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اطمئن على خطط حماية صحة المواطنين وامنهم

الملك :نقدر جهود منتسبي
«األمن» بأداء الواجب
االنباط -عمان

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين ،القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
تقديره للجهود التي يبذلها منت�سبو مديرية الأمن العام يف تاأدية
الواجب ،خ�سو�ساً خالل اأزمة «كورونا» .و�سدد جاللته ،خالل زيارته
اإىل مديرية الأمن العام ام�ص الثالثاء ،ولقائه مع مدير الأمن العام
اللواء الركن ح�سني احلوامتة وم�ساعديه ،بح�سور �سمو الأمري را�سد
بن احل�سن ،على دعمه الكامل جلميع مرتبات مديرية الأمن العام،
وقال «اأحيي كل رفاق ال�سالح من ال�سباط و�سباط ال�سف والأفراد
يف الأجهزة الأمنية» .واأكد جاللة امللك اأهمية دمج الأجهزة الأمنية
يف رفع كفاءة التن�سيق والتكاملية بني خمتلف املرتبات ،وامل�ساهمة يف

ال�ستخدام الأمثل للقوى الب�سرية وتخفي�ص النفقات.
اىل ذلك وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين احلكومة ليكون املركز
الوطني لالأمن واإدارة الأزمات ،املرجعية لإدارة اأزمة كورونا ،لدوره
املهم يف توحيد اجلهود ،موؤكداً اأهمية العمل بني جميع املوؤ�س�سات
بروح الفريق لنكون يداً واحدة.
واأك��د جاللته ،خالل تروؤ�سه اجتماعاً ملجل�ص ال�سيا�سات الوطني
ام�ص الثالثاء ،بح�سور �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ،ويل
العهد ،اأن حماية الأردنيني و�سحتهم اأولوية ،م�سدداً على �سرورة
ف��ر���ص �سيادة ال�ق��ان��ون حلماية امل��واط�ن��ني ،وع��دم العمل على �سكل
«الفزعة».
التفا�صيل �ص «»2

جاللته« :الوطني الدارة االزمات» المرجعية
الدارة أزمة كورونا
وزير المياه ورئيس هيئة االستثمار
يبحثان أوجه التعاون المشترك
االنباط -عمان

ب �ح��ث وزي � ��ر امل� �ي ��اه وال � ��ري ال��دك �ت��ور
معت�سم �سعيدان ام�ص الثالثاء ،ورئي�ص
هيئة ال�ستثمار ال��دك�ت��ور خالد ال��وزين،
اأوج � � � ��ه ال � �ت � �ع� ��اون امل� ��� �س ��رك ل�ت���س�ج�ي��ع
ال� �س �ت �ث �م��ار ،وال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ت�ن�م��وي��ة
الزراعية وال�سناعية وغريها ،وتب�سيط
اجراءات احل�سول على اخلدمات وتذليل

ال �ع �ق �ب��ات ام � ��ام امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن امل�ح�ل�ي��ني
والجانب يف جميع مناطق اململكة.
واو�سح بيان �سادر عن وزارة املياه ،اأن
ال��وزي��ر �سعيدان ق��ال اإن ال ��وزارة �سارعت
ل �ع �م��ل ن� �ظ ��ام م ��وح ��د خل� ��دم� ��ات ق �ط��اع
امل �ي��اه ،واأط�ل�ق��ت جمموعة م��ن اخل��دم��ات
الل�ك��رون�ي��ة امل�ت�م�ي��زة مب��ا ي�سهل اجن��از
املعامالت.
التفا�صيل �ص «»5

وزارة اإلدارة المحلية تقر تعليمات إعداد
مشروع الموازنة التقديرية للبلديات
االنباط -عمان
أاق ��رت وزارة الإدارة املحلية التعليمات
املتعلقة ب� إاع��داد م�سروع امل��وازن��ة التقديرية
ل�ل�ب�ل��دي��ات وجم��ال ����ص اخل ��دم ��ات امل���س��رك��ة،
وج ��دول ت�سكيالت ال��وظ��ائ��ف لل�سنة املالية
.2021
وق � ��ال م �� �س��اع��د الأم� � ��ني ال� �ع ��ام ل �� �س �وؤون
اخل��دم��ات امل�ه�ن��د���ص ح���س��ني م �ه �ي��دات ام����ص

الصرايرة :التوصية بتوزيع  50مليون دوالر
على الشركاء في شركة برومين األردن
االنباط-عمان
ق ��ال رئ�ي����ص جم�ل����ص اإدارة ��س��رك��ة ب��روم��ني
الأردن ،ج �م��ال ال �� �س��راي��رة ،اإن جم�ل����ص اإدارة
ال���س��رك��ة اأو� �س��ى للهيئة ال�ع��ام��ة ال �ت��ي �ستعقد
اجتماعها ال�سنوي العادي يوم الأربعاء املوافق
 25ت�سرين الثاين اجلاري ،بتوزيع اأرباح نقدية
ع�ل��ى ال �� �س��رك��اء بن�سبة  %١٩.٩م��ن راأ�� ��ص امل��ال
وبقيمة  50مليون دولر.
واأو� �س��ح ال���س��راي��رة ،اأن “برومني الأردن ”

خبير فلسطيني يحذر من استيالء
إسرائيل على أراض بالقدس الشرقية
االنباط-وكاالت
ح��ذر خليل التفكجي ،اخلبري الفل�سطيني
ال �ب ��ارز يف � �س �وؤون ال� �س �ت �ي �ط��ان ،م��ن ا��س�ت�ي��الء
اإ�سرائيل ،على املزيد من الأرا�سي الفل�سطينية،
يف مدينة القد�ص ال�سرقية
وجاء حتذير التفكجي ،بعد اإعالن احلكومة
الإ�سرائيلية اإط��الق عملية ت�سجيل الأرا��س��ي
يف املدينة .ونقلت القناة الإ�سرائيلية ال�سابعة،
ال�ث��الث��اء ،ع��ن وزي��ر ال�ق��د���ص الإ��س��رائ�ي�ل��ي رايف
ب��ريت ����ص ق��ول��ه ح�ق�ي�ق��ة اأن م �ع �ظ��م الأرا�� �س ��ي
ال��واق�ع��ة يف اجل ��زء ال���س��رق��ي م��ن ال�ق��د���ص غري
م���س�ج�ل��ة ب���س�ك��ل ��س�ح�ي��ح ،ه��و اأم� ��ر ك ��ان يجب

معاجلته لفرة طويلة واأ�ساف بريت�ص القد�ص
امل ��وح ��دة ل�ي���س��ت � �س �ع��ا ًرا ،اإن �ه��ا روؤي� ��ة ي �ج��ب اأن
تنطبق على اجل��زء ال�سرقي من املدينة متامًا
كما تنطبق على غربي املدينة.ولفتت املحطة
الإ�سرائيلية اإىل اأن  %5فقط من اأرا�سي القد�ص
ال�سرقية م�سجلة ب�سجل الأم��الك الطابو  ،يف
ح��ني اأن ب��اق��ي الأرا� �س��ي غ��ري م�سجلة ر�سميا.
واع�ت��رب التفكجي ال��ذي ي�سغل من�سب مدير
دائ��رة اخل��رائ��ط يف جمعية ال��درا��س��ة العربية،
بالقد�ص ،اأن الإعالن الإ�سرائيلي ياأتي يف �سياق
(اأ��س��رل��ة) مدينة القد�ص وحم��اول��ة ال�ستيالء
على املزيد من الأرا�سي الفل�سطينية فيها

التفا�صيل �ص «»8

حققت منذ تاأ�سي�سها جن��اح��ات مم�ي��زة ،اإذ تعد
ال�سركة الأردن �ي��ة ال��وح�ي��دة التي تنتج وت�سنع
م � ��ادة ال ��ربوم ��ني وم �� �س �ت �ق��ات �ه��ا ،ال �ت��راب� � � ��روم
وب��روم�ي� � ��د ال���س��ودي� � ��وم وب��روم�ي� � ��د الكال�سيوم
وب��روم �ي� � � ��د ال �ه �ي��دروج �ي� � � ��ن وه �ي��دروك �� �س � � �ي��د
البوتا�س��يوم ،وت�سدر هذه املنتجات اإىل حوايل
 30دول � ��ة ح� ��ول ال� �ع ��امل ،وت �� �س��اه��م يف ت��دع�ي��م
القت�ساد الكلي للبالد.

التفا�صيل �ص «»6

الثالثاء ،اإن ال��وزارة �ستبداأ مناق�سة موازنة
البلديات والبالغ عددها  100بلدية يف بداية
كانون الأول ،وذلك ح�سب التعليمات املتعقلة
بذلك ،موؤكدا على البلديات اإح�سار م�سودة
امل��وازن��ة وك��اف��ة الكتب وال �ق��رارات وال��وث��ائ��ق
الالزمة لتحويل املوظفني للوظائف بالعقود
املف�سلة اأو تغيري م�سمياتهم الوظيفية.

التفا�صيل �ص «»2

الشريدة :البدء بتحديث خطة االستجابة
االردنية لالزمة السورية 2023-2021
االنباط -عمان

اكد وزير التخطيط والتعاون الدويل
ن��ا��س��ر ال���س��ري��دة ان ال � ��وزارة ق��د �سرعت
ب �ت �ح��دي��ث خ �ط��ة ال� �س �ت �ج��اب��ة ل��الزم��ة
ال�سورية ( ،)2023 -2021وذلك بالتوا�سل
والتن�سيق م��ع املجتمع ال ��دويل وب�ه��دف
تخفيف الأعباء القت�سادية املرتبة على
احلكومة الأردنية جراء اأعباء ا�ست�سافة

ال��الج �ئ��ني ال �� �س��وري��ني وان �ت �� �س��ار جائحة
كورونا.
وا�سار الوزير ال�سريدة اىل انه وبهدف
ت�سليط ال�سوء علي اجلهود املبذولة من
قبل احلكومة الأردنية ملجابهة تف�سي وباء
فايرو�ص كورونا بني الالجئني ال�سوريني
املقيمني داخ��ل املخيمات ويف املجتمعات
امل�ست�سيفة..
التفا�صيل �ص «»6

العرقان  :دمار شامل طال القطاعات التجارية
املفرق  -االنباط  -يو�صف امل�صاقبة
اأكد رئي�ص غرفة جتارة املفرق الدكتور خريو
العرقان اأن الو�سع التجاري يعي�ص يف ظروف
�سعبة ل ي��رث��ى لها ب�سبب اأي ��ام احل�ظ��ر والتي
دفعت ببع�ص التجار اإىل اإغالق حمالتهم لعدم
متكنهم من الوفاء باللتزامات املالية املرتبة
عليهم
واأ�ساف الدكتور العرقان يف ت�سريح �سحفي
ال�ي��وم اأن البع�ص ل ميلك اأج ��رة ال�ع�ق��ار لديه

فكيف �سيتمكن من �سراء اخلبز لأ�سرته ،منوهاً
اأن واقع احلال للتجار ينذر بكارثة من ال�سعب
مواجهتها م�ستقبال
واأ�سار الدكتور العرقان اإىل اأن اخل�سائر التي
تكبدها يف اأيام احلظر مباليني الدنانري ب�سبب
اأيام احلظر الأخرية مبا فيها اأيام اجلمع والتي
اأدت اإىل وقوع العديد من التجار مبعاناة كبرية
ن�ظ��را الل �ت��زام��ات امل��رت�ب��ة عليه ول ي�ستطيع
الوفاء بها

التفا�صيل �ص «»4

دعوا الوزير يعمل بصمت والنتائج تتحدث
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الفلسطيني أقوى من جبروت االحتالل :أسامة
إرادة األسير
ّ
شهادة جامع ّي ٍة
األشقر محكوم  149سنة يعقد قرانه ويحصل على
ٍ
االنباط-وكاالت
ُوا�سل الأ�سرى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني
ي ِ
ت �� �س �ج �ي��ل الأرق � � � ��ام ال �ق �ي��ا� �س � ّي��ة يف م��واج �ه��ة
و�سجانيه ،ليوؤ ّكدوا للعامل
جربوت الحتالل ّ
ول��الح �ت��الل و� �س �ع �ب �ه��م ولأ ّم� �ت� �ه ��م اأ ّن ع�ت�م��ة
ال�سجن اأوهن من اأنْ ُت�سعِفهم أا ْو تقتِن�ص من
ع��زمي�ت�ه��م واإرادت� �ه ��م .ومل مي�ن��ع ال���س�ج��ن ول
اأ�سواره ،منار اخلالوي ( 27عامًا) من مدينة
بيت حلم ،من اأنْ تر�سم احلياة من عمق الأمل
واحلرمان ،باإ�سرارها على الرتباط بالأ�سري

اأ�سامة الأ��س�ق��ر ،املحكوم بال�سجن  8م�وؤب��دات
و 50ع��ا ًم��ا .اأن ��ا ل اأع ��رف ل ب��الح �ت��الل ول
ب�سجونه واأحكامه  ،قالت منار لوكالة الأنباء
الفل�سطين ّية (وف��ا) ،وهي التي عقدت قرانها
اأم����ص ع�ل��ى الأ� �س��ري الأ��س�ق��ر م��ن ق��ري��ة �سيدا
�سمال طولكرم ،يف حفل نظمته هيئة �سوؤون
الأ�سرى واملحررين ،ووزارة الثقافة ،والحتاد
العام للكتاب والأدباء مبدينة البرية
منار التي مل يجمعها مع اأ�سامة اأية �سورة
اأب � �دًا ،ل ت�ستطيع زي��ارت��ه ،لأ ّن ��ه وف��ق ق��وان��ني
الحتالل اجلائرة ،ل ي�سمح بزيارة اأي اأ�سري

با�ستثناء ق��راب�ت��ه م��ن ال��درج��ة الأوىل .اأم�ص
و� �س��ط ح �� �س��ور م�ه�ي��ب م��ن الأه� ��ل والأق � ��ارب
وامل� �ح� �ب ��ني ومم �ث �ل��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ر� �س �م �ي��ة
وال���س�ع�ب�ي��ة ع �ق��دت م �ن��ار ق��ران�ه��ا ع�ل��ى اأ��س��ام��ة
لتتم ّكن من زيارته وروؤيته للم ّرة الأوىل على
اأر�ص الواقع ولي�ص عرب ال�سور
اإىل ذلك ،منحت جامعة القد�ص املفتوحة،
اأم����ص الث�ن��ني ،اأيْ يف نف�ص ي��وم عقد ال�ق��ران،
الأ�سري اأ�سامة الأ�سقر درجة البكالوريو�ص يف
تخ�س�ص تعليم الجتماعيات من كلية العلوم
ال��رب��وي��ة يف اجل��ام �ع��ة ،وذل ��ك ب�ع��د اج�ت�ي��ازه

م�ت�ط� ّل�ب��ات ال �ت �خ��رج ��س�م��ن ب��رن��ام��ج التعليم
لالأ�سرى داخل �سجون الحتالل ،الذي تنفذه
جامعة القد�ص املفتوحة بالتعاون م��ع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة �سوؤون
الأ�سرى واملحررين
ومنح رئي�ص اجلامعة اأ .د .يون�ص عمرو،
عائلة الأ�سري �سهادة ابنها ،فهو اأحد خريجي
اجل��ام �ع��ة ل�ل�ف��وج ال �ث��اين م��ن الأ� �س ��رى داخ��ل
خريجا.
ال�سجون البالغ عددهم ()246
ً

التفا�صيل �ص «»8

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك :نقدر جهود منتسبي «األمن» بأداء الواجب
االنباط-عمان

اأك��د جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،القائد
االأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،تقديره للجهود
التي يبذلها منت�سبو مديرية االأمن العام
يف ت �اأدي��ة ال��واج��ب ،خ�سو�ساً خ��الل اأزم��ة
“كورونا” .و�سدد جاللته ،خ��الل زيارته
اإىل مديرية االأم��ن ال�ع��ام ام�س الثالثاء،
ولقائه مع مدير االأمن العام اللواء الركن
ح���س��ن احل ��وامت ��ة وم �� �س��اع��دي��ه ،ب�ح���س��ور
�سمو االأم��ري را�سد بن احل�سن ،على دعمه
ال �ك��ام��ل جل�م�ي��ع م��رت �ب��ات م��دي��ري��ة االأم ��ن
ال�ع��ام ،وق��ال “اأحيي كل رف��اق ال�سالح من
ال �� �س �ب��اط و� �س �ب��اط ال �� �س��ف واالأف � � ��راد يف
االأجهزة االأمنية”.
واأك��د جاللة امللك اأهمية دمج االأجهزة
االأمنية يف رفع كفاءة التن�سيق والتكاملية
ب� ��ن خم �ت �ل��ف امل� ��رت � �ب� ��ات ،وامل �� �س ��اه �م ��ة يف
اال�� �س� �ت� �خ ��دام االأم � �ث� ��ل ل �ل �ق��وى ال �ب �� �س��ري��ة
وتخفي�س النفقات.
واط� �م� �اأن ج��الل �ت��ه ع �ل��ى � �س��ري اخل�ط��ط
واالإج� � � ��راءات امل �ت �خ��ذة م��ن ق �ب��ل م��دي��ري��ة
االأم � ��ن ال� �ع ��ام حل �م��اي��ة � �س �ح��ة امل��واط �ن��ن
واأمنهم ،وتعزيز �سيادة القانون.
وج ��دد ج��الل�ت��ه ال �ت �اأك �ي��د ع�ل��ى � �س��رورة
التزام اجلميع باإجراءات ال�سالمة العامة

وو� �س��ع ال�ك�م��ام��ة واحل �ف��اظ ع�ل��ى التباعد
االجتماعي ،ملواجهة وباء كورونا.

وا��س�ت�م��ع ج��الل�ت��ه ،خ��الل ال ��زي ��ارة ،اإىل
اإيجاز قدمه اللواء الركن احلوامتة حول

اال� �س��رتات �ي �ج �ي��ات االأم �ن �ي��ة واالإج� � � ��راءات
االإداري ��ة التي تتخذها املديرية لالرتقاء
ب �اأداء منت�سبيها ،والواجبات التي تنفذها
ب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع ال �ق��وات امل�سلحة
االأردن� �ي ��ة – اجل �ي ����س ال �ع��رب��ي وال � ��وزارات
واملوؤ�س�سات ،ل�سمان اإنفاذ القانون وتر�سيخ
� �س �ي��ادت��ه وف� �ق� �اً مل� �ب ��ادئ ال� �ع ��دل وامل �� �س ��اواة
واحل � �ي� ��ادي� ��ة ،ويف اإط � � ��ار م ��ن ال �� �س �ف��اف �ي��ة
واحرتام حقوق االإن�سان.
و أاك ��د ال �ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة اع�ت��زازه
وج �م �ي��ع م�ن�ت���س�ب��ي م��دي��ري��ة االأم� ��ن ال �ع��ام
ب��ال �ق �ي��ادة ال�ه��ا��س�م�ي��ة احل �ك �ي �م��ة ،وال��دع��م
املو�سول من جاللة القائد االأعلى للقوات
امل�سلحة ورع��اي�ت��ه الأب�ن��ائ��ه واإخ��وان��ه رف��اق
ال�سالح.
ك�م��ا اأك ��د ع�ل��ى امل�ع�ن��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة التي
يتحلى بها منت�سبو االأمن العام وعزميتهم
التي ي�ستمدونها م��ن دع��م جاللته ،الفتاً
اإىل اأن املديرية �سخرت جميع االإمكانات
وال� �ط ��اق ��ات ال �ب �� �س��ري��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة امل �ت��اح��ة
يف ��س�ب�ي��ل االرت� �ق ��اء مب �� �س �ت��وي��ات اخل��دم��ة
االأمنية وال�سرطية واالجتماعية املقدمة
للمواطنن.
وبن اأن منت�سبي االأم��ن العام �سيبقون
ع �ل��ى ال � � ��دوام ع �ن��د ح �� �س��ن ظ ��ن ق �ي��ادت �ه��م
الها�سمية ،عونا للوطن واملواطنن.

الملك« :الوطني الدارة االزمات» المرجعية الدارة أزمة كورونا
االنباط-عمان

وج � ��ه ج ��الل ��ة امل� �ل ��ك ع � �ب� ��داهلل ال �ث ��اين
احل �ك��وم��ة ل�ي�ك��ون امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�الأم��ن
واإدارة االأزم� � ��ات ،امل��رج �ع �ي��ة الإدارة اأزم ��ة
ك��ورون��ا ،ل ��دوره امل�ه��م يف ت��وح�ي��د اجل�ه��ود،
موؤكداً اأهمية العمل بن جميع املوؤ�س�سات
بروح الفريق لنكون يداً واحدة.
واأك��د ج��الل�ت��ه ،خ��الل ت��روؤ��س��ه اجتماعاً
ملجل�س ال�سيا�سات الوطني ام�س الثالثاء،
بح�سور �سمو االأم��ري احل�سن بن عبداهلل
ال�ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ،اأن حماية االأردن�ي��ن
و��س�ح�ت�ه��م اأول ��وي ��ة ،م �� �س��دداً ع�ل��ى � �س��رورة
فر�س �سيادة القانون حلماية املواطنن،
وعدم العمل على �سكل “الفزعة”.
واأع ��رب ج��الل��ة امل�ل��ك ،خ��الل االجتماع
ال � ��ذي ح �� �س��ره � �س �م��و االأم � ��ري ف�ي���س��ل ب��ن
احل �� �س��ن م���س�ت���س��ار ج��الل��ة امل �ل��ك ،رئ�ي����س
جمل�س ال�سيا�سات الوطني ،و�سمو االأمري
ع�ل��ي ب��ن احل���س��ن ،رئ�ي����س امل��رك��ز الوطني
لالأمن واإدارة االأزمات ،عن تقديره للقوات
امل�سلحة واالأج�ه��زة االأمنية على جهودهم
يف فر�س �سيادة القانون ،م�سدداً على اأنه ال
اأحد فوق القانون.
وع��ر جاللته ع��ن ثقته الكبرية بوعي
االأردنين يف التعامل مع فريو�س كورونا،
م� �وؤك ��داً اأن اجل�م�ي��ع م �� �س �وؤول ع��ن ح�م��اي��ة
نف�سه واأهله ،من خالل االلتزام باإجراءات
ال�سالمة.
واأو�� �س ��ح ج��الل �ت��ه اأن اجل �م �ي��ع ��س��رك��اء
يف حم��ارب��ة ك��ورون��ا ،داع �ي �اً امل��واط�ن��ن اإىل
االل �ت��زام بو�سع الكمامة وامل�ح��اف�ظ��ة على

التباعد االجتماعي.
واأك � � ��د ج ��الل ��ة امل� �ل ��ك � � �س� ��رورة ال� �ت ��زام
اجلميع باإجراءات ال�سالمة العامة ،الفتاً
اإىل اأن��ه يف ح��ال ع��دم ال�ت��زام �سخ�س واحد
فاإن ذلك �سيوؤثر على اجلميع.
و� �س��دد ج��الل�ت��ه ع�ل��ى � �س��رورة اأن تعمل
احلكومة ب�سفافية وبتن�سيق مع اجلميع،
ل �ت��و� �س �ي��ح خم �ت �ل��ف اخل� �ط ��ط واالأف� � �ك � ��ار
للمواطنن ،وكذلك االإجراءات التي يجب
ات�خ��اذه��ا ،خا�سة اأن امل��واط��ن ه��و ال�سريك
االأ�سا�سي يف الت�سدي للوباء.
واأكد جاللة امللك �سرورة دعم اخلدمات
الطبية امللكية وم��دي�ن��ة احل�سن الطبية
م��ن خم�ت�ل��ف م�وؤ��س���س��ات ال��دول��ة وب�اأق���س��ى
��س��رع��ة ،ل���س�م��ان تنفيذ اخل�ط��ط ال�ت��ي مت
و�سعها لتقدمي اأف�سل اخل��دم��ات الطبية

للمواطنن.
بدوره ،اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر
اخل�ساونة ،خالل االجتماع ،اأنه وبناء على
التوجيه امللكي ال�سامي �سيتم اإعادة تفعيل
خ�ل�ي��ة االأزم � ��ة يف امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل �الأم��ن
واإدارة االأزم � � ��ات ،مب��ا ي�ك�ف��ل اال��س�ت�ج��اب��ة
ال���س��ري�ع��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع اجل��ائ �ح��ة يف ظل
االنت�سار املجتمعي لفريو�س كورونا.
وع � ��ر� � ��س رئ� �ي� �� ��س ال � � � � � ��وزراء اجل� �ه ��ود
واالإج� � � � ��راءات ،ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا احل �ك��وم��ة
خ � ��الل ال� �ف ��رتة امل��ا� �س �ي��ة ،وال� �ت ��ي رف �ع��ت
وع��ززت قدرات القطاع ال�سحي يف اململكة
وزي��ادة ال�سعة ال�سريرية والكوادر الطبية
وال�ت�م��ري���س�ي��ة ،اإ� �س��اف��ة اإىل االإج� � ��راءات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�م��اي��ة ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي
ت�سكل خ��ط ال��دف��اع االأول يف التعامل مع

اجلائحة وتداعياتها.
ول �ف��ت رئ �ي ����س ال � � ��وزراء اإىل ال�ت�ن���س�ي��ق
امل���س�ت�م��ر ب��ن وزارة ال���س�ح��ة واخل��دم��ات
ال�ط�ب�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��و��س��ع
ال��وب��ائ��ي ،خ��ا��س��ة بالن�سبة للم�ست�سفيات
واإدام � �ت � �ه ��ا يف خ��دم��ة امل ��واط� �ن ��ن خ��الل
التعامل مع وباء كورونا اإىل جانب الرعاية
ال�سحية العامة.
واأ�سار اإىل اأن اأمر الدفاع رقم  23الذي
مت اإ� �س ��داره ي��وم اأم ����س م��ن ��س�اأن��ه تو�سيع
القدرات اال�ستيعابية من خالل و�سع اليد
على اأي م�ست�سفى كليا جزئيا ملواجهة اأي
نق�س حمتمل يف االأ�سرة ملر�سى كورونا يف
ال�سرعة والوقت املنا�سبن.
و أاك��د رئي�س ال��وزراء اأن ن�سبة االإ�سغال
ل �الأ� �س��رة يف م���س�ت���س�ف�ي��ات ال �ق �ط��اع ال �ع��ام
م��ا زال ��ت يف ح��ده��ا امل �ق �ب��ول ،واأن اجل�ه��ود
واالإج� � � � ��راءات م �� �س �ت �م��رة ل ��رف ��ع ال� �ق ��درات
اال�ستيعابية م��ن االأ� �س��رة مب��ا فيها اأ��س��رة
غ��رف ال�ع�ن��اي��ة احل�ث�ي�ث��ة واأج �ه��زة التنف�س
اال�سطناعي.
وق��ال اخل�ساونة اإن احل�ك��وم��ة و�سعت
�سيناريوهات للتعامل مع الو�سع الوبائي
وف� ��ق � �س �ي �غ��ة ت� � ��وازن ب ��ن اال� �س �ت �ح �ق��اق��ات
ال�سحية واالآثار االقت�سادية واالجتماعية
مع اال�ستعداد لتحديث جميع االإج��راءات
وال���س�ي�ن��اري��وه��ات ح�سب ت �ط��ورات الو�سع
الوبائي يف اململكة.
وا� �س �ت �م��ع ج��الل �ت��ه ،خ� ��الل االج �ت �م��اع،
اإىل �� �س ��رح م ��ن امل �ع �ن �ي��ن ح � ��ول اخل �ط��ط
واالإجراءات املتخذة يف التعامل مع جائحة
كورونا.

وزارة اإلدارة المحلية تقر تعليمات إعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات

االنباط -عمان

أاق ��رت وزارة االإدارة املحلية التعليمات
املتعلقة باإعداد م�سروع املوازنة التقديرية
ل�ل�ب�ل��دي��ات وجم��ال ����س اخل��دم��ات امل���س��رتك��ة،
وج��دول ت�سكيالت ال��وظ��ائ��ف لل�سنة املالية
.2021
وق � ��ال م �� �س��اع��د االأم� � ��ن ال� �ع ��ام ل �� �س �وؤون
اخل��دم��ات امل�ه�ن��د���س ح���س��ن م�ه�ي��دات ام�س
الثالثاء ،اإن الوزارة �ستبداأ مناق�سة موازنة
البلديات والبالغ عددها  100بلدية يف بداية
كانون االأول ،وذلك ح�سب التعليمات املتعقلة
بذلك ،موؤكدا على البلديات اإح�سار م�سودة
امل��وازن��ة وك��اف��ة الكتب وال �ق��رارات والوثائق
ال� ��الزم� ��ة ل �ت �ح��وي��ل امل ��وظ �ف ��ن ل �ل��وظ��ائ��ف
ب��ال �ع �ق��ود امل �ف �� �س �ل��ة اأو ت �غ �ي��ري م���س�م�ي��ات�ه��م

الوظيفية.
واأو�� �س ��ح م �ه �ي��دات ان اأه� ��م م��ا أا��س��اف�ت��ه
ت �ع �ل �ي �م��ات م �ن��اق �� �س��ة امل� ��وازن� ��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
ل�( ،) 2021انه “على البلديات ان تبداأ جتهز
وت�ستكمل اإج��راءات�ه��ا للتحول من االأ�سا�س
ال�ن�ق��دي يف املحا�سبة الأ��س��ا���س اال�ستحقاق،
ث��م ع�ل�ي�ه��ا رب ��ط ت �ق��دي��رات امل ��وازن ��ة بخطة
ال�ع�م��ل ال���س�ن��وي��ة ل�ه��ا وب��اخل �ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
واال�� �س ��رتات� �ي� �ج� �ي ��ة ودل � �ي� ��ل االح� �ت� �ي ��اج ��ات
واالأول��وي��ات ،بحيث تظهر ت�اأث��ريات اخلطة
ب ��امل ��وازن ��ة م ��ع م ��راع ��اة ت��وق �ي��ت االي� � ��رادات
وامل�سروفات”.
واأ� � �س ��ار “من ال �ت �ع �ل �ي �م��ات امل���س�ت�ح��دث��ة،
اأن ع�ل��ى ال �ب �ل��دي��ات االإف �� �س��اح ع��ن ب�ي��ان��ات�ه��ا
امل��ال�ي��ة م��ن خ��الل ن���س��ر حم�ت��وي��ات امل��وازن��ة
وك �� �س��ف ال �ت��دف �ق��ات ال �ن �ق��دي��ة وامل� �وؤ�� �س ��رات

املالية على �سفحتها االإلكرتونية اأو لوحة
االإعالنات يف مقرها ،م�سيفا انه مت اعتماد
“املوازنة ال�ت� أا��س��ريي��ة “ م�ت��و��س�ط��ة امل��دى
(�� )2023 - 2022س�م��ن م��وازن��ة ال�ب�ل��دي��ات
 ،2021وت��زوي��د ال � ��وزارة ب�خ�ط��ط امل���س��اري��ع
اال��س�ت�ث�م��اري��ة وامل�ب��ال��غ امل��ر� �س��ودة ودرا� �س��ات
اجل � ��دوى وادراج � �ه ��ا ��س�م��ن م ��وازن ��ة 2021
واملوازنة التاأ�سريية”.
وح� � ��ول ال �ت �ع �ل �ي �م��ات امل �� �س �ت �ح��دث��ة ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب� ��ا إالي� ��رادات ،ب��ن م �ه �ي��دات“ ،يجب
على البلديات ح�سر كافة االأ��س��ول الثابتة
ل�ه��ا وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت���س�ج�ي�ل�ه��ا يف ال���س�ج��الت
املخ�س�سة لها اأو جداول الكرتونية واإدراجها
�سمن النظام املايل املحو�سب و�سيتم تقدير
ن�سبة مئوية م��ن التح�سيالت امل�ق��درة على
املوازنة اىل اإجمايل الذمم املدينة”.

