  جمعية  اأن  واأ�صاف 

اتفاقية  ال��دويل  للتعاون  الأملانية  الوكالة  من 

تعاون مع نادي �صاحبات الأعمال واملهن بهدف 

�صيدات  لدعم  خرباتها  وو���ص��ع  ال��وح��دة  اإن�����ص��اء 

الأعمال يف ارتياد الأ�صواق الت�صديرية.

اإن جمعية  اإىل  و���ص��اح  اأب���و  امل��ه��ن��د���س  واأ����ص���ار 

اإىل  تنظر   1988 ع��ام  تاأ�ص�صت  ال��ت��ي  امل�صدرين 

يف  البداية  لتكون  كبري  باهتمام  الوحدة  ان�صاء 

بالرتويج  وم�صاعدتهن  الأع��م��ال  �صيدات  دع��م 

ملنتجاتهم يف الأ�صواق العاملية.

االنباط-عمان

اخلارجية  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  بحث 

و�صوؤون املغرتبني اأمين ال�صفدي ووزير خارجية 

املالكي،  ريا�س  الدكتور  ال�صقيقة  فل�صطني  دولة 

الفل�صطينية  الق�صية  ت��ط��ورات  الث��ن��ني،  ام�����س 

اأف���ق حقيقي لإع���ادة  واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لإي��ج��اد 

اإط���اق م��ف��او���ص��ات ج���ادة وف��اع��ل��ة حل��ل ال�صراع 

الدويل  القانون  وفق  الدولتني  حل  اأ�صا�س  على 

ال��دول��ي��ة وم���ب���ادرة ال�صام  ال�����ص��رع��ي��ة  وق�����رارات 

العربية.

ال�صام  حتقيق  اأن  وامل��ال��ك��ي  ال�صفدي  واأك���د 

ال���ع���ادل وال�����ص��ام��ل وال���دائ���م خ��ي��ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي 

عرب حل الدولتني الذي ي�صمن جت�صيد الدولة 

خطوط  على  ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة  الفل�صطينية 

القد�س  وعا�صمتها   1967 ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع 

وق��رارات  ال��دويل  القانون  اأ�صا�س  على  ال�صرقية 

ال�����ص��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وم���ب���ادرة ال�����ص��ام ال��ع��رب��ي��ة 

ومبداأ الأر�س مقابل ال�صام.

و���ص��ددا ع��ل��ى ���ص��رورة وق���ف اإ���ص��رائ��ي��ل جميع 

اإجراءاتها الا�صرعية التي تقو�س حل الدولتني 

وف���ر����س حت��ق��ي��ق ال�����ص��ام ال����ع����ادل، وخ�����ص��و���ص��اً 

وتو�صعتها.  امل�����ص��ت��وط��ن��ات  وب��ن��اء  الأرا����ص���ي  ���ص��م 

ب��ن��اء وح���دات  اإ���ص��رائ��ي��ل  ق����رار  ال����وزي����ران  ودان 

بجفعات  ي�صمى  فيما  جديدة  ا�صتيطانية  �صكنية 

ال�صرقية  القد�س  يف  �صلومو  ورام��ات  هاماتو�س 

اأن الق�صية الفل�صطينية  املحتلة. واأكد ال�صفدي 

ال�صراع،  واأ�صا�س  الأوىل  املركزية  الق�صية  هي 

مبا  ال��دول��ت��ني  ح��ل  اأ���ص��ا���س  على  يكون  حلها  واأن 

لل�صعب  امل�صروعة  احلقوق  جميع  تلبية  ي�صمن 

والدائم  العادل  ال�صام  مفتاح  هو  الفل�صطيني 

من  بتوجيه  اململكة  اأن  ع��ل��ى  و���ص��دد  وال�����ص��ام��ل. 

جالة امللك عبداهلل الثاين تكر�س كل اإمكاناتها 

لإ���ص��ن��اد الأ���ص��ق��اء وت��ل��ب��ي��ة ح��ق��وق��ه��م امل�����ص��روع��ة. 

التي  اجلهود  �صورة  يف  املالكي  ال�صفدي  وو�صع 

حل�صد  ال��دول��ي��ني  ال�����ص��رك��اء  م��ع  اململكة  تبذلها 

امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة  ل��وك��ال��ة الأمم  امل����ايل  ال���دع���م 

)الأون����روا(  الفل�صطينيني  ال��اج��ئ��ني  وت�صغيل 

لتمكينها من ا�صتمرار تقدمي خدماتها احليوية 

لاجئني يف هذه الظروف ال�صعبة التي فر�صت 

اأزمة  تواجه  التي  الوكالة  على  اإ�صافية  حتديات 

اململكة  م��واق��ف  امل��ال��ك��ي  وث��م��ن  �صاغطة.  مالية 

ال��ث��اب��ت��ة ودوره����ا ال��رئ��ي�����س ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة امللك 

الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  دع���م  يف  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل 

امل�����ص��ت��ق��ل��ة ذات  امل�������ص���روع���ة يف دول���ت���ه  وح���ق���وق���ه 

ال�����ص��ي��ادة ع��ل��ى ت���راب���ه ال��وط��ن��ي، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة 

الإ�صامية  املقد�صات  على  الها�صمية  الو�صاية 

على  واحلفاظ  حلمايتها  القد�س  يف  وامل�صيحية 

والو�صع  وامل�صيحية  الإ�صامية  العربية  هويتها 

القائم. التاريخي والقانوين 

الت�صاور  ا���ص��ت��م��رار  وامل��ال��ك��ي  ال�����ص��ف��دي  واأك���د 

وال��ت��ن�����ص��ي��ق ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���ال���ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين والرئي�س حممود عبا�س.

خالل مباحثات مع نظيره الفلسطيني

الصفدي : تحقيق السالم العادل عبر حل الدولتين

الثالثاء    17  /  11  / 2020

اطالق وحدة تصدير مختصة للشركات 
المملوكة من قبل سيدات أعمال

املحلي

برملانية  دورة  اأول  بداية  بقّمتها عند  الغالب  تبداأ يف  والناخبني  النواب  الثقة بني  موؤ�صرات 

لكنها �صرعان ما تتهاوى لت�صل يف ح�صي�صها عند نهاية مدة جمل�س النواب يف �صنته الرابعة 

والأخرية؛ وبالطبع اأ�صباب وم�صببات ذلك كثرية ومت�صعبة منها على �صبيل الأمثلة ل احل�صر 

�صعور الناخبني بعدم قدرة النواب على اإي�صال ر�صالتهم ومطالبهم للحكومة؛ ومترير النواب 

اأداء  ب�صعف  الناخبني  و�صعور  اأحياناً؛  باه�صة  مالية  مبالغ  املواطن  تكّلف  �صريبية  لت�صريعات 

للناخبني  اخلدمات  تقدمي  و�صعف  العامة؛  على  اخلا�صة  امل�صالح  وتغليبهم  النواب  من  كثري 

من  لكثري   الإنتخابية  ال��ربام��ج  بع�س  تطبيق  يف  امل�صداقية  وع��دم  وموؤ�ص�صاتها؛  ومناطقهم 

النواب  بع�س  اإ�صطاع  وع��دم  العليا؛  الوطن  م�صالح  على  اخلا�صة  امل�صالح  وتغليب  ال��ن��واب؛ 

ال�صعبية  لقواعدهم  ال��ن��واب  معظم  رج��وع  وع��دم  وامل�صاءلة؛  والرقابية  الت�صريعية  لأدواره����م 

الناخبني  �صوت  اإي�صال  على  القدرة  وع��دم  القبة؛  حتت  القرار  اإتخاذ  يف  والت�صاركية  للم�صورة 

وهمومهم وق�صاياهم للحكومة؛ وغريها الكثري:

يج�ّصر  مو�صوع  اأه��م  والناخبني  النائب  بني  واإ�صتدامته  والتوا�صل  الإت�صال  يكون  رمبا   .1

الثقة بينهما؛ فالإبقاء على رقم الهاتف والتوا�صل مع القواعد ال�صعبية للنائب واإيجاد مكتب يف 

منطقته الإنتخابية وعدم تغيري مكان ال�صكن والإبقاء على وجود النائب بني ناخبيه موا�صيع 

جل مهمة واإن بدت �صهلة وب�صيطة لكنها يف عيون الناخبني كبرية لرت�ّصخ الثقة الدائمة بني 

النائب وناخبيه.

2. امل�صداقية وثبوت الأقوال وتنا�صبها مع الأفعال ما بني قبل النيابة وبعدها ميّثل مو�صوعاً 

هاماً يف م�صاألة الثقة اأي�صاً؛ فال�صعارات واللقاءات التي و�صعها وقالها النائب قبل نيابته يجب 

املحاولة فيها  الواقع خدمة لناخبيه؛ ورمبا ل ي�صتطيع عملها كلها لكن  اأر���س  ترجمتها على 

على الأقل جتعل منه �صخ�صاً حمبوباً ومرغوباً وحمرتماً بني ناخبيه؛ حتى ولو جعل من قبة 

الربملان حاط مبكى لطلباته وخطاباته التي وعد بها النا�س والناخبني.

من  وغريها  وامل��وازن��ة  باحلكومة  كالثقة  مهمة  م�صائل  يف  الإنتخابية  للقواعد  الرجوع   .3

الق�صايا املف�صلية جتعل العاقة البينية بني النائب وناخبيه م�صتدامة وطيبة؛ ورمبا يتم ذلك 

من خال عمل جمل�س اإ�صت�صاري للنائب اأو جلان اإ�صت�صارية يف خمتلف القطاعات واملناحي من 

يرفدونه  املخت�صني  م�صت�صاريه  اأن  بيد  املوا�صيع  كل  يف  يفهم  ل  النائب  لأن  الإخت�صا�س  اأه��ل 

باآرائهم حول املوا�صيع املطروحة.

الثقة  يعزز  الد�صتور  وفق  وم�صاءلة  ورقابة  ت�صريع  بهم من  املناط  بدورهم  النواب  قيام   .4

اأو  بني النائب والناخب ل �صيما فيما يخ�س الت�صريعات التي تنعك�س على املواطن �صواء مادياً 

معنوياً اأو خدمياً؛ وهذه الأدوار للنائب جتعل املواطن يثق بقدراته وهيبته اأمام احلكومة لغايات 

الازمة  الإ�صتثمارات  واإيجاد  الإقت�صادي  التحدي  يف  وخ�صو�صاً  املواطن  يخدم  مبا  املطالبة 

خلدمة ال�صباب لإيجاد اأماكن لت�صغيلهم ودرء �صبح البطالة عنهم.

٥. �صعور الناخبني باأن النواب يخدمون الوطن كنواب وطن ولي�س مناطق يعزز اأي�صاً نظرة 

بني  م�صرتكة  قوائم  ت�صّكل  كافة  الوطن  اأبناء  تخدم  التي  املهم  فامل�صائل  الطرفني؛  بني  الثقة 

والتعليم  كال�صريبة  العامة  الق�صايا  وخ�صو�صاً  الإنتخابية  منطقتهم  كانت  اأّن���ى  الناخبني 

واخلدمات والإ�صتثمار والتنمية الإقت�صادية والإجتماعية والأمن الوطني وغريها.

اإيجابي للناخبني باأن النائب ل  6. تغليب امل�صالح العام للنائب على اخلا�صة تعطي موؤ�صر 

يتطّلع لل�صغائر وف�صاف�س الأمور واأنه رجل وطن دومنا تقزمي لنف�صه؛ ولذلك  فهو يناأى جانباً 

الوطنية؛  للثوابت  خدمة  الوطنية  املوؤ�ص�صات  خلدمة  ويذهب  الفردية  احل��الت  مع  بالتعامل 

ويتناول الق�صايا الوطنية خدمة لل�صاأن العام.

واجلي�س  الأمنية  واأجهزته  الها�صمية  وقيادته  الوطن  خندق  يف  دوم��اً  النائب  يكون  اأن   .7

العربي امل�صطفي ليكون نهجه وطنياً باإمتياز؛ وهذا ال�صعور والفعل يجعل الناخبني يحرتمون 

ويقدرون ذلك على �صبيل حبهم لنائبهم واإحرتامهم له.

ب�صراحة: بنود جت�صري الثقة بني النائب والناخب كثرية جداً؛ وما مت ذكره هو غي�س من 

في�س العاقة املتنامية قوة بني الناخب والنائب؛ واأ�صا�س  الثقة بني النائب والناخب اإ�صتدامة 

التوا�صل وعدالة املطاَلب واإحرتام اإرادة الناخبني على �صبيل الثقة امل�صتدامة والرا�صخة بينهما.

د.محمد طالب عبيدات

 تجسير الثقة بين 
النواب والناخبين



ينعى
مدير املخابرات العامة

وكافة منت�سبي دائرة املخابرات العامة
مبزيد من احلزن واال�سى املغفور له

 باإذن 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�سرب وال�سلوان

) انا هلل وانا اليه راجعون (

الوفيات
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الوفيات
70

نعي

ينعي رئي�س هيئة االركان امل�شرتكة اللواء الركن 

يو�شف احمد احلنيطي وجميع منت�شبي القوات امل�شلحة االردنية 

-اجلي�س العربي

الفريق اول املتقاعد

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

الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االثنني املوافق 2020/11/16

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه

والهم ذويه واهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء

انا لل�ه وانا الية راجعون

ينعي مدير االمن العام اللواء الركن ح�شني حممد احلوامتة 

وجميع منت�شبي مديرية االأمن العام 

مبزيد من احلزن واالأ�سى املرحوم باإذن اهلل 

مدير املخابرات العامة االأ�سبق

 الفريق اول املتقاعد

ال���رق���اد رث����ع����ان   حم���م���د 
 تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جناته

 والهم اهله وذويه جميل ال�سرب وح�سن العزاء

 انا لل�ه وانا اليه راجعون

بسم هللا الرحمن الرحيم
ِتي(  صدق هللا العظيم  ًة َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي إَِلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )يا أَيَّ

بسم هللا الرحمن الرحيم
ِتي(  صدق هللا العظيم  ًة َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي إَِلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )يا أَيَّ

الثالثاء 17 / 11 / 2020



االقت�صادي
80

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    17  /  11  / 2020

 االنباط-عمان

عامليا  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  ارتفعت 

ت�سرين  �سهر  م��ن  ال��ث��اين  االأ���س��ب��وع  خ��ال 

اأ�سعارها  الثاين احلايل مقارنة مع معدل 

يف االأ�سبوع االأول من ال�سهر نف�سه.