وم ��ن ال�ت�ع�ل�ي�م��ات امل���س�ت�ح��دث��ة ل�ل�ن�ف�ق��ات،
ق� ��ال م �ه �ي��دات اإن � ��ه ��س�ي�ت��م اإدراج م���س��اري��ع
ال � �ط ��اق ��ة اإن وج � � ��دت وال � �ت� ��ي ت� � � � �وؤدي اىل
خف�س تكاليف اال��س�ت�ه��الك �سمن م��وازن��ة
( ،)2021،2022،2023وع� � ��دم ر�� �س ��د اأي
خم�س�سات للم�ساريع الراأ�سمالية اخلدمية
ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة اال اذا ت��وف��ر مت��وي��ل من
اي��رادات البلدية الذاتية لتغطية تكاليفها.
وح � ��ث م� �ه� �ي ��دات امل ��واط� �ن ��ن ع �ل��ى ت �� �س��دي��د
امل�ستحقات عليهم قبل نهاية العام احلايل،
وذل��ك لال�ستفادة م��ن االإع �ف��اءات واحل��واف��ز
ع�ل��ى �سريبة االأب�ن�ي��ة واالأرا� �س��ي وامل �ع��ارف،
ور�� �س ��وم امل �ه ��ن واالإع � ��الن � ��ات ،وال �ت �ح �ق �ق��ات
وال �ع��وائ��د واالإي� �ج ��ارات ،داع �ي��ا ال�ب�ل��دي��ات ان
تزيد ن�ساطها يف حت�سيل اإيراداتها الذاتية
حتى ت�ستكمل م�ساريعها.

الملك يشارك في قمة ثالثية في أبوظبي اليوم
االنباط -عمان

غ ��ادر ج��الل��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
اأر���س الوطن ،ام�س الثالثاء ،متوجهاً
اإىل اأبوظبي ،للم�ساركة يف قمة ثالثية
ت�ع�ق��د غ ��داً وت���س��م ج��الل��ة امل �ل��ك حمد
ب ��ن ع �ي �� �س��ى اآل خ �ل �ي �ف��ة ،م �ل��ك مم�ل�ك��ة
ال �ب �ح��ري��ن ،و� �س �م��و ال���س�ي��خ حم �م��د بن
زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأبوظبي نائب

الملك يهنئ بعيد استقالل المملكة المغربية
االنباط-عمان

ب �ع��ث ج ��الل ��ة امل� �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين
برقية تهنئة اإىل اأخيه جاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،ملك اململكة املغربية ال�سقيقة،
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل بالده.
واأع � ��رب ج��الل �ت��ه ،يف ال��رق �ي��ة ،با�سمه

االنباط-عمان

اأك ��د وزي ��ر امل �ي��اه وال ��ري ال��دك �ت��ور معت�سم
�سعيدان اأهمية دعم ومتويل امل�ساريع الريادية
املتعلقة باحل�ساد املائي املنزيل.
وذك��رت ال ��وزارة يف ب�ي��ان ام����س ال�ث��الث��اء ،اأن
ال��وزي��ر �سعيدان اأك��د اأن اع��ادة ا�ستخدام املياه
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات احل��دي�ث��ة،
ت�ت�م�ت��ع ب���س�ه��ول��ة ال���س�ي��ان��ة وال�ت���س�غ�ي��ل وت�ك��ون
�سديقة البيئة ،ما يدعم خطط وبرامج الوزارة
يف تعظيم احل�ساد املائي ومواجهة اآث��ار التغري
املناخي وزيادة اال�ستفادة من كل قطرة ماء.
وا��س�ت�ع��ر���س ��س�ع�ي��دان خ ��الل اج�ت�م��اع��ه مع

مديرة برنامج االأمم املتحدة االمنائي باالأردن
� �س��ارة اأول �ي �ف��ا ال �ي��وم ،ب��رام��ج ال � ��وزارة املختلفة
واجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة للتعامل م��ع م ��ادة ال��زي�ب��ار
ال�ن��اجت��ة ع��ن معا�سر ال��زي�ت��ون ،بال�سراكة مع
كافة اجلهات املعنية.
واأك ��د ان م�ي��اه ال��زي�ب��ار اأح��د اخ�ط��ر م�سادر
تلوث املياه اجلوفية وال�سطحية ،م�سددا على
�سرورة تنفيذ برامج �سارمة ملراقبة نقل وطرح
هذه امل��ادة يف املكبات اخلا�سة .وبن اأن ال��وزارة
ت�ع�ي��د ح��ال �ي��ا ت �اأه �ي��ل م��رك��ز ال �ت��دري��ب ك�م��رك��ز
اقليمي متقدم ليكون مركزا لتدريب اخلرات
على امل�ستوى املحلي واالق�ل�ي�م��ي ،ورف��د قطاع
امل �ي��اه امل�ح�ل��ي وال �ع��رب��ي واالق�ل�ي�م��ي ب��اخل��رات

ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ة احل ��دي� �ث ��ة ،وف� ��ق اف���س��ل
امل�ستويات العاملية يف اطار �سعيها لتطوير ورفع
كفاءة ال�ك��وادر الب�سرية العاملة يف قطاع املياه
حمليا واقليميا.
وا�سار اىل ا�ستخدام الو�سائل واملعدات التقنية
احلديثة مبا فيها اأج�ه��زة املحاكاة الرقمية يف
تطوير م�سادر املياه وخف�س الفاقد ،مبا ي�سمن
حت�سن القدرات على التعامل مع حتديات املياه
متطلعا اىل دع��م ال��رن��ام��ج للمركز وبراجمه
وتو�سيع اآفاق التعاون.
وا�ساف اإن الرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع
املركز الوطني لالأمن وادارة االزم��ات ملواجهة
اخطار الفي�سانات والتخفيف من اثار ال�سيول،

وب��ا��س��م �سعب اململكة االأردن �ي��ة الها�سمية
وح� �ك ��وم� �ت� �ه ��ا ،ع� ��ن اأح� � ��ر ال� �ت� �ه ��اين ب �ه��ذه
املنا�سبة�� ،س��ائ� ً
ال اهلل ع��ز وج��ل اأن يعيدها
على جاللة امللك حممد ال�ساد�س مبوفور
ال�سحة وال�ع��اف�ي��ة ،وع�ل��ى ال�سعب املغربي
ال�سقيق باملزيد من التقدم واالزده ��ار ،يف
ظل قيادته احلكيمة.

وزير التعليم العالي يلتقي السفير القطري في عمان
االنباط -عمان

ال �ت �ق��ى وزي � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل وال �ب �ح��ث
العلمي ال��دك�ت��ور حم�م��د اأب��وق��دي����س يف مكتبه
ال���س�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن ن��ا��س��ر ب��ن ج��ا��س��م اآل ث��اين
ال�سفري القطري يف عمان؛ حيث قدم ال�سفري
ال�ت�ه��اين ل�ل��وزي��ر اأب��و ق��دي����س مبنا�سبة ��س��دور
االإرادة امللكية ال�سامية بتعيينه وزي��راً للتعليم
ال �ع��ايل وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،ك �م��ا اأك� ��د ال���س�ف��ري
عمق ال�ع��الق��ات االأخ��وي��ة التي تربط البلدين
ال�سقيقن على جميع امل�ستويات.

وح���س��ب ب �ي��ان ��س�ح�ف��ي ام ����س ال �ث��الث��اء ان��ه
جرى خالل اللقاء مناق�سة عدد من املوا�سيع
ال�ت��ي تهم اجل��ان�ب��ن خ��ا��س� ًة يف جم��ال التعليم
ال� �ع ��ايل ،ح �ي��ث اأك� ��د ال ��وزي ��ر اه �ت �م��ام ال � ��وزارة
بالطلبة القطرين و��س�وؤون�ه��م ،مبيناً �سعيها
ملتابعة جميع ق�ساياهم يف اجلامعات االأردنية،
وحر�سها الدائم على تقدمي اأف�سل اخلدمات
لهم ،والعمل على تذليل كل ال�سعوبات التي
تواجههم اأثناء درا�ستهم يف اجلامعات االأردنية.
وح�سر اللقاء امللحق الثقايف ل��دول��ة قطر
يف عمان حمد بن عبداهلل ال حممود ال�سريف.

االمير علي يدعم جهود تاسيس رابطة لالندية المحترفة
االنباط – عمان

اكد �سمو االأمري علي بن احل�سن رئي�س الهيئة
التنفيذية الحت��اد ك��رة ال�ق��دم اأهمية العمل بن
االحتاد واالأندية بروح الفريق الواحد ومبا ي�سمن
م��واج�ه��ة ال �ظ��روف اال�ستثنائية يف ظ��ل جائحة
كورونا ،وامل�سي قدما برتجمة توجهات ا�ستمرارية
ن�ساط اللعبة .جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد
ال�ي��وم ال�ث��الث��اء  16ت�سرين ال�ث��اين –عر تقنية
الفيديو -مع روؤ�ساء اأندية املحرتفن وبح�سور
االأمن العام لالحتاد �سمر ن�سار وعدد من اأع�ساء
الهيئة التنفيذية.واأ�ساد �سموه باجلهود التي بذلت
خالل الفرتة املا�سية ما مكن االحت��اد با�ستمرار
امل��و��س��م رغ��م ظ��روف وت��داع�ي��ات جائحة ك��ورون��ا،
وج��دد احلر�س على اأن ا�ستمرارية الن�ساط تعد
اأولوية لدى االحت��اد ومبا يخدم م�سرية االأندية
واملنتخبات الوطنية على حد �سواء.
وج� ��دد ��س�م��وه ال �ت �اأك �ي��د ع�ل��ى ت�ع��زي��ز اجل�ه��ود
الهادفة اإىل تاأ�سي�س رابطة لالأندية املحرتفة «تعد
الرابطة هدفا رئي�سياً لنا ،ق��ام االحت��اد بت�سخري
اإمكاناته كافة خ��الل الفرتة املا�سية و�سنوا�سل
اجلهد وتقدمي االإ�سناد الكامل لالأندية لتحقيق
ذلك الهدف ،ونتطلع اأن يكون التفاعل من االأندية
ايجابياً وعلى قدر امل�سوؤولية ،ووفق خطة حمددة
ومدرو�سة» .ولفت �سموه اإىل اأن االحت��اد ا�ستقدم
خالل ال�سنوات املا�سية العديد من اخلراء على
م�ستوى العامل لتقدمي الن�سح وامل�ساعدة مبهمة
تاأ�سي�س ال��راب�ط��ة «�سنوا�سل توفري ك��ل م��ا يلزم
الإجن��از ذل��ك امل�سروع وب��روح الت�ساركية الكاملة
مع االأن��دي��ة ،وال بد من العمل بكل جدية خالل
الفرتة املقبلة لتحقيق االأهداف واخلطط الرامية
اإىل املزيد من التطوير.واأكد ا أالم��ري علي اأهمية
تعزيز اجلهد م��ع اجل�ه��ات كافة لتوفري موازنة
خا�سة بتاأ�سي�س الرابطة واآلية عملها ،و�سدد على
العمل بروح الفريق الواحد الإجناز كل املتطلبات
الرئي�سية لتلك الغاية املهمة وال�سرورية.
و�سدد �سموه على ��س��رورة االبتعاد عن النقد
ال�سلبي «ال ب��د اأن نعمل كفريق واح��د ،واالحت��اد
ي�ب��ذل اجل�ه��ود الكبرية للم�سي ق��دم��ا باخلطط
والرامج مبا ي�سمن دميومة الن�ساط ،ومع ذلك
ف �اإن هناك انتقادات �سلبية وغ��ري م��ررة ،ت�سدر
بن احل��ن واالآخ��ر بهدف الت�سكيك واالنتقا�س
من تلك اجلهود ،وهذا ما نرف�سه ب�سدة ،فالعمل
ي�ستند اإىل الت�ساركية باجلهد وحتمل امل�سوؤولية
على حد �سواء» .وعر �سموه عن تفاوؤله بامل�ستقبل
«العمل بروح امل�سوؤولية وبت�ساركية يعزز موؤ�سرات
ال �ت �ف��اوؤل ب�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د م��ن االإجن � � ��ازات رغ��م

وزير المياه يؤكد أهمية دعم مشاريع الحصاد المائي المنزلي
وع�م��ل ن�ظ��ام االن� ��ذار امل�ب�ك��ر وخ�ط��ط االخ ��الء،
م�سريا اىل ان ال ��وزارة مت�سي حاليا بتطوير
وحت��دي��ث خطتها ال��وط�ن�ي��ة مل��واج�ه��ة ال �ك��وارث
م�ستفيدا من كافة البيانات املتعلقة باجلفاف
واالمطار وغريها .
من جهتها ،او�سحت مديرة برنامج االأمم
امل �ت �ح��دة االمن ��ائ ��ي ب� � ��االأردن � �س��ارة اأول �ي �ف��ا ،ان
ال��رن��ام��ج ل��دي��ه ع ��دة م �� �س��اري��ع ل��دع��م ات �خ��اذ
ال�ق��رارات وتطوير قواعد البيانات ومعاجلتها
وبرامج ادارة املخاطر ،وبرامج اجلفاف واالنذار
املبكر ،م�سددة على اأن توحيد اجلهود �سينجح
ه ��ذه ال ��رام ��ج ،امل��رت�ب�ط��ة م��ع ب��رام��ج ال�ت�ح��ول
االلكرتوين بن خمتلف القطاعات.

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف دولة
االإمارات العربية املتحدة.
وتاأتي م�ساركة جاللة امللك يف القمة
ال�ث��الث�ي��ة ،ب��دع��وة م��ن �سمو ويل عهد
اأبوظبي.
واأدى � �س �م��و االأم� � ��ري احل �� �س��ن ب��ن
ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ويل ال �ع �ه��د ،اليمن
ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة ،ن ��ائ� �ب� �اً جل ��الل ��ة امل �ل��ك،
بح�سور هيئة الوزارة.

ال �ظ��روف ال�سعبة � �س��واء ك��ان��ت م��ال�ي��ة اأو ج��راء
تداعيات جائحة كورونا ،كما �سنوا�سل تقدمي كل
الدعم للمنتخبات الوطنية ،وخ�سو�ساً املنتخب
االأول الذي تنتظره ا�ستحقاقات مهمة ،ما يوؤكد
اأهمية دعمه وااللتفاف حوله ال�ستعادة املكانة التي
تتنا�سب وطموحاتنا واآمالنا».
م��ن جانبها ،اأعلنت االم��ن ال�ع��ام �سمر ن�سار
ع��ن تعين ف��را���س وري�ك��ات من�سقاً ع��ام�اً لرابطة
االأندية املحرتفة «تنفيذا لتوجيهات �سمو االأمري
علي وح��ر��س��ه على تاأ�سي�س ال��راب�ط��ة ،ولتعزيز
م �� �س��رية ال �ع �م��ل يف ذل ��ك االجت� � ��اه ،ت �ق��رر تعين
فرا�س وريكات من�سقا عاما للرابطة ،حتى يكون
�سابط ارت�ب��اط ب��ن االحت ��اد واالأن��دي��ة واجلهات
املعنية كافة ،واختياره جاء ا�ستنادا اإىل خراته يف
املجال الريا�سي اإىل جانب خلفيته القانونية».
وا��س�ت�ع��ر��س��ت ن���س��ار اجل �ه��ود ال�ت��ي ب��ذل��ت خ��الل
ال�ف��رتة املا�سية يف ظ��ل تداعيات جائحة كورونا
واخلطوات التي اأجنزت ،ما �ساهم بعودة مناف�سات
املو�سم «منذ التاأثر بجائحة كورونا حاولنا التكيف
مع ه��ذا الواقع واعتمدنا الكثري من االإج��راءات
واخلطط املرنة ،وبالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
وحت��دي��داً وزارة ال�سحة ،وو�سعنا ال��روت��وك��ول
الطبي ال��ذي �ساهم با�ستمرارية الن�ساط ووف��ق
اإجراءات احرتازية م�سددة».
ولفتت ا أالم��ن العام اإىل حجم االعباء املالية
ع �ل��ى االأن� ��دي� ��ة «ن� � ��درك يف االحت� � ��اد ح �ج��م تلك
االأع �ب��اء ال�ك�ب��رية يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ال�سعبة
واال�ستثنائية ،وااللتزامات ح��ول العقود املرمة
مع الالعبن واالأجهزة الفنية ،اإىل جانب التاأثر
بغياب مردود ريع التذاكر الذي كان يفوق املليون
دينار ،باالإ�سافة اإىل فقدان العديد من الرعاة ،ما
دفعنا للبحث عن العديد من اخليارات الهادفة اإىل
التخفيف من تلك االآث��ار ال�سلبية ومنها اإ�سافة
دع��م البنك ال�ع��رب��ي الأن��دي��ة امل�ح��رتف��ن وت��وزي��ع
الدعم املايل املتح�سل من فيفا على االأندية ،رغم
اأن��ه مل يكن يتنا�سب وحجم االأع�ب��اء التي تعاين
منها منظومة اللعبة ك��اف��ة ،اإىل ج��ان��ب ت� أام��ن
الفحو�سات اخلا�سة ب� كورونا «.
واأك � � ��دت اأن ك ��ل ت �ل��ك اجل �ه ��ود ان�ط�ل�ق��ت من
ت��وج�ي�ه��ات االأم� ��ري ع�ل��ي ال ��ذي اأ� �س��در ع �ف��واً عن
ع�ق��وب��ات االأن��دي��ة للتخفيف م��ن ح�ج��م االأع �ب��اء
امل��ال �ي��ة ،وم �� �س��رية اإىل اأن االحت � ��اد ت �اأث��ر اأي���س�اً
باجلائحة «بعد امل��وازن��ة املخف�سة التي حددناها
ل�ل�ع��ام احل ��ايل ف � �اإن ت��داع �ي��ات اجل��ائ �ح��ة قل�ست
الدعم احلكومي وخم�س�سات اللجنة االأوملبية اإىل
الن�سف تقريباً ،وهذا يوؤكد اأهمية التكاتف والعمل
بت�ساركية ملواجهة هذه الظروف اال�ستثنائية».

املحلي
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 66وفاة و 6454إصابة بفيروس كورونا
االنباط-عمان
اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل  ٦٦حالة وفاة
و ٦٤٥٤اإ��ص��اب��ة ب�ف��ريو���ض ك��ورون��ا امل�صتج ّد يف
اململكة ام�ض الثالثاء ،لريتفع العدد الإجمايل
للوفيات اإىل  ،١909والإ�صابات اإىل . ١٥٥99٣
وت ��و ّزع ��ت الإ� �ص��اب��ات اجل��دي��دة ع �ل��ى٢٦٤١
حالة يف حمافظة العا�صمة ع ّمان ،و ١١٣١حالة
يف حمافظة اإرب��د ،منها  ٣٣٤حالة يف الرمثا،
و ٥90ح��ال��ة يف حمافظة ع �ج �ل��ون،و ٤١8حالة
يف حمافظة امل �ف��رق ،و ٣7١ح��ال��ة يف حمافظة

ال �ب �ل �ق��اء ،و ٣٥٦ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة ال��زرق��اء،
و ٢١٤ح��ال��ة يف حمافظة العقبة ،و ٢١٤حالة
يف حمافظة م�اأدب��ا ،و  ٢0٥ح��الت يف حمافظة
معان ،منها  ٤٢حالة يف البرتا ،و ١٥7حالة يف
حمافظة الطفيلة ،و ١١0ح��الت يف حمافظة
الكرك ،و ٤7حالة يف حمافظة جر�ض.
واأ�صار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�صة
ال ��وزراء ووزارة ال�صحة اإىل ان ع��دد احل��الت
ال �ت��ي اأُدخِ � �ل ��ت ال �ي��وم ل�ل�ع��الج يف امل�صت�صفيات
املعتمدة بلغ ٢89حالة ،فيما غادرت  ٢00حالة
امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

ول�ف��ت اإىل ان اإج �م��ايل ع��دد احل ��الت التي
تتلقّى العالج يف امل�صت�صفيات حال ّياً بلغ ٢١٥٣
ح��ال��ة ،منهم ( )٤7٤حالة على اأ��ص� ّرة العناية
احلثيثة.
كما ا�صار املوجز اإىل ان عدد حالت ال�صفاء
ال �ي��وم يف ال �ع��زل امل �ن��زيل وامل���ص�ت���ص�ف�ي��ات بلغ
( )٤٦٥8حالة ،لي�صل العدد الإجمايل حلالت
ال�صفاء اإىل ( )90٢٦7حالة.
وا� �ص��اف اأن ��ه مت اإج� ��راء ( )٢7٤٤١فح�صاً
خم��ر ّي �اً ،لي�صبح اإج �م��ايل ع��دد الفحو�صات
( )٢٢٣79٤٢ف �ح �� �ص �اً ،لف �ت��ا اإىل ان ن���ص�ب��ة

الفحو�صات الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت اإىل
قرابة ٥ر ٢٣باملئة.
ودع� ��ت وزارة ال �� �ص� ّ�ح��ة اجل �م �ي��ع ل��الل �ت��زام
ب�اأوام��ر ال� ّدف��اع ،وا ّت�ب��اع �صبل ال��وق��اي��ة ،خا�صة
ارت� ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع ��دم اإق��ام��ة ال�ت�ج� ّم�ع��ات
لأك � � ��رث م � ��ن (� �� )٢0ص� �خ� ��� �ص� �اً ،وا�� �ص� �ت� �خ ��دام
ت�ط�ب�ي�ق��ات (اأم� � ��ان) و(� �ص �ح �ت��ك) ،ب��ال��ص��اف��ة
اإىل متابعة احلملة التوعوية ال�ت��ي اأطلقتها
ال ��وزارة للوقاية م��ن ع��دوى ف��ريو���ض ك��ورون��ا
وت�صجيع الأف��راد حلماية اأ�صرهم وجمتمعهم
(#بحميهم).

الخدمة المدنية :اجراءات وقائية خالل االمتحانات التنافسية
لملء شواغر المستشفيات الميدانية
االنباط -عمان
ي�ب��داً دي��وان اخل��دم��ة املدنية وبالتن�صيق
م��ع جامعتي ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا وم�وؤت��ة
اعتباراً من اليوم الرب�ع��اء عقد المتحانات
التناف�صية اللكرتونية لغايات ملء �صواغر
امل�صت�صفيات امليدانية يف اأقاليم اململكة و�صط
اجراءات وقائية ملنع انت�صار كورونا.
وي� �ب� �ل ��غ ع � ��دد ال� ��� �ص ��واغ ��ر  2103ع�ل��ى
ال�ت�خ���ص���ص��ات ال �ط �ب �ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة ،وال �ت��ي
�صت�صتمر ح�ت��ى ي��وم ال�صبت امل�ق�ب��ل ،وت�صمل
وظ�ي�ف��ة (ط�ب�ي��ب ،مم��ر���ض ق��ان��وين ،ممر�ض
م�صارك) .وح��ول ال�صتعدادات التي ق��ام بها
ديوان اخلدمة املدنية لعقد هذه المتحانات
يف ظل انت�صار الوباء ،قالت اأم��ني عام ديوان
اخلدمة املدنية بدرية البلبي�صي ،اإن احلفاظ

على �صالمة املواطنني ومنع انت�صار الوباء
يت�صدر اأولوية هذه ال�صتعدادات ،واإن مفهوم
ال �ك �ف��اي��ات واجل� � ��دارة ل��ن ي�غ�ي��ب ع��ن عملية
اختيار وتعيني املوظفني يف القطاع العام رغم
الظروف ال�صتثنائية احلالية خا�صة للقطاع
ال�صحي.
وا�� �ص ��اف ��ت ان الم �ت �ح ��ان ��ات ال�ت�ن��اف���ص�ي��ة
للمر�صحني البالغ عددهم � 3804صتعقد يف
قاعات حرم جامعتي موؤتة يف اقليم اجلنوب
وال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف اق�ل�ي��م ال���ص�م��ال
وم �ب �ن��ى دي� � ��وان اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة يف اق�ل�ي��م
الو�صط.
واو��ص�ح��ت البلبي�صي ان ال�ق��اع��ات م��زودة
ب �اأج �ه��زة تعقيم وت�ت�ي��ح م�صافة اأم ��ان كافية
بني املر�صحني ،كما �صيتم عقد المتحانات
على مدار ثالثة اأيام و�صمن جل�صات تتباعد

زمنيا يف نف�ض اليوم ل�صمان تعقيم القاعات
وحمتوياتها خالل الفرتة الزمنية الفا�صلة
ب��ني اجلل�صات ،اإ�صافة لإج ��راء فح�ض طبي
ل�ل�ك��وادر الب�صرية العاملة على تنفيذ هذه
الم�ت�ح��ان��ات ،كما ق��ام ال��دي��وان وت��زام�ن�اً مع
ن�صر ا�صماء املدعوين لالمتحانات التناف�صية
ملر�صحي وزارة ال�صحة باإن�صاء نافذه ا�صتعالم
الكرتونية متكن امل�صتخدم بعد ادخ��ال رقمه
الوطني من معرفة موعد ومكان المتحان،
وتخ�صي�ض خ��ط �صاخن اىل ج��ان��ب �صباط
الرت �ب��اط يف م��رك��ز الت �� �ص��ال ال��وط�ن��ي على
ال��رق��م  5008080مي�ك��ن امل��ر��ص�ح��ني من
ال�صتعالم عن اي اجراء او معلومة مبا�صرة،
دون احل��اج��ة لالت�صال مبق�صم ال��دي��وان او
مديرياته.
وع ��ن اج� � ��راءات ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل��ر��ص�ح��ني

امل�صابني بفريو�ض ك��ورون��ا ،بينت البلبي�صي،
اأن ال��دي��وان ق��ام ولغايات �صمان ع��دم انتقال
العدوى بني املر�صحني وبالعتماد على بيانات
وزارة ال�صحة بح�صر امل��ر��ص�ح��ني امل�صابني
ليتم التعامل م��ع احل ��الت وف�ق��ا لتعليمات
وزارة ال�صحة (الرتوكول ال�صحي املعتمد)
من حيث تاريخ ظهور نتيجة الفح�ض الطبي
(الي�ج��اب�ي��ة) ،م�صرية اىل ان��ه مت تخ�صي�ض
ق��اع��ات م �ع��زول��ة ل�ل�م��ر��ص�ح��ني ال��ذي��ن ان�ه��وا
فرتة احلجر ال�صحي قبل ايام قليلة و�صمن
ظروف احرتازية م�صددة جتنباً لختالطهم
مع باقي املر�صحني ،مع احلفاظ على الحقية
التناف�صية للمر�صحني امل�صابني ال��ذي��ن مل
ينهوا فرتة احلجر ال�صحي ولن يتمكنوا من
احل�صور لالمتحان وقد مت التوا�صل معهم
من قبل املعنيني يف الديوان لهذه الغاية.

وزير المياه :نعمل على تخفيف تداعيات كورونا على قطاع المياه

االنباط -عمان
عقد وزير املياه والري اجتماعا طارئا مع الأمناء العامني
ل��وزارة املياه وال��ري و�صلطة املياه و�صلطة وادي الأردن ،ام�ض
الثالثاء ،لدرا�صة دور الوزارة يف تنفيذ توجيهات جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،ل��دى م�صاركة جاللته ع��ر تقنية الت�صال
املرئي اأم����ض ،يف منتدى بلومبريغ لالقت�صاد اجل��دي��د ،الذي
يعقد يف اإطار تعزيز التعاون لتح�صني نظم القت�صاد العاملي،
خا�صة يف مواجهة تداعيات وباء كورونا.
وق��ال الوزير الدكتور معت�صم �صعيدان اإن على ال��وزارة اأن
تعمل جاهدة لتحقيق روؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين فيما

يتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها على الأردن ب�صكل عام وعلى
قطاع املياه ب�صكل خا�ض.
واأ� �ص��ار ��ص�ع�ي��دان اإىل اأن حم��وري��ن م��ن امل �ح��اور ال�ث��الث��ة يف
خطاب جاللة امللك ت�صتدعي اهتمامنا الفوري ،وهي حت�صني
ال��و��ص��ول للخدمات ال�صحية ،وتعزيز الأم��ن ال�غ��ذائ��ي نظرا
لرتباطها املبا�صر باملهام املوكلة لوزارة املياه والري.
وللتعامل مع هذين املحورين ،اأوعز الوزير لالأمناء العامني
ب�صرعة تقدمي خطة متكاملة ت�صمن ا�صتمرار تقدمي خدمات
امل �ي��اه وال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي يف ك��اف��ة م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،وخ��ا��ص��ة
للمجتمعات املعر�صة للخطر ،مثل خميمات الالجئني والأ�صر
ال�ت��ي تعي�ض حت��ت خ��ط ال�ف�ق��ر بكمية ون��وع�ي��ة م�ي��اه منا�صبة
تتوافق مع املعايري الدولية اخلا�صة بخدمات املياه وال�صرف
ال�صحي خالل هذه الفرتة ال�صتثنائية التي منر بها بلدنا من
تف�صي فريو�ض كورونا وازدي��اد عدد الإ�صابات يف كافة مناطق
اململكة؛ حيث اأن املياه متطلب رئي�صي ملكافحة هذا الوباء.
اأم ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ح��ور ال �ث��اين امل�ت�م�ث��ل ب�ت�ع��زي��ز الأم ��ن
الغذائي ،فاأوعز الوزير لتاأمني احتياجات املزارعني من املياه
املخ�ص�صة للري يف كافة مناطق اململكة واإعطاء املبادرات امللكية
اخلا�صة بدعم القطاع الزراعي من خالل تاأمني م�صادر مياه
تلبي احتياجات امل��زارع��ني والبحث عن م�صادر مياه جديدة
اأعلى درج��ات الهتمام للنهو�ض بهذا القطاع احليوي الذي
ي�صاهم بتاأمني احتياجات اململكة من الغذاء والت�صدير ملختلف
دول العامل وخلق فر�ض عمل لالأردنيني والالجئني.
وط��ال��ب ال ��وزي ��ر ب �� �ص��رورة ح��ث امل ��زارع ��ني ال��ذي��ن ل��دي�ه��م
اتفاقيات مع ال��وزارة با�صتخدام التقنيات الزراعية احلديثة،
خا�صة للمزارعني يف وادي الردن للم�صاهمة يف حت�صني نوعية
ووفرة الغذاء يف ظل ظروف جائحة كورونا.
اما فيما يتعلق مبحور التكنولوجيا اخلا�ض بقطاع املياه،
فبني �صعيدان اأن وزارة املياه والري تطبق العديد من الأنظمة
املتقدمة مثل (�صكادا) للتحكم بت�صغيل امل�صادر املائية املختلفة

و�صبط عمليات توزيع املياه من اخلزانات الرئي�صية ،بالإ�صافة
اإىل م��راق�ب��ة امل�ي��اه كما ون��وع��ا ع��ن بعد وال�صت�صعار ع��ن بعد
ون �ظ��ام امل�ع�ل��وم��ات اجل �غ��رايف وم��رك��ز ال���ص�ي�ط��رة ،وت�ع�ت��ر ه��ذه
الأن�ظ�م��ة املختلفة دليال اإر��ص��ادي��ا للقائمني على قطاع املياه
وت�صهيل عملية ات�خ��اذ ال�ق��رار املبني على معلومات وبيانات
دقيقة.
اأم��ا بخ�صو�ض اإ�صارة جاللة امللك عبداهلل الثاين لظاهرة
ال�ت�غ��ري امل�ن��اخ��ي ،ف �اأك��د ��ص�ع�ي��دان اأن ا��ص�ت�غ��الل م�ي��اه الأم �ط��ار
فر�صة مهمة من خالل احل�صاد املائي املتمثل باإن�صاء ال�صدود
واحلواجز الرتابية جلمع املياه الذي يعتر الأهم والأقل كلفة
بالن�صبة للوزارة ويعزز الأمن املائي والغذائي ،الذي �صيجعل
من الزراعة امراً ممكناً رغم قلة املوارد املائية والتخفيف من
ال�ت��ده��ور البيئي واجن ��راف ال��رتب��ة ويجمل املنطقة ويح�صن
م�صتويات املعي�صة .واأ�صاف �صعيدان اأن ظاهرة هطول الأمطار
بغزارة تتطلب الإ�صراع باإن�صاء ال�صدود واحلفائر ويجب اأن يتم
ت�صجيع املواطنني على حفر اآبار جلمع اأكر كمية ممكنة من
مياه الأمطار التي �صتعمل على زي��ادة املخزون املائي ملختلف
ال�صتخدامات واحل�ف��اظ على املياه اجلوفية من ال�صتنزاف
وب�ه��ذا تنعك�ض اإي�ج��اب�ي�اً على ب�ل��دن��ا .وه��ي فر�صة لكي ي�صبح
املواطن �صريكا رئي�صا يف التخطيط واإدارة املياه ب�صورة �صليمة
مدرو�صة يف ظل هذه الظروف ال�صتثنائية التي متر بها بلدنا
كما العامل اأجمع.
بدورهم ،اأكد الأمناء العامون يف ال��وزارة اأنهم �صيبا�صرون
ف��ورا ب��ات�خ��اذ ك��اف��ة الإج� ��راءات ال��الزم��ة للتعامل م��ع امل�ح��اور
ال ��واردة يف خ�ط��اب ج��الل��ة امل�ل��ك والتن�صيق م��ع ك��اف��ة اجلهات
املعنية لتذليل اأي ��ة ع�ق�ب��ات خ��الل م��رح�ل��ة التنفيذ لتحقيق
الأهداف املرجوة مبا فيها اجلهات املانحة.
ويف ختام الجتماع ،اأوع��ز الوزير لالأمناء العامني ب�صرعة
ات�خ��اذ ك��اف��ة الإج� ��راءات ال��الزم��ة لتحقيق روؤى ج��الل��ة امللك
عبداهلل الثاين.

دعوا الوزير يعمل بصمت
االنباط-عمان

هجمة ل��رمب��ا ت�ك��ون ممنهجة يتعر�ض
لها وزي��ر ال�صحة احل��ايل ال��دك�ت��ور نذير
عبيدات  ،بعد كل اإط��الل��ة له على و�صائل
الإعالم بكافة اأ�صكالها.
ح�ي��ث يتلقف ب�ع����ض ال��رج���ص�ي��ني من
ذوي الأجندات واأذنابهم من رواد التوا�صل
الإجتماعي  ،ت�صريحات ال��وزي��ر وي�ب��داأوا
بكيل الإتهامات وحتميل الوزير وزر �صوء
اإدارات �صابقة مل يكن �صاحب ق��رار فيها ،
بل حمل اأوزارها وحمل على عاتقه اإ�صالح
ما بها من اإخفاقات.
نذير عبيدات ال��وزي��ر امل�ه��ذب ال��ذي مل
يلهث وراء املنا�صب يعمل اليوم ب�صمت ،
حيث يحاول بكل جهد اإعادة ترتيب الأوراق
فيما يتعلق بامللف ال�صحي بكافة اأ�صكاله.
خ �ط��وات ب � ��داأت ت�ظ�ه��ر اأ� �ص ��داءه ��ا مع
اإ��ص�ت�ئ�ج��ار م�صت�صفى اجل��اردن��ز بالكامل
لإ�صتقبال ح��الت كورونا  ،بالإ�صافة اإىل
ت��وق�ي��ع ع �ق��ود م��ع امل�صت�صفيات اخل��ا��ص��ة
ل��زي��ادة ال �ق��درة الإ��ص�ت�ي�ع��اب�ي��ة لإ�صتقبال
مر�صى كورونا يف القطاع اخلا�ض  ،واإن�صاء
امل�صت�صفيات امليدانية الثالث وطلب كوادر
ط�ب�ي��ة ل�ه��ا ع��ن ط��ري��ق دي� ��وان اخل��دم��ة ،
و�صراء خدمات اأطباء وكوادر �صحية.
ن��اه�ي��ك ع��ن اأم ��ر ال��دف��اع الأخ ��ري 23
لتخفيف العبئ عن املواطنني الراغبني
بالعالج يف امل�صت�صفيات اخلا�صة  ،واإيقاف
تغول القطاع اخلا�ض على جيب املواطن.

شهداء جائحة كورونا
د.محمد طالب عبيدات
حيث اأن وباء كورونا قد اإ�صتفحل وبلغ ال�صيل الزبى؛ وحيث اأن اأعداد امل�صابني باإزدياد؛
وحيث اأن اأعداد الوفيات بني امل�صابني وكذلك الأطباء باإ�صطراد؛ فقد باتت اأهمية التعامل
مع جائحة كورونا يف �صلم الأولويات؛ حيث نحتاج لإدارة امللف الطبي بطريقة خمتلفة عما
م�صى من حيث الرتكيز على اإيجاد امل�صتلزمات الطبية والأج�ه��زة الالزمة وامل�صت�صفيات
امليدانية والأ�ص ّرة الالزمة والأدوية بد ًل من الإ�صتعرا�صات الإعالمية؛ وحيث اأن الأطباء
م��ن اأب�ن��اء اجلي�ض الأب�ي����ض وبقية ال �ك��وادر الطبية يعملون على اأط��ول جبهة م��ع ك��ورون��ا
ك��ورون��ا ؛ وحيث اأن املوتى كنتيجة للفايرو�ض اأحياناً يق�صون كنتيجة لعدم وج��ود بع�ض
امل�صتلزمات الطبية املنا�صبة لعالج الفايرو�ض؛ ولذلك ف�اإن ه �وؤلء يفرت�ض اأن يتعاملوا
معاملة ال�صهداء الذي يجاهدون يف �صبيل الأف�صل والبقاء؛ ومطلوب من احلكومة ال�صروع
باإعتبارهم �صهداء واجب:
 .١حتية اإج��الل واإكبار للجي�ض الأبي�ض من اأطباء وممر�صني وك��وادر طبية املحاربني
على اأط��ول خط للمواجهة مع فايرو�ض كورونا على �صبيل م�صاعدة املر�صى للو�صول اإىل
حالت ال�صفاء التام؛ باملقابل املر�صى ممن حالتهم ال�صحية غري مطمئنة ي�صارعون املوت
وبحاجة لإن�ق��اذ حقيقي حلياتهم؛ ول��ذل��ك حياتهم يف خطر وبحاجة خلطة اإن�ق��اذ وطني
اإ�صرتاتيجي.
ً
 .٢الإنت�صار املجتمعي للفايرو�ض بات مذهال حيث �صعار النا�ض بات ‹اأن كل النا�ض من
حولهم م�صابني؛ واملطلوب حماية اأنف�صهم من التهلكة وذلك من خالل التباعد اجل�صدي
ولب�ض الكمامة والنظافة›؛ و�صاهمت الإنتخابات النيابية يف تاأجيج حالت الوباء مما يعني
زيادة حالة الوفيات اأكرث.
� .٣صرورة اإطالق لقب ال�صهداء على مر�صى كورونا واأفراد اجلي�ض الأبي�ض لأنه وباء؛
فالذي ميوت بفريو�ض كورونا اإن �صاء اهلل �صهيد؛ لأنه وباء ،حيث اأن النبي ﷺ جعل الذي
مي��وت بالطاعون �صهي ًدا ،وجعل املبطون ال��ذي مي��وت ب��داء البطن �صهي ًدا ،وجعل الغريق
واحلريق �صهي ًدا ،وال��ذي ميوت بال�ص ّل �صهيدًا ،وال��ذي ينهدم عليه ج��دار �صهي ًدا .ويف وباء
كورونا من هذه الأمور ،وناأمل اإن �صاء اهلل يكون �صهادة ،ون�صاأل اهلل اأن يتق ّبله �صهي ًدا عنده
يف البيت.
 .٤وح�ي��ث اأن ��ص��راع امل��ر��ص��ى م��ع امل��ر���ض م�ت�اأرج��ح ب��ني احل��ال��ة املتو�صطة وح�ت��ى احلالة
اخلطرية؛ حيث اأن الأطباء يجمعون على اأن الفايرو�ض لعني ول ميكن �صبط �صلوكياته
ول ي��وج��د ل�ق��اح ل �الآن جم � ّرب ليعطي نتائج اإي�ج��اب�ي��ة ج�ي��ده ل�ل�ف��اي��رو���ض؛ ول�ه��ذا فقد بات
الفايرو�ض خطرياً لدرجة تاأرجحه وعدم اإمكانية منذجة �صلوكياته؛ وكذلك خطورته يف
الق�صاء على كثري من املر�صى.
رب
 .٥ب��الأم����ض ق�صى ف��اي��رو���ض ك��ورون��ا ع�ل��ى اأخ��وي��ن يل اأح��ده��م اأخ ب�ي��ول��وج��ي والآخ ��ر ّ
اأخ ل��ك مل ت�ل��ده اأم��ك؛ فقد ��ص��ارع��ا امل��ر���ض ل�ف��رتة حم��دودة مل ت�ت�ج��اوز ع�صرة اأي ��ام؛ وك��ان
و�صعهما م�صتقر لكن �صرعان ما تغري احلال كنتيجة للهبوط الفجائي لقراءة الأك�صجني
ما اأدى لتدهور �صحتيهما؛ اإىل اأن فارقا احلياة؛ األي�ض هوؤلء �صهداء لأنهم على طول خط
للمواجهة مع الفايرو�ض؛ رحمهما اهلل تعاىل واأ�صكنهما الفردو�ض الأع�ل��ى؛ و إان��ا هلل واإن��ا
اإليه راجعون.
 .٦مطلوب من احلكومة اإعتبار موتى كورونا من اجلي�ض الأبي�ض واملر�صى �صهداء ومنح
ذويهم تبعات ال�صهادة كما اأبناء القوات امل�صلحة والأجهزة الأمنية يف حالة احلرب؛ كيف ل
ونحن نعي�ض احلرب مع فايرو�ض كورونا على اأطول خط للمواجهة من خالل هوؤلء؛ واإذا
مل يتم ذلك و�صعهم على الأقل يف �صجل ال�صرفاء ولوحات ال�صرف على مداخل امل�صت�صفيات
وفاء لهم.
ب�صراحة� :صهداء فايرو�ض ك��ورون��ا باإ�صطراد؛ والك ّي�ض من حمى نف�صه؛ فالو�صع مل
يعد يُحتمل على �صبيل احلاجة لو�صائل حماية من الفايرو�ض باإ�صتخدام منظومة ومثلث
ال�صالمة العامة من حيث لب�ض الكمامة والتباعد اجل�صدي والنظافة ال�صخ�صية؛ وعلى
احلكومة اإعالن قوائم لوحات ال�صرف اأو ال�صهداء اأمام كل م�صت�صفى اإحرتاماً لهم.
�صباح الوطن اجلميل

السفير األذربيجاني يثمن دور األردن
تجاه قضايا المنطقة
االنباط -عمان
اأكد ال�صفري الأذربيجاين لدى الأردن،
را� �ص��م ب��ن �صم�ض ال��دي��ن ر��ص��اي�ي��ف ،عمق
ال �ع ��الق ��ات م ��ع الأردن ،ودع � ��م ال�ب�ل��دي��ن
لبع�صهما يف املحافل ال��دول�ي��ة ،وع��الق��ات
ال �ت �ع��اون والن �� �ص �ج��ام ب�ي�ن�ه�م��ا يف خمتلف
الق�صايا الدولية وعالقات الأخوة املتميزة
بني قادة البلدين.
وث � �م� ��ن ال� ��� �ص� �ف ��ري ر� � �ص ��اي � �ي ��ف ،خ ��الل
حما�صرة له اأقامها مركز درا�صات ال�صرق
الأو� �ص��ط بح�صور �صخ�صيات دبلوما�صية
و�صيا�صية واأكادميية م�صاء ام�ض ،دور الأردن
ق �ي��ادة و�صعبا جت��اه ال�ع��دي��د م��ن الق�صايا
العربية ال�صرق اأو�صطية بف�صل ال�صيا�صة
الأردن� �ي ��ة احل�ك�ي�م��ة واحل�ن�ك��ة ال �ت��ي يتميز
بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،كما ثمن
موقف الأردن الداعم وامل�صاند لبالده.
واأ� �ص ��ار اإىل اأن الأردن ك ��ان م��ن اأوائ ��ل
ال� � ��دول امل �ع��رتف��ة ب��ا� �ص �ت �ق��الل ج�م�ه��وري��ة
اأذرب�ي�ج��ان ع�صية انهيار النظام ال�صيوعي
ال�صوفييتي ع��ام  ،1991وتبعته اإق��ام��ة
العالقات الدبلوما�صية عام  ،1993وعقد
ع��دة ل �ق��اءات ب��ني ق ��ادة ال�ب�ل��دي��ن م�ن��ذ ع��ام
.1994
وب �� �ص �اأن ال�ق���ص�ي��ة ال�ف�ل���ص�ط�ي�ن�ي��ة ،اأك ��د
م��وق��ف اأذرب �ي �ج��ان ال�ث��اب��ت جت��اه الق�صية
الفل�صطينية وال�ق��د���ض وال�ت��ي اع�ت��ر اأنها

ق�صية امل�صلمني يف ك��ل م�ك��ان ،مثمناً دور
ال��و� �ص��اي��ة ال�ه��ا��ص�م�ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ة على
امل �ق��د� �ص��ات الإ� �ص��الم �ي��ة وامل���ص�ي�ح�ي��ة فيها،
وحماية املدينة املقد�صة من �صتى �صنوف
الإج��راءات الإ�صرائيلية ،م�صتعر�صا جهود
جمهورية اأذربيجان يف دعم دولة فل�صطني.
وا�صتعر�ض دور اأذربيجان يف الدفاع عن
الق�صايا الإ�صالمية يف املحافل والأو�صاط
ال��دول �ي��ة ،وم���ص��ارك�ت�ه��ا يف و� �ص��ع احل �ل��ول
امل�ن��ا��ص�ب��ة ل�ل���ص��راع��ات ال �ت��ي ت � �وؤرق ال�ع��امل
الإ� �ص��الم��ي ودول ال���ص��رق الأو� �ص��ط وعلى
راأ�صها الق�صية الفل�صطينية ،ودعمها مبداأ
ّ
حل الدولتني وقيام دولة فل�صطني امل�صتقلة
وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية ،وا�صت�صافتها
ع��ام  2013للموؤمتر التاأ�صي�صي ل�صبكة
الأم � ��ن امل� ��ايل الإ� �ص��الم��ي ل��دع��م ال���ص�ع��ب
الفل�صطيني وم �وؤمت��ر امل��ان �ح��ني لتمويل
اخل �ط��ة ال� �ص��رتات �ي �ج �ي��ة ،وم���ص��اه�م�ت�ه��ا يف
تقدمي الدعم امل��ادي وتوفري ط��رود اخلري
لالجئني ال�صوريني املقيمني يف الأردن.
وع��ر���ض ل�ت�ط��ورات الو�صع فيما يتعلق
بق�صية اإقليم قرة باغ و�صدور  4وق��رارات
جمل�ض الأم ��ن ال�ت��ي اق ��رت بتبعية اإقليم
مناطق قرة باخ اجلبلية واملناطق املجاورة
له لأذربيجان ،وكذلك كان موقف املنظمات
وال�ه�ي�ئ��ات ال��دول�ي��ة الأخ ��رى مثل منظمة
التعاون الإ�صالمي وحركة ع��دم النحياز
واملجل�ض الأوروبي وغريها.

وزارة اإلدارة المحلية تعمم على البلديات
إغالق بعض المنشآت
االنباط -عمان

كما اأن عملية التن�صيق و التناغم بني
اللجان يف الت�صريحات ال�صحفية  ،و�صع
حدا كبريا حلالة البلبة التي كانت تقلق
راحة وطماأنينة املواطنني.
وزارة ال�صحة تعمل ال�ي��وم بعيدا عن
امل �ظ��اه��ر وت �ع��ري ����ض الأك� �ت ��اف وال �ظ �ه��ور
الإع��الم��ي  ،وال�ت���ص��ري�ح��ات امل�ت���ص��ارب��ة ،
ف��دع��وه��ا تعمل ب�صمت  ،فهنالك اأب ��واق
تعمل ل���ص��ال��ح ج�ه��ات اأخ ��رى تبحث عن
ت�صوية �صورة ال��وزي��ر اأو حتقيق مكا�صب

م��ادي��ة  ،ب�صكل مبا�صر اأو غ��ري مبا�صر ،
ع��ن ط��ري��ق ن�صر اأك��اذي��ب لتلك الق��الم
ال �� �ص �ف��راء خ���ص��رت ب�ع��د اإ� �ص �ت��الم ال��وزي��ر
احل � ��ايل ح �ف �ن��ة م ��ن امل �ك��ا� �ص��ب وامل �ط��ام��ع
وم �� �ص �ت��اءة م��ن اإي � ��الء ال���ص�ح��اف��ة احل��رة
امللتزمة الأولوية يف نقل اخلر ب�صفافية
للمواطن دون اإنحياز.
ث ��م اأن رد ال ��وزي ��ر يف � �ص��وت امل�م�ل�ك��ة
ك��ان ت�ف��ادي��ا لأل ي��دخ��ل ج��واب��ه بالثقافة
ال��دوائ�ي��ة للبع�ض  ،ويعممها على نف�صه

وي�صفها لالآخرين  ،وخ�صو�صا لأ�صحاب
ال���ص��ري امل��ر��ص�ي��ة  ،وال �ت��ي م��ن ��ص�اأن�ه��ا اأن
حتدث تداخالت دوائية مع اأدوي��ة اأخرى
 ،وه��م لي�صوا بحاجة لها يف ه��ذه املرحلة
املر�صية  ،فال�صاأن الدوائي يتنا�صب مع كل
حالة ح�صب ت�صخي�صها.
ختاما  ،دعوا الوزير يعمل وبالنت�صيق
م��ع ف��رق��ه امل�ت�ن��اغ�م��ة ول�ك��م ال�ن�ت��ائ��ج على
اأر�ض الواقع  ،ودعوا عنكم عناء التق�صي
الغري دقيق.

ع �م�م��ت وزارة الإدارة امل �ح �ل �ي��ة ،ام����ض
ال�ث��الث��اء ،على ال�ب�ل��دي��ات ب���ص��رورة اإغ��الق
املن�صاآت التالية :مراكز البلياردو وال�صنوكر
الرتويحية والريا�صية ،وم��راك��ز الأل�ع��اب
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة والإل � �ك� ��رتون � �ي� ��ة ،وامل� ��راك� ��ز
والأكادمييات الريا�صية.
وح�صب بيان �صحفي �صادر عن الوزارة،
ف �اإن التعميم ج��اء اإ� �ص��ارة اإىل ب��الغ رئي�ض
ال��وزراء رق��م  ،15ال�صادر بال�صتناد لأمر
الدفاع رقم ( )19ل�صنة .2020

واأ�� �ص ��اف ال�ت�ع�م�ي��م ال �� �ص��ادر اأن ��ه يحظر
ت �ق��دمي الأرج �ي �ل��ة يف امل �ط��اع��م ال�صياحية
وال�صعبية واملقاهي واأية من�صاأة اأخرى ،حيث
يعاقب مالك اأو مدير املن�صاأة التي تخالف
ذلك باحلب�ض مدة ل تزيد على  6اأ�صهر اأو
بغرامة ل تقل عن  500دينار ول تزيد عن
 1000دينار اأو بكلتا العقوبتني.
واأك ��د التعميم ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ات ��ص��رورة
تكثيف احلمالت الرقابية والتفتي�صية على
امل�ن���ص�اآت ،وت��زوي��د ال� ��وزارة بتقارير يومية
بعدد املخالفات والإغالقات.

املحلي
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شريم :الحظر يعد ضربة قاضية ودمار شامل لالقتصاد الوطني
االنباط �-سهل خ�ساونة

ق � ��ال ح �� �ص��ني �� �ص ��رمي رئ� �ي� �� ��ش جم�ل����ش
�إد�رة غ��رف��ة جت ��ارة �ل��زرق��اء �أن م�صلحة
�الق�ت���ص��اد �ل��وط�ن��ي تقت�صي �الإب �ق��اء على
ع �م��ل �ل �ق �ط��اع��ات �ل �ت �ج��اري��ة و�خل��دم �ي��ة
وع��دم تعطيل م�صاحلها ن�ظ��ر� مل��ا تعانيه
م��ن تبعات ف��رتة �الإغ ��الق �الأوىل وتوقف
ن�صاطاتها بفعل �أزمة فريو�ش كورونا.
وذك ��ر ��ص��رمي �أن غ��رف��ة جت ��ارة �ل��زرق��اء
خ ��اط� �ب ��ت وزي� � � ��ر �ل� ��� �ص� �ن ��اع ��ة و�ل � �ت � �ج� ��ارة
و�ل�ت�م��وي��ن �مل�ه�ن��د��ص��ة م�ه��ا ع�ل��ي ،ل�ب�ي��ان �أن
�ل�ق�ط��اع �ل�ت�ج��اري و�خل��دم��ي يف حمافظة
�لزرقاء كما هو حاله يف جميع حمافظات
�مل �م �ل �ك��ة ،ي �ع��اين خ �� �ص��ائ��ر ج���ص�ي�م��ة ج ��ر�ء
قر�ر�ت �حلظر �ل�صامل و�جلزئي �ل�صابقة،
وال مي�ك��ن ل��ه �ل���ص�م��ود �أم ��ام ت�ب�ع��ات حظر
��ص��ام��ل ي�ل��وح يف �الأف ��ق يف ظ��ل ت�صريحات
مت�صاربة من �جلهات �لر�صمية ،وق��ال �أن
تبعات �حل�ظ��ر �ل�صامل فاقمت م��ن حجم
�خل�صائر �ملرتتبة على �لقطاعات �لتجارية
و�خل��دم�ي��ة �إىل ج��ان��ب ت��ر�ك��م �الل�ت��ز�م��ات
م��ن �إي� �ج ��ار�ت �مل �ح��الت �ل �ت �ج��اري��ة و�أج ��ور

�لعاملني و��صرت�كات �ل�صمان �الجتماعي
ور� �ص��وم �ل��رتخ�ي����ش و�ل��ر� �ص��وم �جلمركية
و�ل�صريبية ،باالإ�صافة �إىل نق�ش �ل�صيولة
و�ل �ت �� �ص��دد مب�ن� ��ح �ل�ت���ص�ه�ي��الت �الئ�ت�م��ان�ي��ة
للمن�صاآت �لتجارية و�خل��دم�ي��ة ول�الأف��ر�د
و�رت �ف��اع ���ص�ع��ار �ل�ف��و�ئ��د وت��ر�ك��م �أق���ص��اط
�لبنوك ،حيث �أن �لت�صهيالت �لتي �أطلقها
�ل�ب�ن��ك �مل��رك��زي ق��د ت �ك��ون ��ص��اع��دت بع�ش

�ل�صركات �لكربى �إال �أن غالبية منت�صبي
�ل� �ق� �ط ��اع �ل� �ت� �ج ��اري ه� ��ي م� ��ن �ل �� �ص��رك��ات
�ل �� �ص �غ��رية و�مل �ت��و� �ص �ط��ة وه� ��ذه �ل �� �ص��رك��ات
ت���ص��ررت ومل ت�ت�م�ك��ن م��ن �ال� �ص �ت �ف��ادة من
�ل�ت���ص�ه�ي��الت �مل� ��ذك� ��ورة ،و�أي ق� ��ر�ر حظر
جديد �صيدمرها متاما.
وب ��ني � �ص ��رمي �أن �حل �ظ��ر ي �ع��د ��ص��رب��ة
قا�صية ودم��ار �صامل لالقت�صاد �لوطني،

حيث �أن خ�صائر �لقطاع �لتجاري و�خلدمي
تنعك�ش تبعا ع�ل��ى خ��زي�ن��ة �ل��دول��ة نتيجة
�النخفا�ش �حلاد يف �ل�صر�ئب �ملتاأتية من
�ل�صلع �ملنتجة و�مل�ب��اع��ة مم��ا ينعك�ش �صلبا
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف �ل �ق �ط��اع��ات ل �ت �اأث��ريه��ا على
�لناجت �ملحلي �الإج�م��ايل وي�صكل تر�كمات
للخ�صارة �القت�صادية يف حال �ال�صتمر�ر يف
فر�ش �حلظر �ل�صامل �أو �جلزئي.
و�ق� ��رتح � �ص��رمي �أن ي �ك��ون �ل �ب��دي��ل عن
ف��ر���ش �إغ � ��الق ك��اف��ة �مل �ن �� �ص �اآت -ال �صيما
�مللتزمة منها مبعايري �ل�صالمة و�ل�صحة
�ل �ع ��ام ��ة ،-ه ��و �ل �ت �� �ص��دي��د �حل �ك��وم��ي على
�لتز�م �الأف��ر�د و�ملن�صاآت مبعايري �ل�صالمة
و�ل���ص�ح��ة �ل �ع��ام��ة وك ��ل �ل�ت�ع�ل�ي�م��ات �ل�ت� ��ي
ح��ددت �ه��ا �جل �ه��ات �ل��ر��ص�م�ي��ة الإد�م� ��ة عمل
�لقطاعات �لتجارية و�خلدمية .باالإ�صافة
�إىل تركيز �الإع ��الم �لر�صمي على توعية
�ملو�طنني وتعزيز ثقافة �لتكيف مع هذه
�جلائحة من خ��الل �لتاأكيد على �صرورة
�ل�ت�اأق�ل��م م��ع ك��اف��ة �ال� �ص��رت�ط��ات �ل�صحية
�ل ��ر�م� �ي ��ة مل �ن��ع ت �ف �� �ص��ي ف ��ريو� ��ش ك ��ورون ��ا،
كروتني طبيعي ال�صتمر�ر �لعمل وت�صيري
عجلة �حلياة.