والرثوة  الطاقة  وزارة  بيانات  وبح�سب 

�سعرا   90 اأوكتان  البنزين  �سجل  املعدنية، 

2ر355 دوالر  385 دوالرا للطن مقابل  بلغ 

يف االأ�سبوع االأول وبن�سبة ارتفاع بلغت 4ر8 

 95 اأوك��ت��ان  البنزين  �سعر  وارت��ف��ع  ب��امل��ئ��ة، 

دوالر  1ر399  اىل  للطن  دوالر  1ر367  من 

7ر8 باملئة. وبن�سبة ارتفاع بلغت 

ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي اع��ل��ن��ت ام�����س، 

دوالر  7ر316  م���ن  ال���دي���زل  ���س��ع��ر  ارت���ف���ع 

ارت��ف��اع  وبن�سبة  دوالر  4ر351  اىل  للطن 

ب��ل��غ��ت 11 ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا ارت��ف��ع ���س��ع��ر ال��ك��از 

دوالر  4ر355  اىل  للطن  دوالر  5ر320  من 

9ر10باملئة. وبن�سبة ارتفاع بلغت 

الوقود  زيت  �سعر  ارتفع  اآخ��ر،  جانب  من 

ال��ث��اين م��ن ال�سهر احل���ايل اىل  يف االأ���س��ب��وع 

6ر273 للطن مقابل 9ر249 دوالر يف االأ�سبوع 

5ر9 باملئة. االأول، وبن�سبة ارتفاع بلغت 

البرتويل  ال��غ��از  �سعر  ا�ستمر  باملقابل، 

5ر437  عند  الثاين  ت�سرين  ل�سهر  امل�سال 

امل�سجل  ���س��ع��ره  م��ع  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن  دوالر 

بلغ  وال��ذي  املا�سي  االأول  ت�سرين  �سهر  يف 

8ر378 دوالر .

وكان �سعر خام برنت يف االأ�سبوع الثاين 

دوالر  2ر42  اىل  ارت���ف���ع  ق���د  ال�����س��ه��ر  م���ن 

امل�����س��ج��ل يف  دوالر  4ر38  م��ق��اب��ل  ل��ل��رم��ي��ل 

االأ�سبوع االأول من ال�سهر.

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور  اأك���د رئ��ي�����س هيئة اال���س��ت��ث��م��ار 

اأع��م��ال  م�ساركته يف  خ��ال  ال���وزين  خ��ال��د 

�سيا�سة  “اآفاق  ح��ول  االإقليمي  االج��ت��م��اع 

اال���س��ت��ث��م��ار يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط 

منظمة  تنظمه  وال��ذي  اأفريقيا”  و�سمال 

 OECD والتنمية  االقت�سادي  التعاون 

وم�سر  )اجلزائر  عربية  دول   8 مب�ساركة 

وال�سلطة  واملغرب  وليبيا  ولبنان  واالأردن 

دول  م��ن  وع����دد  وت��ون�����س(،  الفل�سطينية 

على  والعربية،  الدولية  واملنظمات  اأوروبا 

واالإج���راءات  بالقواعد  املتعلقة  االأول��وي��ة 

تكون  اأن  يجب  والتي  باال�ستثمار  املتعلقة 

وا����س���ح���ة وم���رت���ب���ط���ة ب��ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س 

الر�سيدة  باحلوكمة  اإرتباطها  اإىل  اإ�سافة 

والتي  النتائج  ل�سمان  القوي  والتن�سيق 

���س��ت��ن��ع��ك�����س اإي����ج����اب����اً ع���ل���ى واق������ع ال��ب��ي��ئ��ة 

االإ�ستثمارية.

واأ�ساف قمنا يف هيئة االإ�ستثمار بتنفيذ 

باإجراءات  املتعلقة  االأولويات  من  العديد 

اال���س��ت��ث��م��ار خ��ا���س��ًة م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب��راج��ع��ة 

ال��و���س��وح  االإ���س��ت��ث��م��ار مب��ا ي�سمن  ق��وان��ن 

احلكومية  اخلدمات  وتوحيد  وال�سفافية، 

واأمت���ت���ة  ب���االإ����س���ت���ث���م���ار،  ال����ع����اق����ات  ذات 

للم�ساريع  املقدمة  اخلدمات  من  العديد 

ورف��ع  امل�ستثمرين  لتمكن  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة 

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  يف  االردن  ت��ن��اف�����س��ي��ة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��م��ار���س��ة و���س��ه��ول��ة االأع���م���ال، 

االإ����س���اح���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإىل  اإ����س���اف���ة 

ل��ت��ح�����س��ن امل���ن���اف�������س���ة وت���ن���م���ي���ة ال���ق���ط���اع 

اخلا�س.

اأن  االإ���س��ت��ث��م��ار  ل�سيا�سات  ينبغي  وق���ال 

ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  ت��خ��دم 

اإ���س��ت��ق��ط��اب  اإىل  ن�����س��ع��ى  ل���ذل���ك  اأف�������س���ل، 

االإ����س���ت���ث���م���ارات ال���ت���ي حت��ق��ق اأك����ر ف��ائ��دة 

ل��اإق��ت�����س��اد خ��ا���س��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ت��ول��ي��د 

منواً  االأق��ل  املناطق  وتطوير  عمل  فر�س 

والتي  ك��ورون��ا  جائحة  فخال  اململكة،  يف 

اإقت�سادات  اأغ��ل��ب  على  كبري  اأث��ر  لها  ك��ان 

القطاعات  اأه���م  ب��اإ���س��ت��ه��داف  قمنا  ال��ع��امل 

االإ���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��رتوي��ج لها 

كقطاع  وجاذبة  واعدة  اإ�ستثمارية  كفر�س 

الغذائية  وال�سناعات  وال��زراع��ة  ال�سحة 

وتكنولوجيا املعلومات وال�سياحة والقطاع 

الطبي.

تقوم  االإ�ستثمار  هيئة  اأن  ال��وزين  وبن 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ق���ان���ون ج���دي���د ي���ه���دف اىل 

حت��ق��ي��ق اأه������داف وت��ط��ل��ع��ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

اأف�����س��ل  ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع  اأف�����س��ل ومب���ا  ب�سكل 

اإ�ستحداث  اإىل  اإ�سافة  الدولية،  املمار�سات 

اآل���ي���ة ال��ت��ظ��ل��م وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل اي��ج��اد 

مع  تتما�سى  للم�ستثمرين  منا�سبة  حلول 

اململكة  يف  امل��رع��ي��ة  وال���ق���وان���ن  االأن��ظ��م��ة 

على  واجلهد  الوقت  اإخت�سار  ي�سمن  مبا 

امل�ستثمر.

االقت�سادي  التعاون  منظمة  اأن  يذكر 

وال��ت��ن��م��ي��ة ت��ع��م��ل م����ن خ�����ال اجل��ل�����س��ات 

ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  احل������واري������ة 

ب���رام���ج االإ���س��ت��ث��م��ار يف ال�����س��رق االأو����س���ط 

على  ال�����س��وء  وت�سليط  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 

اال�ستثمار  �سيا�سة  واإ���س��اح��ات  اجت��اه��ات 

ال�����س��رق االأو���س��ط  ب��ل��دان  يف جمموعة م��ن 

اإىل حت��دي��د  اإ����س���اف���ة  اإف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ال 

اأول�����وي�����ات ال�����س��ي��ا���س��ة مل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ي��ا���س��ة 

املنطقة، خا�سة يف كًا من:  اال�ستثمار يف 

وليبيا  ول��ب��ن��ان  واالأردن  وم�سر  اجل��زائ��ر 

وتون�س. الفل�سطينية  وال�سلطة  واملغرب 

الوزني: نسعى إلستقطاب إستثمارات تولد فرص عمل

االنباط-عمان

ال��رق��م��ي  االق���ت�������س���اد  وزارة  اأط���ل���ق���ت    

)ت��ط��وي��ر  االأردن  من���ّو  ب��رن��ام��ج  وال����ري����ادة، 

االأع�����م�����ال( ب���ه���دف ت���ق���دمي م���ن���ح وح���واف���ز 

ل���ل�������س���رك���ات ال���رق���م���ي���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا 

واخلارجية  الداخلية  االأ�سواق  التو�سعية يف 

اأعمالها. وتطوير 

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ايف ع���ن ال�������وزارة، 

احلوافز  اأحد  الرنامج  يعد  االثنن،  ام�س 

حتت  تندرج  التي  اخلا�س  للقطاع  املقدمة 

مظلة م�سروع

»ال�������س���ب���اب وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���وظ���ائ���ف 

�سهرين  نحو  قبل  احلكومة  اأطلقته  »ال��ذي 

القطاع  من  املتاأتي  الدخل  فر�س  لتح�سن 

اخل���دم���ات  وت���و����س���ي���ع  االأردين،  ال���رق���م���ي 

امل�سروع  �سيعمل  حيث  احلكومية،  الرقمية 

م���ن خ����ال ب���راجم���ه وح����واف����زه امل��خ��ت��ل��ف��ة 

القطاع  يف  والطلب  العر�س  تن�سيط  على 

الرقمي على مدار خم�س �سنوات.

تقدمي  االأردن،  من��ّو  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 

م��ن��ح ل��دع��م ج��ه��ود من���و اأع���م���ال ال�����س��رك��ات 

التقنية  ت�ستخدم  التي  وال�سركات  الرقمية 

يف خ���دم���ات���ه���ا، وت����اأم����ن ع���ق���ود ج���دي���دة يف 

اأ�����س����واق اق��ل��ي��م��ي��ة ودول����ي����ة ج����دي����دة؛ م��ث��ل 

واأوروب����ا،  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

وال�������س���ن، وال���ه���ن���د، وال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

 50 تغطية  يف  الرنامج  لي�سهم  االأمريكية، 

ت��ط��وي��ر االأع��م��ال  ب��امل��ئ��ة م��ن تكلفة خ��ط��ط 

ل��ل�����س��رك��ات ال���ت���ي ت���ت���ق���ّدم وت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا 

����س���روط ال���رن���ام���ج، ل��ت��ع��زي��ز خ��ط��ط��ه��ا يف 

واإيجاد فر�س عمل جديدة  والنمو  التو�سع 

االأردين. لل�سباب 

ي�ستهدف  الرنامج  اإن  ال���وزارة،  وق��ال��ت 

رقميا  واملمكنة  الرقمية  االأردنية  ال�سركات 

وال�������س���رك���ات ال���رق���م���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال���راغ���ب���ة 

بالتو�سع يف االأردن وتعين اأردنين.

وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  واأك��د 

اجلديد  الرنامج  اأهمية  الهناندة،  احمد 

كممّكن  ال���وزارة  دور  تعزيز  يف  لا�ستمرار 

وداع�����م  االأردن  يف  ال���رق���م���ي  ل���اق���ت�������س���اد 

يف  م�ساهمتها  ل��زي��ادة  ال��رق��م��ي��ة  لل�سركات 

االقت�ساد وتوفري فر�س العمل.

يف  م�������س���ت���م���رة  ال�������������وزارة  اأن  واأو��������س�������ح 

اإط�����اق ب��ق��ي��ة م��ك��ون��ات م�����س��روع »ال�����س��ب��اب 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وال����وظ����ائ����ف »وب����راجم����ه 

التحول  خ��ط��ة  م��ع  جميعها  تن�سجم  ال��ت��ي 

الرقمي يف االأردن وتت�سمن تطوير املهارات 

الرقمي  والتحول  ال�سباب،  ل��دى  الرقمية 

ودعم  الدفع،  واآليات  احلكومية  للخدمات 

وتعزيز  وتطوير  الرقمي،  القطاع  �سركات 

ق��ط��اع دور م��ن�����س��ات ال��ع��م��ل احل���ر واإي���ج���اد 

ال��وظ��ائ��ف اجل���دي���دة يف خمتلف  ع���دد م���ن 

اململكة. حمافظات 

»ال�������س���ب���اب  م���������س����روع  اأن  اإىل  ي���������س����ار 

بتمويل  ي��اأت��ي  وال��وظ��ائ��ف«  والتكنولوجيا 

من البنك الدويل بقيمة 200 مليون دوالر.

إطالق برنامج نمو األردن لتحفيز الشركات الرقمية على التوسع

اآلثار العامة تعلق الدوام 
بمركزها الرئيس 

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 2ر4 مليون دينار

هيئة النقل تعلق دوامها
 بسبب كورونا

 االنباط-عمان

تعليق  العامة، عن  االآثار  دائرة  اأعلنت 

عمان،  جبل  يف  الرئي�س  مبركزها  الدوام 

ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، ب��ع��د ت�����س��ج��ي��ل اإ���س��اب��ة 

الإحدى العامات بالدائرة.

االثنن،  ام�س  بيان  الدائرة يف  وقالت 

ال����ي����وم، ج�����اء وف��ق��ا  ال��������دوام  ت��ع��ل��ي��ق  اإن 

ل�����اإج�����راءات االح����رتازي����ة امل��ع��م��ول بها 

حل���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����ام����ة امل����راج����ع����ن 

بالدائرة. والعاملن 

 االنباط-عمان

االثنن،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 3ر5 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   1846

2ر4 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  17ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1554

ال�سابقة.  اأغاق اجلل�سة 

39 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   19 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

27 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

ع��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ن���ق���ل ال���ري 

دوام�����ه�����ا، ام���������س االث�����ن�����ن، ب���ع���د ظ��ه��ور 

اإ�سابات فيها بفريو�س كورونا امل�ستجد.