«كوزمو»يختتم دعمه لحملة تشرين األول للبرنامج األردني لسرطان الثدي
االنباط-عمان

ت��ز�م �ن �اً م �ع��ان �ت �ه��اء ح�م�ل��ة�ل�ت��وع�ي��ةح��ول
�ل�ك���ص��ف �مل�ب�ك��ر ع��ن � �ص��رط��ان �ل �ث��دي� ،ل�ت��ي
�أطلقها �لربنامج �الأردين ل�صرطان �لثدي
يف �صهر ت�صرين �الأول �ملا�صيبقيادة موؤ�ص�صة
�حل�صني لل�صرطان� ،ختتمت “كوزمو”حملة
ج �م��ع �ل� �ت ��ربع ��ات ل �� �ص��احل��ال �� �ص �ي��د�ت غ��ري
�مل �ق �ت��در�ت ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ن م��ن �إج � ��ر�ء فح�ش
�ملاموجر�م يف مركز �حل�صني لل�صرطان.
و���ص�ت�م��ر دع��م “كوزمو” ل �ه��ذه �حلملة
ط��و�ل �صهر ت�صرين �الأول من خالالإ�صافة
خم�صة قرو�ش �ختيارياً �إىل فو�تري �لزبائن
من قِبل �أمناء �ل�صناديقفي جميع �لفروع.
وح� ��ول ه ��ذه �ل �� �ص��ر�ك��ة ،ث�م�ن��ت �ل���ص�ي��دة

ن �� �ص��ري��ن ق �ط��ام ����ش ،م ��دي ��ر ع� ��ام م �وؤ� �ص �� �ص��ة
�حل�صني لل�صرطان� ،ل��دور �الإن���ص��اين �ل��ذي
ق��ام ب��ه “كوزمو” ،وقالت”:نحن فخورون
ب��اجل�ه��ود �لعظيمة �ل�ت��ي يبذلها ��ص��رك��اوؤن��ا
وروح �ل �ع �ط��اء �ل �ت��ي ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ه��ا ،ون�ق��در
�لتعاون �ملثمر �لذي يجمعنا مع “كوزمو”
ح�ي��ث ي� �وؤدي �ل�ت�ك��ات��ف ب��ني �ل�ق�ط��اع��ات دو ًر�
ه ��ام� �اً يف ح �م��الت �ن��ا ،مم ��ا مي�ن�ح�ن��ا �ل��د�ف��ع
لتكثيف جهودنا �صد مر�ش �ل�صرطان”.
م � ��ن �جل � ��دي � ��ر ذك � � � ��ره �أ ّن �ل ��ربن ��ام ��ج
�الأردين ل �� �ص��رط��ان �ل � �ث ��دي ه ��و ب��رن��ام��ج
وطني يعمل بقيادة ودع��م موؤ�ص�صة ومركز
�حل�صينلل�صرطان،وي�صعى �إىل رفع م�صتوى
�لوعي ل��دى �ملجتمع باأهمية �لك�صف �ملبكر
�لذي ميكن �أن ينقذ �حلياة.

أصحاب المحال التجارية ليس لديهم القدرة على تأمين قوتهم اليومي حال استمرار الحظر

العرقان  :دمار شامل طال القطاعات التجارية
املفرق  -االنباط  -يو�سف امل�ساقبة

�أكد رئي�ش غرفة جتارة �ملفرق �لدكتور خريو
�ل�ع��رق��ان �أن �ل��و��ص��ع �ل�ت�ج��اري يعي�ش يف ظ��روف
�صعبة ال يرثى لها ب�صبب �أيام �حلظر و�لتي دفعت
ببع�ش �لتجار �إىل �إغالق حمالتهم لعدم متكنهم
من �لوفاء بااللتز�مات �ملالية �ملرتتبة عليهم
و�أ�صاف �لدكتور �لعرقان يف ت�صريح �صحفي
�ليوم �أن �لبع�ش ال ميلك �أجرة �لعقار لديه فكيف
�صيتمكن من �صر�ء �خلبز الأ�صرته ،منوهاً �أن و�قع
�حلال للتجار ينذر بكارثة من �ل�صعب مو�جهتها
م�صتقبال
و�أ�صار �لدكتور �لعرقان �إىل �أن �خل�صائر �لتي
تكبدها يف �أي��ام �حلظر مباليني �لدنانري ب�صبب
�أي��ام �حلظر �الأخ��رية مبا فيها �أي��ام �جلمع و�لتي
�أدت �إىل وق��وع �لعديد من �لتجار مبعاناة كبرية
نظر� �اللتز�مات �ملرتتبة عليه وال ي�صتطيع �لوفاء
بها
وبني �لدكتور �لعرقان �أن �لقطاعات �لتجارية

و�ل��زر�ع �ي��ة �ن �ه ��ارت ن�ه��ائ�ي��ا ف�ك�ي��ف ب �ح��ال ع�م��ال
�ملياومة و�لذين ال حيلة لهم �صوى �الأجر �ليومي
مما ت�صبب يف زيادة يف ن�صبة �لفقر وتدين م�صتوى

�ملعي�صة
وت�صاأل �لدكتور �لعرقان م��دى �جل��دوى من
�ي��ام �حلظر و�ل��ذي مل جند منه �صوى �إال �أ�صر�ر

وخ�صائر على �لقطاع �لتجاري و�ل��ذي يعاين يف
�ل�صابق م��ن �أ� �ص��ر�ر فكيف مبثل ه��ذه �ل �ق��ر�ر�ت
و�لتي يتطلب من �حلكومة ب�صرورة �إعادة �لنظر
بها وخ�صو�صا �أي ��ام �حل�ظ��ر و�ل�ت��ي الن ��رى منها
فائدة على �الإطالق
و�أك ��د �ل��دك�ت��ور �ل�ع��رق��ان �أن �حل�ك��وم��ة عليها
م�صوؤوليات ج�صام جتاه ما يعاين �لقطاع �لتجاري
من �أ�صر�ر و�ل��ذي نرى يف هذه �الأي��ام �أن �لقطاع
�ل �ت �ج��اري ��ص��ل ب���ص�ب��ب �الإج � � ��ر�ء�ت �مل �ت �خ��ذة مما
ي�ت��وج��ب �خ��ذ ر�أي �أ��ص�ح��اب �ل���ص�اأن م��ن �لقطاع
�لتجاري و�خل��ا���ش لبيان م��ا ي��و�ج��ه م��ن م�صاكل
حتتاج �إىل �ملزيد من �لعمل �ملطلوب حلماية هذ�
�لقطاع �لتجاري �لهام ويجب �أن يتلقى كل دعم
ورعاية و�ال يرتك يدمر
وب ��ني �ل��دك �ت��ور �ل �ع��رق��ان �أن ب�ع����ش �أ��ص�ح��اب
�ملحال �لتجارية ال ميلك ل�صر�ء قوت الأ�صرته حال
��صتمر�ر ه��ذ� �حل ��ال ،مطالبا بالعمل على دعم
�لقطاعات �لتجارية و�القت�صادية و�لزر�عية لبقاء
��صتمر�رها يف �لعمل.

بمشاركة  ١٣٠باحثًا وعالما

العتوم يفتتح المنتدى الدولي العلمي التاسع في جامعة آل البيت
امل����ف����رق  -االن����ب����اط  -ي��و���س��ف
امل�ساقبة.

ق ��ال رئ�ي����ش ج��ام�ع��ة �آل �ل�ب�ي��ت �الأ��ص�ت��اذ
�لدكتور عدنان �لعتوم “ �أن �لبيئة تتعر�ش
ومن ُذ عد ِة عقو ٍد �إىل �صغوطاتٍ كبري ٍة ب�صببِ
��صتغاللِ مو�ردها �لطبيعية و��صتخر�جِ ها،
َ
وذلك لتحقيقِ �لنم ِّو �القت�صاديِّ و�نعكا�صِ ِه
�ملعي�صي لالأفر� ِد و�ملجتمعاتِ ،
�مل�صتوى
على
ِّ
�الأم � � ُر �ل ��ذي �أدّى �إىل ظ �ه��و ِر �ل�ع��دي��دِ م��نَ
�مل�صكالتِ �لبيئي ِة  ،مثلِ �لتغري�تِ �ملناخي ِة
و�الحتبا�ش �حلر�ريِّ ب�صببِ زياد ِة �النبعاثاتِ
ِ
�لغالف
�لكربوني ِة وغ ��از�تِ (�لدفيئة) يف
ِ
�جل� � ��ويِّ  ،و�ل �ن �ف��اي��اتِ �ل �� َّ��ص �ل �ب � ِة و�ل���ص��ائ�ل� ِة
وتر� ُكمِ هَا ،وتلوثِ �مليا ِه �ل�صطحي ِة و�جلوفيةِ،
وح � ْرقِ و�ز�ل��ة �لغابات ،و�لت�صح ِر وتدهو ِر
و�لنظم �الآيكولوجي ِة وكذلك
نوعي ِة �لرتبي ِة
ِ
حديثا �ثر �الوبئة على م�صادر �ملياه �جلوفية
و�ل�صطحية و�النتاج �لنباتي “
جاء ذلك خالل �فتتاحه �أعمال �ملنتدى
�لدويل �لعلمي �لتا�صع و�لذي نظمته جامعة
�ل �لبيت وبالتعاون مع �ملنظمة �الوروعربية
الأبحاث �لبيئة و�ملياه و�ل�صحر�ء بعنو�ن “
بالعلم نبني حا�صرنا ونوؤ�ص�ش مل�صقبلنا “
وعقد عرب من�صة زووم مب�صاركة  130باحثا
وعاملا من خمتلف دول �لعامل

و�أ��ص��ار �لدكتور �لعتوم �إىل �أن��ه مت ُو�صع
�لعدي ُد م��نَ �ملو�ثيقِ و�التفاقياتِ  ،و ُعقِدتِ
�ل�ع��دي� ُد م��نَ �مل �وؤمت ��ر�تِ �ل��دول�ي� ِة م��نْ ِق� َب��لِ
أمم �ملتحد ِة �لتي ت�صعى �إىل حتقيقِ
ِ
برنامج �ال ِ
أهد�ف �لتنمي ِة �مل�صتد�مةِ ،وحتقيقِ �لتو�زنِ
� ِ
�ملطلوبِ و�إي�ج��ا ِد �ل�صبلِ �لكفيل ِة للح ِّد منْ
ري �ملو�ر ِد �لطبيعي ِة وتلوُّثِ �لكوكبِ مثل
تدم ِ
 ”:م�وؤمت��ر ري��و دي��و ج��ان��ريو � ، 199٢أو مبا
أر�ش” ،و�ل��ذي ك��ا َن منْ
ي�صمى ب “ قم ِة �ال ِ
�أه� ِّم نتائجِ ِه هو توجي ُه �ل��دولِ و�حلكوماتِ
ني �الآث � ��ا ِر �ل�ب�ي�ئ�ي� ِة يف خططِ هَا
�إىل ت���ص�م� ِ
�القت�صادي ِة و�صيا�صا ِتهَا �لوطني ِة  .و�أي�صا
أمم �ملتحدة للتنمي ِة �مل�صتد�م ِة
كا َن موؤمت ُر �ال ِ
“ريو  ٢0+ع��ا َم  ،”٢01٢و�ل��ذي �أق � َّر خطةَ
ري يف �لنم ِّو �القت�صاديِّ ،
عملٍ الإع��اد ِة �لتفك ِ
و�ل �ع��د�ل � ِة �الج�ت�م��اع�ي� ِة وت �اأك �ي��دِ �حل�م��اي� ِة
�لبيئي ِة .
و�أك � ��د �ل��دك �ت��ور �ل �ع �ت��وم �إ َّن م �ث��ل ه ��ذ ِه
�ملوؤمتر�تِ �لعلمي ِة �لدولية لها �أهمي ًة كبري ًة
لنا جميعاً� ،إ ْذ �إ َّن�ه��ا مت� ّث� ُل فر�ص َة ك�ب��ري َة يف
�لتقا ِء �لعلما ِء و�خل��رب� ِء  ،و�لت�صبيكِ فيما
بي َنهُم ،ويُعدُّ فر�ص ًة �أي�صا للتو��صلِ ما ب َ
ني
�جل��ام �ع��اتِ و�ل�ب��اح�ث� َ
ني وع �ق��دِ �الت�ف��اق�ي��اتِ
و�ل �ت�ع��اونِ �مل���ص��رتكِ يف �ل�ب�ح��وثِ و�مل�صاري ِع
�ل �ع �ل �م �ي � ِة �مل �� �ص��رتك � ِة يف جم� � ��االتِ �ل�ب�ي�ئ� ِة
و�القت�صا ِد و�ل�صياح ِة .

�أمني عام �ملنظمة �الورو عربية الأبحاث
�لبيئة و�مل �ي��اه و�ل���ص�ح��ر�ء �ل��دك�ت��ور لطفي
�مل��وم �ن��ي �أك � ��د ب � ��دوره �أن �ل �ب �ح��ث �ل�ع�ل�م��ي
و�الإبد�ع و�البتكار هي �صبل �لتقدم و�الزدهار
و�لرفاهية لالأمم ،وم�صتوى �لتقدم �لعلمي
الأي �م��ة يتمثل يف �مل �خ��زون �مل�ت��اح لها من
�لبحوث �لعلمية �بتد�ء وقدرة �ملجتمع على
توظيف هذ� �ملخزون للتنمية �ل�صاملة �نتهاء
 ،ف��ال تنمية دون �لبحث �لعلمي وال تقدم
دون �لعلم فالبحث �لعلمي ه��و ��صا�ش كل
تقدم ورقي و�زدهار.
و�أ��ص��ار �لدكتور �ملومني �ىل �همية بذل
�مل ��زي ��د م ��ن �جل� �ه ��ود ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى �صري
�ل�ب�ح��ث �لعلمي يف �ل��وط��ن �ل�ع��رب��ي �صمن
ه��ذه �ل�صروف �ل�صعبة من خ��الل �لتاأكيد
على عدم تر�جع �النفاق على �لبحث �لعلمي
يف �لوطن �لعربي ال ميكن �ن يكون �صبطا
لالنفاق بل هو �صياع مل�صتقبل �المة ويجب
زيادة معدل �النفاق على �لبحث �لعلمي مبا
يحقق م�صتقبال الأجيالنا �لقادمة،
م �ن��وه �اً �ن �مل�ن�ظ�م��ة ت�ع�ق��د �ل �ع��دي��د من
�ملوؤمتر�ت �صنوياً باال�صافة �ىل موؤمتر�تها
يف ��صطنبول وعمان و�ربد ومر�ك�ش وجنيف
و�ل�ع�ق�ب��ة و�خل ��رط ��وم و�ن�ط��ال�ي��ا و�ل �ي��وم يف
جامعة �آل �لبيت يف مدينة �ملفرق فقد بلغت
م��ا ي��زي��د ع��ن  147م �وؤمت��ر ون�صعى �ىل �ن

ي�ك��ون يف ك��ل عا�صمة عربية م�وؤمت��ر ال بل
ونطمح �ىل �ن يكون يف ك��ل جامعة عربية
( )٢78جامعة موؤمتر حت نتيح الكرب عدد
من �لباحثني ممن ال ت�صمح لهم ظروفهم
بال�صفر يف �مل�صاركة و�ىل �ل�صبيك و�لتعاون
�ل �ع �ل �م��ي ع �ل��ى م �� �ص �ت��وى �ل �ب��اح �ث��ني وع�ل��ى
م�صتوى �جلامعات.
�ل��دك�ت��ور ع��د�ل��ة �ل�ع�ج��ال رئي�ش خمترب
�ال�صرت�تيجيات للتحول لالقت�صاد �الخ�صر
ثمن ب��دوره جهود جامعة �آل �لبيت �ملميز
و�مل�ن�ظ�م��ة �الورو ع��رب�ي��ة الجن ��اح فعاليات
�ملنتدى و�ل��ذي ج��اء يف مثل ه��ذه �لظروف
مما ي�صكل نقلة نوعية يف ��صتمر�رية دعم
�البحاث �لعلمية خلدمة �لبحث �لعلمي يف
دول �ملنظمة .
وت�صمل فعاليات �ملنتدى و�ل�ت��ي ت�صتمر
ملدة ثالثة �أيام على تقدمي �أور�ق عمل تركز
على جمموعة من �مل�ح��اور منها �القت�صاد
�الأخ �� �ص��ر و�ل�ت�ن�م�ي��ة �مل���ص�ت��د�م��ة و��ص�ن��اع��ة
�ل�صياحة وغريها من �ملو��صيع ذ�ت �ل�صلة
مبجاالت �لبيئة و�القت�صاد
عميد معهد ع �ل��وم �الأر� � ��ش و�ل�ب�ي�ئ��ة يف
ج��ام�ع��ة �ل �ل�ب�ي��ت �ال� �ص �ت��اذ �ل��دك �ت��ور ه��اين
�لعمو�ش ��صتعر�ش من جانبه �أه��م حماور
�مل�ن�ت��دى و�أور�ق �ل�ع�م��ل و�جل �ه��ود �مل�ب��ذول��ة
الإجناح �لفعاليات.

حديث جاللة الملك االستراتيجي
في منتدى بلو مبيرغ
د .مصطفى محمد عيروط
تابعت مر�ت كل كلمه قالها جاللة �صيدنا يف منتدى بلومبريغ لالقت�صاد �جلديد يف �إطار تعزيز
�لتعاون لتح�صني نظام �القت�صاد �لعاملي خا�صة يف مو�جهة تد�عيات وباء �لكورونا
ويف ر�أي��ي ب�اأن ر ؤوي��ة جاللة �مللك للو�قع و�مل�صتقبل متثل نهجا للعمل و�الإجن��از و�لتعاون على
�مل�صتوى �لوطني و�لعاملي وكما قال جاللة �مللك(هناك ثالثة حماور ت�صتدعي �هتمامنا �لفوري
 حت�صني �لو�صول للخدمات �ل�صحيهتعزيز �الأمن �لغذ�ئيت�صجيع �البتكار لتحفيز �لتعايفوج��اءت روؤي��ة جاللة �مللك �ال�صرت�تيجيه يف وقتها وت�ت��و�ىل �الأخ�ب��ار عن �كت�صاف لقاحات من
موؤ�ص�صات بحثيه عامليه وقدرة �ل�صناعات �لدو�ئية �الردنيه على �مل�صاهمه يف �إنتاج �للقاحات وتوزيعها
وقال جاللة �مللك (...ن�صخر تر�بطنا ملحاربته من خالل �لتوزيع �لفعال للقاحات و�لعالجات علينا
�لتعامل مع �للقاح ك�صلعه عامه يجب �أن تكون متاحه للجميع (و�ل�صناعات �لدو�ئيه يف �الردن) قادرة
على �مل�صاهمه يف هذه �ملهمه ل�صمان �إنتاج �للقاح وتوزيعه ب�صكل كاف خا�صة على �ملجتمعات �ملعر�صه
للخطر مثل �لالجئني و�ال�صر �لتي تعي�ش حتت خط �لفقر)
و�أثبتت �جلائحه ق��درة �ل�صناعات �لغذ�ئية و�إمكانية �الردن �ن يكون كما قال جاللة �مللك يف
�أثناء زيار�ته يف وقت �صابق من هذ� �لعام ل�صناعه غذ�ئية يف عني �لبا�صا و�صناعه كيماويه على
�وتو�صرت�د �لزرقاء �ملفرق باأن �الردن قادر �ن يكون مركز� �إقليميا لالمن �لغذ�ئي وروؤية جاللة �مللك
�ال�صرت�تيجيه يف �ملنتدى روؤيه ��صرت�تيجيه هامه وقال جاللته(� ...الأمن �لغذ�ئي ي�صتدعي �هتمامنا
�لفوري �إذ �أنه من �ملتوقع �أن يرتفع عدد �ملعر�صني خلطر نق�ش �لغذ�ء �إىل  ٢٦٥مليون �صخ�ش هذ�
�لعام ب�صبب �الأث��ر �القت�صادي �لناجم عن �جلائحه ..الب��د من ت�صهيل �لو�صول لتقنيات �لزر�عه
�حلديثه خا�صة للمز�رعني يف �لبلد�ن �لنامية للم�صاهمه يف حت�صني نوعية ووفرة �لغذ�ء �ن (�لقطاع
�لزر�عي �لغذ�ئي يف �الردن) (على �صبيل �ملثال يوفر �صبل �ملعي�صه حلو�يل ربع �ل�صكان وهو �أكرب م�صادر
�لت�صغيل لالجئني و�ملر�أه �لتجمعات �لريفيه ومنذ بد�ية �جلائحه �ثبت هذ� �لقطاع ح�صوره ب�صكل
كبري �صمن �صل�صلة �لتوريد وهناك �مكانية لتو�صعه ب�صكل كبري باملزيد (من �ال�صتثمار وزيادة �العتماد
على �لتكنولوجيا)
وروؤية جاللة �مللك وحديثه عن �أبرز جو�نب �ال�صتجابه للجائحه متثل نهجا يف �لعمل و�الإجناز
و�البتكار و�الإب��د�ع و�ل��ري��اده وق��ال جاللة �صيدنا (�إح��دى �ب��رز جو�نب ��صتجابتنا للجائحه متثلت
بنهو�ش �صبابنا �الردين ملو�جهة �لتحدي حيث قامو� ( بابتكار) حلول رقميه يف وقت قيا�صي لتعزيز
قطاعات �لرعاية �ل�صحيه و�لتعليم و�لتجاره �الليكرتونيه وعملو� على توفري �خلدمات لغرينا يف
�ملنطقه البد من متكني �ل�صركات �ل�صغريه و�ملتو�صطه و�ال�صتثمار فيها من خالل ت�صهيل �لو�صول
للتمويل و�لتكنولوجيا و�ال�صو�ق نحو �صعينا نحو �لنمو و�لتعايف �ل�صاملني)
ويف ر�أي��ي ب�اأن حديث جاللة �مللك ميثل نهجا للعمل و�لتعاون �لدقيق و�ل�صريع وخطة عمل
للتعاون �لعاملي وميثل نهجا للعمل و�مل�صتقبل من قبل �حلكومه ومن �لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�ملوؤ�ص�صات
و�جلامعات وللقطاعني �لعام و�خلا�ش ولدينا يف �الردن �لقدره يف �الأمن �لغذ�ئي و�ن يكون �الردن
مركز� �إقليميا لالمن �لغذ�ئي ولدينا �صناعات دو�ئيه و�صناعات ��صتخر�جيه و�صناعات كيماويه
و�صناعات �أخرى ويف �الردن ق�ص�ش جناح ولدينا عقول قادرة على �البتكار و�لريادة و�الإبد�ع و�عتقد
باأن �جلهود كلها يجب �أن تن�صب يف تنفيذ ر ؤوي��ة جاللة �مللك �ال�صرت�تيجيه وهذ� يحتاج �إىل عمل
و�جن��از تقوده كفاء�ت ويعزز �لنجاح وق�ص�ش �لنجاح وهي كثريه و�صرف �لوقت من �جلميع لي�ش
جللد �لذ�ت وبث فيديوهات وت�صويرها تركز على �ل�صلبيات بدال من �الإنتاج و�اليجابيات وهي كثريه
ويف وقت �الأزمات تتوحد �جلهود يف �لتعاون وتعزيزه ولذلك يف ر�أيي باأن حديث جاللة �مللك مهما
جد� يف وقت تتكاتف �جلهود وتتعاون يف �إيجاد حل عرب �للقاحات و�لعالج وعلى �مل�صتوى �لوطني تعمل
�لدوله بكل �جلهود لتجاوز �جلائحه
حمى �هلل �لوطن و�ل�صعب و�جلي�ش و�الأجهزة �المنيه بقيادتنا �لها�صميه �لتاريخيه بقيادة جاللة
�مللك عبد �هلل �لثاين �ملعظم

ثمانية باحثين من جامعة البلقاء التطبيقية
ضمن أفضل  2بالمئة من باحثي العالم
االنباط-عمان

�أختري ثمانية من �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية
من جامعة �لبلقاء �لتطبيقية �صمن قائمة �أف�صل
 ٢باملئة من �لباحثني على م�صتوى �لعامل �الكرث
ت �اأث��ري�ً و��صت�صهاد�ً وذل��ك بح�صب ق��اع��دة بيانات
�لباحثني �ملحدثة ملوؤ�صر�ت �القتبا�ش و�لتي �أعدتها
جامعة �صتانفورد ود�ر �لن�صر �لعاملية �ل�صيفري
( ،)ELSEVIERوهم:
�الأ�صتاذ �لدكتور زيد حممود ع�صيبات من ق�صم
�لريا�صيات يف كلية �لعلوم.
�الأ�صتاذ �لدكتور زكريا قا�صم �لق�صاة من ق�صم
�لهند�صة �لكيماوية يف كلية �لهند�صة �لتكنولوجية.
�الأ� �ص �ت ��اذ �ل��دك �ت��ور ع �م��ر ع �ث �م��ان ب � ��در�ن من
ق���ص��م �ل�ه�ن��د��ص��ة �مل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة يف ك�ل�ي��ة �لهند�صة
�لتكنولوجية.
�الأ�صتاذ �لدكتور عمر عبد �لكرمي �أبوعرقوب
من ق�صم �لريا�صيات يف كلية �لعلوم.
�الأ� �ص �ت��اذ �ل��دك �ت��ور ج �م��ال ع�ث�م��ان ج��اب��ر من
ق���ص��م �ل�ه�ن��د��ص��ة �مل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة يف ك�ل�ي��ة �لهند�صة
�لتكنولوجية.
�لدكتور حممد عزمي �لبيطار من ق�صم علم
�حلا�صوب يف كلية �حل�صن �جلامعية.
�ل��دك�ت��ور حممد ح�م��دي �ل�صمادي م��ن ق�صم
�لعلوم �لتطبيقية يف كلية عجلون �جلامعية.
�لدكتور علي عبد �هلل �لعلو�ن من ق�صم �إد�رة
�الأع �م��ال يف كلية عمان �جلامعية للعلوم �ملالية
و�الإد�رية.
رئ�ي����ش ج��ام�ع��ة �ل�ب�ل�ق��اء �لتطبيقية �ال��ص�ت��اذ
�لدكتور عبد�هلل �صرور �لزعبي هناأ �لباحثني على
متيزهم يف ن�صر �الأبحاث ذ�ت �لتاأثري �ملرتفع و�لتي
ت�صاهم يف رفعة �جلامعة ومتيزها على م�صتوى
جامعات �لعامل ،و�أ�صاف �أن �جلهود �لتي تبذلها
�جلامعة يف دعم �لبحث �لعلمي من خالل �أعلى
مو�زنة للبحث �لعلمي بني �جلامعات �لوطنية قد

�آتت �أكلها ،حيث خ�ص�صت �جلامعة ما ن�صبته %9
من مو�زنتها �لعامة للبحث �لعلمي.
وي��ذك��ر �أن �جل��ام�ع��ة ق��د ناف�صت ع�ل��ى ج��ائ��زة
�ل�ت��امي��ز  THE Awardsمب�ع�ي��ار �ل�ق�ي��ادة
وك��ان��ت م��ن �صمن �ل�ث�م��ان ج��ام�ع��ات �ل�ت��ي و�صلت
للمرحلة �ل�ن�ه��ائ�ي��ة ،ك�م��ا ��ص�ه��دت �جل��ام�ع��ة نقلة
مميزة على �صعيد ت�صنيفات �لتاميز �لعاملية فقد
دخلت يف قائمة �أف�صل  1000جامعة على م�صتوى
�ل �ع ��امل ح �ي��ث ح �ل��ت ��ص�م��ن �ل �ف �ئ��ة ()800-٦01
بالت�صنيف �لعاملي للجامعات  ٢0٢1 THEعامليا
وحلت يف �ملرتبة �لثانية حمليا .وقد حلت �جلامعة
��ص�م��ن �ل �ف �ئ��ة ( )٢٥0-٢01ب�ت���ص�ن�ي��ف �ل�ت��امي��ز
جلامعات �لدول ذ�ت �القت�صاديات �لنا�صئة ،و�صمن
�ل�ف�ئ��ة ( )٢00-101لت�صنيف �ل�ت��امي��ز �خل��ا���ش
باأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة لالأمم �ملتحدة مبعيار
�لعمل و�لنمو �القت�صادي THE Impact
 ٢0٢0 Rankingو�ل��ذي �صاركت به �جلامعة
للمرة �الأوىل ع��ام  .٢0٢0وح�صلت �جلامعة على
�مل��رت�ب��ة �الأوىل ع�ل��ى �مل���ص�ت��وى �ل��وط�ن��ي و�مل��رت�ب��ة
�لثانية على �مل�صتوى �لعربي يف ت�صنيف Green
� Metricلعاملي لعام .٢019
ه��ذ� ،وق��د دع��ا �لدكتور �لزعبي كافة �أع�صاء
�لهيئة �لتدري�صية و�لباحثني فيها �إىل م�صاعفة
جهودهم يف �لبحث �لعلمي � أالم��ر �ل��ذي ينعك�ش
عليهم �إيجابيا �صو�ء من ناحية �لرتقية �أو �لعو�ئد
�ملادية للن�صر ،حيث �أقرت �جلامعة �أ�ص�صا وحو�فز�
للن�صر يف �مل �ج��الت �لعاملية �ملفهر�صة يف قو�عد
�لبيانات �لعاملية .كما �صينعك�ش �إيجابا على �صمعة
�جلامعة �الأكادميية بني �جلامعات �لعاملية لتكون
مرجعا لال�صت�صهاد يف �أبحاث �لهيئات �لتدري�صية
و�لباحثني من كافة �أنحاء �لعامل.
و�أ�صار �لدكتور �لزعبي �نه �صيقام حفل لتكرمي
�أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية و�لباحثني �ملتميزين يف
وقت الحق و�صمن �صروط �ل�صالمة �لعامة و�أو�مر
�لدفاع.

التربية :شمول  874طالبا وطالبة بالمكرمة
الملكية السامية ألبناء المعلمين
االنباط -عمان

قررت �للجنة �لعليا للبعثات يف وز�رة �لرتبية
و�لتعليم �ملو�فقة على �صمول  874طالباً وطالبة
باملكرمة �مللكية �ل�صامية الأب�ن��اء �ملعلمني  /بدل
م�صتنكفني م��ن خريجي �لثانوية �لعامة للعام
.٢0٢0
جاء ذلك خالل �الجتماع� ،لذي عقدته �للجنة
�م�ش �لثالثاء ،برئا�صة �أمني عام �ل��وز�رة لل�صوؤون
�الإد�رية و�ملالية �لدكتورة جنوى �لقبيالت .

وق��ال��ت �ل ��وز�رة ،يف بيان �صحفي� ،إن جمموع
�لطلبة �مل�صتفيدين من �ملكرمة �مللكية �ل�صامية
لهذ� �لعام وحتى تاريخه بلغ  371٦م�صتفيد�ً  .وبلغ
�أدن��ى معدل قبول للم�صتفيدين من �ملكرمة حتى
تاريخه  88.9باملئة ملحافظة �ربد ،و  99.1للزرقاء،
و  89لل�صلط 8٥.3 ،للطفيلة 87.٥ ،للعقبة8٦.1 ،
للكرك 83.1 ،للمفرق 84.8 ،ملحافظة جر�ش83.٥ ،
ملحافظة عجلون 90 ،باملئة ملحافظة �لعا�صمة،
 84.3ملحافظة مادبا ،و  8٦.7باملئة ملحافظة معان،
و  90.94لل�صهادة غري �الأردنية .

املحلي
الأربعاء
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وزير المياه ورئيس هيئة االستثمار يبحثان أوجه التعاون المشترك

االنباط -عمان

بحث وزير املياه والري الدكتور معت�صم
� �ص �ع �ي��دان ام ����س ال �ث ��اث ��اء ،ورئ �ي ����س هيئة
اال��ص�ت�ث�م��ار ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال� ��وزين ،اأوج��ه
ال �ت �ع��اون امل �� �ص��رك ل�ت���ص�ج�ي��ع اال� �ص �ت �ث �م��ار،
واال�صتثمارات التنموية الزراعية وال�صناعية
وغريها ،وتب�صيط اج��راءات احل�صول على
اخلدمات وتذليل العقبات امام امل�صتثمرين
املحليني واالجانب يف جميع مناطق اململكة.
واو��ص��ح بيان ��ص��ادر ع��ن وزارة امل�ي��اه ،اأن
الوزير �صعيدان قال اإن الوزارة �صارعت لعمل
نظام موحد خلدمات قطاع املياه ،واأطلقت
جمموعة من اخلدمات االلكرونية املتميزة

مبا ي�صهل اجناز املعامات واخت�صار الوقت
واجل� �ه ��د وي �ح �ق��ق ال���ص�م��ول�ي��ة يف اخل��دم��ة
امل�ت�م�ي��زة ،وي�ن�ق��ل خ��دم��ات ق�ط��اع امل �ي��اه اىل
م�صتويات متقدمة من االدارة االلكرونية.
وا�صاف اإن احلكومة االلكرونية تهدف
اىل الت�صهيل على املواطنني ،ورفع م�صتويات
االن �ت��اج �ي��ة وت�خ�ف�ي����س ال�ن�ف�ق��ات وتب�صيط
االج � ��راءات ،وحت�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة وال�صفافية
واع �ط��اء رق��اب��ة اك��ر ع�ل��ى دق��ة ��ص��ري اجن��از
املعامات لدى العاملني ،والغاء املعامات
ال ��ورق �ي ��ة وت �خ �ف �ي ����س ك �ل �ف �ه��ا ،وك �ل��ف نقل
الربيد.
وقال ان الوزارة ب�صدد االنتهاء من امتتة
كافة معاماتها االلكرونية ،لتكون متاحة

للجميع بنهاية العام  2023ح�صب خطتها
لاأعوام .2023-2020
وب��ني ��ص�ع�ي��دان ان ال � ��وزارة ق��ام��ت مبنح
امل��زي��د م��ن ال�ت���ص�ه�ي��ات ل�ت�ط��وي��ر ال��زراع��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،م� ��ن خ� � ��ال م� �ن ��ح م ��واف� �ق ��ات
ل�ل�م��زارع��ني ب�ح�ف��ر اآب� ��ار م��احل��ة يف مناطق
االغ� ��وار ،ب�ه��دف التخفيف عليهم وتوفري
كميات مياه ا�صافية ب�صروط حمددة� ،صمن
خطة ال ��وزارة لا�صتفادة من امل�صادر غري
التقليدية للمياه .وا�صار اىل اأنه بالرغم من
التحديات الكبرية التي يواجهها قطاع املياه،
نتيجة تزايد عدد ال�صكان واللجوء ال�صوري
وازم��ة ك��ورون��ا ،اال ان��ه حقق من��وا مت�صارعا
خ ��ال ال �� �ص �ن��وات االخ� ��رية مل��واك �ب��ة الطلب

املتزايد على املياه ،من خال املحافظة على
تزويد املواطنني بكميات كافية يف خمتلف
مناطق اململكة.
وا�صار اىل العديد من اخلطط والربامج
التنموية وامل�صاريع اال�صتثمارية يف الوزارة/
�صلطة وادي االردن ،تهدف اىل اإحداث نقلة
نوعية يف ن��واح��ي احل�ي��اة خا�صة يف مناطق
البادية� ،صمن اخلطط احلكومية الهادفة
لتح�صني االو�صاع االقت�صادية واالجتماعية
يف تلك املناطق ،خا�صة وادي عربة .
واو� �ص��ح اأن ��ه مت جتهيز البنية التحتية
يف ع��دة م��واق��ع وت��وف��ري ك��اف��ة امل�صتلزمات
امل�ط�ل��وب��ة ،واأن ال�ع�م��ل ج ��ار بالتن�صيق مع
اجل� �ه ��ات ذات ال �ع ��اق ��ة الإع� � � ��داد خ��رائ��ط
زراعية ،لدعم �صناع القرار واتاحة الفر�س
اال� �ص �ت �ث �م��اري��ة ام� ��ام امل���ص�ت�ث�م��ري��ن وت�ن�م�ي��ة
القطاع الزراعي يف خمتلف مناطق اململكة.
وب��ني ان اع��داد خ��رائ��ط زراع�ي��ة �صي�صهم
ب�ت�ط��وي��ر ال ��زراع ��ة وج� ��ذب اال� �ص �ت �ث �م��ارات،
م�صتعر�صا جت��رب��ة وزارة امل �ي��اه وال� ��ري يف
تنمية منطقة وادي عربة من خال �صركة
تطوير وادي عربة.
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س هيئة اال�صتثمار
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال� ��وزين ،اإن منطقة وادي
ع��رب��ة ،وم��ن خ��ال اال��ص�ت�ف��ادة م��ن اخلطة
اال��ص�ت�ث�م��اري��ة ل� ��وزارة امل �ي��اه وال ��ري بتنمية
ال��وادي ،تعد من الفر�س الريادية لتطوير
م���ص��ادر امل �ي��اه وحت�ق�ي��ق التنمية ال��زراع�ي��ة
ف�ي�ه��ا ،مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى االق�ت���ص��اد
الوطني.
وا�� �ص ��ار اىل جت��رب��ة ال� � � ��وزارة يف ات��اح��ة
حفر اآب��ار ماحلة يف بع�س مناطق االغ��وار،
م��ا اأوج ��د ع��دة ف��ر���س ا�صتثمارية وتطوير
ال��زراع��ة الوطنية واال��ص�ت�ف��ادة م��ن امل�صادر
املائية غري التقليدية ،والتي انعك�صت على
حت�صني ظروف اأهايل هذه املناطق وتوفري
فر�س عمل وزيادة حجم ال�صادرات الوطنية
االردنية.

بحث العالقات الثقافية بين االردن وفنزويال

الحياة في زمن الكورونا .....
الدكتورة نهاية القاسم
ب��ني ع�صية و�صحاها ا�صتيقظنا لنجد اأنف�صنا وق��د تغريت حولنا ام��ور كثرية مل
نعهدها م��ن قبل ،عطلت االأ��ص�غ��ال ،توقفنا ع��ن العمل ،ك��ان ل��زام��ا علينا ان نبقى يف
منزلنا؛ وال نغادرها اال ل�صاعات معدودات ،جتمدت ان�صطتنا ،بل واعتذرنا ال�صدقائنا
عن موا�صلة الزيارات واخل��روج معا ،كما اعتدنا �صابقا ،األغيت رحات البع�س خارج
الوطن والتي كان من املقرر القيام بها الأ�صباب خمتلفة ،بل اأعلنت حالة الطواريء يف
البلدان جميعها!!!!
هل نحن يف حلم ،ام يف علم ،هل ما ن�صمع ون�صاهد امر حقيقي ام هو كابو�س ،واىل
متى؟ ماذا؟! �صي�صتمر هذا الو�صع ال�صهر وقد ميتد ل�صنوات.؟؟؟؟؟
اخبار غري �صارة تنهال علينا من هنا وهناك ،تراكم مثل غيوم �صوداء يف ليلة �صتاء
ب��اردة ،الكثري منا يف بداية ا أالم��ر يكاد ال ي�صدق ما ي��رى وم��ا ي�صمع ،احقا ان هناك
وب��اء! ..والنا�س ميوتون بهذه الكرة ،ال اأ�صدق غري �صحيح ،ا�صبه ما نعي�س حالة
حرب ،رمبا احلرب اهون علينا مما نحن عليه االن  ،على االقل يف احلرب نعرف اأين
يختبيء العدو ،وما اخلطة الازمة ملواجهته ،وما هو ال�صاح الفعال للق�صاء عليه،
لكن نحن اليوم امام وباء م�صدره فريو�س لعني يهدد حياتنا جميعا ،وانا لن اناق�س
ما اأ�صباب حدوثه وانت�صار بهذه ال�صرعة وال�صمولية ،ومن ورائه وما م�صدره ولن اكيل
االتهامات الأي جهة ،ولن ان�صم اإىل اأ�صحاب نظرية املوؤامرة ،والتي رمبا مييل اليها
الكثريون  ،طاملا ان هذا كله لن يو�صل اإىل احلل.
اذا ما احلل؟؟
اأنا اأرتدي الكمامة يف االأماكن العامة واأثناء عملي واحتفظ مب�صافة امان ملرين او
اقل من االآخرين ،وال اأ�صافح بل اأ�صلم من بعيد .
ال يعني عدم م�صافحتي لاخرين انني ال احرمهم او اين تغريت جتاههم او......
بل على العك�س احرم اجلميع واقدرهم ،والأجل هذا ال اريد ان انقل العدوى الحد،
فرمبا اكون م�صابة باملر�س دون اأعرا�س وقد ات�صبب يف نقل العدوى لاخرين.
ال “اأعي�س يف خوف” من الفريو�س ،اأري��د فقط اأن اأك��ون ج��زءا من احلل ال جزءا
من امل�صكلة.
اإذا ا�صتطعنا جميعا العي�س مع مراعاة احلفاظ على االآخرين ،ف�صيكون للجميع
مكان اأف�صل ،و�صتعود حياتنا اإىل طبيعتها ،وال �صري ان تتغري ثقافتنا و�صلوكاتنا
اليومية ال�ت��ي اعتدنا عليها ،ولي�س فقط يف زم��ن ال�ك��ورون��ا ،ب��ل م��ن االن ف�صاعدا،
فالكورونا قريبا ان �صاء اهلل �صرحل عن حياتنا ،ولكن تعلمنا منها درو���س كثرية،
اهمها قيمة احلياة ال�صليمة االآمنة ال�صحية وقيمة العافية.
التزامنا بالعادات ال�صحية ال يجعلنا �صعفاء اأو اأغبياء ،على العك�س يجعلنا دائما
منتبهني ومتيقظني وجاهزين للت�صدي الأي فريو�س دخيل.
�صخ�س قريب ،اأو عزيز مبر�س خطري ،اإنه فعا
تخيلوا اللحظة التي مير�س فيها
ٌ
�صيء حمزن وموؤ�صف!
واملوؤ�صف حقا ان نكون نحن من �صبب املر�س له ولاخرين.
ال بد اأن يكون كل واحد فينا جزءا من احلل ال �صببا يف زيادة حجم امل�صكلة ،ودمتم
�صاملني.

االنباط -عمان

بحث وزير الثقافة الدكتور با�صم الطوي�صي
مع �صفري فنزويا يف اململكة عمر فياملا اأو�صونا،
تطوير العاقات الثقافية.
وا�صارت وزارة الثقافة يف بيان ام�س الثاثاء،
اىل اأن الوزير الطوي�صي اأعرب عن اأمله اأن تفتح
زيارة ال�صفري �صفحة للعاقات بني الثقافية بني
البلدين ال�صديقني ،داع�ي��ا اإىل توقيع اتفاقية
ث�ق��اف�ي��ة م��ن ��ص�اأن�ه��ا ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون يف جم��ال
الن�صاطات واملراكز الفنية وال��راث الثقايف من
خال عدد من الفعاليات املتبادلة.
ك�م��ا دع��ا الطوي�صي اإىل ال�ت�ع��اون يف اإ� �ص��دار
كتاب باللغة االإ�صبانية من خال نا�صر فنزويلي،
ب�ح�ي��ث ي�ت��زام��ن م��ع االح �ت �ف��ال مب�ئ��وي��ة ال��دول��ة
االأردن� �ي ��ة ل�ت�ع��ري��ف ال �ق��ارئ ال�ف�ن��زوي�ل��ي ب�ت��اري��خ
االأردن وح�صارته.
واأك��د �صرورة اأن يكون لفنزويا م�صاركة يف
مهرجان جر�س للثقافة والفنون ،م�صيدا بدورها
يف دعم الق�صايا العربية ،نظرا الهمية ت�صافر
اجلهود لن�صر ال�صام وتعزيز اأركانه ،خ�صو�صا يف
ظل اجلائحة كورونا التي تهدد الب�صرية جمعاء.
من جهته ،اأكد ال�صفري الفنزويلي رغبة باده
يف تطوير العاقات الثقافية م��ع االأردن ال��ذي
و�صفه بالبلد اجل�م�ي��ل ،و�صعبه ال�ط�ي��ب ،ملقيا

العقبة الخاصة تستأنف خدماتها
االلكترونية بعد تعطل يومين

ال�صوء عدد من الن�صاطات التي قدمتها واحدة
من الفرق الفنزويلية الراثية يف عمان.
واأ� �ص��ار ال�صفري اإىل ال�ت�اأث��ري االأن��دل���ص��ي على

العمارة الفنزويلية التي انعك�صت على املو�صيقى
يف ت �ن��وع �ه��ا وغ �ن��اه��ا ،م� �وؤك ��دا �� �ص ��رورة تعميق
العاقات الثقافية يف �صائر املجاالت ،وخ�صو�صا

الثقافية .واأع ��رب ال�صفري يف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء عن
تطلعه اىل توقيع االتفاقية الثقافية التي قال
اإنها �صتكون اأول اتفاقية بني البلدين ال�صديقني.

ورشة عمل عن التجارة اإللكترونية موجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة
االنباط -عمان

نظمت مبادرة ب�صرية ،بالتعاون مع
املجل�س االأعلى حلقوق االأ�صخا�س ذوي
ا إالع��اق��ة ،ور��ص��ة عمل تدريبية جمانية
ع��رب ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي ،ب�ع�ن��وان
“التجارة االإل �ك��رون �ي��ة ..م���ص��روع��ك
اخلا�س /دليلك االإعاين املحلي”.
وق� ��دم ال��ور� �ص��ة اخل �ب��ري امل �ع �ت �م��د يف
جم��ال ال�ت���ص��وي��ق االإل �ك��روين واأن�ظ�م��ة
امل �ع �ل��وم��ات امل �ه �ن��د���س ه ��اين م���ص�ج��دي،
وامل��دي��ر التنفيذي ل�صركة انفوميديا،
و�� �ص� �ف ��ري وا�� �ص� �ت� ��� �ص ��اري ل �ل �م �وؤ� �ص �� �ص��ات
مت�صارعة النمو.
وق��ال ب�ي��ان ��ص��ادر ع��ن املجل�س ام�س
ال�ث��اث��اء ،اإن ه��ذه الور�صة ت�اأت��ي �صمن
ن���ص��اط��ات وب��رام��ج ع�م��ل املجل�س لدعم

ورعاية وت�صجيع رواد ورائدات االأعمال،
بهدف تطوير وتنمية اأعمالهم وتعزيز
روح املبادرة وخو�س التجارب الريادية
وال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ن ��اج� �ح ��ة ،ون �� �ص��ر ال��وع��ي
ال�ث�ق��ايف وامل �ع��ريف فيما يخت�س بتمكني
ال�صباب م��ن ذوي االإع��اق��ة يف امل�ج��االت
االقت�صادية التقنية.
ك�م��ا ت �اأت��ي ل�ت�ع��زي��ز ال �ق ��درات املهنية
وال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ل� �ه ��م يف جم � � ��االت ري� � ��ادة
االأعمال واال�صتثمار يف تطوير م�صاريع
وت �ط �ب �ي �ق��ات ال� �ت� �ج ��ارة االإل� �ك ��رون� �ي ��ة
واخلدمات امل�صاندة لها.
واأو�صح املهند�س م�صجدي ،اأن برنامج
ور�س العمل والدورات املتخ�ص�صة ميثل
اأحد اأهم الربامج والن�صاطات الدورية
امل�صتمرة التي تهدف اإىل تنمية وتطوير
قدرات ومهارات رواد ورائدات االأعمال،

مب��ا ي�صهم يف ب �ن��اء جت ��ارب وتطبيقات
ريادية وم�صاريع نا�صئة ناجحة.
وناق�صت الور�صة عدة حماور مهمة؛
م ��ن ب �ي �ن �ه��ا :دل �ي �ل��ك االإع� � ��اين م ��ا هو
ومل� ��اذا؟ ،اخ�ت�ي��ار دل�ي�ل��ك ،اإن �� �ص��اء دليلك
االإع� ��اين ،م���ص��ادر ال��دخ��ل مل���ص��روع��ك،
ترويج م�صروعك.
وتعرف امل�صاركون يف نهاية الور�صة
على كيفية اعداد نظام متكامل الإطاق
ال��دل�ي��ل االإع ��اين مل�صاريعهم اخلا�صة
ع ��رب ا إالن � ��رن � ��ت ،واآل � �ي� ��ة و�� �ص ��ع خ�ط��ة
ترويجية متكاملة ت�صمن للم�صاركني
ال��ري��ادة ،باالإ�صافة اىل خطة ت�صويقية
حت �ق��ق ل �ه��م م � ��ردودا � �ص �ه��ري��ا م��ن تلك
امل�صاريع.
ُي� ��� �ص ��ار اىل اأن م� � �ب � ��ادرة “ب�صرية
التطوعية” تُعنى مب�صاعدة االأ�صخا�س

ذوي االإع � � ��اق � � ��ة م � ��ن خ � � ��ال ت� �ق ��دمي
ت�صجيات ��ص��وت� ّي��ة ،وه��ي م �ب��ادرة غري
ربح ّية يتم اإدارت�ه��ا وتنفيذها مِ ��ن قِبل
ع ��دد م��ن امل�ت�ط��وع��ني وامل �ت �ط��وع��ات من
فئات ُعمرية ُخمتلفة.
و ُت� �ق� � ّدم امل� �ب ��ادرة ب��االإ� �ص��اف��ة ل�ل��دع��م
ال� �ف� �ن ��ي ،ت �� �ص �ج �ي��ات � �ص��وت � ّي��ة ب �ج��ودة
عالية لاأ�صخا�س ذوي االإع��اق��ة ب�صكل
ع��ام واملكفوفني ب�صكل خا�س ،وت�صتمل
ال � ّت �� �ص �ج �ي��ات ال �� �ص��وت � ّي��ة ع �ل��ى م�ن��اه��ج
درا�ص ّية وق�ص�س ترفيه ّيةوا�صار املجل�س
اىل اأنه ميكن لاأ�صخا�س ذوي االإعاقة
ممن مل يتمكنوا من امل�صاركة يف الور�صة
ال ��رج ��وع ل ��راب ��ط ال �ت �� �ص �ج �ي��ل اخل��ا���س
بالور�صة على قناة اليوتيوب وح�صورها
h t t p s ://h a n i m a s g i d i .
com/yt

ورشة عمل حول المواطنة الفاعلة في مركز شباب العاصمة
االنباط -عمان

واو� �ص �ح��ت وزارة ال �� �ص �ب��اب يف ب�ي��ان
��ص�ح�ف��ي ام ����س ال �ث��اث��اء ،اأن ال��ور� �ص��ة
ت �ه��دف اىل ت �ع��زي��ز امل �ع��رف��ة وت �ط��وي��ر
امل� � �ه � ��ارات وت ��وج� �ي ��ه �� �ص� �ل ��وك ال �� �ص �ب��اب
للنواحي االيجابية.
وحتدث يف الور�صة التي �صارك فيها

�� 20ص��اب��ا و� �ص��اب��ة ،ال �ب��اح��ث يف التنمية
املجتمعية والنا�صط يف العمل التطوعي
حممد القطاوي ،حول املواطنة الفاعلة
مبفهومها ال �ع��ام ،وك�ي�ف�ي��ة تفعيلها يف
ظل التحديات والظروف ال�صعبة التي
يعي�صها املجتمع ب�صبب جائحة كورونا.
وا� �ص �ت �م �ل��ت ال ��ور�� �ص ��ة ع �ل��ى ت �ع��ري��ف
امل �� �ص��ارك��ني مب �ف �ه��وم ال �ه��وي��ة ال �ف��ردي��ة

واجل��ام �ع��ة ،واه�م�ي��ة االع ��راف بقبول
االخ ��ر ووج ��وده ع�ل��ى اخ�ت��اف��ه ك �اأف��راد
وج � �م� ��اع� ��ات ،واك� ��� �ص ��اب ال � �ف� ��رد ال � ��روح
الوطنية اجلامعة وهويته الفاعلة من
خال االن�صجام مع اجلماعة.
واأ�صتعر�س القطاوي اأب��رز املقومات
االأ�صا�صية التي ت�صكل الهوية واملواطنة
ال� �ف ��اع� �ل ��ة ،م� � �وؤك � ��دا �� � �ص � ��رورة ال ��وع ��ي

بالكرامة االن�صانية ،باعتبارها قيمة
ج��وه��ري��ة اأ� �ص �ي �ل��ة ت �ت��واج��د يف ال�ن�ف����س
الب�صرية.
وبني �صرورة معرفة وحتديد هوية
الفرد وانتماءاته وتفاعله معها ،ب�صمات
تدفعه اإىل االعتناء بالنف�س مع قبوله
لكافة االنتماءات املختلفة ،والتخلي عن
مبداأ (االأنا) وتفعيل الروح اجلماعية.

االنباط -العقبة

ا��ص�ت�اأن�ف��ت ��ص�ل�ط��ة م�ن�ط�ق��ة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة ،ام�س الثاثاء،
ت� � �ق � ��دمي خ� ��دم� ��ات � �ه� ��ا االل � �ك� ��رون � �ي� ��ة
ل �ل �� �ص��رك��ات وامل �وؤ� �ص �� �ص��ات وامل��واط �ن��ني
وخ ��دم ��ات ال ��دف ��ع االل � �ك� ��روين ،ب�ع��د
ت��وق�ف�ه��ا ي��وم��ني نتيجة ع�ط��ل يف خط
االت �� �ص��ال (ال �ف��اي��رب) ال �ت��اب��ع ل�صبكة
احلكومة االلكرونية االآم�ن��ة ملنطقة
اجل �ن��وب ،وال �ع��ائ��دة ل ��وزارة االقت�صاد
الرقمي والريادة.
واكد مدير مديرية انظمة املعلومات
يف ال�صلطة امل�ه�ن��د���س ج��ربا دح ��دل يف

ت�صريح �صحفي ،ان ال�صلطة ا�صتاأنفت
خ��دم��ات �ه��ا االل� �ك ��رون� �ي ��ة ع �ل��ى اك �م��ل
وج��ه ،بعد ا�صاح العطل ،م�صرياً اىل
اأن ك��اف��ة اخل��دم��ات االل�ك��رون�ي��ة التي
تقدم يف ال�صلطة وال��دوائ��ر احلكومية
تعتمد على الربط االل�ك��روين بينها
ع ��رب � �ص �ب �ك��ة احل �ك��وم��ة االل �ك��رون �ي��ة
االم �ن��ة .وا� �ص��اف اإن ه��ذا ال�ع�ط��ل ادى
اىل ت��وق��ف ال ��رب ��ط االل � �ك� ��روين م��ع
ال � � � ��وزارات وامل� �وؤ�� �ص� ��� �ص ��ات احل �ك��وم �ي��ة،
ب��اال��ص��اف��ة ل�ن�ظ��ام ال��دف��ع االل �ك��روين
(اي ف ��وات ��ريك ��م) ،م ��ا ادى اىل ع��دم
امكانية تقدمي اخلدمات االلكرونية
يف ال�صلطة خال اليومني ال�صابقني.

زراعة المفرق توزع طرودا غذائية
على اسر تضررت من جائحة كورونا
االنباط -املفرق

ق��ام��ت م��دي��ري��ة زراع��ة امل�ف��رق اليوم
ال� �ث ��اث ��اء ،ب �ت��وزي��ع امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة
م��ن ال �ط��رود ال�غ��ذائ�ي��ة ع�ل��ى ع��دد من
ال �ع��ائ��ات م��ن اال� �ص��ر ال�ع�ف�ي�ف��ة ،ممن
ت �� �ص��رروا ن�ت�ي�ج��ة ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا يف
املحافظة.
وق��ال مدير ال��زراع��ة الدكتور عماد
ع�ي��ا��ص��رة يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي ،اإن ��ه مت
ت��وزي��ع ال� �ط ��رود ب��ال �ت �ع��اون ب��ني وزارة
ال ��زراع ��ة ،وال�ه�ي�ئ��ة اخل��ريي��ة االأردن �ي��ة
الها�صمية� ،صمن م���ص��روع اال�صتثمار
يف املجرات ال�صغرية وانت�صال اال�صر
الريفية م��ن ال�ف�ق��ر .وا� �ص��اف اإن هذه
امل��رح �ل��ة ت �� �ص��اف اىل امل��رح �ل��ة االوىل

ال �ت��ي ��ص�م�ل��ت ت��وزي��ع ( )2504ط ��رودا
غذائية ،حيث ان امل�صروع ي�اأت��ي بدعم
ومتويل من ال�صندوق الدويل للتنمية
ال��زراع �ي��ة “ايفاد” ،ل��دع��م للحكومة
االردنية للتخفيف من اثر العبء الذي
وق��ع على اال��ص��ر االردن �ي��ة امل�صت�صيفة
ل��اج�ئ��ني ال���ص��وري��ني وا��ص��ر الاجئني
ال �� �ص��وري��ني ال ��ذي ��ن ت� ��� �ص ��رروا ن�ت�ي�ج��ة
ت��وق��ف اع �م��ال �ه��م او م �� �ص��ادر دخ�ل�ه��م
ب�صبب جائحة كورونا وم��ا رافقها من
اج��راءات اح��رازي��ة من قبل احلكومة
ملنع انت�صار الوباء.
ي�صار اىل ان امل�صروع يهدف لتوزيع
 34960طردا غذائيا على  6حمافظات
ت�صمل امل�ف��رق وارب��د وج��ر���س وعجلون
وماأدبا والعا�صمة عمان.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «االقت�سادية» يف املوقع االلكرتوين
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الصرايرة :التوصية بتوزيع  ٥٠مليون دوالر
على الشركاء في شركة برومين األردن
االنباط-عمان

ق��ال رئي�س جمل�س اإدارة �سركة برومني االأردن ،جمال
ال�سرايرة ،اإن جمل�س اإدارة ال�سركة اأو�سى للهيئة العامة
ال �ت��ي ��س�ت�ع�ق��د اج�ت�م��اع�ه��ا ال���س�ن��وي ال �ع��ادي ي ��وم االأرب �ع��اء
املوافق  ٢٥ت�سرين الثاين اجلاري ،بتوزيع اأرباح نقدية على
ال�سركاء بن�سبة  %١٩.٩م��ن راأ���س امل��ال وبقيمة  ٥٠مليون
دوالر.
واأو��س��ح ال�سرايرة ،اأن “برومني االأردن ” حققت منذ

تاأ�سي�سها جناحات مميزة ،اإذ تعد ال�سركة االأردنية الوحيدة
التي تنتج وت�سنع مادة الربومني وم�ستقاتها ،الترتاب��روم
وب��روم�ي� � ��د ال���س��ودي� � ��وم وب��روم�ي� � ��د ال�ك��ال���س�ي��وم وبرومي��د
الهيدروجي��ن وهيدروك�س��يد البوتا�س��يوم ،وت�سدر هذه
امل�ن�ت�ج��ات اإىل ح ��وايل  3٠دول ��ة ح��ول ال �ع��امل ،وت���س��اه��م يف
تدعيم االقت�ساد الكلي للباد.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن �سركة برومني االأردن (م�ساهمة
حمدودة) تاأ�س�ست يف عام  ١٩٩٩ب�سراكة بني �سركة البوتا�س
العربية و�سركة األبمارل االأمريكية.

تعليق العمل في وحدة تنظيم البريد
االنباط-عمان

اأعلنت هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت،
تعليق العمل يف وح��دة تنظيم ال��ربي��د،
وع ��دم ا��س�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع��ني مل��دة  3اأي��ام
اع� �ت� �ب ��اراً م ��ن ام� �� ��س ال� �ث ��اث ��اء ،وذل ��ك

ب�ع��د ث �ب��وت ا� �س��اب��ة ع ��دد م��ن موظفيها
بفريو�س كورونا.
ودع � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف ب� �ي ��ان ،امل��واط �ن��ني
لات�سال على ال��رق��م  ٠7٩633٢٢86يف
احلاالت الطارئة اخلا�سة بهذا القطاع.