الهيئة  االإع��ام��ي يف  ال��ن��اط��ق  وق��ال��ت 

دوام  تعليق  اإن  ال��و���س��اح،  عبلة  ال��دك��ت��ورة 

مقر  يف  االثنن،  ام�س  �سيكون  املوظفن 

الهيئة فقط؛ التخاذ املزيد من اإجراءات 

ال�������س���ام���ة وت�����داب�����ري ال����وق����اي����ة وم��ن��ه��ا 

مكاتب  وتعقيم  اآر(،  �سي  )ب��ي  فحو�سات 

العامة. ال�سامة  الهيئة ل�سمان 

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في األسبوع الثاني 
من الشهر الحالي

إطالق شركة طالل أبو غزالة 
للتحول الرقمي

 االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة ط����ال اأب���وغ���زال���ة 

ال��ع��امل��ي��ة ع��ن ت��اأ���س��ي�����س واإط����اق ���س��رك��ة » 

اأبوغزالة للتحول الرقمي«. طال 

ب��ي��ان ���س��ح��ايف ع��ن املجموعة  وح�����س��ب 

ب��اأح��دث  اال�ستعانة  اإىل  ال�سركة  ت��ه��دف 

التحول  خلدمة  التكنولوجية  التقنيات 

ال���رق���م���ي ل���ل�������س���رك���ات، وم�����س��اع��دت��ه��ا يف 

لتطوير  عامليا،  املعريف  التحول  مواكبة 

ق��درات��ه��ا يف ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات االأع���م���ال 

العمل. و�سوق 

و���س��ت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة م��ن خ���ال ف��ري��ق 

م���ن اخل������راء ال���ع���امل���ي���ن ع���ل���ى ���س��ي��اغ��ة 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ت���ح���ول 

الرقمي، وتقدمي الن�سائح واال�ست�سارات 

ال���ازم���ة جل��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

لت�سبح  ق���درات���ه���ا  ت��ط��وي��ر  و���س��ت��وا���س��ل 

على  رقميا  املوؤ�س�سات  متكن  يف  منوذجا 

العامل. م�ستوى 

وق������ال رئ���ي�������س امل���ج���م���وع���ة ال���دك���ت���ور 

يومنا  يف  ال�سركات  اإن  اأب��وغ��زال��ة  ط��ال 

بالنتائج  كبريا  اهتماما  تبدي  احلا�سر 

وال��ن��م��و، وم���ن خ���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

ميكن حتقيق هذين املحورين من خال 

اإن  خ��ل��ق خ���رات وط���رق ج��دي��دة، مبينا 

الرقمي  للتحول  اأبوغزالة  طال  �سركة 

جلميع  االأ�سا�سية  ال��ن��واة  بو�سع  �ستقوم 

اأحدث  وا�ستخدام  بتبني  للبدء  ال�سركات 

من  لتمكينهم  التكنولوجية  التطورات 

مواجهة التحديات .

اجل����دي����دة  ال���������س����رك����ة  اإن  وا�������س������اف 

الت�سغيلية  العمليات  بتح�سن  �ستقوم 

اأك���رث كفاءة  وب��ن��اء من���اذج واأمن���اط عمل 

����س���م���ن »ط�������ال اأب�����وغ�����زال�����ة ال���ع���امل���ي���ة« 

يف  متكاملة  ا�ست�سارية  خ��دم��ات  لتوفري 

جم����ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ل��ع��م��ائ��ه��ا يف 

احلكومات  داعيا  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

وامل��وؤ���س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ب��ن��ي ال��ت��ح��ول 

ب�سكل  رقميا  »اأ�سبح  العامل  الن  الرقمي 

الف����ت«، وال���س��ي��م��ا يف ظ��ل اأزم����ة ف��ريو���س 

ك����ورون����ا احل���ال���ي���ة وال���ت���ي اأث������رت ب�����س��ك��ل 

ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ع��امل واأج����رت احل��ك��وم��ات 

واملوؤ�س�سات وغريها للقيام باأعمالها عر 

االإنرتنت.

ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

اأن  م��ب��ي��ن��ا  ����س���ك،  اأدن������ى  دون  ���س��ي�����س��ت��م��ر 

للتقنية« حتقق  اأب��وغ��زال��ة  »ط��ال  جن��اح 

م���ن خ����ال ا���س��ت��خ��دام ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات، 

ا�سهمت  اإب���داع���ي���ة  وخ����رات  وم��ن��ت��ج��ات، 

اإي����ج����اب����ي����ة يف زم����ن  ن����ت����ائ����ج  ب���ت���ح���ق���ي���ق 

التحديات.
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االنباط-وكاالت

 ك�شفت م�شادر عربية �شباح يوم االثنني، عن م�شاورات مكثفة 

لدكتور  خلفاً  �شخ�شية  لت�شمية  الفل�شطينية  القيادة  داخ��ل  جتري 

قبل  كورونا  بفايرو�س  باإ�شابته  متاأثراً  تويف  الذي  عريقات  �شائب 

عدة اأيام

“عدد من  اإّن  ت���وي���ر،  م��وق��ع  ع���رب  ال��ع��ربي��ة  امل�������ش���ادر  وق���ال���ت 

التنفيذية  اللجنة  �شر  الأم��ني  خلفاً  لتكون  طرحها  مت  ال�شخ�شيات 

الراحل د.عريقات، مثل ماجد فرج رئي�س جهاز املخابرات وح�شني 

ال�شيخ وزير ال�شئون املدنية، ولكن هناك خالف داخل مركزية فتح 

لتعيني ال�شيخ يف هذا املن�شب”

االإ�شرائيلي  ال�شحفي  �شفحة  ع��رب  ن�شرت  اأخ���رى  تغريدة  ويف 

الرئي�س  بني  مكثفة  ح��وارات  موؤخراً  اأج��رى  اأّن��ه  يديد”،  “ياروخ 
حممود عبا�س وماجد فرج اعتربت متهيداً لتعيينه خلفاً لعريقات”

واأ�شارت، اإىل اأّن عبا�س �شيعيد د.رامي احلمدهلل �شكرتري اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير، اإىل من�شب رئي�س الوزراء مرة اأخرى”

االنباط-وكاالت

الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ح���ذر 

حممد ا�شتية، من التطورات اخلطر يف امل�شروع 

اال�شتعماري االإ�شرائيلي

ك��ل��م��ت��ه مب�����ش��ت��ه��ل اجلل�شة  ا���ش��ت��ي��ة يف  وق����ال 

يبدو   “ االإث��ن��ني،  اليوم  االأ�شبوعية،  احلكومية 

خالل  ومكثف  مت�شاعد  هجوم  خطة  هناك  اأن 

لفر�س  الزمن  املقبلة، يف م�شابقة مع  االأ�شابيع 

اأمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت 

االأبي�س”

واعترب ا�شتية زيارة وزير اخلارجية االمريكي 

مايك بومبيو مل�شتعمرة “ب�شاغوت” املقامة على 

ال�شعب  انتهاك حقوق  اإمعانا يف  البرية،  اأرا�شي 

�شرعية  اأي��ة  تعطي  لن  اأنها  واأك��د  الفل�شطيني، 

اأم��ام  يقف  اأن  اإىل  ال��ع��امل  داع��ي��ا  للم�شتوطنات، 

باملنع  اإ�شافية  واأن يخطو خطوة  ال��زي��ارة،  ه��ذه 

التام نحو مقاطعة ب�شائع امل�شتعمرات

وقال: “ننظر للتقارير االعالمية عن زيارة 

بحًثا  العربية  ال��دول  لبع�س  امل�شتوطنني  بع�س 

عن اأ�شواق وا�شتثمارات بعني اخلطورة، ونطالب 

ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة ه���ذا االأم���ر 

وال��ق��ي��ام مب��ا ي��ج��ب ف��ع��ل��ه، م��وؤك��دا اأن احلكومة 

اأي �شركة تعمل  �شتتخذ كل اج��راء قانوين �شد 

يف امل�شتعمرات”

ت�شابق  االح���ت���الل  اأن ح��ك��وم��ة  ا���ش��ت��ي��ة  واأك����د 

الزمن ل�شرعنة بوؤر ا�شتعمارية بنيت على اأرا�س 

فل�شطينية من خالل ترخي�س األف و700 وحدة 

ال��ب��وؤر  �شمن  وم��ن  بالفعل،  مبنية  ا�شتعمارية 

وال��ع��ن��ف، اىل جانب  بالتطرف  م��ع��روف  م��ا ه��و 

تر�شيخ خمططات طرق جديدة

كل  �شتتخذ  احلكومة  اأن  على  ا�شتية  و���ش��دد 

القرارات  للوقوف بوجه هذ  املمكنة  االج��راءات 

االإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  تعمل  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 

هذا  ملنع  بواجبه  بالقيام  العامل  مطالبا  عليها، 

العدوان

اإن وفد امل�شاحلة  اآخر، قال ا�شتية  ويف �شياق 

م��و���ش��وع  ل��ل��ت��ب��اح��ث يف  ال����ق����اه����رة  اىل  ي�����ش��ل 

االن��ت��خ��اب��ات وو���ش��ع االأم�����ور يف ن�����ش��اب��ه��ا، اآم��ال 

ل��ت��ك��ون االن��ت��خ��اب��ات متتالية  ذل���ك  اال����ش���راع يف 

ثم  الرئا�شة،  ثم  الت�شريعي،  للمجل�س  و�شاملة 

املجل�س الوطني

االأح��م��ر  ال�شليب  ال������وزراء،  رئ��ي�����س  وط��ال��ب 

االإف��راج عن  بالعمل على  املتحدة،  االأمم  وهيئة 

ج��ث��م��ان االأ����ش���ري ال�����ش��ه��ي��د ك��م��ال اأب����و وع���ر وك��ل 

جثامني ال�شهداء املحتجزين لدى االحتالل

االنباط-وكاالت

 اأ�شاد مركز االأ�شرى للدرا�شات يوم االثنني 

الفل�شطينيات  واالأ����ش���ريات  االأ����ش���رى  ب��ن�����ش��ال 

يف ال�������ش���ج���ون اال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة وه���ي���ئ���ة ����ش���وؤون 

والتعليم  الربية  ووزارة  واملحررين  االأ�شرى 

�شيا�شة  م��واج��ه��ة  يف  ل��ن��ج��اح��ه��م  الفل�شطينى 

ال��ت��ج��ه��ي��ل اال���ش��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�����ش��اب 

للجامعات منذ ما يزيد عن الع�شر �شنوات

وق�����ال م���دي���ر م���رك���ز االأ�����ش����رى ل��ل��درا���ش��ات 

اأ�شري   400 اأن جن��اح  راأف���ت ح��م��دون��ة  ال��دك��ت��ور 

 2020 العام  هذا  العامة  الثانوية  امتحانات  يف 

اأ���ش��ري ع��ل��ى م���دار �شبع  5333 ط��ال��ب  ، وجن���اح 

�شنوات من العام ) 2014 2020 ( بتجربة فريدة 

ورائ�����دة وغ���ري م�����ش��ب��وق��ة يف ح���رك���ات ال��ت��ح��رر 

العاملية توؤكد على اإرادة االأ�شرى الفل�شطينيني 

التعليمية  للعملية  وان��ت��م��ائ��ه��م  ال�����ش��ج��ون  يف 

قاعات  اإىل  ال�شجون  حتويل  على  وا���ش��راره��م 

جامعية ومدرا�س تعليمية ولف�شول درا�شية

االحتالل  �شلطات  اأن  حمدونة  د.  واأ���ش��اف 

خالل  م��ن  التعليمية  العملية  بعرقلة  ق��ام��ت 

���ش��ن ق���ان���ون ���ش��ال��ي��ط ال�����ذى م��ن��ع ال��ت��ع��ل��ي��م ، 

بكل  التعليمية  ال��ك��ت��ب  اإدخ�����ال  مب��ن��ع  وق��ام��ت 

وال�شفوف  القاعات  توفري  ورف�شت  مراحلها، 

ال���درا����ش���ي���ة، وع���اق���ب���ت م���ن ي���ق���وم ب���ال���درو����س 

املنهجية  الكتب  دخ��ول  ومنعت  وامل��ح��ا���ش��رات، 

وامل���ج���الت واالأب����ح����اث وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

اأو  جامعات  اأو  م��دار���س  ب��اأي  االلتحاق  ومنعت 

اإيجاد  ومنعت  اأكادميية،  اأو  تعليمية  موؤ�ش�شات 

لالأ�شبال  الفل�شطينيني  االأ�شرى  من  معلمني 

ال���درا����ش���ي���ة  االأدوات  وم���ن���ع���ت  ال���ق���ا����ش���ري���ن، 

من  بالكثري  وقامت  واالأل���واح،  والقرطا�شيات 

وعدم  االأ�شرى  لتجهيل  تهدف  التي  اخلطوات 

اأوقاتهم اال�شتفادة من 

االج��راءات  تلك  اأن كل  د. حمدونة  واأو�شح 

جنحت  ال��ت��ى  الفل�شطينى  اإرادة  اأم���ام  ف�شلت 

���ش��وؤون  وهيئة  ال�شجون  يف  )االأ���ش��رى  بجهود 

والتعليم  الربية  ووزارة  واملحررين  االأ�شرى 

ال�����ع�����ايل(، و����ش���م���ن م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن 

اخلطوات واالإجراءات املدرو�شة بتجاوز عملية 

مبا   ، املعيقات  وتخطي  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الرف�س 

فل�شطني،  يف  التعليمي  وال��ن��ظ��ام  يتعار�س  ال 

واأ����ش�������س ال���ث���الث���ة ل���ن���ظ���ام ي�����ش��م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م، 

وم�����ش��داق��ي��ة و���ش��ف��اف��ي��ة االم��ت��ح��ان��ات ب��رق��اب��ة 

عرب  االأق�شام،  يف  االأ�شرى  من  اأكفاء  م�شرفني 

اأكادمييني  قيادة  قبل  من  ت�شكيلها  يتم  جل��ان 

م����ن االأ������ش�����رى ي���ح���م���ل���ون �����ش����ه����ادات ع���ل���ي���ا مت 

العايل  والتعليم  الربية  وزارة  من  اعتمادها 

واملراقبة  االمتحانات  وجتهيز  اع��داد  مهمتها 

عليها

ط���ال���ب د. ح���م���دون���ة امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��دول��ي��ة 

تتجاوز  التى  االحتالل  �شلطات  على  بال�شغط 

االأ���ش��رى  م��ع  ال��دول��ي��ة يف تعاملها  االت��ف��اق��ي��ات 

التعليم  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ، التعليم  ق�����ش��اي��ا  يف 