بورصة عمان تغلق تداوالتها
بـ 4ماليين دينار

الشريدة :البدء بتحديث خطة االستجابة االردنية لالزمة
السورية 2٠23-2٠21
االنباط-عمان

اك��د وزي��ر التخطيط والتعاون ال��دويل نا�سر ال�سريدة
ان ال ��وزارة ق��د �سرعت بتحديث خطة اال�ستجابة لازمة
ال �� �س��وري��ة ( ،)٢٠٢3 -٢٠٢١وذل ��ك ب��ال�ت��وا��س��ل والتن�سيق
م��ع املجتمع ال��دويل وب�ه��دف تخفيف االأع�ب��اء االقت�سادية
امل��رتت�ب��ة ع�ل��ى احل�ك��وم��ة االأردن �ي��ة ج ��راء اأع �ب��اء ا�ست�سافة
الاجئني ال�سوريني وانت�سار جائحة كورونا.
وا�سار الوزير ال�سريدة اىل ان��ه وبهدف ت�سليط ال�سوء
علي اجلهود املبذولة من قبل احلكومة االأردن�ي��ة ملجابهة
ت�ف���س��ي وب ��اء ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ب��ني ال��اج �ئ��ني ال���س��وري��ني
املقيمني داخ��ل املخيمات ويف املجتمعات امل�ست�سيفة ،تعمل
وزارة التخطيط والتعاون ال��دويل بالتن�سيق مع ال��وزارات
واملوؤ�س�سات احلكومية ومنظمات االأمم املتحدة واجلهات
امل��ان�ح��ة ع�ل��ى حت��دي��ث خ�ط��ة اال��س�ت�ج��اب��ة االأردن �ي��ة ل�اأزم��ة
ال���س��وري��ة ل�ل�ف��رتة ٢٠٢3-٢٠٢١وذل� � � ��ك مل��راج�ع��ة االأول��وي��ات
الوطنية يف ظل انت�سار وباء كورونا ،واحلد من اأثر ا�ست�سافة
الاجئني ال�سوريني ودعم املجتمعات امل�ست�سيفة.
ك�م��ا ت�ه��دف اخل�ط��ة اىل ب�ي��ان اأث ��ر ال�ل�ج��وء ع�ل��ى خزينة
امل�م�ل�ك��ة االردن� �ي ��ة ال �ه��ا� �س �م �ي��ة ،م��ع االأخ � ��ذ ب �ع��ني االع �ت �ب��ار
ت�سمني اأن�سطة وم�ساريع تتاءم مع اجلهود املبذولة للحد
م��ن ت�ف���س��ي وب ��اء ف��ريو���س ك��ورون��ا يف خم�ي�م��ات ال��اج�ئ��ني

واملجتمعات امل�ست�سيفة ،ودع��م املوؤ�س�سات الوطنية والبنى
التحتية.
وت�ق��وم وزارة التخطيط وال�ت�ع��اون ال ��دويل وبالتن�سيق
م��ع ال ��وزارات املعنية بتحديد االحتياجات ال��ازم��ة للحد
م��ن اأثرا�ست�سافة ال��اج�ئ��ني ال���س��وري��ني ودع��م املجتمعات
امل�ست�سيفة ودع��م اخل��زي�ن��ة ،حيث ت�اأت��ي خطة اال�ستجابة
الوطنية متوافقة ومكملة للخطط الوطنية ،ومن�سجمة
مع اأهداف التنمية امل�ستدامة ،وامليثاق العاملي لاجئني ،مع
اال�ستمرار باتباع نهج تعزيز املنعة ال��ذي يتناول اجلوانب
االإن�سانية والتنموية لكل قطاع ،باالإ�سافة اإىل ف�سل خا�س
الحتياجات اخلزينة.
كما تدعم اخلطة املجتمعات امل�ست�سيفة ،وبناء القدرات
املوؤ�س�سية ،وال��اج�ئ��ني ،ب��االإ��س��اف��ة اىل ق�ط��اع��ات التعليم،
وال�سحة ،واملياه وال�سرف ال�سحي ،واحلماية االجتماعية
وال �ع��دل ،وامل � �اأوى ،واخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ت�سم م�ساريع
اخل ��دم ��ات ال �ب �ل��دي��ة واحل �ك��م امل �ح �ل��ي ،وال �ط��اق��ة ،وال �ن �ق��ل،
والبيئة ،وقطاع التمكني االقت�سادي الذي ي�سم التدخات
ذات العاقة باالأمن الغذائي ،و�سبل العي�س.
وت�سعى ال ��وزارة على ت��وف��ري التمويل ال�ك��ايف م��ن خال
دعم خطة اال�ستجابة االأردن�ي��ة ،وتاأمني منح كافية لتلبية
االحتياجات امللحة للموازنة يف االأردن ،والتاأكيد على اأهمية
اال�ستمرار يف توفري الدعم الدويل للمملكة.

االنباط-عمان

اأغلقت بور�سة عمان ،ام�س الثاثاء،
على تداول 7ر 7مليون �سهم ،موزعة على
 ٢١٢١ع�ق��دا بقيمة ت ��داوالت اإج�م��ال�ي��ة،
بلغت  4مايني دينار.

وارتفع موؤ�سر البور�سة اإىل النقطة
 ،١٥6٠بن�سبة 38ر ٠ب��امل�ئ��ة ،م�ق��ارن��ة مع
اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.
وارت �ف �ع��ت اأ� �س �ع��ار اأ� �س �ه��م �� 4٠س��رك��ة،
بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم � ٢6سركة،
وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم � 34سركة اأخرى.

تراجع احتياطي األردن من
العمالت األجنبية

اسبوع من التخفيضات على المالبس بد ًلا من الجمعة البيضاء
االنباط-عمان

ي� � �ب � ��داأ ق � �ط� ��اع االأل � �ب � �� � �س� ��ة واالأح� � ��ذي� � ��ة
اال�� � �س� � �ت� � �ع � ��دادات الأج� � � � � ��راء ا� � �س � �ب� ��وع م��ن
ال �ت �خ �ف �ي �� �س��ات وال� �ع ��رو� ��س ع �ل��ى امل��اب ����س
واالأح��ذي��ة واالإك�س�سوارات اعتبارا من يوم
ال�سبت املقبل عو�سا عن «اجلمعة البي�ساء»
التي ي�سادف موعدها مع احلظر ال�سامل،
اأيام اجلمع.
وت��وق��ع ممثل ق�ط��اع االألب�سة واالح��ذي��ة
وامل�ج��وه��رات يف غرفة جت��ارة االأردن ا�سعد
القوا�سمي ،ان ت��رتاوح ن�سب التخفي�سات
على االلب�سة واالحذية ،بني  ٢٠و 7٠باملئة
ح�سب ال�سيا�سات واالن�ظ�م��ة املتبعة ل��دى
ال�سركات.
وا� �س��ار ال�ق��وا��س�م��ي يف ت���س��ري��ح �سحفي
ام�س الثاثاء ،اىل اأن ال�سركات وا�سحاب
ال �ع ��ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��ام �ل��ة ب��ال �� �س��وق
املحلية تعطي ا�سبوع التخفي�سات اهمية
ك�ب��رية م��ن ح�ي��ث ت��وف��ري امل��ودي��ات وحجم
التخفي�سات واال�سعار املتاحة.

وب ��ني ان ال�ت�خ�ف�ي���س��ات ع �ل��ى االأل �ب �� �س��ة
واالأحذية �ست�سمل خمتلف االأ�سواق واملراكز
التجارية وحمال الت�سفية املنت�سرة بعموم
امل�م�ل�ك��ة ،م �وؤك��دا ان�ه��ا ��س�ت�ك��ون م��راق�ب��ة من
وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين.
ولفت القوا�سمي اىل اأن ترتيبات اقامة
ا�سبوع للت�سفية ج��اء بعد اتفاق بني جتار
القطاع لا�ستفادة من اخل�سومات وتفادي

تركيزها اخت�سارها على ي��وم واح��د منعا
للتزاحم والتجمعات وحفاظا على �سحة
و�سامة املواطنني.
ودعا القوا�سمي العاملني بقطاع االألب�سة
واالأح��ذي��ة ل��ال �ت��زام ب� �اإج ��راءات ال�سامة
والتباعد اجل�سدي ولب�س الكمامة وترك
م�سافات بني الزبائن والعاملني يف املحال
واحل��ر���س ال���س��دي��د ع�ل��ى م�ع��اي��ري ال�سحة

وال�سامة.
واأك � � ��د ال �ق ��وا� �س �م ��ي اأن ال �ت �خ �ف �ي �� �س��ات
وال �ت �ن��زي��ات ��س�ت�ك��ون حقيقية ويف �سالح
امل�ستهلك للح�سول على اأ�سعار تف�سيلية
ولتن�سيط حركة املبيعات وتوفري ال�سيولة
ل �ل �ق �ط��اع ال � ��ذي ي� �ع ��اين ح ��ال ��ة رك � ��ود غ��ري
م�سبوقة منذ بداية العام احلايل وتعمقت
اكرث مع جائحة فريو�س كورونا.
و»اجل� �م� �ع ��ة ال � �� � �س� ��وداء « او «اجل �م �ع��ة
البي�ساء» كما ت�سمى ب��ال��دول العربية هو
اليوم ال��ذي ياأتي مبا�سرة بعد عيد ال�سكر
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وع��ادة م��ا ي�ك��ون نهاية
ت�سرين الثاين من كل عام ،ويعد هذا اليوم
بداية مو�سم �سراء هدايا عيد املياد.
ويف» اجل �م �ع��ة ال� ��� �س ��وداء» ت �ق��وم اأغ �ل��ب
املتاجر بتقدمي عرو�س وخ�سومات كبرية،
والأن اأغ �ل��ب ه��داي��ا ع �ي��د امل �ي��اد ت���س��رتى
يف ذل� ��ك ال� �ي ��وم ،ف� � �اإن اأع � � ��دادا ك �ب��رية م��ن
امل�ستهلكني يتجمهرون فجر اجلمعة خارج
املتاجر الكبرية ينتظرون افتتاحها ل�سراء
ما يحتاجون.

الضمان توفر لمتقاعديها خصومات على اإلقامة والخدمات
في مجموعة من الفنادق
االنباط-عمان

اأت ��اح ��ت امل �وؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل���س�م��ان
االجتماعي ملتقاعديها خ��دم��ات اإ�سافية
ت�ت�ع�ل��ق مب�ن�ح�ه��م اأ� �س �ع��ارا تف�سيلية على
االإق��ام��ة يف ع��دد م��ن ال�ف�ن��ادق ،باالإ�سافة
اإىل خ�سومات ح�سرية على اأ�سعار باقي
اخلدمات التي تقدمها املرافق الفندقية
مبا ي�سمل ذلك خدمات الطعام وال�سراب.
واأف � � ��ادت امل �وؤ� �س �� �س��ة ،يف ب �ي��ان ��س�ح��ايف
ام ����س ال �ث��اث��اء ،اأن ه ��ذه اخل �ط��وة ت�اأت��ي
انطاقاً م��ن �سعيها وتوجهاتها لتقدمي
خ��دم��ات وام �ت �ي��ازات خ��ا��س��ة مبتقاعديها
وتندرج �سمن جمموعة من الربامج التي
�ستطلقها املوؤ�س�سة تباعا لتقدم امتيازات
ح���س��ري��ة مل���س��رتك��ي وم�ت�ق��اع��دي ال�سمان
االج �ت �م��اع��ي ��س�ت�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا خ ��ال االأي ��ام
واالأ�سابيع املقبلة.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن املتقاعد باإمكانه
االط � � ��اع ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال� �ع ��رو� ��س ال �ت��ي
وفرتها املوؤ�س�سة من خال الدخول على
م��وق �ع �ه��ا االإل� � �ك � ��رتوين www.ssc.
 gov.joوال�سغط على زاوية «خدمات
امل �ت �ق��اع��دي��ن» وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى االأ� �س �ع��ار
واخل���س��وم��ات الت�سجيعية ال�ت��ي تقدمها
املوؤ�س�سة بالتعاون مع �سركائها ،ومن ثم

عمان-رويرتز

اأظهرت اأرقام للبنك املركزي االأردين،
ام�س الثاثاء ،تراجع احتياطي العمات
االأجنبية يف اأول ع�سرة اأ�سهر م��ن العام
احل � ��ايل ب �� �س �ك��ل ط �ف �ي��ف ،ب �ن �� �س �ب��ة %٠.8
مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام .٢٠١٩
وبلغت قيمة االحتياطي من العمات
االأج �ن �ب �ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة يف ن �ه��اي��ة اأك �ت��وب��ر

املا�سي نحو  ١٢.٠6مليار دوالر ،مقارنة
م��ع ن�ح��و  ١٢.١7م�ل�ي��ار دوالر يف نهاية
.٢٠١٩
وب��داأ االحتياطي االأجنبي يف االأردن
ب��ال�ت�اأث��ر �سلبا م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ،٢٠١6
بعد تباطوؤ النمو يف ح��واالت املغرتبني
والدخل ال�سياحي واال�ستثمار االأجنبي،
وهي العوامل املغذية الحتياطي العملة
االأجنبية يف اململكة.

تعليق دوام إدارة فرع ضمان العقبة
لمساء االربعاء
االنباط-عمان

اأع �ل �ن��ت امل�وؤ��س���س��ة ال �ع��ام��ة لل�سمان
االجتماعي عن تعليقها للدوام يف اإدارة
ف ��رع � �س �م��ان ال�ع�ق�ب��ة ام ����س ال �ث��اث��اء،
وال�ي��وم االرب�ع��اء ،وذل��ك للقيام بتعقيم
م�ب�ن��ى ال �ف��رع ب�ع��د ث �ب��وت إا� �س��اب��ة اأح��د
م ��وظ� �ف ��ي ال � �ف� ��رع ب� �ف ��ريو� ��س ك ��ورون ��ا
ومراعا ًة لل�سامة العامة وحفاظاً على
�سامة و�سحة املراجعني.
واو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان �سحايف
ام� �� ��س ،اأن م �ع �ظ��م خ��دم��ات �ه��ا م�ت��اح��ة

ب�سكل اإل �ك��رتوين للمن�ساآت واالأف� ��راد،
اأم��ا فيما يخ�س اخلدمات غري املتاحة
اإل �ك��رتون �ي �اً ،ف�ب�اإم�ك��ان�ه��م ت�ق��دمي�ه��ا اأو
اال�ستف�سار عنها على م��دار ال�ساعة يف
كافة اأيام اال�سبوع ،من خال االت�سال
مب��رك��ز االت �� �س��ال امل��وح��د ع �ل��ى ال��رق��م
(.)١١7١١7
ودع� � ��ت امل �وؤ� �س �� �س��ة ك ��اف ��ة م��راج �ع��ي
ال�ف��رع اإىل تاأجيل مواعيد مراجعتهم
حتى �سباح ي��وم اخلمي�س امل�ق�ب��ل ،بعد
االنتهاء من عملية تعقيم الفرع ب�سكل
كامل وفتح اأبوابه اأمام املراجعني.

إغالق مبنى هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت

االنباط-عمان

اأعلنت هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت،
ام ����س ال �ث��اث��اء ،اإغ� ��اق م�ب�ن��اه��ا ال �ي��وم
االأرب � � � �ع� � � ��اء ،م � �ع � �ت� ��ذرة ع � ��ن ا� �س �ت �ق �ب��ال

م��راج�ع�ي�ه��ا ،ب�ع��د ث�ب��وت إا��س��اب��ة ع��دد من
م��وظ �ف �ي �ه��ا ب� �ف ��ريو� ��س ك � ��ورون � ��ا ،وذل ��ك
لغايات تعقيم املبنى وف�ق�اً للربوتوكول
املعتمد وحفاظاً على �سامة اجلميع.

وزارة العمل تعليق دوام الموظفين
االنباط-عمان

التوا�سل م��ع الفنادق واملكاتب ال�سياحة
ال� �ت ��ي ي ��رغ ��ب امل �ت �ق��اع��د اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م��ن
خ�سوماتها واأ�سعارها.
واأك � ��دت امل �وؤ� �س �� �س��ة اأن امل �ت �ق��اع��د ال��ذي
ي��رغ��ب ب��اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه اخل��دم��ات
بعد االنتهاء من عملية احلجز ،الدخول

ع �ل��ى ح �� �س��اب��ه ال �� �س �خ �� �س��ي يف اخل ��دم ��ات
االإل�ك��رتون�ي��ة وا�ستخراج كتاب «مل��ن يهمه
االأم � � ��ر» ال � ��ذي ي �ث �ب��ت اأن � ��ه م �ت �ق��اع��د م��ن
ال �� �س �م��ان االج �ت �م��اع��ي وم ��ن ث ��م اإب � ��رازه
لق�سم اال��س�ت�ق�ب��ال يف ال�ف�ن��دق امل�ع�ت�م��د اأو
ال���س��رك��ة ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي ي��رغ��ب بحجز

رحلة �سياحية من خالها للح�سول على
اخل�سومات املتفق عليها.
واأ� �س��اف��ت اأن �ه��ا ��س�ت�ع�ل��ن خ ��ال االأي� ��ام
امل�ق�ب�ل��ة ع��ن ب��رام��ج ج��دي��دة للخ�سومات
التي �سيتم تقدميها مل�سرتكي ومتقاعدي
ال�سمان االجتماعي.

ق ��ال ال �ن��اط��ق االإع ��ام ��ي ب��ا� �س��م وزارة
العمل حممد الزيود اإن ال��وزارة تعتذر عن
ا�ستقبال امل��راج�ع��ني ب�سبب اإغ��اق مبناها
الرئي�سي وتعليق دوام جميع املوظفني فيه
ام�س الثاثاء فقط ،وذلك بعد اأن اأظهرت
ال �ف �ح��و� �س��ات اإ� �س��اب��ة ع ��دد م��ن م��وظ�ف�ي�ه��ا
بفريو�س كورونا ،على اأن تعود للعمل �سباح
اليوم االأربعاء.

واأ�� �س ��ار اإىل اأن االإغ � ��اق � �س �ي �ك��ون ملقر
ال ��وزارة الرئي�سي ف�ق��ط ،م�وؤك��دا اأن العمل
وا� �س �ت �ق �ب ��ال امل ��راج� �ع ��ني � �س �ي �� �س �ت �م��ران يف
مديريات الوزارة يف باقي مناطق العا�سمة
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء م��دي��ري��ة ع�م��ل
البلقاء.
واأك� � � ��د ال � ��زي � ��ود اأن ال� � � � ��وزارة ��س�ت�ت�خ��ذ
االإج� � � � ��راءات االح � ��رتازي � ��ة وال �ف �ح��و� �س��ات
ال� ��ازم� ��ة مل��وظ �ف �ي �ه��ا ،وال� �ق� �ي ��ام ب�ع�م�ل�ي��ات
التعقيم الازمة ،ل�سمان ال�سامة العامة.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�سفية �سركة خلدون عبد
اجل�اد و�سريكه
وامل�سجلة يف �سجل ���س��رك��ات ت�سامن حت��ت الرقم
( ) 120921بتاريخ  2020/7/19اعتبارا من تاريخ
ن�سر هذا العالن
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرم�طي

ا�ستنادا لأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة
باأن �سركة غرناطة لال�سترياد والت�سدير ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة /حتت الرقم ()58203
بتاريخ ()2020/10/7
قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
بتاريخ ()2020/11/17
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200072792( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (/28اأ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة 1997
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد
/ال�سادة
با�سم �سفيق ن�سار
رامز �سفيق ن�سار
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فريد و�سفيق ن�سار و�سركاهم
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ( )1496بتاريخ 1969/3/11
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2020/10/26وق��د قام
باإبالغ �سريكه �/سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته
بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/10/26
وا�ستنادا لأحكام القان�ن فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من
الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية
*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائ��رة مراقبة ال�سركات التالية من
 ، 5600289 – 5600260ومركز الت�سال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من
2008-2-1
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سامل ال�سم�ر واولده وامل�سجلة
يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة حتت الرقم ( )18969بتاريخ
 2016/9/25تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة � :سامل ال�سم�ر واولده
اإىل �سركة � :سامل ال�سم�ر و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى الت�سال ب��دائ��رة مراقبة ال�سركات على
الرقام 5600260
مراقب عام ال�سركات
د  .وائل علي العرم�طي

اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء
رقم د ه� / 0202 /م .احل�سني ( جهاز خزان (  ) PORTABLE R/Oق�سم غ�سيل الكلى ).
على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خالل
�ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل للح�س�ل على ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ
(  ) 5خم�سة دينار اردين غري م�سرتدة.
ت�دع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف م�عد اق�ساه ال�ساعة ال�احدة من ظهر ي�م الحد امل�افق  0202/11/22وترفق
بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض ول تقبل على الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد وال�قت
املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�سيل مراجعة امل�قع اللكرتوين للخدمات الطبية امللكية www.jrms.mil.jo
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اعالن دعوة العطاء رقم (  ) 2020 / 33الخاص بتوريد
وتركيب وتشغيل اجهزة رش مبيدات متنوعة
تدع� �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدع�ة مراجعة ق�سم الل�ازم وال�سغال يف
ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفق ًا ملا يلي :
رقم وا�سم العطاء  :العطاء ل�ازم رقم (  ) 2020/ 33اخلا�ض بت�ريد وتركيب وت�سغيل اجهزة ر�ض مبيدات متن�عة ح�سب امل�ا�سفات واملتطلبات الفنية ال�اردة
يف وثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء  ) 25 ( :خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .
كفالة الدخ�ل  :كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ( � ) 750سبعمائة وخم�س�ن دينار �سادر من ال�سركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة
ويجب ان يك�ن با�سم املناق�ض املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .
طريقة تقدمي العرو�ض  :على مقدم العر�ض تقدمي (  ) 2ن�سخة من العر�ض الفني واملايل ن�سخة ا�سلية عدد (  ) 1و�س�رة عدد (  ) 1وت��سع جميعها يف مغلف
واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعن�انها الكامل ويرفق مقدم� العرو�ض الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف
ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء .
ت�دع العرو�ض يف �سندوق العطاءات امل�ج�د يف ق�سم الل�ازم وال�سغال يف م�عد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر ي�م الربعاء امل�افق . 2020/12/2
لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين . tender@aseza.jo
م .نايف احمد بخيت  /رئيس مجلس املفوضني

إشعار بالعودة إىل العمل

املوظف  :عماد حسني سالم عنيزان املهداوي.
الرقم الوطني 9٨9١0٦١9٨9 :
نظر ًا لغيابك عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر
فاإننا ننذرك ب�سرورة الع�دة اإىل عملك خالل ثالثة اأيام من
تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �س�ف
تعترب فاقد ل�ظيفتك وحق�قك ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( )28
الفقرة (ه�)
م��ن ق��ان���ن العمل الأردين رق��م  8ل�سنة  1996وتعديالته.
املنذز � :سركة اخلري لذبح وجتهيز وت�س�يق الدواجن.
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خبير فلسطيني يحذر من استيالء إسرائيل على أراض بالقدس الشرقية

االنباط-وكاالت

ح � � � ��ذر خ � �ل � �ي� ��ل ال � �ت � �ف � �ك � �ج� ��ي ،اخل� �ب ��ر
الفل�سطيني ال�ب��ارز يف ��س��ؤون اال�ستيطان،
م��ن ا��س�ت�ي��اء اإ� �س��رائ �ي��ل ،ع�ل��ى امل��زي��د من
االأرا��س��ي الفل�سطينية ،يف مدينة القد�س
ال�سرقية
وج� ��اء حت��ذي��ر ال �ت �ف �ك �ج��ي ،ب �ع��د إاع ��ان

احل �ك���م��ة االإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة اإط � ��اق ع�م�ل�ي��ة
ت�سجيل االأرا�سي يف املدينة
ون�ق�ل��ت ال�ق�ن��اة االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ال���س��اب�ع��ة،
الثاثاء ،عن وزير القد�س االإ�سرائيلي رايف
برت�س ق���ل��ه حقيقة اأن معظم االأرا��س��ي
ال�اقعة يف اجلزء ال�سرقي من القد�س غر
م�سجلة ب�سكل �سحيح ،ه� اأم��ر ك��ان يجب
معاجلته لفرتة ط�يلة

واأ�ساف برت�س القد�س امل�حدة لي�ست
� �س �ع��ا ًرا ،اإن �ه��ا روؤي ��ة ي�ج��ب اأن تنطبق على
اجل� ��زء ال �� �س��رق��ي م��ن امل��دي �ن��ة مت��ا ًم��ا كما
تنطبق على غربي املدينة
ولفتت املحطة االإ�سرائيلية اإىل اأن %5
فقط من اأرا�سي القد�س ال�سرقية م�سجلة
ب�سجل االأم��اك الطاب�  ،يف حني اأن باقي
االأرا�سي غر م�سجلة ر�سميا

واع�ت��ر التفكجي ال��ذي ي�سغل من�سب
مدير دائ��رة اخلرائط يف جمعية الدرا�سة
العربية ،بالقد�س ،اأن االإعان االإ�سرائيلي
ي �اأت��ي يف ��س�ي��اق (اأ� �س��رل��ة) م��دي�ن��ة ال�ق��د���س
وحم� ��اول� ��ة اال�� �س� �ت� �ي ��اء ع �ل��ى امل ��زي ��د م��ن
االأرا�سي الفل�سطينية فيها
وق ��ال ت �ه��دف اإ� �س��رائ �ي��ل م��ن وراء ه��ذه
اخلط�ة اإىل حتديد االأرا��س��ي التي تعتر
اأن اأ� �س �ح��اب �ه��ا غ��ائ �ب��ني ،مب �ع �ن��ى اأن� �ه ��م ال
يقيم�ن يف املدينة ،وبالتايل ال�سيطرة على
هذه االأرا�سي واالأم��اك من قبل (حار�س
اأماك الغائبني) االإ�سرائيلي
واأ��س��اف التفكجي بالتايل ،ف�اإن الهدف
ال��رئ �ي ����س ه��� اال� �س �ت �ي��اء ع �ل��ى امل��زي��د من
االأرا�سي الفل�سطينية حتت م�سمى اأماك
الغائبني اأو اأرا�سي وممتلكات مل ي�سجلها
اأ�سحابها باأ�سمائهم منذ عق�د
وترتافق اخلط�ة االإ�سرائيلية اجلديدة،
م� ��ع ت �� �س��اع��د خم� �ط� �ط ��ات اال� �س �ت �ي �ط ��ان،
ب��ال�ق��د���س ال���س��رق�ي��ة ،ح�ي��ث اأع �ل �ن��ت �سلطة
التخطيط واالأرا��س��ي االإ�سرائيلية ،االأحد
امل��ا��س��ي ،ط��رح مناق�سة ب�ن��اء  1257وح��دة
ا�ستيطانية جديدة يف حي جفعات همات��س
بالقد�س ال�سرقية
وعقبت منظمة ال�سام االآن االإ�سرائيلية
على ط��رح املناق�سة االأخ��رة بالق�ل ،اإنها
تهدف اإىل عزل القد�س املحتلة عن جن�بي
ال�سفة الغربية ،وتدمر اأي اأمل بتطبيق
حل الدولتني .

تحذيرات فلسطينية من تفشي خطير لفيروس كورونا بين األسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل
االنباط-وكاالت

ح��ذرت م���س��ادر حق�قية فل�سطينية
ام � �� � ��س ال� � �ث � ��اث � ��اء م � ��ن ت� �ف� �� ��س خ �ط��ر
ل� � �ف � ��رو� � ��س ك � � ���رون � � ��ا امل� ��� �س� �ت� �ج ��د ب��ني
االأ� �س��رى الفل�سطينيني داخ��ل ال�سج�ن
االإ�سرائيلية
وذك��ر ن��ادي االأ��س��ر الفل�سطيني ،وه�
منظمة غ��ر حك�مية ،يف بيان �سحفي،
اأن اإدارة ال���س�ج���ن االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة اأب�ل�غ��ت
االأ�سرى يف �سجن جلب�ع  ،باإ�سابة اأ�سر
جديد بك�رونا
وج � � ��اء يف ال� �ب� �ي ��ان اأن ح ��ال ��ة ال �ق �ل��ق
ت�ت���س��اع��د ل ��دى االأ�� �س ��رى م��ع ا� �س �ت �م��رار
ت�سجيل اإ�سابات جديدة ،وذلك بعد مرور
 15ي���م�اً م��ن الك�سف ع��ن انت�سار ع��دوى
الفرو�س يف ال�سجن
و أا� �س��اف اأن االأ� �س��رى يف �سجن جلب�ع
وع��دده��م ق��راب��ة  360اأ� �س ��راً ،ي���اج�ه���ن
اأو�� �س ��اع� �اً ��س�ع�ب��ة وخ� �ط ��رة ،وق �ل��ق على

م���س��ره��م وح �ي��ات �ه��م ،ال��س�ي�م��ا امل��ر��س��ى
منهم
ووج� � ��ه ال� �ب� �ي ��ان ن � � ��دا ًء ل �ك��اف��ة ج �ه��ات
االخت�سا�س بالتحرك وال�سغط اجل��اد

ع�ل��ى اإ� �س��رائ �ي��ل م��ن اأج ��ل ��س�م��ان ت���ف��ر
االإج� � � � ��راءات ال���ق��ائ �ي��ة ال� ��ازم� ��ة ل �ه��م،
حيث ي�سطر االأ��س��رى اإىل �سراء غالبية
احتياجاتهم على ح�سابهم اخلا�س ،مبا

فيها الكمامات ،وم�اد التنظيف
وب�ح���س��ب ال �ب �ي��ان ،ف� �اإن ع ��دد االأ� �س��رى
الفل�سطينيني امل�سابني بفرو�س ك�رونا
م�ن��ذ ال �ث��اين م��ن ت���س��ري��ن ث ��ان /ن�فمر
اجل��اري ،جت��اوز ال �� ،100بعد اأن مت اأم�س
ت�سجيل اإ��س��اب��ة اأخ��رى يف �سجن ع���ف��ر ،
اإ�سافة اإىل اإ�سابة الي�م يف �سجن جلب�ع
وح ّمل نادي االأ�سر الفل�سطيني اإدارة
ال�سج�ن االإ�سرائيلية امل�س�ؤولية الكاملة
ع��ن حياة االأ� �س��رى ،معتراً اأن ا�ستمرار
انت�سار ال�باء داخل ال�سج�ن مبا ُت�سكله
م��ن ب�ي�ئ��ة خ�سبة الن�ت���س��ار امل��ر���س ينذر
ب �ك��ارث��ة ،خ��ا��س��ة م��ع ان �ع��دام االإج � ��راءات
ال�قائية الازمة
وطالب امل�ؤ�س�سات احلق�قية الدولية
ب��ال���س�غ��ط ع�ل��ى اإ� �س��رائ �ي��ل ل� �اإف ��راج عن
االأ�� �س ��رى امل��ر� �س��ى ،وك �ب��ار ال���س��ن منهم،
وال �� �س �م��اح ب���ج���د جل�ن��ة ط�ب�ي��ة حم��اي��دة
لاإ�سراف على االأ�سرى �سحياً ،و�سمان
ت�فر االإجراءات ال�قائية الازمة داخل
اأق�سام االأ�سرى

جنرال أمريكي متقاعد يكشف سر انتصار أذربيجان في قره باغ
االنباط-وكاالت

كتب جرنال اأمريكي متقاعد قائا اإن
احلرب يف قره باغ تعطي اإمكانية لروؤية
كيف ميكن اأن يبدو ال�سراع يف امل�ستقبل.
وراأى رئ�ي����س م��رك��ز ال��دف��اع ال���ط�ن��ي
ال �ت��اب��ع مل �ع �ه��د ل �ب �ح���ث اال� �س��رتات �ي �ج �ي��ة
“Heritage
االأم � � � � ��ري� � � � � �ك � � � � ��ي
 ،”Foundationاجلرنال املتقاعد،
ت���م��ا���س ��س�ب��ر ،اأن ��س�ب��ب ان�ت���س��ار ب��اك���
يف ه � ��ذا ال � �� � �س� ��راع ي� �ع ���د “ال�ستخدام
اأ�سلحة عالية التقنية م��ن قبل اجلانب
االأذربيجاين ،اإىل جانب اأنظمة ت�سمح له
باتخاذ قرار ال�سرب ب�سرعة”.
وكتب �سبر يف م�قع “Breaking
 ”Defenseاملتخ�س�س قائا“ :لقد
ك��ان��ت ال�ط��ائ��رات امل�سلحة م��ن دون طيار
فعالة ب�سكل خ��ا���س يف ت��دم��ر الع�سرات
من العربات املدرعة التابعة الأرمينيا ،ما
�سلط ال�س�ء على الق�ة الفتاكة ال�سديدة
و�سرعة احلرب احلديثة ،واأي�سا احلاجة
اإىل التايف التام للتاأخر يف الرد”.