تعمد  وح��ق   ، ال��ق��ان��ون  يكفله  ح��ق  ال�شجون  يف 

الوطنية  احل��رك��ة  ت�شحيات  وف��ق  بالن�شاالت 

وحققته  ح��م��ت��ه  ال��ت��ى  االأ����ش���رية  الفل�شطينية 

باخلطوات الن�شالية التى دفع االأ�شرى مقابلها 

الكثري من اجلهد وال�شهداء ، خلو�شهم الكثري 

للنهو�س  الطعام  عن  املفتوحة  االإ�شرابات  من 

بواقع املعتقالت واجناز حق التعليم

و���ش��ك��ر د. ح��م��دون��ة ك���اَل م��ن ه��ي��ئ��ة ���ش��وؤون 

والتعليم  الربية  ووزارة  واملحررين  اال�شرى 

من  يبذلونها  التى  اجلهود  على  الفل�شطينى 

 ، للتعليم  االح��ت��الل  منع  عقبات  جت���اوز  اأج���ل 

اآخ��ر  موعد  يف  فرحتهم  م��ن  االأ���ش��رى  ومتكني 

االأ���ش��رى  م��ع  عليه  ومتفاهم  متبع  نظام  وف��ق 

كل  رغم  التعليم  ي�شرون على موا�شلة  الذين 

العقبات

االنباط-وكاالت

الغربية  ال�شفة  يف  اال�شتيطان  ل�����ش��وؤون  ومتابع  ب��اح��ث  اأف���اد   

با�شطراد  ت���زداد  �شلفيت  حم��اف��ظ��ة  يف  امل�شتوطنات  م�شاحة  ان 

وت�شتنزف اكرث من 70% من م�شاحة ارا�شي �شلفيت وقراها حيث 

امل�شتوطنني،  بيد  غالبيتها  ب��ات  كم   204 املحافظة  م�شاحة  تبلغ 

عزلها  او  االح��ت��الل  �شادرها  ل�شلفيت  تتبع  دومن   8000 وي��وج��د 

والوحيدة  اريئيل”  اكرب م�شتوطنة”  ثاين  ل�شالح  خلف اجلدار 

ا�شتيطانية التي فيها جامعة 

واأكد معايل، ان عدد امل�شتوطنات هو 25 م�شتوطنة يف حمافظة 

�شلفيت بع�شها يتداخل مع حمافظات: نابل�س ورام اهلل وقلقيلية 

وطولكرم

واأ�شاف معايل ان عدد امل�شتوطنني الدقيق يف حمافظة �شلفيت 

ال يف�شح عنه االحتالل وهو ما ينطبق على بقية املحافظات، اال 

م��رور  م��ع  ي���زدادون  ال��ف م�شتوطن   100 ل  ت�شري  ال��ت��ق��دي��رات  ان 

الوقت وهو ما جعل �شلفيت املحافظة االوىل املر�شحة لتفوق عدد 

امل�شتوطنني الطارئني فيها على عدد الفل�شطينني اال�شليني منذ 

مئات واالف ال�شنني

قرابة  بامل�شادرة  اخطر  او  �شادر  االحتالل  ان  معايل  واأ�شاف 

70% من ارا�شي حمافظة �شلفيت التي فيها اربع مناطق �شناعية 

ان  اىل  م�شريا  م�شتوطنة،   25 ع��ن  ع��دا  طبيعيتني،  وحمميتني 

�شم  ع��ن  االح��ت��الل  اع��الن  �شببه  �شلفيت  على  االح��ت��الل  تركيز 

تكتل “اريئيل” اال�شتيطاين ال�شخم ، حيث يف�شل �شمال ال�شفة 

وحمافظة  ال��غ��رب��ي،  امل��ائ��ي  احل��و���س  على  وي�شيطر  جنوبها  ع��ن 

�شلفيت،  ���ش��ك��ان  ع��دد  ق��ل��ة  ع��ن  ع��دا  م��ب��ا���ش��رة،  ف��وق��ه  ت��ق��ع  �شلفيت 

وقربها من “تل ابيب”

ووثق الباحث معايل باالأ�شماء عدد امل�شتوطنات يف �شلفيت من 

خالل جوالت ميدانية ومراكز بحثية ، وهي كالتايل:

1978م 1- م�شتوطنة اأرئيل 

ال�شناعية اريئيل  2- م�شتوطنة 

1977م الكانا  3-م�شتوطنة 

4- م�شتوطنة بركان )بيت اآبا( 1981م

1984م 5- م�شتوطنة بدوئيل 

ال�شناعية 6- م�شتوطنة بدوئيل 

7- م�شتوطنة ايلي زاهاف 1982م

بروخني 8-م�شتوطنة 

9- م�شتوطنة اليعزر

10- م�شتوطنة كريات نطافيم

1978م 11- م�شتوطنة تبواح 

2013 12-م�شتوطنة لي�شم اجلديدة 

13- م�شتوطنة الكانا- ب

1981م 14-م�شتوطنة ياكري 

1985م 15-م�شتوطنة جينات �شمرون 

1978 16- م�شتوطنة كرنيه �شمرون 

1986 17- م�شتوطنة نوفيم، اأو يو�شفيا 

1981م 18- م�شتوطنة عمانوئيل 

1985م 19- م�شتوطنة عيت�س افرامي 

20- م�شتوطنة رفافا

اهلل  رام  �شمال  ارا�شي  بني  م�شركه  اريه  بيت  م�شتوطنة   -21

�شلفيت وجنوب 

22- م�شتوطنة اورانيت

23- م�شتوطنة �شعار بيت تكفا

نابل�س  جنوب  ارا���ش��ي  ب��ني  م�شركة  رحاليم  -م�شتوطنة   24

�شلفيت و�شرق 

م�شركة  ارا���ش��ي  ف���وق  ت��ق��ع  نحميا”  “نفي  م�شتوطنة   -25

�شلفيت و�شرق  لنابل�س 

 مشاورات فلسطينية لتعيين خلفًا ل صائب عريقات وماجد فرج األقرب

 اشتية: االحتالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترمب البيت األبيض

  5333 أسيرًا فلسطينيًا اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون االسرائيلية

 25 مستوطنة تستنزف سلفيت وقراها على مدار الساعة

 صحيفة عبرية تكشف... حدثان خطيران وقعا 
خالل إطالق صواريخ من قطاع غزة

 هآرتس: الموساد يعمل 
كمقاول من الباطن ل سي أي إيه

 مستوطنون يخططون إلعادة بناء 
مستوطنة مخالة شمالي الضفة

 االحتالل يرصد 700 مليون دوالر لشق 
طرق استيطانية في الضفة الغربية

االنباط-كاالت

االإ�شرائيلي  الع�شكري  واملحلل  الكاتب  اأكد 

يو�شي يهو�شع ب�شحيفة يديعوت اليوم االثنني 

ان هناك اأموراً خطرية وقعت يف حادثة اإطالق 

ال�شواريخ الليلة قبل املا�شية من قطاع غزة

وب���ني اأن اأح���د احل��دث��ني ه��و ان ب��ط��اري��ات 

ال���ق���ب���ة احل����دي����دي����ة اأخ������ط������اأت ي اع����را�����س 

ال�������ش���اروخ���ني ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن���ه���ا ك��ان��ت 

�شواريخ بعيدة املدى “ن�شبيا”

اأطلقت  احل��دي��دي��ة  القبة  اأن  املحلل  وق��ال 

�شاروخني اعرا�شيني على كل منهما وف�شلت 

يف اإ�شابتها و�شقطت �شظايا �شواريخ القبة يف 

منطقة بات يام

التي وقعت  االخطاء  ان��ه من  املحلل  وب��ني 

وجود خلل يف اأنظمة االإنذار ومل يتم تن�شيط 

االإنذار يف جميع املناطق، نتيجة لذلك لفرة 

البالد  و�شط  �شكان  من  االآالف  مئات  طويلة 

االن��ف��ج��ارات  اأ���ش��وات  على  ا�شتيقظوا  ال��ذي��ن 

بالقرب من  �شقط  كان �شاروخ  اإن  يعرفوا  مل 

راأوه��ا يف  التي  االنفجارات  اأو ما هي  منزلهم 

ال�شماء

االنباط-وكاالت

ج���ه���از  اإن  اإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي،  حم����ل����ل  ق��������ال 

اال�شتخبارات االإ�شرائيلية )املو�شاد(، اأثبت اأنه 

لدى  الباطن  من  كمقاول  يعمل  كيف  يعرف 

)CIA( وكالة اال�شتخبارات االأمريكية

جاء ذلك يف مقال ل� يو�شي ميلمان املحلل 

االأح��د،  ال��ي��وم   ، هاآرت�س  ب�شحيفة  الع�شكري 

املو�شاد  اغ��ت��ي��ال  ح��ول  ُن�شر  م��ا  على  تعقليقا 

)عبد اهلل اأحمد عبد اهلل( امللقب ب� اأبو حممد 

القاعدة  تنظيم  يف   2 رق��م  امل�����ش��وؤول  امل�����ش��ري 

االإرهابي بطهران

مل  وق���ادت���ه  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأن  واأ����ش���اف 

اأولويات اال�شتخبارات  يكونوا يوما على راأ�س 

االإ�شرائيلية، لذا من املحتمل اأن تكون عملية 

قد  اأ���ش��ه��ر،  ثالثة  قبل  وقعت  التي  االغ��ت��ي��ال 

نفذت بناء على طلب ال�شي اأي اإيه

�شد  امل��و���ش��اد  عمليات  اأن  ميلمان  واع��ت��رب 

خمططاته  اإح��ب��اط  على  اقت�شرت  التنظيم 

�شد اإ�شرائيليني واأهداف يهودية يف العامل

ب�شكل  ال��ق��اع��دة  �شعف  ع��ام  ب�شكل  وت��اب��ع: 

كبري يف ال�شنوات االأخرية واأ�شبح غري ن�شط 

التنظيم،  ق����ادة  م��ن  ال��ع��دي��د  وق��ت��ل  ت��ق��ري��ب��ا، 

اأع�������ش���اء اجل���ي���ل امل��وؤ���ش�����س ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، يف 

الدن،  بن  اأ�شامة  بينهم  من  وك��ان  اغتياالت. 

باك�شتان  يف  اأم��ري��ك��ي��ة  عملية  يف  ُق��ت��ل  ال���ذي 

املقرر  ك��ان من  ال��ذي  2011، وابنه حمزة  ع��ام 

اأن يخلفه وقتل العام املا�شي على يد القوات 

االأمريكية على احلدود االأفغانية الباك�شتانية

وقال اإن امل�شري لعب دورا �شغريا وثانويا 

�شياحا  ا�شتهدف  ال���ذي   2012 ع��ام  ه��ج��وم  يف 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف ف���ن���دق ب���اراداي�������س مب��دي��ن��ة 

مومبا�شا يف كينيا، حيث ُقتل ثالثة مواطنني 

اإ�شرائيليني و13 كينيا يف اجلهوم

واع���ت���رب امل��ح��ل��ل ال��ع�����ش��ك��ري االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ك��ان  امل��و���ش��اد  اأن  الت�شديق  ال�شعب  م��ن  اأن���ه 

ملطاردة  الب�شرية  والقوى  امل��وارد  �شيخ�ش�س 

الثانوية يف  واغتيال امل�شري ب�شبب م�شاركته 

هجوم مومبا�شا

واأ�شاف وهكذا، على ما يبدو، قامت وكالة 

املخابرات املركزية االأمريكية بت�شغيل املو�شاد 

للم�شاعدة  الباطن  من  مقاول  م�شتوى  على 

يف مطاردة م�شوؤول القاعدة

�شي  لل�  املو�شاد  ا�شتجابة  اأن  ميلمان  واأك��د 

الوثيقة  اآخر على العالقات  ايه هي دليل  اأي 

ب�شكل  معا  تعمالن  واأن��ه��م��ا  ال��وك��ال��ت��ني،  ب��ني 

املعلومات، وحتليل  لي�س فقط يف جمع  وثيق 

اأي�شا  ولكن  اال�شتخبارات،  تقييمات  ومترير 

يف العمليات امليدانية امل�شركة

وكانت �شحيفة نيويورك تاميز االأمريكية 

ن��ق��ل��ت ع���ن م�����ش��وؤول��ني ب���امل���خ���اب���رات، ق��ول��ه��م 

ُقتل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  يف  ال��ث��اين  ال��رج��ل  اإن 

على  امل��ا���ش��ي،  اآب  اأغ�����ش��ط�����س/  يف  اإي������ران،  يف 

ي��د ع��م��الء اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب من 

الواليات املتحدة

يركبان  كانا  اأن رجلني  ال�شحيفة،  وذكرت 

دراج����ة ن��اري��ة يف ط��ه��ران ق��ت��ال ب��ال��ر���ش��ا���س، 

عبد اهلل اأحمد عبد اهلل، ال�شهري باأبي حممد 

امل�شري، قبل ثالثة اأ�شهر م�شيفة اأن العملية 

ظلت �شرية منذ ذلك احلني

وقالت ال�شحيفة االأمريكية، اإنه مل يت�شح 

قامت  قد  املتحدة  ال��والي��ات  كانت  اإذا  ما  بعد 

اأن  امل�شري، م�شيفة  املت�شدد  قتل  دور يف  باأي 

وغريه  امل�شري  تتعقب  االأمريكية  ال�شلطات 

من اأع�شاء القاعدة يف اإيران منذ �شنوات

التخطيط  ب��امل�����ش��ارك��ة يف  امل�����ش��ري  وي��ت��ه��م 

عام  باأفريقيا  اأمريكيتني  �شفارتني  لتفجري 

1998

وُي��ن��ظ��ر اإل���ي���ه ب��اع��ت��ب��اره خ��ل��ي��ف��ة ال��زع��ي��م 

ووق���ع  ال���ظ���واه���ري،  اأمي����ن  للتنظيم  احل����ايل 

ت��ف��ج��ري ال�������ش���ف���ارات االأم���ري���ك���ي���ة يف ك���ل من 

ب��ت��ن��زان��ي��ا، ون���ريوب���ي  ال�������ش���الم  م��دي��ن��ت��ي دار 

اأغ�شط�س/  7 بكينيا؛ يف وقت واح��د وذل��ك يف 

ال�شنوية  ال��ذك��رى  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن   ،1998 اآب 

للمملكة  االأمريكية  ال��ق��وات  ل��ق��دوم  الثامنة 

العربية ال�شعودية

االنباط-وكاالت

 ذكر موقع �شحيفة يديعوت اأحرونوت، 

ام�س االثنني، اأن جمموعة من امل�شتوطنني 

ي��خ��ط��ط��ون الإع�����ادة ب��ن��اء م�����ش��ت��وط��ن��ة “�شا 

ال�����ش��ف��ة  ���ش��م��ال   2005 ع���ام  نور” امل���خ���الة 

الغربية

بع�شهم  املجموعة  فاإن  املوقع،  وبح�شب 

���ش��ب��اط ���ش��غ��ار ���ش��اب��ق��ني، اأن���ه���وا اخل��دم��ة 

واآخ��ري��ن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  يف  الع�شكرية 

يخططون  اأنهم  اإىل  م�شرياً  ط��الب،  منهم 

التي  امل�شتوطنة  اإىل  للتوجه  اجلمعة  ي��وم 

تقع يف املناطق امل�شنفة )ج(

املجموعة  غالبية  ف��اإن  للموقع،  ووف��ق��اً 

ا�شتيطانية  دينية  مدر�شة  يف  �شوياً  در�شوا 

يف اخل��ل��ي��ل، وم���ن ه��ن��اك ق��ب��ل ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر 

قرروا  بحث  وبعد  م�شتوطنة،  اإن�شاء  قرروا 

اإعادة بناء امل�شتوطنة املخالة �شابقاً

وي�����ش��اب��ق االح����ت����الل ال���زم���ن ل��ت�����ش��ري��ع 

ب�شكل  ال�شفة  ���ش��م  اأج���ل  م��ن  اال���ش��ت��ي��ط��ان 

ك���ام���ل اإل���ي���ه ا����ش���ت���غ���الاًل ل���وج���ود ال��رئ��ي�����س 

االأم��ري��ك��ي احل���ايل دون���ال���د ت��رام��ب وقبل 

ال�شلطة مغادرته 

اإعالن االحتالل بناء  اأن  واعترب خرباء 

“غفعات  يف  ج��دي��دة،  ا�شتيطانية  وح���دات 

ب��ني  ال���ت���وا����ش���ل  ق���ط���ع  ي��ع��ن��ي  همتو�س”، 

بلدة  وحما�شرة  ال�شفة،  وجنوب  القد�س 

بيت �شفافا من كل اجلهات

وك���ان االح��ت��الل ���ش��ادق ع��ل��ى ب��ن��اء 108 

“رامات  م�شتوطنة  يف  ا�شتيطانية  وح��دات 

رف�شاً  واج���ه  نتنياهو  اأن  علماً  �شلومو”، 

اعتربه  للبناء فيها، وهو ما  �شابقاً  اأوروبياً 

امل��ح��ل��ل��ون ا���ش��ت��غ��الاًل اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��اً ل���الأي���ام 

املتبقية الإدارة ترامب، لتكثيف اال�شتيطان

االنباط-وكاالت

ال��ن��ق��اب،  اإع��الم��ي��ة ع��ربي��ة  ك�شف م�����ش��ادر 

عن و�شع وزارة النقل واملوا�شالت يف حكومة 

االح���ت���الل خ��ط��ة ل�����ش��ق م��زي��د م���ن ال�����ش��وارع 

املحتلة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  يف  اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

اأخرى خدمة للم�شتوطنني،  وحتديث �شوارع 

دولة  ومع  ببع�شها  امل�شتوطنات  ربط  بهدف 

واالأم��ان  التنقل  عمليات  وحت�شني  االحتالل 

وجودة احلياة

ري�شون”  “ميكور  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأف���������ادت 

العربية، يف عددها ال�شادر اليوم االإثنني، اأن 

م�شوؤوال لدى االحتالل يف ملف اال�شتيطان، 

يوجد  ه��ن��ا، وال  ه��ن��اك خطة  تكن  “مل  ق��ال: 

تخطيط، ولكن يجري االآن الرويج للخطة 

الرئي�شية للنقل يف يهودا وال�شامرة )ال�شفة 

 676( �شيكل  م��ل��ي��ار   2.3 بتكلفة   ، ال��غ��رب��ي��ة( 

5 �شنوات، بهدف اإىل ربط  مليون دوالر( ملدة 

وتطوير  ط��رق  �شق  وت�شمل  باملركز،  املحيط 

اأخرى، وحلول للمفرقات اخلطرة”

واأ�شاف: “ مت الك�شف عن املخطط خالل 

اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه وزي�����رة امل���وا����ش���الت م��ريي 

ري��غ��ي��ف، م���ع ق����ادة امل�����ش��ت��وط��ن��ني يف ال�����ش��ف��ة 

املا�شي” االأ�شبوع  الغربية، 

“ي�شع” اال�شتيطاين  رئي�س جمل�س  وقال 

اخلطة  تنفيذ  مت  “لو  احلياين”:  “دافيد 
ق��ب��ل 10����ش���ن���وات، ل���ك���ان م��ل��ي��ون اإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ي��ع��ي�����ش��ون يف ي����ه����ودا وال�������ش���ام���رة )ال�����ش��ف��ة 

اليوم” الغربية( 

واأو����ش���ح اأن اخل��ط��ة ت��رب��ط امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

االإ�شرائيلية  ال�شيادة  وجتعل  الدولة،  ببقية 

فعلية عليها 

الثالثاء   17/ 11 / 2020



االعالين
10

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن استئجار مبنى

تعلن وزارة ال�سحة عن حاجتها ال�ستئجار مبنى بديل 

ملركز �سحي ا�سكان اخلندق / حمافظة البلقاء �سمن 

ال�سروط التالية :

ان ال تقل م�ساحة املبنى عن 300 – 400 م2 

ال�سارع  وعلى  املوا�سالت  من  قريب  املبنى  يكون  ان 

الرئي�سي .

ان يتوفر مكان  ا�سطفاف لل�سيارات .

 ( م�ستقل  وب�سكل  التالية  اخل��دم��ات  فيه  تتوفر  ان 

�ساعة كهرباء منف�سلة ، �ساعة مياه منف�سلة ، هاتف 

وانرتنت ( .

ان يتم جتهيز املبنى ح�سب ما تطلبه مديرية ال�سوؤون 

ال�سحية ملحافظة البلقاء من حيث الغرف وخدماتها 

ال�سحية .

ان يكون البناء م�سجال مرخ�سًا با�سم املالك  .

ان يكون املبنى �سمن منطقة اال�سكان واخلندق .

تكون اجور الن�سر على �ساحب املبنى الذي يقع عليه 

االختيار .

وعلى من يتوفر لديه املبنى املطلوب مراجعة حمافظة 

البلقاء خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر االعالن م�سطحبا 

معه �سند ت�سجيل وخمططات املبنى .

االمني العام املكلف / الدكتور 

عمار نعيم الشرفا

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وجمدي  امين  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

امللكاوي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)72063 ( بتاريخ 2004/7/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

التميمي  الزرو  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

وادري�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)74353 ( بتاريخ 2005/2/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

عبداحلافظ    وري��ا���س  ال��ف��الح��ات  علي  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

 )110062( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/8/4  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

عبد  وريا�س  الفالحات  علي   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

احلافظ

اإىل �سركة : ريا�س عبد احلافظ وح�سام الفالحات

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خالد نعريات وعمر الزبن

 )  84449  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2007/2/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177822(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   اجل��واد  عبد  خلدون  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120921( بتاريخ 2020/7/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خلدون حممد ح�سن عبد اجلواد  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / ام نواره – ت: 0797071021

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  �سحاده  خالد  �سركة  بان  والتجارة 

  2016/9/1 بتاريخ   )114539( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خالد �سحاده و�سريكه

اإىل �سركة : خالد �سحاده وامال ال�سباتني

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

و�سريكه  ح��داد  ج��ورج  فار�س  �سركة  طلب  اىل  ا�سارة 

وامل�سجله يف �سجل �سركات الت�سامن حتت الرقم 

) 117996 ( بطلب ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

، فقد تقدمت الينا بتاريخ 2020/11/16 العدول عن 

طلب الت�سفية وارجاعها قائمة .

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل العرموطي

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف / احمد عبد 

الرزاق اسماعيل السطري

عملك  مركز  ع��ن  تغيبت  ان��ك  مب��ا 

ل���دى ���س��رك��ة ارك�����ان ل��ل��م��ق��اوالت 

التعدينية  والتعهدات  اال�سائية 

تاريخ  من  اي��ام  ع�سر  من  اكرث  منذ 

2020/10/4 ومل تعد لغاية االن 

اىل  ال��ع��ودة  ب�سرورة  ننذرك  ل��ذا 

عملك خالل ثالثة ايام  من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن وبعد ذلك تعترب 

العمالية  حقوقك  جلميع  ف��اق��دا 

والقانونية عمال الحكام املادة 

) 28( من قانون العمل االردين .

شركة اركان للمقاوالت 
االنشائية

والتعهدات التعدينية ذ.م.م

اعالن بيع 
نعلن نحن 

 ، كبوشي  يوسف  لورنس  ديانا 

ساره لورنس يوسف كبوشي ، 

سيف لورنس يوسف كبوشي ، 

فيوليت موسى الياس شاهني

يف  حصصنا  ك��ام��ل  ب��ي��ع  ع��ن 

كبوشي  لورنس  ورث��ة  شركة 

ومن غايتها صيدلية
حتت  الت�سامن  �سركات  بال�سجل  وامل�سجلة 

 2020/7/16 تاريخ   )  120916  ( الرقم 

والكائنة يف املفرق – �سارع امللك طالل

اىل ال�سيدالين / زيد حممد �سعيد عري�س

مراجعة  ذل��ك  على  اع��رتا���س  اي  ل��ه  فمن 

 / ال�سركات  مراقبة  دائ��رة   / العدل  كاتب 

ع�سرة  خالل   / والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن

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

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة القي�سي وبعاره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2014/7/3 حتت الرقم )109948( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16 

القي�سي   عيا�س  �سليمان  منري  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��زه��ور  ج��ب��ل   / ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795447839

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200018452(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ح�سني وحممود ال�سليحات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/5/22 حتت الرقم )75969( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16 

ال�سليحات   الفتاح  عبد  ح�سن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ال�����س��ري  وادي   / ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0772266569

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سريكه  م�ساد  حممد  �سفيان  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )118339( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2018/5/23  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سفيان حممد م�ساد و�سريكه

اإىل �سركة : �سفيان حممد م�ساد و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات رقم )22(  املادة )1/40( من قانون  ا�ستنادا الأحكام 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ع��وده  ح�سن  ا�سامة  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الذيابات و�سريكاته  

 )  114623( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : مالك عبد الكريم محمد الحاليبة 

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اأك��رث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة  

فاإن املنذر وح�سب املادة 28/ه� من قانون العمل االأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا االإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

الثالثاء 17 / 11 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية عن طرح عطاء

.) TANDEM MASS ، DELPHIA ( TMD / 3 / 2020 /37 رقم �س 

امل�سرتيات  �سعبة  مراجعة  العطاء  ه��ذا  يف  باال�سرتاك  الراغبني  على 

املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي 

م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من دعوة 

العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

بنكية غري  بكفالة  2020/11/24 وترفق  املوافق  الثالثاء  يوم  من ظهر 

م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل على االطالق اي مناق�سة 

ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين 

 www.jrms.mil.jo للخدمات الطبية امللكية



تشكيل فريق رديف لكرة الفيصلي

راموس يعتبر مواجهة المانيا نهائي

حالة النجم صالح مستقرة

بارتي تواصل صدارة التنس العالمي

الـريـا�ضي

ايران – وكاالت

دائ��ي، على  الإي��راين علي  النجم  علق 

رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  اقرتاب 

م��ن ك�����س��ر رق��م��ه ال��ق��ي��ا���س��ي، ك��ون��ه اأك��ر 

بالدهم  منتخبات  مع  تهديًفا  الالعبني 

عرب التاريخ. ويت�سدر علي دائي، قائمة 

مع  ل��الأه��داف  ت�سجياًل  الالعبني  اأك��ر 

اأه��داف،   109 بر�سيد  بالدهم  منتخبات 

ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ت��ل رون����ال����دو امل���رك���ز ال��ث��اين 

بر�سيد 102 هدف. 

���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ت�������س���ري���ح���ات  ويف 

اأب�������ول، ق����ال دائ�����ي »اأمت����ن����ى ب�����س��دق اأن 

رقمي  اإىل  رون���ال���دو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ي�����س��ل 

بخيبة  �ساأ�ساب  »هل  واأ�ساف  القيا�سي«. 

ب���اأي ح���ال م��ن الأح�����وال، �سيكون  اأم����ل؟ 

من  لع��ب  مت��ك��ن  اإذا  يل  حقيقًيا  ���س��رًف��ا 

فئته من القيام بذلك«.

يعترب  رون��ال��دو  »كري�ستيانو  وت��اب��ع   

م���ن اأف�����س��ل ال���الع���ب���ني، ل��ي�����س ف��ق��ط يف 

ظاهرة«.  اإنه  التاريخ،  عرب  لكن  ع�سره، 

وعما �سيفعله حني يك�سر رونالدو رقمه،

 ق�����ال دائ������ي »اأم�������ر ب�����س��ي��ط، ����س���اأق���دم 

اإىل  الو�سول  اأوًل  عليه  لكن  له،  التهنئة 

هناك«. واأمت »رونالدو لديه بالفعل 102 

ه���دف م��ع ال��ربت��غ��ال، و���س��ي��ح��ط��م رقمي 

ال��ق��ي��ا���س��ي، اأن���ا م��ت��اأك��د م��ن ذل���ك، ل��ك��ن ل 

يزال اأمامه 7 اأهداف«.

الريا�ض – وكاالت

ق���رر الحت����اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم  

الإث���ن���ني، رف�����س ال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ق��دم من 

بري�سبولي�س،  ���س��د  ال�����س��ع��ودي،  ال��ن�����س��ر 

الالعبني  بع�س  اأهلية  ع��دم  بخ�سو�س 

امل�������س���ارك���ني م����ع ال���ف���ري���ق الإي���������راين يف 

مباريات دوري الأبطال.

 واأ���س��در الحت���اد ال��ق��اري، ب��ي��اًن��ا جاء 

الحتاد  يف  ال�ستئناف  جلنة  »ق��ررت  فيه 

الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال���ق���دم، رد ال���س��ت��ئ��ن��اف 

حول  ال�سعودي،  الن�سر  نادي  من  املقدم 

ق�����رار جل��ن��ة الن�������س���ب���اط والأخ�������الق يف 

الحت����اد«. وت��اب��ع ال��ب��ي��ان »وق����ررت جلنة 

اع���رتا����س  رد  والأخ���������الق  الن�������س���ب���اط 

ن���ادي ال��ن�����س��ر امل��ق��دم ب��ال���س��ت��ن��اد ل��ل��م��ادة 

اآ���س��ي��ا  اأب����ط����ال  دوري  ت��ع��ل��ي��م��ات  م���ن   59

لعبي  من  عدد  اأهلية  بخ�سو�س   ،2020

م��ب��اراة  يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  بري�سبولي�س 

ملنطقة  اآ���س��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل 

الغرب«.

�سيكون  بري�سبولي�س  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل   

اأبطال  لدوري  النهائية  املباراة  يف  طرًفا 

دي�سمرب/  20 ي��وم  اإقامتها  امل��ق��رر  اآ�سيا، 

القطرية  بالعا�سمة  املقبل،  اأول  كانون 

بدفع  الن�سر،  الحت���اد  واأل����زم  ال��دوح��ة. 

1000 دولر،  تكاليف ال�ستئناف وقدرها 

وفقا للوائح الحتاد القاري.

مدريد – وكاالت

تلقى دييجو �سيميوين، مدرب اأتلتيكو 

م����دري����د، ���س��دم��ة ق���وي���ة ق��ب��ل امل��واج��ه��ة 

ال�سبت  امل��ق��ررة  بر�سلونة،  اأم���ام  املرتقبة 

املقبل. ويحل بر�سلونة �سيًفا ثقياًل على 

مبلعب  امل��ق��ب��ل،  ال�سبت  م��دري��د،  اأتلتيكو 

مناف�سات  �سمن  ميرتوبوليتانو،  وان���دا 

اجل��ول��ة ال��ع��ا���س��رة م��ن ال��ل��ي��ج��ا. وبح�سب 

يان  ال�سلوفيني  ف��اإن  »�سبورت«،  �سحيفة 

مدريد،  اأتلتيكو  مرمى  ح��ار���س  اأوب���الك، 

غ����اب ع���ن امل�����س��ارك��ة م���ع م��ن��ت��خ��ب ب���الده 

خالل مباراة كو�سوفو، الأحد، مبناف�سات 

اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  الأوروب���ي���ة.  الأمم  دوري 

غياب احلار�س ال�سلوفيني عن املباراة جاء 

فرتة  خ��الل  الكتف  يف  اأمل  وج���ود  ب�سبب 

اإث��ره من الت�سكيلني  الإح��م��اء، خ��رج على 

الأ����س���ا����س���ي والح���ت���ي���اط���ي، ح��ي��ث ف�سل 

ال�سلوفيني عدم  للمنتخب  الفني  اجلهاز 

امل��خ��اط��رة ب��ال��دف��ع ب���احل���ار����س. و���س��ددت 

من  يعاين  �سيميوين  اأن  على  ال�سحيفة 

ب��ع�����س الإ����س���اب���ات ب��ف��ري��ق��ه خ���الل ف��رتة 

التوقف الدويل وقبل مواجهة بر�سلونة، 

ا املك�سيكي هيكتور هرييرا  حيث غاب اأي�سً

ع��ن م��واج��ه��ة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ك��اإج��راء 

احرتازي، بجانب غياب �ستيفان �سافيت�س 

امل�����س��ارك��ة م��ع منتخب اجلبل  ��ا ع��ن  اأي�����سً

الأ�سود. 

االنباط – عمان

ت�سكيل  الفي�سلي  ال��ن��ادي  ادارة  ق���ررت 

ف��ري��ق ردي����ف ل��ل��ف��ري��ق الول ل��ك��رة ال��ق��دم 

ال��ق��دم. ب��ك��رة  الأول  للفريق  داع��م��اً  ليكون 

الر�سمية  �سفحته  ع��ل��ى  ال��ف��ي�����س��ل��ي  واأك����د 

واف��ق  الإدارة  جمل�س  اأن  ب���وك،  في�س  ع��رب 

الأول  للفريق  الفني  اجلهاز  تو�سية  على 

بقيادة عدنان عو�س، بت�سكيل فريق رديف.

وك�����س��ف ال���ن���ادي ع���ن اأن ال��ف��ري��ق ال��ردي��ف 

عدنان  الفني  املدير  بقيادة  تدريباته  با�سر 

الأول. للفريق  رئي�ساً  رافداً  ليكون  عو�س، 

وياأتي حر�س الندية املحرتفة على ت�سكيل 

فرق رديفة، بهدف التعامل مع امل�ستجدات 

وتغطية  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

عدنان  الكابنت  ان  لعب.ويذكر  اأي  غياب 

ع��و���س ك���ان ق��د ت���وىل م��ه��ة ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق 

الول بعد نهاية مرحلة الذهاب من دوري 

ال�سابق  ل��ل��م��درب  ب��دي��ال  ليحل  امل��ح��رتف��ني 

ا�ستكمال  عن  اعتذر  الذي  العو�سات  راتب 

م�سواره مع الفريق ب�سبب خ�سوعه ملرحلة 

من العالج .

مدريد – وكاالت

اأن  اإ�سبانيا  قائد  رامو�س  اأكد �سريجيو   

ليتمكن  اأملانيا  على  الفوز  يف  ياأمل  فريقه 

من املناف�سة على لقب بطولة دوري الأمم 

اأم��ام  املقبلة  املواجهة  معتربا  الأوروب��ي��ة، 

لعب  وعر�س  نهائي.  مبثابة  »املان�سافت« 

اجلولة  قبيل  اإ�سبانيا  و�سع  مدريد  ري��ال 

ل��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات  م���ن دور  الأخ������رية 

ال��ت��ع��ادل  ع��ق��ب  الأوروب����ي����ة،  الأمم  دوري 

بهدف ملثله اأمام �سوي�سرا، ما يجعل كتيبة 

خيار  اأمامها  لي�س  اإنريكي  لوي�س  امل��درب 

�سوى الفوز اأمام اأملانيا لبلوغ ن�سف نهائي 

ال��ب��ط��ول��ة. وق���ال رام��و���س: »ل��دي��ن��ا نهائي 

اأر�سنا، نعتمد على  الثالثاء و�سنعلب على 

اأن��ف�����س��ن��ا، يف ال��ن��ه��اي��ة الأم����ور ك��م��ا ه��ي ول 

على  ال��ف��وز  لنتمنى  ك��ن��ا  ت��غ��ي��ريه��ا،  مي��ك��ن 

كما  الو�سع  ول��ك��ن  اأوك��ران��ي��ا،  اأو  �سوي�سرا 

هو عليه«.

 وت�����اب�����ع: »اإن�����ه�����ا ال���ف���ر����س���ة ال���وح���ي���دة 

ل��ال���س��ت��م��ت��اع ب��ن�����س��ف ن���ه���ائ���ي رائ������ع، ومل 

لعبنا  اإذا  اقتناع،  على  نكون  اأن  يجب  ل؟ 

مبا  وقمنا  للفوز  والتطلع  الكثافة  بنف�س 

ع��ل��ي��ن��ا وق��دم��ن��ا اأف�����س��ل م��ا ع��ن��دن��ا.. رمب��ا 

وب��ال��ف��وز«.وت��ق��رر  ج��ي��دة  مب��ب��اراة  ن�ستمتع 

»رودري«،  هرينانديز  رودري��ج��و  ميثل  اأن 

املنتخب  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سرت  و���س��ط  لع���ب 

الر�سمي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  الإ���س��ب��اين، 

�سريجيو  م��ن  ب��دل  اأملانيا  مواجهة  ع�سية 

رام���و����س، ال���ذي ك���ان م��ن امل��ت��وق��ع ظ��ه��وره 

اأعلنته  م��ا  بح�سب  ذل���ك  ال��ب��داي��ة.ج��اء  يف 

م�����س��ادر م���ن ال���ف���ري���ق، ق��ب��ل ���س��اع��ات من 

انعقاد املوؤمتر ال�سحفي، والذي �سيتواجد 

به مدرب »ل روخا« لوي�س اإنريكي.

وكانت هناك توقعات ملحوظة بالرغبة 

املنتخب، �سريجيو رامو�س،  �سوؤال قائد  يف 

ري��ال  م��ع  ح��ول م�ستقبله  امل��وؤمت��ر،  خ��الل 

اأمام  مدريد وعن ركلتي اجلزاء املهدرتني 

منتخب �سوي�سرا، ما قد يوؤثر على تركيزه 

املرتقبة  الأملانية  املاكينات  مواجهة  خالل 

اإنريكي  لوي�س  امل��درب  فف�سل  واحلا�سمة، 

اختيار لعب اآخر.

القاهرة – وكاالت

اأك�����د ال���دك���ت���ور ح�����س��ام ح�����س��ن��ي، رئ��ي�����س 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة  العلمية  اللجنة 

امل�سري  الفرعون  اأن حالة  ال�سحة،  بوزارة 

حم���م���د ����س���الح، م�����س��ت��ق��رة. وق�����ال ح�����س��ام 

���س��ب��ورت  اأون  ع���رب  اإذاع���ي���ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

م�ستمر،  ب�����س��ك��ل  ل��ي��ف��رب��ول  م���ع  »ن��ت��وا���س��ل 

ل��ك�����س��ف ت���ط���ورات اإ���س��اب��ة ���س��الح، ال��ف��ري��ق 

الإجنليزي طلب احل�سول على تقرير عن 

التفا�سيل«.  جميع  ل��ه  واأر���س��ل��ن��ا  ال��الع��ب، 

واأ�ساف »ليفربول مل يعرت�س على حترك 

لق�ساء  اجل��ون��ة  اإىل  ال��ق��اه��رة  م��ن  ���س��الح 

لتاأمني  معه  توا�سل  على  كنا  العزل،  فرتة 

كافة املرافق له«. وتابع »بعد ثبات اإيجابية 

ع��ي��ن��ة �����س����الح، ال����الع����ب  خ�����س��ع لأ���س��ع��ة 

جيدة،  التحاليل  جميع  وج���اءت  مقطعية 

ال��ن��ق�����س يف ن�سب  ب��ع�����س  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء وج����ود 

كرات الدم«. وزاد »الالعب �سيخ�سع مل�سحة 

ج��اءت  واإذا  امل��ق��ب��ل،  اخلمي�س  ي��وم  ج��دي��دة 

اإىل  ب�سكل طبيعي  �سي�سافر  �سلبية  نتيجتها 

مل�سحة  يخ�سع  اأن  الأف�سل  لكن  اإجن��ل��رتا، 

اأخ����������رى«.واأمت »����س���الح ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���ع���ودة 

 10 بعد  ليفربول  يف  اجلماعية  للتدريبات 

نتيجة  اإذا كانت  وذل��ك  الإ���س��اب��ة،  م��ن  اأي��ام 

�سلبية«. امل�سحة 

باري�ض – وكاالت

اإىل  ج��دي��د  م��ن  �سابالينكا  اأري��ن��ا  ال��ب��ي��الرو���س��ي��ة  ع���ادت 

التن�س  لالعبات  العاملي  بالت�سنيف  الأوىل  الع�سرة  املراكز 

تتويجها  عقب  الإث��ن��ني،  ال�سادرة  ن�سخته  يف  املحرتفات، 

النجمة  ح��اف��ظ��ت  بينما  ال��ن��م�����س��اوي��ة،  لينز  ب��ط��ول��ة  بلقب 

اأ�سلي بارتي على موقعها يف ال�سدارة. وحتتل  الأ�سرتالية 

الرومانية  وتليها  نقطة   8717 بر�سيد  الأول  املركز  بارتي 

ناعومي  واليابانية  نقطة   7255 بر�سيد  هاليب  �سيمونا 

و�سعدت  نقطة.   5780 بر�سيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  اأو���س��اك��ا 

املركز  من  �سابقا  العامل  على  التا�سعة  امل�سنفة  �سابالينكا 

باللقب  توجت  اأن  بعد  العا�سر،  امل��رك��ز  اإىل  ع�سر  احل��ادي 

الثاين لها على التوايل بالفوز يف نهائي بطولة لينز على 

اأو���س��رتاف��ا  بطولة  بلقب  قبلها  ت��وج��ت  كما  مريتنز،  األ��ي��ز 

العام  ي�سهد  لن  كورونا،  جائحة  لأزم��ة  ونظرا  الت�سيكية. 

احل���ايل ب��ط��ولت اأخ���رى ل��ل��م��ح��رتف��ات، ح��ي��ث األ��غ��ي��ت ع��دة 

ترتيب  للمو�سم.وجاء  اخلتامية  البطولة  منها  بطولت 

الت�سنيف  بن�سخة  الأوىل  ال��ع�����س��رة  امل��راك��ز  يف  ال��الع��ب��ات 

العاملي لالعبات التن�س املحرتفات كما يلي:

 8717 بر�سيد  الأول  املركز  يف  بارتي  اأ�سلي  الأ�سرتالية 

نقطة. الرومانية �سيمونا هاليب يف املركز الثاين بر�سيد 

الثالث  املركز  يف  اأو�ساكا  ناعومي  اليابانية  نقطة.   7255

املركز  يف  كينني  �سوفيا  نقطة.الأمريكية   5780 بر�سيد 

�سفيتولينا  ايلينا  الأوكرانية  نقطة.   5760 بر�سيد  الرابع 

5260 نقطة.الت�سيكية كارولينا  يف املركز اخلام�س بر�سيد 

5205 نقاط. الكندية  بلي�سكوفا يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 

نقطة.   4555 بر�سيد  ال�سابع  املركز  يف  اأندري�سكو  بيانكا 

 4516 بر�سيد  الثامن  امل��رك��ز  يف  كفيتوفا  ب��رتا  الت�سيكية 

بر�سيد  التا�سع  املركز  يف  بريتنز  كيكي  الهولندية  4220 نقطة.4505 نقاط.البيالرو�سية اأرينا �سابالينكا يف املركز العا�سر نقطة.  بر�سيد 

دائي يتمنى ان يكسر
 رونالدو رقمه

االسيوي يرفض استئناف النصر

اتلتيكو يعاني قبل مواجهة برشلونة

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

كورونا تزور مدرب الهالل السعودي
الريا�ض – وكاالت

اأ����س���ي���ب م������درب ال����ه����الل ال�������س���ع���ودي، 

بفريو�س  لو�سي�سكو،  رازف����ان  ال���روم���اين 

امل�ستجد. كورونا 

واأعلن نادي الهالل، اإ�سابة لو�س�سيكو، 

ع���رب ب���ي���ان ر���س��م��ي ج����اء ف��ي��ه »اأو����س���ح���ت 

رازف��ان  الفريق،  م��درب  اإ�سابة  الفحو�س 

واأ���س��اف  ك���ورون���ا«.  ب��ف��ريو���س  لو�سي�سكو 

حالًيا  يخ�سع  ال��روم��اين  »امل���درب  البيان 

ل��ل��ع��زل ال�����س��ح��ي وف���ًق���ا ل���ل���ربوت���وك���ولت 

الطبية املعتمدة من وزارة ال�سحة«. 
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الأنباط –الدوحة

 ق����ال ال���دك���ت���ور دي��ف��ي��د ن����اب����ارو، امل��دي��ر 

اإمربيال  يف  العاملي  ال�صحة  ملعهد  امل�صارك 

ل��ن��دن، وامل��ب��ع��وث اخل��ا���ص ملنظمة  ك��ول��ي��دج 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ح���ول ك���وف���ي���د-19، اأث��ن��اء 

الرعاية  يف  لالبتكار  العاملي  القمة  موؤمتر 

عاملي  نق�ص  خ�صم  »يف  اأن��ه   ،2020 ال�صحية 

اجليدة،  النوعية  ذات  اجلراحية  للكمامات 

���ص��رع��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ات��خ��اذ 

العادل  التوزيع  �صمان  �صاأنها  من  خطوات 

كان  »لقد  واأ���ص��اف:  املتوفرة«.  للمخزونات 

ال���وق���ت، حيث  ال��ن��ق��ا���ص ���ص��ري��ح��اً يف ذل����ك 

اجلراحية  الكمامات  يف  نق�ص  هنالك  ك��ان 

العاملية  ال�صحة  منظمة  و�صّممت  اجليدة. 

ع��ل��ى جت��ن��ب ح���دوث ح��ال��ة م��ن ���ص��اأن��ه��ا قيام 

امل��ي�����ص��وري��ن  اأو الأ���ص��خ��ا���ص  ال����دول ال��غ��ن��ي��ة 

ب�صراء جميع الكمامات، مما يت�صبب بنق�ص 

ال��دول  يف  ال�صحيني  للعاملني  امل��خ��زون��ات 

ن���اب���ارو  ال���دك���ت���ور  اإىل  ال���ف���ق���رة«. وان�����ص��م 

كل  كوفيد-19  فرو�ص  ا�صتجابات  ملناق�صة 

علماء  كبر  تيجنيل،  اأن��در���ص  الدكتور  من 

الأوبئة يف دولة ال�صويد، والربوف�صورة دامي 

للمملكة  اخل��ا���ص  امل��ب��ع��وث  دي��ف��ي�����ص،  ���ص��ايل 

امليكروبات  م�صادات  مقاومة  حول  املتحدة 

وك���ب���ر امل�������ص���وؤول���ني ال��ط��ب��ي��ني ال�����ص��اب��ق يف 

اإجن���ل���را، وال��دك��ت��ور ج��ان��ي��ل ب��وث��و���ص��ي��اري، 

ل����وزارة  ���ص��ن��غ��اف��ورة  ل���دول���ة  الأول  ال���وزي���ر 

وامل��ع��ل��وم��ات،  الت�������ص���الت  ووزارة  ال�����ص��ح��ة 

وال���دك���ت���ورة اإي��ك��ات��ري��ن ت���ي���ك���ارادزي، وزي���ر 

النقا�ص  واأدار  ج��ورج��ي��ا.  دول���ة  يف  ال�صحة 

ال���ربام���ج يف  ال�����ص��ي��د م�صعل ح�����ص��ني، م��ق��ّدم 

نابارو:  واأ�صاف  الربيطانية.  الإذاع��ة  هيئة 

بقوة  ال��ف��رو���ص  ي��ع��ود  الأم���اك���ن،  بع�ص  »يف 

اإىل ال����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ���ص��ب��ق ل��ه اأن 

م�صاركتهم  خ��الل  م��ن  ���ص��اب��ق��اً«.  منها  زي���ل 
ُ
اأ

ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ���ص��ب��ق ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

والدكتور  تيجنيل،  الدكتور  �صّلط  بلدانهم، 

تيكارادزي،  والدكتورة  بوثو�صياري،  جانيل 

ال���ت���وع���ي���ة  ح�����م�����الت  دور  ع����ل����ى  ال���������ص����وء 

وال�����ص��ف��اف��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ي يف دع����م امل�����ص��ارك��ة 

�صّكل  مم��ا  الوطنية،  ال�صتجابة  يف  العامة 

عن�صراً اأ�صا�صياً يف جناح ال�صتجابة الوطنية 

لدولهم يف اإيقاف تف�صي جائحة كوفيد-19. 

كما مت الت�صديد على املقاربة املدرو�صة جتاه 

للعقود،  احلا�صم  والتتبع  احل��دود،  مراقبة 

رئي�صية يف  الطبية، كعوامل  العناية  واإتاحة 

تخفيف تاأثر اجلائحة. كما ناق�صت اللجنة 

التي  امليكروبات،  م�صادات  مقاومة  مو�صوع 

اأو  احليوية  امل�صادات  فاعلية  بعدم  تت�صبب 

ع��الج  اأث��ن��اء  للميكروبات  امل�����ص��ادة  الأدوي����ة 

ال��ربوف�����ص��ورة ديفي�ص:  وت��ق��ول  الل��ت��ه��اب��ات. 

ي�صتخدمون  الأ���ص��خ��ا���ص  اأن  ن���درك  »ن��ح��ن 

تف�صي  خ��الل  احليوية  امل�صادات  من  املزيد 

املقاومة  البكتريا  وكاأن  ويبدو  كوفيد-19، 

ل��ل��م�����ص��ادات ت�����زداد ق����وة. ع��ل��ي��ن��ا ال��ت�����ص��دي 

اأي�صاً.  واملتفاقمة  ال�صامتة  اجلائحة  لهذه 

تعزيز  يف  املع�صلتني  لكال  اجل��واب  ويتمثل 

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 

اأم���را����ص اأخ����رى م��ث��ل ال�����ص��م��ن��ة وال�����ص��ك��ري. 

اأح��د  وُت�����ص��ي��ف ال��ربوف�����ص��ورة دي��ف��ي�����ص: »اإن 

الأمور املحزنة التي بتنا نراها تتمثل يف عدم 

ال�صحية  الرعاية  على  الأ�صخا�ص  ح�صول 

الروتينية حالياً نتيجة تركيز هذه الأنظمة 

اأن  كما  كوفيد-19.  على  ال�صحيح  ال�صحية 

من�صاآت  اإىل  الذهاب  يخ�صون  باتوا  املر�صى 

الرعاية ال�صحية، خوفاً من التقاط عدوى 

على  ال��ت��غ��ل��ب  علينا  وي��ت��وج��ب  ك��وف��ي��د-19. 

التح�صر  �صياق  يف  اللجنة،  و�صددت  ذلك«. 

فرو�ص  تف�صي  من  الثانية  املوجة  ملكافحة 

ك���وف���ي���د-19 وال��ت�����ص��دي ل���ه���ا، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ارت��داء  خا�صة  ال�صالمة،  اإج����راءات  تدعيم 

الدكتور  الكمامات، حتى يف اخلارج. ويقول 

نابارو: »يجب على كل واحد منا، اأينما كان، 

خطر  تواجد  ح��ال  يف  الكمامات  يرتدي  اأن 

كوفيد-19. لي�ص ثمة تردد يف هذا ال�صياق«. 

العامل  وع��ل��ى  واح���د،  »اإن���ه خ�صم  واأ���ص��اف: 

باأ�صره اأن يعرف كيفية التعامل معه. اإذا مل 

طويلة  النتائج  ف�صتكون  ذل��ك،  م��ن  نتمكن 

نتيجة  ثمة  ه��ن��اك  ك��ان  واإذا  رهيبة.  الأم���د 

حل������وادث ك���ه���ذه، ف��ه��ي ت��ت��م��ث��ل يف ����ص���رورة 

اأن  اآم��ل  واأن���ا  الأمم،  ب��ني  ال��ق��وي  الت�صامن 

ي��ح��دث ذل���ك«. واأ���ص��ار ال��دك��ت��ور ن��اب��ارو اإىل 

اآلية  يف   193 اأ���ص��ل  م��ن  دول���ة   186 م�صاركة 

املخاطر  مل�صاركة  عاملية  اآلية  وهي  كوفاك�ص، 

العادل  والتوزيع  اجلماعي  ال�صراء  اإط��ار  يف 

ل��ل��ق��اح��ات ك���وف���ي���د-19 امل��ح��ت��م��ل��ة: »ل��ق��د مت 

ماليني   10 منها  دولر،  مليار   5.1 تقدمي 

ح�صول  ���ص��م��ان  �صبيل  يف  ق��ط��ر،  دول���ة  م��ن 

خالل  م��ن  اللقاحات  على  املختلفة  ال���دول 

م�صاركة املوارد. هذا التعاون ما بني الدول، 

النهو�ص  �صاأنه  من  واملجتمعات،  والعلماء، 

بنا جميعاً من هذه الكبوة، على اأن ل نكون 

ف��ق��ط اأق��وي��اء يف ال��ت�����ص��دي ل��ك��وف��ي��د-19 بل 

وك��ذل��ك ل��الأخ��ط��ار ال��ع��امل��ي��ة الأخ����رى التي 

نواجهها«

دبي - العربية

اأظ����ه����ر ال����ل����ق����اح ال�������ذي ط����ورت����ه ���ص��رك��ة 

 ٪94.5 بن�صبة  فعالية  الأم��رك��ي��ة  م��ودي��رن��ا 

للنتائج  وفًقا  كورونا،  من  النا�ص  حماية  يف 

املوؤقتة.

اإن����ت����اج ال���ل���ق���اح م����ن ق���ب���ل م���ودي���رن���ا،  مت 

 Operation Warp« م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الأم��رك��ي��ة،  للحكومة  التابعة   »Speed
ت�صل  ملدة  ي�صتمر  اللقاح  اأن  ا  اأي�صً ثبت  وقد 

30 يوًما يف الثالجات املنزلية ويف درجة  اإىل 

12 �صاعة. اإىل  الغرفة ملدة ت�صل  حرارة 

كما اأنه يظل ثابًتا عند -20 درجة مئوية، 

اأو  املنزلية  الثالجات  معظم  يعادل  ما  وهو 

اأ�صهر. �صتة  اإىل  ت�صل  ملدة  الطبية، 

اأك��رب  ب�صهولة  ونقله  تخزينه  ميكن  كما 

 Pfizer / BioNTech ل���ق���اح  م���ن 

، وال���ذي مت الإع����الن الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي اأن��ه 

م��ن  ال��ن��ا���ص  90٪ يف ح��م��اي��ة  ب��ن�����ص��ب��ة  ف���ع���ال 

كورونا. فرو�ص 

ب���ع���د اأخ����ب����ار الأ�����ص����ب����وع امل����ا�����ص����ي، ك��ان��ت 

تكافح  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  احل��ك��وم��ات يف ج��م��ي��ع 

املتمثل  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  ال��ت��ح��دي  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

يف ن�����ص��ر ل��ق��اح ف���اي���زر، امل��ط��ل��وب ت��خ��زي��ن��ه يف 

اأقل بكثر. درجات حرارة 

و   Pfizer ل������ق������اح������ا  ي�����������ص�����ت�����خ�����دم 

ب���ا����ص���م  ُت�����ع�����رف  ت���ق���ن���ي���ة   Moderna

اجل�����ص��م  يف  ُت����دخ����ل  وال����ت����ي   ،mRNA
ت�����ص��ل�����ص��ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات وراث���ي���ة 

خل��الي��ا ال�����ص��خ�����ص املُ��ل��ق��ح لإن���ت���اج امل�����ص��ادات 

مناعية. ا�صتجابة  وتوليد 

اأك��ر  اإىل  النفط  مكا�صب  ت�صارعت  وق��د 

اأخبار لقاح موديرنا. 3٪ بعد  من 

ارتداء الكمامات استراتيجية ناجعة في الوقاية من كوفيد-19

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

العربية-وكالت

ت��ع��م��ل ���ص��رك��ة ط���ران الإم�����ارات م��ع ���ص��رك��ات 

الأدوي�������ة ال��ع��امل��ي��ة، مب���ا يف ذل����ك ���ص��رك��ة ف��اي��زر، 

لقاحات  لتوزيع  اللوج�صتية  التحديات  ملواجهة 

ف���رو����ص ك���ورون���ا، وف���ق���اً ل��رئ��ي�����ص ال�����ص��رك��ة تيم 

كالرك.

الأمركية   »CNBC« ل�صبكة  وقال كالرك 

اأف�����ص��ل  ت��ب��ن��ي  ال�����ص��ن��اع��ة حت�����اول  »اإن  الأح�������د، 

الطرف  اإم��دادات  �صل�صلة  ت�صمل  التى  املمار�صات 

ال���ث���ال���ث، ل�����ص��م��ان ج��ل��ب ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا اإىل 

الأ�صواق التى حتتاجها ب�صدة«.

اأن  فايزر،  �صركة  اأعلنت  املا�صي  الأ�صبوع  ويف 

ال��ل��ق��اح ال���ذي مت ت��ط��وي��ره ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صركة 

من  ب���اأك���ر  ف���ّع���ال  الأمل���ان���ي���ة،   BioNTech
اإن  ك�����الرك  وق�����ال  ك����وف����ي����د-19،  ع����الج  يف   ٪90

العاملة  ال�صركات  الإم��ارات وغرها من  طران 

فايزر  �صركة  م��ع  يعملون  ال��ط��ران  �صناعة  يف 

لنقل  املعقدة  اللوج�صتية  اخلدمات  تقدمي  على 

لقاحها اإىل العامل.

اللوج�صتية  اخل��دم��ات  اإن  ك���الرك:  واأ���ص��اف��ت 

لتوزيع هذا اللقاح �صيكون حتدياً كبراً ل�صناعة 

ال���ط���ران اأث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ح��ن وال��ت��خ��زي��ن، 

ح��ي��ث ي��ج��ب الح��ت��ف��اظ ب��ال��ل��ق��اح��ات يف درج���ات 

درجة   100 ناق�ص  عند  للغاية  منخف�صة  ح��رارة 

فهرنهايت )-70 درجة مئوية( من اأجل احلفاظ 

املثلى. الفعالية  على 

وق�����ال ك������الرك، »ن��ع��م��ل ع��ل��ى حم���اول���ة ن��ق��ل 

ف���ى ح���اوي���ات خم�����ص�����ص��ة م�صممة  ف���اي���زر  ل��ق��اح 

من  امل�صتوى  ه��ذا  عند  واإبقائها  طائراتنا،  على 

احل�����رارة ع��رب م��ن��اط��ق ال��ت��وزي��ع ». م�����ص��راً اإىل 

اإم��ك��ان��ات ال�����ص��رك��ة، »ل��دي��ن��ا امل����ربدات، وث��الج��ات 

التجميد، وال�صيطرة اللوج�صتية ك�صركة طران 

ل��ن��ق��ل ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات اإىل اأج�����زاء م��ت��ع��ددة من 

العامل حيث ل ميكن لالآخرين تقدميه«.

التوقعات  على  بناء  اإن��ه  فايزر  �صركة  وقالت 

مليون   50 اإىل  ي�صل  م��ا  اإن��ت��اج  تتوقع  احل��ال��ي��ة، 

 1.3 اإىل  ي�صل  وم���ا   ،2020 ع���ام  يف  ل��ق��اح  ج��رع��ة 

�صركات  ت�صعى  فيما   ،2021 ع��ام  يف  جرعة  مليار 

اأدوية اأخرى للتو�صل اإىل لقاحات وهي حالياً يف 

اللقاحات  وت�صمل  ال�صريرية،  التجارب  مرحلة 

ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ق��اح��ات من 

و«جون�صون  و«ا�صرازينيكا«،  »مودرنا«،  �صركات 

اآند جون�صون«.

امل���زي���د من  م���ا مت ط���رح  »اإذا  ك����الرك:  وق����ال 

اللقاحات يف ال�صوق، والتي رمبا ل تكون مرهقة 

للغاية فيما يتعلق بظروف نقلها – خا�صًة فيما 

فر�صة  ل��دي��ن��ا  ف���اإن   - احل����رارة  ب���درج���ات  يتعلق 

اأف�صل لإخراجها يف وقت اأقرب.

شركة طيران عربية تعرض خدماتها لتوزيع لقاح كورونا

 أول مذيعة تعمل بالذكاء الصناعي 
تنضم لفريق تلفزيوني

صيني يشتري الحمامة البلجيكية 
»نيو كيم« مقابل 1.6 مليون يورو 

تحذير من المضادات الحيوية 
لألسنان وقت إغالق كورونا

العربية-وكالت

ال�صريع،  التكنولوجي  التقدم  مع 

دخ�����ل ال�����ذك�����اء ال�������ص���ن���اع���ي يف ع���دة 

جمالت.. منها ال�صحافة والإعالم.

تتح�صر  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وروي���ا  ويف 

ل��الن�����ص��م��ام  اإخ���ب���اري���ة  م��ذي��ع��ة  اأول 

ب��ي  »اإم  ق�����ن�����اة  ع����م����ل  ف�����ري�����ق  اإىل 

.)MBN(»اإن

ف�������اأول م���ذي���ع���ة اإخ����ب����اري����ة ت��ع��م��ل 

قريبا  تن�صم  ال�صطناعي  بالذكاء 

 MBN ق����ن����اة  ع���م���ل  ف����ري����ق  اإىل 

الكورية اجلنوبية. واملذيعة املرتقبة 

تت�صمن  ل��ت��دري��ب��ات،  حاليا  تخ�صع 

ن����ربة ���ص��وت��ه��ا وت���ع���ب���رات وج��ه��ه��ا، 

كلمة  األ��ف  م�صاركة  ت�صتطيع  حيث 

يف الدقيقة.

اإن لديها  ال��ق��ن��اة  م�����ص��وؤول��و  وق���ال 

وبفاعلية  الأخبار  تو�صيل  يف  �صرعة 

عالية.

و���ص��ي��ن�����ص��م ل��ف��ري��ق ال��ق��ن��اة اأي�����ص��ا 

ك�����ات�����ب �����ص����ح����ايف ي���ك���ت���ب وي���ر����ص���ل 

املحتوى لإدارة املنتجني.

خطرا  ت�صكل  قد  التطورات  هذه 

ال���ع���ام���ل���ني يف جم���ال  ع���ل���ى م����ئ����ات 

والتلفزيون. ال�صحافة 

رو�سيا اليوم- وكالت

»نيو  البلجيكية  احل��م��ام��ة  دخ��ل��ت 

ك��ي��م« ال��ت��اري��خ ب��اع��ت��ب��اره��ا احل��م��ام��ة 

الأغلى يف اأوروبا بعد »�صفقة املو�صم« 

التي كان بطلها رجل اأعمال �صيني.

واحل��م��ام��ة »الأن���ث���ى« ال��ب��ال��غ��ة من 

مقابل  بيعها  ج��رى  �صهرا   24 العمر 

1.6 مليون يورو )1.9 مليون دولر).

احلمام  لبيع  »بيبا«  ل�صركة  ووفقا 

يف ب��ل��ج��ي��ك��ا، ا����ص���رى احل��م��ام��ة »ن��ي��و 

ك���ي���م« وه����ي اأن���ث���ى ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 

جا�صتون  الأب  بربيتها  ق��ام  عامني، 

ف��ان دي ووي��ر وابنه ك��ورت يف برلر 

بالقرب من مدينة اأنتويرب.

وجت�������اوز ث���م���ن احل���م���ام���ة ال���رق���م 

يف  ح��م��ام��ة  لأغ��ل��ى  ال�����ص��اب��ق  القيا�صي 

ي��ورو،  مليون   1.3 بلغ  ال��ذي  اأوروب����ا، 

»نيو  رفيق  »اأرم��ان��دو«  ثمن  وك��ان هو 

كيم« يف عام 2019.

مبيعات  م��ن��دوب  يل  ���ص��ورد  وق����ال 

الأملانية،:  الأنباء  لوكالة  »بيبا«  مزاد 

»ب��ل��ج��ي��ك��ا ه��ي م��ه��د ري��ا���ص��ة ���ص��ب��اق��ات 

ياأتي  احل��م��ام  اأن���واع  اأف�صل  احل��م��ام.. 

بلجيكا«. من 

البلجيكيني  املربني  اأن  واأ�صاف يل 

ل ي��رب��ح��ون ع����ادة اأم������وال ك���ب���رة يف 

من  ب��دل  مييلون  ب��ل  ال�����ص��ب��اق،  حلبة 

ذلك اإىل ك�صب املال من الطيور التي 

من  ال�صني  يف  اأن��ه  مو�صحا  يربونها، 

امل��م��ك��ن ال��ف��وز ب��ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة كبرة 

ال�صباقات. من 

اإن احل��م��ام��ة  وق����ال مم��ث��ل »ب��ي��ب��ا« 

طائر  اأف�صل  كانت  نف�صها  كيم«  »نيو 

 ،2018 ع�����ام  يف  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف  ����ص���غ���ر 

ل��ك��ن م���ن ال���ن���ادر اأن جت��ل��ب الأ���ص��ع��ار 

هي  ل�صرائها  دفعها  مت  التي  املذهلة 

و«اأرماندو«.

و����ص���رح ب����اأن ح��م��ام ف���ان دي ووي���ر 

»معروف يف جميع اأنحاء العامل«، لكن 

الثنائي �صيتقاعد من هذه الريا�صة.

املتوقع  م��ن  ط��ائ��را،   445 بيع  وم��ع 

امل������زاد ع����دة م���الي���ني م��ن  اأن ي��ح��ق��ق 

اليورو قبل اأن ينتهي.

العربية-وكالت

و�صفات  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ك�صفت 

امل�������ص���ادات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي جل���اأ اإل��ي��ه��ا 

اأط���ب���اء الأ���ص��ن��ان يف اإجن���ل���را ارت��ف��ع��ت 

مب��ق��دار ال��رب��ع يف وق��ت �صابق م��ن هذا 

العام، حتديًدا يف الفرة ما بني اأبريل 

ويوليو 2020.

وب��ح�����ص��ب م���ا ن�����ص��رت��ه »دي���ل���ي م��ي��ل« 

زاد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   Daily Mail
ا���ص��ت��ه��الك امل���ر����ص���ى يف ت��ل��ك ال��ف��رة 

 ٪25 ب��ن�����ص��ب��ة  ل���ل���م�������ص���ادات احل���ي���وي���ة 

 2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  بنف�ص  مقارنة 

وب��ل��غ��ت ال������ذروة يف ي��ون��ي��و ح��ي��ث ح��ال 

اإمكانية  من  التجوال  وحظر  الإغ��الق 

لتلقي  م��واع��ي��د  على  امل��ر���ص��ى  ح�صول 

العالج املالئم يف العيادات.

بحثية  ورق�����ة  يف  اخل�����رباء  وك�����ص��ف 

ج��دي��دة اأن م��ع��دلت و���ص��ف امل�����ص��ادات 

احليوية كانت الأعلى يف لندن، بزيادة 

ال��ث��الث��ة من  الأ���ص��ه��ر  60٪ يف  ق��دره��ا 

اأبريل اإىل يوليو 2020.

م�صادات حيوية غر �صرورية

و�صف  اأن  حقيقة  من  الرغم  وعلى 

امل���������ص����ادات احل���ي���وي���ة غ����ر ����ص���روري 

و«غ���ر م��ن��ا���ص��ب« يف ح��ال��ة ع��دم وج��ود 

و�صفها  ي��ت��م  ي���زال  ل  اأن���ه  اإل  ع����دوى، 

ع���ن ط��ري��ق اخل���ط���اأ لأ���ص��ي��اء م��ث��ل اأمل 

الأ�صنان والتهاب لب ال�صن، اأي التهاب 

الأن�صجة يف و�صط ال�صن.

واأعرب الباحثون عن قلقهم من اأن 

احليوية  امل�صادات  و�صف  يف  الإف��راط 

ل��ل��م��ر���ص��ى، ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون ال��ع��الج 

وهي  اأخ��رى  م�صكلة  تفاقم  اإىل  ي��وؤدي 

امليكروبات. مقاومة م�صادات 

وحت���������دث م����ق����اوم����ة امل����ي����ك����روب����ات 

ل��الأدوي��ة وامل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة، عندما 

ت���ت���ك���ي���ف ال���ب���ك���ت���ري���ا وامل����ي����ك����روب����ات 

امل��واد  على  فعل  ك��رد  وتتطور  الأخ��رى 

احلديثة  ل��ه��ا  وامل�����ص��ادات  الكيميائية 

امل�����ص��م��م��ة ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه��ا، وم����ن ثم 

ت�صبح »جراثيم خارقة« �صديدة القوة، 

ل ميكن التغلب عليها ب�صهولة.

ال�صحة  منظمة  ت��ق��دي��رات  وت�صر 

اخل��ارق��ة  اجل���راث���ي���م  اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

 10 ���ص��ت��وؤدي اإىل وف���اة م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 

م��الي��ني ���ص��خ�����ص ���ص��ن��وًي��ا ب��ح��ل��ول ع��ام 

رمب��ا حتدث  الوفاة  ح��الت  واأن   ،2050

ب�����ص��ب��ب ع����دوى غ��ر ق��ات��ل��ة اأو م��وؤذي��ة 

بالأ�صا�ص.

وت����ق����ول ال���ب���اح���ث���ة دك����ت����ور وي���ن���دي 

اإن  مان�ص�صر:  جامعة  من  طوم�صون 

ع��ق��اق��ر منقذة  احل��ي��وي��ة  »امل�������ص���ادات 

املري�ص  اإليها  يحتاج  عندما  للحياة، 

بالفعل«.

التنازيل،  الجتاه  من  �صنوات  وبعد 

اإىل  ال���ت���ج���وال  وح���ظ���ر  الإغ������الق  اأدى 

منا�صبة  رع��اي��ة  اإىل  احل�صول  �صعوبة 

وامل�صت�صفيات  ال��ع��ي��ادات  يف  ل��الأ���ص��ن��ان 

خالل جائحة كورونا.

ولكن يحذر الباحثون من اأنه يجب 

الح���را����ص م��ن ت��ك��رار م��ا ح���دث م��رة 

اإذا ما مت فر�ص الإغ��الق العام  اأخ��رى 

الثانية  امل��وج��ة  تف�صي  ب�صبب  جم���دًدا 

من كوفيد-19.

ال�صديدة القت�صار على اللتهابات 

وي��ن�����ص��ح ال���ب���اح���ث���ون ب�����اأن ي��ق��ت�����ص��ر 

حالت  على  احليوية  امل�صادات  و�صف 

ع���الج ال��ت��ه��اب��ات الأ����ص���ن���ان ال�����ص��دي��دة، 

التي ي�صاحبها تورم الوجه على �صبيل 

امل���ث���ال، م���ع م�����ص��اع��ف��ات م��ث��ل ارت���ف���اع 

درجة حرارة اجل�صم.

م��ع��ظ��م  اأن  ال����ب����اح����ث����ون  وي����و�����ص����ح 

ال��ت��ه��اب��ات الأ����ص���ن���ان مي��ك��ن ال�����ص��ي��ط��رة 

ع��ل��ي��ه��ا ع��ن ط��ري��ق ال��ع��الج يف ع��ي��ادات 

دون  ال��ع��دوى،  م�صدر  ب��اإزال��ة  الأ�صنان 

ويتم  ح��ي��وي��ة،  م�����ص��ادات  اإىل  احل��اج��ة 

بعدئذ عمل ح�صو الأ�صنان، وهو ما مل 

اإليها،  امل�صار  الفرة  يكن متاًحا خالل 

ل���ذا جل���اأ م��ع��ظ��م اأط���ب���اء الأ���ص��ن��ان اإىل 

ون�صحوهم  ُبعد  عن  مر�صاهم  متابعة 

امل�����ص��ادات  اأو  الأمل  م�صكنات  بتعاطي 

احليوية، عندما كانت تقت�صي احلالة.

ت��ق��ري��ر ����ص���ادر ع���ن جل��ن��ة  اأن  ك��م��ا 

التابعة  الجتماعية  والرعاية  ال�صحة 

ب��اأن  اأف���اد  ال��ربي��ط��اين  ال��ع��م��وم  ملجل�ص 

ب��ع�����ص احل�������الت مل مي���ك���ن ع��الج��ه��ا 

حالت  بينها  من  احليوية،  بامل�صادات 

ال��ت��ه��اب ال��ع�����ص��ب، وال��ت��ي رمب���ا تظهر 

على اأنها اأمل يف الأ�صنان.

واأو�صح التقرير اأن و�صف امل�صادات 

الأمل  ع�����الج  اإىل  ي������وؤد  مل  احل���ي���وي���ة 

ال��ع��دوى  م�صدر  على  تق�ص  مل  واأن��ه��ا 

بع�ص  لتفاقم  اأدى  مما  نهائي،  ب�صكل 

احلالت.

�صاندر�صون  �صوزي  دكتور  و�صرحت 

م���ن الحت�����اد ال��ع��امل��ي ل��ط��ب الأ���ص��ن��ان 

يقت�صر  ل  الأ����ص���ب���اب  »ل���ه���ذه  ق��ائ��ل��ة: 

خطر امل�صادات احليوية على عدم حل 

اإنها  ب��ل  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  على  امل�صكلة 

فقدان  خطر  م�صكلة  يف  تت�صبب  اأي�صا 

قدرة املري�ص على مقاومة العدوى«.

الباحثون  يو�صي  املنطلق  ومن هذا 

ب�صرورة �صمان ا�صتمرار تقدمي رعاية 

الأ����ص���ن���ان ب��و���ص��ع ط��ب��ي��ع��ي اجل���دي���د يف 

زم���ن ك���وف���ي���د-19، م���ن خ���الل ت��اأم��ني 

لعالج  عاجلة  مواعيد  على  احل�صول 

احل�������الت امل���ت���ف���اق���م���ة ب����ج����ودة ع��ال��ي��ة 

وا���ص��ت��خ��دام امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة ب��اأق��ل 

قدر ممكن.