ويعتقد اجلرنال االأمريكي املتقاعد اأن
ال�ت�ج��ارب االأخ ��رة ال�ت��ي اأج��ري��ت يف اإط��ار
م���س��روع “ ،”Convergenceعلى
الرغم من و�سفه باأنه ناجح متاما ،يجب
اأال ت�سلل اجلي�س االأمريكي.
وق� ��ال م��دي��ر م��رك��ز ال ��دف ��اع ال���ط�ن��ي
املريكي يف هذا ال�سدد“ :لقد اأثبت التاريخ

اأن ��ه ك�ل�م��ا زاد ال���ق��ت وامل ��ال وامل���س��ارك��ني،
وع�ل��ى وج��ه اخل���س������س ،االه�ت�م��ام ال��ذي
ي���ىل للتجربة ،زاد االإغ� ��راء ال�ستخدام
فر�سة التدريب الأغرا�س اأقل نبا”.
وك� � � � � ��ان م� � ���ق� � ��ع “Breaking
 ”Defenseق��د كتب يف �سبتمر اأن
ا��س�ت�خ��دام االأق �م��ار ال�سناعية وط��ائ��رات

ال� � � � ��درون ال� �ق� �ت ��ال� �ي ��ة خ� � ��ال ع �م �ل �ي��ة “
”Convergenceقد ق �ل��ل ب�سكل
كبر من ال�قت الذي ي�ستغرقه حت�سر
اأنظمة املدفعية للعمل.
ويف ذات ال �� �س �ه��ر ،اأ� � �س� ��ارت ��س�ح�ي�ف��ة
“ ”Defense Oneاإىل اأن
اجل � �ي � ��� ��س االأم � ��ري� � �ك � ��ي خ � � ��ال مت ��ري ��ن
“ ”Convergenceيف اأري ��زون ��ا،
ا�ستخدم طائرات م�سرة قتالية ومدافع
ع �م��اق��ة ،وروب� ���ت� ��ات اأر� �س �ي ��ة واأق� �م ��ارا
� �س �ن��اع �ي��ة “الختبار خ �ط �ط��ه احل��رب �ي��ة
امل�ستقبلية على نطاق وا�سع”.
ووف � � ��ق ال �� �س �ح �ي �ف��ة ،ف� �ق ��د مت خ ��ال
ال�ت�م��ري��ن ت��دم��ر ع ��دة اأه � ��داف م�ع��ادي��ة،
حت ��اك ��ي ب �� �س �ك��ل خ ��ا� ��س ن � �ظ ��ام ال ��دف ��اع
ال�ساروخي الرو�سي “بانت�سر” امل�ساد
للطائرات.
واأف �ي��د ب� �اأن م �ن��اورات مم��اث�ل��ة اأج��رت�ه��ا
ال�ق���ات اجل�ية االأمريكية يف � 3سبتمر
يف م �ي��دان ��س���اري��خ واي��ت ��س��ان��دز يف ني�
مك�سيك� ،ج��رى خ��ال�ه��ا حم��اك��اة ��س��راع
ع�سكري مع رو�سيا.

عامان على ميالد حركة «السترات الصفراء»..
كانت «ثورة ثقافية» و«ستعود بشكل أو بآخر»

االنباط-وكاالت

قال اجلغرايف الفرن�سي ،كري�ست�ف غيلي،
يف الذكرى الثانية ملياد حركة “ال�سرتات
ال�سفراء” يف فرن�سا اإن هذه احلركة اأحدثت
“ث�رة ثقافية” و�ستع�د بق�ة “ب�سكل اأو
باآخر” ،رغم اخلف�ت احلايل ل�س�تها
حركة “ال�سرتات ال�سفراء” ،التي تطفئ
الي�م الثاثاء �سمعتها الثانية ،تكاد تختفي
من امل�سهد االجتماعي/ال�سيا�سي الفرن�سي،
با�ستثناء مظاهر احتجاجية حم��دودة ،بعد
اأن ع�ق��دت جائحة ك���رون��ا ظ ��روف تظاهر
عنا�سرها يف �س�ارع املدن الفرن�سية ،ال �سيما
يف العا�سمة باري�س
وفيما يرى البع�س اأن ح�سيلتها هزيلة،
رغ��م “ال�سجيج” الهائل ال��ذي اأحدثته،
مقت�سرة ع�ل��ى ان �ت��زاع “عاوة ماكرون”
حتى االآن وهي مبلغ مايل مت�ا�سع للعمال
ذوي ال��دخ��ل ال���س�ع�ي��ف ،ي�ق���ل كري�ست�ف
غيليِّ ،
منظر “فرن�سا الهام�سية” و�ساحب
كتاب “زمن النا�س العاديني” اإن احلركة
اأح� ��دث� ��ت ث� � ���رة ج �ع �ل��ت ب �� �س �ط��اء امل�ج�ت�م��ع
ي�ح�ت�ل���ن رق �ع��ة ت � ��زداد ات �� �س��اع��ا يف امل�سهد
االجتماعي ال�سيا�سي ،ومل ي �ع���دوا ،مثلما

كان�ا ،مغم�رين وب��ا �س�ت يعر مبا�سرة
عن هم�مهم
واأك ��د كري�ست�ف غيلي اأن ه��ذا التط�ر
ج�هري يُحدث حت�ال عميقا يف الذهنيات
داخل املجتمع ب�ساأن هذه الطبقة االجتماعية
التي مل تعد حتتاج ،كما كانت ،اإىل و�سطاء
كاالأحزاب والطبقة ال�سيا�سية .واأ�ساف غيلي
اأن “ال�سرتات ال�سفراء” �ستع�د ب�سكل اأو
باآخر اإىل ال�اجهة ،رغم اأن جائحة ك�رونا
خنقت �س�تها ن�سبيا يف الظرف احلايل
يف ي�م  17ن�فمر من العام  ،2018ارتدى
ح ���ايل  282األ ��ف �سخ�س � �س��رتات �سفراء
ون��زل���ا اإىل ��س���ارع وم�ف��رتق��ات ط��رق امل��دن
الفرن�سية ،ملطالبة احلك�مة ب�س�ت مرتفع
وم�ستقل ع��ن ال�ت�ج��اذب��ات ال�سيا�سية ،ب �اأن
تتكفل مب�ساكلهم ،م�ث��ري��ن ه��زة ق���ي��ة يف
ق�سري االإليزيه وماتيني�ن
مبنا�سبة الذكرى الثانية ملياد احلركة،
قرر اأتباعها واملتعاطف�ن معها االحتفال ي�م
ال�سبت ب��سع �سرتات �سفراء ف�ق �سياراتهم
ويف ��س��رف��ات ال�ن���اف��ذ وت���س���ي��ره��ا واإغ ��راق
م�اقع الت�ا�سل االجتماعي بها ،للتذكر
باأنها م��ا زال��ت م���ج���دة ،والإع ��ادة بعثها يف
النف��س ،ريثما متر االأزمة ال�بائية

قتيالن وجرحى في انفجار داخل مصنع
للمعادن في أسدود اإلسرائيلية
االنباط-وكاالت

اأع �ل �ن��ت م �� �س ��ادرع��ري ��ة� � ،س �ب��اح ال �ي���م
الثاثاء ،عن وق�ع قتلى وجرحى يف انفجار
ا��س�ط���ان��ات غ��از مب�سنع يف منطقة اأ��س��دود
االإ�سرائيلية ،ح�سبما اأفاد املركز الفل�سطيني
لاإعام
ولقي �سخ�سان م�سرعهما واأ�سيب اآخران
بجروح يف انفجار مب�سنع للمعادن يف منطقة
اأ�سدود ،وقالت �سحيفة اأن ال�سرطة حتقق يف
ا�ستباه يف وق�ع حادث عمل
وب �ح �� �س��ب حت �ق �ي��ق اأويل ف �ق��د ان �خ��رط

القتيان االثنان يف عملية حلام وقع خالها
عطل اأدى اإىل انفجار خزان غاز
وت �ل �ق��ت ط ���اق ��م االإ�� �س� �ع ��اف ب ��اغ ��ا عن
جرحى جراء انفجار داخل م�سنع يف املنطقة
ال�سناعية اأ� �س��دود ،وعلى ال�ف���ر ه��رع طاقم
طبي للمكان ،حيث ت�اجد مبكان االنفجار 4
اأ�سخا�س ،واأعلن الطاقم الطبي وفاة عاملني
على الف�ر ،وهما باالأربعينيات من العمر
كما قدم الطاقم الطبي االإ�سعافات االأولية
لعاملني اآخ��ري��ن يف االأربعينيات م��ن العمر
و�سفت حالتهما باملت��سطة ،حيث مت نقلهما
اإىل امل�ست�سفى ال�ستكمال العاج

مصر ..لواء شرطة يضحي
بنفسه وينقذ المئات من الموت

االنباط-وكاالت

ت�يف ل�اء يف ال�سرطة امل�سرية يدعى
يا�سر ع�سر بنف�سه اأثناء اإنقاذ املئات من
حريق كبر داخل حمطة مرتو م�سرة
يف �سرا م�سر ،القريبة من رم�سي�س
وك���س�ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وال �ت �ح��ري��ات
واملعاينة اأن الل�اء ع�سر كان يف عمله،
حني تلقى معل�مة من اأحد م�ساعديه
بن�س�ب حريق يف غرفة مبحطة مرتو
م�سرة ،وانطلق لل�سيطرة على احلريق
وق � ��ال م �� �س��در اأم� �ن ��ي اإن � ��ه مت ن�ق��ل

ج �ث �م��ان اإىل امل���س�ت���س�ف��ى ،ومت اإخ �ط��ار
النيابة ملبا�سرة التحقيق
وعم احلزن يف قرية م�ستهر التابعة
ملركز ط���خ مبحافظة القلي�بية ،بعد
وف��اة الل�اء يا�سر ع�سر  ،وكيل االإدارة
ال �ع��ام��ة ل���س��رط��ة ال�ن�ق��ل وامل���ا� �س��ات،
ال ��ذى ا��س�ت���س�ه��د خ ��ال ق �ي��ام��ه مب�ه��ام
ع�م�ل��ه ،وم���س��ارك�ت��ه ف��ى ف�ح����س ح��ري��ق
داخ��ل حمطة م��رتو م���س��رة ،و�سق�طه
داخ� � � ��ل ال � �ه� ���اي� ��ة خ� � ��ال حم� ��اوالت� ��ه
م�ساعدة رجال احلماية املدنية الإخماد
احلريق

إرادة األسير الفلسطين ّي أقوى من جبروت االحتالل :أسامة األشقر محكوم  149سنة يعقد قرانه ويحصل على شهاد ٍة جامع ّي ٍة

االنباط-وكاالت

ُي� ���ا��ِ ��س� ��ل االأ� � � �س� � ��رى ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ني
الفل�سطينيني ت�سجيل االأرقام القيا�س ّية
و�سجانيه،
يف م�اجهة جروت االحتال ّ
ل�ي��ؤ ّك��دوا للعامل ول��اح�ت��ال و�سعبهم
وال ّأم�ت�ه��م اأنّ عتمة ال�سجن اأوه ��ن من
اأنْ ُت�سعِفهم اأ ْو تقتِن�س من عزميتهم
واإرادت� � � �ه � � ��م .ومل مي �ن ��ع ال �� �س �ج��ن وال
اأ��س���اره ،منار اخل��اوي ( 27عا ًما) من
مدينة بيت حل��م ،من اأنْ تر�سم احلياة
م��ن عمق االأمل واحل��رم��ان ،باإ�سرارها
على االرتباط باالأ�سر اأ�سامة االأ�سقر،
املحك�م بال�سجن  8م�ؤبدات و 50عا ًما
اأن � ��ا ال اأع � � ��رتف ال ب ��االح� �ت ��ال وال

ب�سج�نه واأحكامه  ،قالت منار ل�كالة
االأن�ب��اء الفل�سطين ّية (وف��ا) ،وه��ي التي
عقدت قرانها اأم�س على االأ�سر االأ�سقر
من قرية �سيدا �سمال ط�لكرم ،يف حفل
نظمته هيئة �س�ؤون االأ�سرى واملحررين،
ووزارة الثقافة ،واالحت��اد العام للكتاب
واالأدباء مبدينة البرة
م �ن��ار ال �ت��ي مل ي�ج�م�ع�ه��ا م��ع اأ��س��ام��ة
اأي ��ة � �س���رة اأب � �دًا ،ال ت�ستطيع زي��ارت��ه،
الأنّه وفق ق�انني االحتال اجلائرة ،ال
ي�سمح بزيارة اأي اأ�سر با�ستثناء قرابته
من الدرجة االأوىل .اأم�س و�سط ح�س�ر
م�ه�ي��ب م��ن االأه ��ل واالأق � ��ارب وامل�ح�ب��ني
وممثلي الفعاليات الر�سمية وال�سعبية
عقدت منار قرانها على اأ�سامة لتتمكّن

م��ن زي��ارت��ه وروؤي�ت��ه للم ّرة االأوىل على
اأر�س ال�اقع ولي�س عر ال�س�ر
اإىل ذل� ��ك ،م�ن�ح��ت ج��ام �ع��ة ال�ق��د���س
امل�ف�ت���ح��ة ،اأم ����س االث �ن��ني ،اأيْ يف نف�س
ي�م عقد القران ،االأ�سر اأ�سامة االأ�سقر
درج� � ��ة ال� �ب� �ك ��ال ���ري ���� ��س يف ت�خ���س����س
تعليم االج�ت�م��اع�ي��ات م��ن كلية العل�م
ال ��رتب ���ي ��ة يف اجل ��ام� �ع ��ة ،وذل� � ��ك ب�ع��د
اج� �ت� �ي ��ازه م �ت �ط � ّل �ب��ات ال� �ت� �خ ��رج ��س�م��ن
برنامج التعليم لاأ�سرى داخل �سج�ن
االحتال ،الذي تنفذه جامعة القد�س
امل�ف�ت���ح��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة التعليم
ال�ع��ايل والبحث العلمي وهيئة ��س��ؤون
االأ�سرى واملحررين
وم�ن��ح رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة اأ .د .ي�ن�س

عمرو ،عائلة االأ�سر �سهادة ابنها ،فه�
اأحد خريجي اجلامعة للف�ج الثاين من
االأ�سرى داخ��ل ال�سج�ن البالغ عددهم
خريجا
()246
ً
وج ��اء م�ن��ح االأ� �س��ر االأ� �س �ق��ر ��س�ه��ادة
البكال�ري��س على هام�س حفل اأقامته
ه �ي �ئ��ة � � �س � ��ؤون االأ�� � �س � ��رى وامل� �ح ��رري ��ن
بالتعاون مع وزارة الثقافة الفل�سطينية
واالحت� � � � ��اد ال � �ع� ��ام ل� �ل� �ك� �ت ��اب واالأدب� � � � ��اء
الفل�سطينينيّ ،
مت خاله اإط��اق كتاب
لاأ�سر بعن�ان لل�سجن مذاق اآخر  ،يف
قاعة فندق أاب��راج ال��زه��راء مبدينة رام
اهلل ،وال�ك�ت��اب ��س��ادر ع��ن االحت��اد العام
للكتاب واالأدباء الفل�سطينيني
وق��ال اأ .د .ع�م��رو اإنّ ال��رن��ام��ج جاء

� �س �م��ن ح��ر���س اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى ت���ف��ر
التعليم العايل لاأ�سرى داخل ال�سج�ن
كما وفرته خارجها لاأ�سرى املحررين
ع �ل��ى م � ��دار � �س �ن���ات ع ��دي ��دة ،و��س�م��ن
معاير واأ�س�س اأكادميية ت�سمن ج�دة
خم��رج��ات ه��ذا ال��رن��ام��ج .و��س�ت���ا��س��ل
اجل��ام�ع��ة ت�ق��دمي ك��ل م��ا متلكه خلدمة
االأ� �س��رى وق���س�ي�ت�ه��م ل�ي�ك���ن���ا ق��ادري��ن
على م�ساعدة جمتمعهم على التحرر
واال�ستقال ،كما قال
اإىل ذلك ،قال م�ساعد رئي�س اجلامعة
ل�س�ؤون الطلبة اأ .د .حممد �ساهني اإنّه
مت الي�م منح ال�سهادة لاأ�سر االأ�سقر،
فه� اأح��د خريجي ال�ف���ج ال�ث��اين ال��ذي
خرجته اجلامعة من االأ�سرى القابعني

يف �� �س� �ج ���ن االح� � �ت � ��ال ب� �ن� �ج ��اح ك�ب��ر
ي�سجل لرنامج التعليم داخ��ل �سج�ن
االح�ت��ال ،ال��ذي انطلق يف العام 2014
وي�ل�ت�ح��ق ب��ه ( )1277اأ� �س��راً يف خم�سة
�سج�ن ،على ح ّد تعبره
وي�ق�ب��ع االأ� �س��ر اأ��س��ام��ة االأ��س�ق��ر (39
عا ًما) ،وه� ابن بلدة �سيدا بط�لكرم،
م�ن��ذ ( )19ع��ا ًم��ا يف ��س�ج���ن االح�ت��ال،
ح�ي��ث ي�ق���س��ي ح�ك� ًم��ا ب��ال���س�ج��ن ثمانية
م�ؤبدات و( )50عا ًما ،وه� من االأ�سرى
امل��ر� �س��ى وي� �ع ��اين م ��ن اإ� �س��اب��ة ��س��اب�ق��ة
قبل اعتقاله ب�سظايا � �س��اروخ وخم�س
ر��س��ا��س��ات اأ� �س �ي��ب ب�ه��ا خ��ال ت�سديه
القتحام االحتال ملدينة ط�لكرم قبل
اعتقاله بعدة �سه�ر
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إثيوبيون في مخيم أم راكوبة بالسودان :تركنا جثث عائالتنا على الطريق

االنباط-وكاالت

ي ��روي الج �ئ��ون يف خم�ي��م اأم راك��وب��ة
ب��ال���س��ودان ق�س�سهم امل�اأ��س��اوي��ة املفعمة
بالرعب من م�ساهد املوت والعنف التي
تركوها خلفهم حلظة هجرهم منازلهم
فرارا من اأتون احلرب
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ف��راره��م ومتكنهم

من جتنب القتل ،اإال اأن ال�سعور بالذنب
ظل يطاردهم ويقلق راحتهم جتاه من
ت��رك��وا خلفهم يف ت�ي�غ��راي م��ن اأح�ب��اء ال
يدرون ما هي م�سائرهم
جتل�ض جانيت غازيردير على االأر�ض
يف املخيم ،وحيدة ،بعدما دمرت احلرب
يف ت�ي�غ��راي م�ن��زل�ه��ا وع��ائ�ل�ت�ه��ا يف قرية
ح� �م ��رة .وت� �ق ��ول امل � � ��راأة ال �ب��ال �غ��ة م��ن

العمر  75ع��ام��ا ،وق��د ارت��دت ثوبا اأزرق
وو�ساحا اأبي�ض“ ،كنت اأعي�ض مع بناتي
ال�ث��اث وعندما ب��داأت ال�ق��ذائ��ف متطر
على منزلنا ،اأ�سابهن الذعر وهربن يف
الظام ومل اأجدهن”
واأ� �س��اف��ت غ��ازي��ردي��ر ب�ع��د اأن ق��ررت
ال� �ل� �ح ��اق ب ��رك ��ب ال ��اج� �ئ ��ن “التقيت
ببع�ض االأ�سدقاء الفارين وتبعتهم”

وع�ل��ى ط��ري��ق ال �ه��رب م��ع ال��اج�ئ��ن،
راأت امل� ��راأة ال �ع �ج��وز ،بح�سب م��ا ت�ق��ول،
“جث ًثا ممزقة على االأر�ض جراء انفجار
القذائف ،واأخرى ممزقة بال�سكاكن”
حاولت غازيردير اأن تخرب من معها
م��ن ال��اج �ئ��ن ب�ق���س�ت�ه��ا ،ل �ك��ن ال اأح��د
ي�ه�ت��م فجميعهم ي�ع�ي���س��ون م�سائبهم.
وت�ت���س��اءل “لدي اب�ن��ة اأخ ��رى تعي�ض يف
اخل��رط��وم ول �ك��ن ال اأع� ��رف ع�ن��وان�ه��ا ..
كيف ميكنني اأن اأجدها يف ه��ذه املدينة
الكبرة؟”
ب � � ��داأت اال� � �س � �ط ��راب ��ات االأخ � � � ��رة يف
ت �ي �غ��راي ع �ن��دم��ا اأع �ل��ن رئ �ي ����ض ال� ��وزراء
االإثيوبي اأبي اأحمد ،احلائز جائزة نوبل
لل�سام العام املا�سي ،اأن��ه اأم��ر بعمليات
ع�سكرية يف املنطقة رداً على هجوم يقول
اإنه ا�ستهدف قاعدة للجي�ض الفدرايل
ويف ال��راب��ع م��ن ن��وف�م��رب ،اأر� �س��ل اأب��ي
الذي اأ�سبح يف  2018اأول رئي�ض وزراء يف
الباد ينتمي اإىل اإثنية اأوروم��و االأكرب
يف اإث�ي��وب�ي��ا ،اجلي�ض ال �ف��درايل ملهاجمة
تيغراي
وجاء حتركه بعد اأ�سهر من التوترات
املتزايدة مع جبهة حترير �سعب تيغراي،
ال �ت��ي م� ّث�ل��ت احل ��زب احل��اك��م يف ال�ب��اد
يف ع�ه��د رئ�ي����ض ال � ��وزراء ال��راح��ل مل�ض
زيناوي ،لكنها االآن حتكم فقط اإقليمها
وي� ��روي ج� ��ردو ب��ره��ان ( 24ع��ام �اً)
م�ساهد ترويع وقتل ال�سباب يف تيغراي
ع �ل��ى ي ��د اجل� �ن ��ود االث �ي��وب �ي��ن وي �ق��ول
“الويل ملن يقع يف اأيديهم ي�سربونك
اأحيانا حتى املوت”

الصحراء الغربية تقف على شفا حرب
االنباط--وكاالت

حت ��ت ال �ع �ن��وان اأع� � ��اه ،ك �ت��ب راوي ��ل
م�سطفن ،يف “نيزافي�سيمايا غازيتا”،
ح� � ��ول ال � �ت� ��وت� ��ر ب � ��ن امل� � �غ � ��رب وج �ب �ه��ة
البولي�ساريو التي اأعلنت ان�سحابها من
اتفاق العام 1991
وج� ��اء يف امل� �ق ��ال :ب �ع��دم��ا ي �ق��رب من
 30ع��ام��ا م��ن ال �ه��دوء ال�ن���س�ب��ي ،ت��ده��ور
الو�سع يف ال�سحراء الغربية ب�سكل حاد.
فقد دخلت وح��دات من اجلي�ض املغربي
املنطقة ال�ع��ازل��ة وب ��داأت يف اإق��ام��ة طوق
اأمني .الهدف من العملية ،فتح طريق
اأغلقته ملي�سيات ال�سحراء الغربية يف
اأواخ ��ر اأك�ت��وب��ر ،وا��س�ت�ع��ادة ح��ري��ة حركة
ال�ب���س��ائ��ع وا أال� �س �خ��ا���ض ب��ن موريتانيا
واملغرب .وقد اأعلن رئي�ض “اجلمهورية
العربية ال�سحراوية الدميقراطية”،

وا أالم � ��ن ال �ع��ام جل�ب�ه��ة ال�ب��ول�ي���س��اري��و،
اإبراهيم غ��ايل ،االن�سحاب من اتفاقية
الهدنة مع املغرب ،املوقعة يف العام 1991
وث�م��ة خطر يف اأن ال تتوقف احل��رب
عند ح��دود ال�سحراء الغربية ،اإمن��ا قد

متتد اإىل اجلزائر
يف هذه احلالة ،ومع �سيطرة قلق جدي
على ال��دول االإفريقية وال�ع��امل العربي
ب���س�اأن االأح ��داث يف ال�سحراء الغربية،
حتركت م�سر ،وبداأت تتخذ زمام املبادرة

للقيام ب��دور الو�سيط و�سانع ال�سام.
ف �ق��د ات �� �س��ل وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة امل���س��ري
�سامح �سكري بزميليه� ،سربي بوقدم،
يف اجلزائر ،ونا�سر بوريطة ،يف املغرب،
وح��ث بلديهما على االمتناع عن مزيد
م��ن الت�سعيد .فيما اأوروب� ��ا ،با�ستثناء
فرن�سا ،التي لها م�سالح خا�سة هنا ،مل
تبد كثرا من القلق بعد
اإىل ذل� � � ��ك ،ف � ��ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
االأمريكية ومعظم دول اأوروب��ا والعامل
العربي تقر بحق امل�غ��رب يف ال�سحراء
ال �غ��رب �ي��ة .ف �ي �م��ا ت �ع��د رو� �س �ي��ا واأمل��ان �ي��ا
ومعظم ال��دول االإفريقية واجلزائر اأن
هذه املنطقة ما زال��ت حتت اال�ستعمار،
ومل ي� �ت� �ق ��رر م �� �س �ت �ق �ب �ل �ه��ا ب� �ع ��د .وم ��ع
ذل� ��ك ،ف �ق��د اع ��رف ��ت  84دول� ��ة عمليا
باجلمهورية ال�سحراوية بحكم االأم��ر
الواقع

التوتر يتصاعد ..أديس أبابا تنفذ ضربات جوية بالغة الدقة في تيجراي وأبي أحمد يهدد بالحسم
االنباط-وكاالت

ق ��ال ��ت جل� �ن ��ة ال� � �ط � ��وارئ احل �ك��وم �ي��ة
الثاثاء اإن قوات الدفاع الوطني االإثيوبية
ن�ف��ذت عمليات ج��وي��ة ب��ال�غ��ة ال��دق��ة خ��ارج
م�ي�ك�ي�ل��ي ع��ا��س�م��ة اإق �ل �ي��م ت �ي �ج��راي و��س��ط
�سراع م�ستمر منذ قرابة اأ�سبوعن
وق��ال رئ�ي����ض ال ��وزراء اأب��ي اأح�م��د ال�ي��وم
ال �ث ��اث ��اء اإن م �ه �ل��ة م��دت �ه��ا ث��اث��ة اأي� ��ام
ال� �س �ت �� �س ��ام ق � � ��وات ت� �ي� �ج ��راي اخل��ا� �س��ة
وامليلي�سيات املتحالفة معها قد انتهت
وق ��ال اأب ��ي ع�ل��ى ف�ي���س�ب��وك ب�ع��د ان�ت�ه��اء
هذه املهلة� ،سيتم تنفيذ االإج��راء احلا�سم
االأخر الإنفاذ القانون يف االأيام املقبلة
ومل يرد تعليق من قادة تيجراي
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا اأع� �ل� �ن ��ت االأمم امل �ت �ح��دة
الثاثاء اأن اأزم��ة اإن�سانية وا�سعة النطاق
ترت�سم عند احلدود بن اثيوبيا وال�سودان
بعد ف��رار اآالف اال��س�خ��ا���ض يوميا ب�سبب
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة اجل ��اري ��ة يف اإق �ل �ي��م
تيغراي
وق��ال ن��اط��ق ب��ا��س��م املفو�سية ال�سامية
ل� �اأمم امل�ت�ح��دة ل �� �س �وؤون ال��اج�ئ��ن ب��اب��ار
بالو�ض من جنيف اإن اأربعة اآالف �سخ�ض

يعربون احل��دود مع ال�سودان يوميا منذ
 10ت�سرين الثاين/نوفمرب وب��ات عددهم
نحو  27األف �سخ�ض
واأ� � �س� ��اف اأن � ��ه ت ��دف ��ق مل ن � � َر م �ث �ل��ه يف
العقدين االأخ��ري��ن يف ه��ذه املنطقة من
الباد
وتابع اأن هذا احل�سد من النا�ض يفوق
ب���س��رع��ة ق ��درة امل�ن�ظ�م��ات االإن���س��ان�ي��ة على
االأر�ض
واأع �ل��ن رئ�ي����ض ال ��وزراء االأث�ي��وب��ي اأب�ي��ي
اأح �م��د ال �ث��اث��اء اأن ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة

اجل� ��اري� ��ة يف م �ن �ط �ق��ة ت �ي �غ ��راي امل�ن���س�ق��ة
(��س�م��ال) �ستدخل مرحلتها النهائية يف
االأيام املقبلة
ويف الرابع من ت�سرين الثاين/نوفمرب،
اأر�سل اأبيي اجلي�ض الفدرايل ل�سنّ هجوم
على ه��ذه املنطقة ال�سمالية ،بعد اأ�سهر
من التوتر مع ال�سلطات املحلية التابعة
جلبهة حترير �سعب تيغراي
ومنذ قرابة اأ�سبوعن ،ت�سنّ احلكومة
�سربات ج��وي��ة ،ا�ستهدف اآخ��ره��ا االثنن
عا�سمة االإقليم ميكيلي

واأ�سار الناطق با�سم مفو�سية الاجئن
اإىل اأن ن �ق ����ض (ال� �ت� �غ ��ذي ��ة) ب��ال �ك �ه��رب��اء
واالت���س��االت وك��ذل��ك ا�ستحالة احل�سول
على الوقود وال�سيولة (هي عوامل) حت ّد
اال�ستجابة االإن�سانية يف تيغراي
وق��ال ب��ال��و���ض اإن امل�ن�ظ�م��ات االإن�سانية
ال ت�ع�ل��م ع ��دد ا أال� �س �خ��ا���ض ال��ذي��ن ن��زح��وا
يف اإث �ي��وب �ي��ا ن�ف���س�ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا حت��دث��ت عن
معلومات تفيد عن عدد كبر
واأكد اأن مفو�سية الاجئن و�سركاءها
م�ستعدون لتقدمي امل�ساعدة لاأ�سخا�ض
النازحن يف تيغراي ،مبا يف ذلك املنتجات
االأ�سا�سية عندما ُي�سمح بالو�سول اإليهم
ويتيح ذلك الو�سع االأمني
ودع � ��ا اإىل رف� ��ع ك ��ل ال �ع �ق �ب��ات ب �ه��دف
التمكن من الو�سول اإىل هوؤالء النازحن
وذ ّك��رت مفو�سية الاجئن اأي�ساً باأن
ه ��ذا ال �ن��زاع ي �وؤ ّث��ر اأي �� �س �اً ع�ل��ى م�ئ��ة األ��ف
الج��ئ م��ن اإري ��ري��ا ي�ق�ط�ن��ون يف ت�ي�غ��راي
وي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى امل���س��اع��دة االإن���س��ان�ي��ة يف
لقمة عي�سهم
واأو�� �س ��ح ب��ال��و���ض اأن ت �ن �ق��ات ج��دي��دة
ل��اج�ئ��ن داخ ��ل ال �ب��اد ت���س�ب��ح حمتملة
اأكرث فاأكرث

أوباما يكشف عرضا قدمه الرئيس الروسي
بشأن صدام حسين ويقول :بوتين انفجر
بخطبة غاضبة ضد أمريكا دامت  45دقيقة

االنباط-وكاالت

ك� ��� �س ��ف ال ��رئ� �ي� �� ��ض االأم� ��ري � �ك� ��ي
ال���س��اب��ق ،ب ��اراك اأوب ��ام ��ا ،يف كتاب
مذكراته ،عن تفا�سيل لقائه مع
فادمير بوتن ،رئي�ض احلكومة
الرو�سية اآنذاك ،يف يوليو 2009
واليوم الثاثاء ،ن�سرت �سحيفة
“ذا �سن” ال��ربي�ط��ان�ي��ة مقاطع
من اجل��زء االأول من كتاب اأوباما
“اأر�ض امليعاد” ،املتوقع �سدوره يف
 17نوفمرب .ونقلت ال�سحيفة عن
اأوباما قوله اإن بوتن �سرح له ،يف
بداية لقائهما الذي جرى يف مقر
رئي�ض ال��وزراء الرو�سي ب�سواحي
مو�سكو ،باأنه ك��ان ي�سعر بتعاطف
اإزاء �سلف اأوب��ام��ا ،الرئي�ض جورج
بو�ض االبن
وب �ح �� �س��ب اأوب� ��ام� ��ا ف �ق��د ت��ذك��ر
بوتن اأن��ه ات�سل ببو�ض �سخ�سيا
ل �ي �ع��رب ع ��ن ت �� �س��ام �ن��ه م �ع��ه ب�ع��د
هجمات � 11سبتمرب ،بل و”عر�ض
له امل�ساعدة يف بناء العاقات مع
(الرئي�ض العراقي الراحل) �سدام

ح�سن”
ويتابع اأوباما“ :لكنه اأعلن بعد
ذلك اأن بو�ض اعتدى على العراق
وات �ه �م��ه ب��زع��زع��ة اال� �س �ت �ق��رار يف
ال�سرق االأو�سط كله”
ووف � �ق� ��ا ل �ل��رئ �ي ����ض االأم ��ري� �ك ��ي
ال�سابق فقد انفجر بوتن بخطبة
غا�سبة طويلة اتهم فيها الواليات
امل�ت�ح��دة مب�ظ��امل وخ�ي��ان��ات عديد
ارتكبها االأمريكيون بحق ال�سعب
الرو�سي
وي��روي اأوباما اأن مرافقيه من
م��وظ�ف��ي ال�ب�ي��ت االأب �ي ����ض ح��اول��وا
ق�ط��ع ك��ام ب��وت��ن ب�ع��د اأن حت��دث
على م��دار  35دقيقة دون توقف،
لكن اأوباما قرر عدم وقف خطبته
التي دام��ت  45دقيقة حتى انتهت
ور ّد اأوب��ام��ا على ك��ل اأط��روح��ات�ه��ا،
مو�سحا اأن امل�ح��ادث��ات ا�ستغرقت
�ساعتن كاملتن ،وكانت “مبثابة
�سباق ماراثون”
وذك ��ر اأوب��ام��ا اأن ب��وت��ن ب��دا له
��س�خ���س��ا م�ن�ف�ت�ح��ا رغ� ��م اأن� ��ه “مل
ُيظهر حما�سا” اإزاء وجهة نظره

السعودية تدين قرار االحتالل طرح
عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة
االنباط-وكاالت

اأدان ��ت اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
ق��رار �سلطات االح �ت��ال االإ��س��رائ�ي�ل��ي،
ط ��رح ع �ط��اء ل �ب �ن��اء األ� ��ف و 257وح��دة
ا�ستيطانية يف القد�ض
واأك ��دت وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�سعودية
يف بيان ،اليوم الثاثاء ،رف�ض اململكة
ل �ه ��ذه اخل � �ط ��وة ،ال �ت ��ي ت �ت �ع��ار���ض م��ع
ق� � ��رارات ال �� �س��رع �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وال �ت��ي
م��ن ��س�اأن�ه��ا “تقوي�ض ح��ل ال��دول�ت��ن،

وال �ت �اأث��ر ع�ل��ى ج�ه��ود اإح ��ال ال���س��ام
يف املنطقة” وك��ان��ت �سلطة التخطيط
واالأرا� � �س� ��ي ل��اح �ت��ال اال� �س��رائ �ي �ل��ي،
طرحت االأح��د املا�سي ،ع�ط��اءات لبناء
األ��ف و ،257وح��دة ا�ستيطانية جديدة،
جنوب مدينة القد�ض املحتلة
والق� � � ��ى ق� � � ��رار االح� � � �ت � � ��ال ،ط ��رح
ع �ط��اء ل �ب �ن��اء امل���س�ت��وط�ن��ات اجل��دي��دة،
اإدان� ��ة وا� �س �ع��ة م��ن ع ��دة ب �ل��دان عربية
واإ�� �س ��ام� �ي ��ة ،وجل � ��ان ح �ق��وق �ي��ة ت�ت�ب��ع
ملنظمة االأمم املتحدة

سكرتير جورجيا يكشف تعرضه لضغوط
متزايدة من الجمهوريين لقلب خسارة ترامب
االنباط-وكاالت

ق ��ال ��ت � �س �ك��رت��ر والي � � ��ة ج��ورج �ي��ا
االأمريكية ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست:
اأت � �ع� ��ر�� ��ض ل� ��� �س� �غ ��وط م � �ت� ��زاي� ��دة م��ن
زم��ائ��ي اجل �م �ه��وري��ن ل�ق�ل��ب خ���س��ارة
ال��رئ �ي ����ض االأم��ري �ك��ي امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه
دونالد ترامب يف الوالية ،وفقا مل�سادر
اإعامية
وف ��ى وق ��ت ��س��اب��ق ��س�ه��دت م���س��رات
دعم للرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب،
وال �ت��ي � �س��ارك ب �ه��ا م �ئ��ات االآالف من
االأم��ري �ك �ي��ن يف ال�ع��ا��س�م��ة وا��س�ن�ط��ن،

ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب � �ف� ��رز ع � � ��ادل الأ� � �س� ��وات
الناخبن يف االنتخابات الرئا�سية التي
ج��رت  3نوفمرب ،وانتهت بفوز املر�سح
ال��دمي�ق��راط��ي ج��و ب��اي��دن  -اع �ت��داءات
م��ن قبل عنا�سر حركة “حياة ال�سود
مهمة” ،املعادية لرامب
واأق��دم��ت عنا�سر من حركة “حياة
ال�سود مهمة” ،و”انتيفا” باالعتداء
ع �ل ��ى م� ��� �س ��رات دع � ��م ت� ��رام� ��ب ،وه ��ي
امل �� �س��اه��د ال �ت��ي مل ت �ت �ن��اول �ه��ا و� �س��ائ��ل
اإع ��ام اأم��ري�ك�ي��ة ع��دة ،اإال اأن الرئي�ض
االأمريكي �سارك مقاطع فيديو تظهر
هذا االعتداء

مصادر أمريكية تكشف :ترامب طلب خيارات لمهاجمة إيران

االنباط-وكاالت

ك �� �س��ف م� ��� �س� �وؤول اأم ��ري� �ك ��ي ال �ن �ق��اب
ال� �ث ��اث ��اء ،اأن ال��رئ �ي ����ض االأم ��ري� �ك ��ي
املنتهية والي�ت��ه دون��ال��د ت��رام��ب طلب
خ� � �ي � ��ارات مل �ه��اج �م��ة امل� ��وق� ��ع ال� �ن ��ووي
االإي� ��راين ال��رئ�ي���س��ي االأ� �س �ب��وع املا�سي
لكنه تراجع
وذكر امل�سوؤول االأمريكي ،اأن ترامب
َق �دَم الطلب خ��ال اج�ت�م��اع يف املكتب
ال �ب �ي �� �س��اوي ي ��وم اخل �م �ي ����ض م ��ع ك�ب��ار
م�ساعديه لاأمن القومي ،مبن فيهم
ن��ائ��ب ال��رئ�ي����ض م��اي��ك ب�ن����ض وال�ق��ائ��م

باأعمال وزير الدفاع كري�ستوفر ميلر
واجل � ��رال م ��ارك م�ي�ل��ي رئ�ي����ض هيئة
االأركان امل�سركة
ومن املقرر ،اأن ي�سلم ترامب ،الذي
يطعن يف نتائج انتخابات الثالث من
نوفمرب ت�سرين ال�ث��اين ،ال�سلطة اإىل
ال��رئ�ي����ض ال��دمي �ق��راط��ي امل�ن�ت�خ��ب جو
بايدن يف  20يناير كانون الثاين
واأكد امل�سوؤول ،تقريراً عن االجتماع
يف �سحيفة نيويورك تاميز التي ذكرت
اأن امل�ست�سارين اأق�ن�ع��وا ت��رام��ب بعدم
امل�سي قدما يف تنفيذ ال�سربة ب�سبب
خطر ن�سوب �سراع اأو�سع

وق� ��ال امل�سوؤول”:طلب خ� �ي ��ارات.
اأعطوه ال�سيناريوهات وق��رر يف نهاية
املطاف عدم امل�سي قدما”
وامتنع البيت االأبي�ض عن التعليق
واأم�سى ترامب ال�سنوات االأربع من
رئا�سته وه��و ينتهج �سيا�سة عدوانية
اإزاء اإي � � ��ران وان �� �س �ح��ب م ��ن االت �ف��اق
ال � �ن� ��ووي االإي� � � � ��راين ،ال � ��ذي ت �ف��او���ض
ع �ل �ي��ه � �س �ل �ف��ه ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ب � ��اراك
اأوب ��ام ��ا ،وف��ر���ض ع �ق��وب��ات اق�ت���س��ادي��ة
ع�ل��ى جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن االأه� ��داف
االإيرانية
وج��اء طلبه احل�سول على خيارات

بعد ي��وم م��ن تقرير للوكالة الدولية
للطاقة الذرية التابعة لاأمم املتحدة
اأظ �ه��ر اأن اإي ��ران ان�ت�ه��ت م��ن ن�ق��ل اأول
��س�ل���س�ل��ة م��ن اأج� �ه ��زة ال �ط��رد امل��رك��زي
امل �ت �ق��دم��ة م ��ن م �ن �� �س �اأة ف� ��وق االأر� � ��ض
يف م ��وق �ع �ه ��ا ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ي ل �ت �خ �� �س �ي��ب
ال�ي��وران�ي��وم اإىل من�ساأة حت��ت االأر���ض،
يف انتهاك جديد التفاقها النووي مع
القوى الكربى
وق � � ��ال ع� �ل ��ي ر� � �س� ��ا م � ��ر ي��و� �س �ف��ي
املتحدث با�سم البعثة االإيرانية لدى
االأمم امل� �ت� �ح ��دة يف نيويورك ”:اإن
برنامج اإي��ران النووي خم�س�ض فقط

ل�اأغ��را���ض ال�سلمية واال��س�ت�خ��دام��ات
املدنية واإن �سيا�سات ت��رام��ب مل تغر
ذلك”.
وا�ستدرك”:لكن اإي � � ��ران اأث �ب �ت��ت
قدرتها على ا�ستخدام قوتها الع�سكرية
امل�سروعة ملنع اأي مغامرة ��س��وداء من
اأي معتد اأو مواجهتها
ويف ي� �ن ��اي ��ر ك� ��ان� ��ون ال � �ث� ��اين ،اأم� ��ر
ترامب ب�سربة جوية اأمريكية بطائرة
م�سرة قتلت اجلرال االإي��راين قا�سم
�سليماين عند مطار بغداد لكنه تخلى
ع��ن ال �� �س��راع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة االأو� �س��ع
ن �ط��اق��ا و� �س �ع��ى اإىل � �س �ح��ب ال� �ق ��وات

االأم ��ري� �ك� �ي ��ة م ��ن ال �ن �ق��اط ال �� �س��اخ �ن��ة
ال�ع��امل�ي��ة مت��ا��س�ي��ا م��ع وع ��ده ب��وق��ف ما
ي�سميه احلروب التي ال نهاية لها
وم��ن �ساأن �سربة على موقع اإي��ران
ال�ن��ووي الرئي�سي يف نطنز اأن تتحول
اإىل �� �س ��راع اإق �ل �ي �م��ي وت �� �س �ك��ل حت��دي��ا
خ� �ط ��را ع �ل��ى ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل��ارج �ي��ة
لبايدن
وام�ت�ن��ع ال�ف��ري��ق االن�ت�ق��ايل لبايدن
عن التعليق .ومل يت�سن لفريق بايدن
الو�سول اإىل معلومات االأمن القومي
ب�سبب رف�ض اإدارة ترامب بدء املرحلة
االنتقالية

الـريـا�ضي

�صلط عد�صة كامرة
هاتفك على الباركود
لرى اأخبار «الريا�صة»
يف املوقع اللكروين

السكة الحديد يفاوض الحضري
االهرة  -وكاالت

اأك��د وليد اأن��ور مدير ��ص�وؤون الاعبني
ب �ف��ري ��ق ال �� �ص �ك��ة احل� ��دي� ��د ،دخ ��ول� �ه ��م يف
م�ف��او��ص��ات ر�صمية م��ع ع���ص��ام احل�صري
ح��ار���س منتخب م�صر ال���ص��اب��ق م��ن اأج��ل
��ص�م��ه ل�ل�ف��ري��ق يف ال �ف��رة امل �ق �ب �ل��ة.وق��ال

وليد اأنور يف ت�صريحات اإذاعية عرب راديو
م�صر“ :توا�صلت م��ع ع�صام احل�صري،
وعر�صنا عليه فكرة النتقال لفريق ال�صكة
احلديد ،حيث نعمل على بناء فريق قوي
للتاأهل للدوري املمتاز» .واأ�صاف“ :نحلم
بالتعاقد مع ع�صام احل�صري حيث �صيكون

اإ� �ص��اف��ة ق��وي��ة ل�ل�ف��ري��ق ،ك�م��ا يتمنى وائ��ل
خ�ل�ي�ف��ة م ��درب احل��را���س ب��ال�ف��ري��ق ح�صم
ال�صفقة» .وت��اب��ع“ :احل�صري طلب من
اإدارة ال�صكة احلديد النتظار حلني ح�صم
موقفه مع فريق زد ،ويف حال عدم انتقاله
له قد ين�صم اإلينا».
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منتخبنا يعود من دبي وفيتال مرتاح

االنباط  -عمان

عرب مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم
ف�ي�ت��ال ب��ورك�ل�م��ان��ز ع��ن ر� �ص��اه مب��ا حققه
املنتخب الوطني من مكت�صبات فنية على
ام �ت��داد املع�صكر ال ��ذي اق��ام��ه يف دب��ي من
خ��ال ت��دري�ب��ات بدنية وتكتيكية مكثفة،
� �ص��اه �م��ت ب��ال��وق��وف ع �ل��ى م �� �ص �ت��وى ك��اف��ة
ال��اع �ب��ني ،وخ���ص��و��ص��ا ال��وج��وه اجل��دي��دة
وال �� �ص��اب��ة ،م��ع خ��و���س م �ب��ارات��ني ودي �ت��ني
ع��ززت��ا م�صتوى الن�صجام .واأ� �ص��اف :نعود
اإىل العا�صمة عمان بانطباع جيد للغاية

حول جاهزية الاعبني ،مع ا�صتغال فرة
التجمع باأف�صل طريقة ممكنة ،ليتج�صد
ذلك بالتعادل مع العراق دون اأهداف ،قبل
الفوز على �صوريا ..اأ�صكر الاعبني على ما
قدموه من التزام وان�صباط تكتيكي مميز،
ورغم اأهمية النتائج الإيجابية يف املباريات
ال��ودي��ة ،اإل اأن ال�ف��وائ��د الفنية والبدنية
ت���ص�ك��ل ال� �ه ��دف ال��رئ �ي �� �ص��ي م ��ن امل�ع���ص�ك��ر،
ونحن �صعداء مبا حققناه .وك��ان منتخبنا
قد اختتم مع�صكره التدريبي يف الإم��ارات،
بالفوز على نظره ال�صوري  ،0-1يف املباراة
الودية التي جرت على �صتاد نادي ال�صارقة،

��ص�م��ن ا� �ص �ت �ع��دادات ال�ن���ص��ام��ى ل��ص�ت�ك�م��ال
الت�صفيات امل�صركة اأواخ ��ر اآذار ال�ق��ادم.
وقدم املنتخب الوطني اأدا ًء جيداً على مدار
ال�صوطني ،اطماأن من خاله اجلهاز الفني
بقيادة املدرب فيتال على جاهزية الاعبني،
ومكت�صبات املع�صكر التدريبي ال��ذي امتد
لت�صعة اأي� ��ام ،ب�ع��د ن�ح��و ع��ام م��ن احتجاب
الن�صامى عن املباريات والتجمعات ،يف ظل
تداعيات جائحة كورونا.
اإىل ذلك ،عاد وفد الن�صامى م�صاء ام�س
ال�ث��اث��اء اإىل العا�صمة ع�م��ان ،حيث �صم
ال��وف��د يف دب ��ي امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ب��ورك�ل�م��ان��ز،

مدير املنتخب اأ�صامة ط��ال ،امل��درب العام
�صتيفان ف��ان��دي��ره��اي��دن ،م ��درب احل��را���س
األ �ي �ك ����س ف�ي�ن���ص�ي��ل ،م� ��درب ال �ل �ي��اق��ة ك��رمي
م��ال��و���س ،م ��درب امل�ن�ت�خ��ب ال��ردي��ف اأح�م��د
هايل ،امل�صوؤول الإعامي حممد العيا�صرة،
امل�ح�ل��ل ال�ف�ن��ي ح��ام��د حم��رو���س ،الطبيب
ن��زار الب�صتاوي ،واملعاجلني عمر اأب��و لوي
ولطفي دار عودة ،وم�صوؤويل اللوازم جرير
املخامرة وه�صام باونة ،اإىل جانب الإداري
حم�م��د منكو.كما ��ص��م ال��وف��د ال��اع�ب��ني:
حممود كواملة ،عبداهلل الزعبي ،عبداهلل
الفاخوري ،طارق خطاب ،يزن العرب ،اأحمد
ال��زغ��ر ،ه��ادي احل ��وراين ،حممد البا�صا،
رواد اأب��و خ�ي��زران ،ف��را���س �صلباية ،اإح�صان
حداد� ،صامل العجالني ،نور الروابدة� ،صالح
رات��ب ،اأحمد ثائر ،ن��زار الر�صدان ،حممود
مر�صي ،ف�صل هيكل ،و�صيم الريالت ،اأن�س
العو�صات ،حممد اأبو زريق ،حممد العك�س،
ع �ل��ي ع � �ل� ��وان ..ف �ي �م��ا ي�ل�ت�ح��ق امل �ح��رف��ني
ب� ��اخل� ��ارج م ��ع اأن��دي �ت �ه��م م ��ن دب� ��ي وه ��م:
خليل بني عطية ،يا�صني البخيت ،مو�صى
التعمري ،بهاء في�صل وعدي ال�صيفي ،اإىل
جانب عامر �صفيع .وياأتي جتمع الن�صامى
خال اأيام “فيفا” املعتمدة ،وبعد نحو عام
كامل منذ اآخر ظهور للمنتخب الوطني يف
الت�صفيات امل�صركة ،بعد الفوز على تايبيه
ال�صينية  0-5يف ت�صرين الثاين من العام
املا�صي  ،2019حيث اأرج �اأ الحت��اد ال��دويل
الت�صفيات حتى اإ�صعار اآخر ،يف ظل جائحة
كورونا .يذكر اأن املنتخب الوطني �صيواجه
ال �ك��وي��ت اأواخ � ��ر اآذار ال� �ق ��ادم  ،2021قبل
لقاء نيبال واأ�صراليا يف ح��زي��ران� ،صمن
املجموعة الثانية من الت�صفيات.

ورشة عمل لتطوير المدربين الوطنيين
االنباط  -عمان

يقيم الحتاد الأردين لكرة القدم ،الن�صخة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ور� �ص��ة ال�ع�م��ل ال�ف�ن�ي��ة لتطوير
امل ��درب ��ني ب��ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ت�ك�ت�ي�ك��ي “ملهمون
لتطوير ك��رة القدم” ،خ��ال الفرة من 20
ت�صرين ال�ث��اين حتى  6ك��ان��ون الأول املقبل،
من خال �صل�صلة حما�صرات تقام عرب تقنية
الفيديو عن بعد .وتهدف الور�صة اإىل زيادة
اخلربات الفنية لدى مدربي الفئات العمرية
الأردنيني وتطويرهم يف عدة جمالت� ،صمن
م��و��ص��وع��ات “فنية  -تكتيكية  -عقلية –
ج�صدية” ،حيث اأ�صند الحت��اد مهمة اإلقاء
امل �ح��ا� �ص��رات اإىل ن�خ�ب��ة م��ن خ� ��رباء اللعبة
يف ب��ول�ن��دا وال �ي��ون��ان.ووج��ه الحت ��اد ال��دع��وة
للمدربني للت�صجيل بهذه ال��ور��ص��ات  ،حيث
تتوفر الرجمة الفورية خال املحا�صرات،
مع ح�صول املدربني على �صهادة م�صاركة لكل
ور� �ص��ة ع�ل��ى ح ��دة.وك ��ان الحت ��اد اأق ��ام خ��ال
حزيران املا�صي ،الن�صخة الأوىل من الور�صة،
ح�ي��ث حظيت ب�ن�ج��اح لف��ت يف ظ��ل امل�صاركة
الكبرة بها .وجت�صد ور���س العمل وال��دورات
الفنية النوعية ،روؤية الحتاد وا�صراتيجيته

التي تهدف ل�صقل وتطوير امل��درب الوطني،
وت�ع��زي��ز م�صتوى خ��ربات��ه امل��راك�م��ة ،نظرياً
وع �م �ل �ي �اً ،م ��ا ي�ن�ع�ك����س ب���ص�ك��ل اإي �ج��اب��ي على
الأندية املحلية واملنتخبات الوطنية على حد
�صواء.و�صيتم ن�صر رابط خا�س على �صفحات
الحت ��اد ع��رب م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل الجتماعي،

حيث تقام املحا�صرات وفقا للربنامج التايل:
اجل �م �ع��ة  20ت���ص��ري��ن ال� �ث ��اين ،حم��ا��ص��رة
ب �ع �ن��وان ال ��دف ��اع يف امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �ص��ط م��ن
 ،2.4.4.1امل �ح��ا� �ص��ر Athanasios
 Terzisعند  6:30م�صاء.
ال �� �ص �ب��ت  21ت �� �ص��ري��ن ال� �ث ��اين ،حم��ا��ص��رة

ب �ع �ن��وان الن �ت �ق��ال م��ن ال��دف��اع اإىل ال�ه�ج��وم
م��ن  ،2.4.4.1امل�ح��ا��ص��ر Athanasios
 Terzisعند  6:30م�صاء.
اجل �م �ع��ة  27ت���ص��ري��ن ال� �ث ��اين ،حم��ا��ص��رة
بعنوان البناء �صد فرق تلعب ال�صغط العايل،
املحا�صر  Athanasios Terzisعند
 6:30م�صاء.
ال �� �ص �ب��ت  28ت �� �ص��ري��ن ال� �ث ��اين ،حم��ا��ص��رة
ب �ع �ن��وان ك�ي�ف�ي��ة اخ � ��راق خ �ط��وط اخل���ص��م،
املحا�صر  Athanasios Terzisعند
 6:30م�صاء.
اجلمعة  4كانون الأول ،حما�صرة بعنوان
التحليل التكتيكي ،وحتتوي على اخل�صائ�س
ال�ع�م�ل�ي��ة وامل� �ج ��الت امل��رج�ع�ي��ة يف التحليل،
امل � �ب� ��ادئ اجل �م��اع �ي��ة وال � �ف ��ردي ��ة ،امل �ح��ا� �ص��ر
 Slawomir Morawskiعند 6:30
م�صاء.
ال�صبت  5كانون الأول ،حما�صرة بعنوان
ال �ت �ح �ل �ي��ل ك� � � �اأداة ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر ال ��ذك ��اء
التكتيكي يف كرة القدم ،املحتويات املعرفية،
عملية التحليل على اأ�صا�س يومي ،املحا�صر
 Slawomir Morawskiعند 6:30
م�صاء.

مدافع سوريا يطالب الجماهير بالصبر
دم�شق  -وكاالت

طالب اأحمد ال�صالح ،مدافع املنتخب
ال�صوري ،اجلماهر بال�صرب على لعبي
املنتخب وجهازه الفني اجلديد ،بعد اأمام
الأردن ( .)1-0وق��ال ال�صالح يف تدوينة
ع��رب �صفحته ال�صخ�صية مب��وق��ع «في�س
بوك»« ،اأتكلم ب�صفتي ال�صخ�صية كمواطن
� �ص��وري ق �ب��ل اأن اأك� ��ون لع �ب��ا يف ��ص�ف��وف
امل�ن�ت�خ��ب ،اأمت �ن��ى م��ن جماهرنا ال�صرب
ع �ل��ى امل� � ��درب وال ��اع� �ب ��ني ال ��واع ��دي ��ن».
واأ� �ص��اف “لن يفوتنا ��ص��يء ،اإىل الآن مل
تكتمل ال�صفوف وه�ن��اك غ�ي��اب��ات كثرة،

الوحدات يصرف رواتب
فريق السلة
االنباط  -عمان

��ص��رف��ت الهيئة الإداري� ��ة ل�ن��ادي
ال��وح��دات روات� ��ب م�ن�ظ��وم��ة ف��ري��ق
ك��رة ال���ص�ل��ة الأول ب��ال �ن��ادي ،حيث
مت � �ص��رف م �ب �ل��غ � �ص �ت��ة ع �� �ص��ر األ ��ف
و��ص�ت�م��ائ��ة و� �ص �ت��ة وع �� �ص��ري��ن دي �ن��ار
( )16.626دي �ن��ار ،بح�صب م��ا اف��اد
به الناطق الإعامي حممد غنام،

ت �ن �ف �ي��ذا لإل� �ت ��زام� �ه ��ا �� �ص ��وب ف��رق
ال �ن��ادي ال��ري��ا� �ص �ي��ة ،وم ��ن �صمنها
فريق كرة ال�صلة الأول الذي يدافع
ع��ن لقبه يف دوري اأن��دي��ة ال��درج��ة
امل��م��ت��ازة ،وت� �اأه ��ل اإىل ال � ��دور قبل
النهائي من م�صابقة كاأ�س الأردن،
وينتظر ا�صتئناف امل�صابقات املحلية
بعد فرة توقف ا�صطرارية ب�صبب
جائحة “كورونا”.

اإىل الآن نحن يف ث��اين مبارياتنا الودية
ال �ت �ح �� �ص��ري��ة» .وت ��اب ��ع لع� ��ب امل�ن�ت�خ��ب
ال�صوري “ل يوجد مدرب ،لعب ،جمهور،
ل يحب اأن ي��رى منتخب بلده يف اأف�صل
ترتيب واأف�صل مركز واأف�صل ت�صنيف».
واأردف “لكن يا اإخ��واين لي�س هكذا ن�صل
ون �ف �ع��ل ون �ع �م��ل ون �ط �م��ح ون �ح �ق��ق ن�ت��ائ��ج،
اأن �ت��م ��ص�ن��دن��ا وه�م�ن��ا وج�ه��دن��ا ك�ل��ه نبذله
لإر�� �ص ��ائ� �ك ��م».وخ� �ت ��م ال �� �ص��ال��ح “هدفنا
ال �ف��وز وال��و� �ص��ول اإىل اأع �ل��ى م �ك��ان يليق
بنا وب�صعبنا ومبنتخبنا وببلدنا ،ونتقبل
م�ن�ك��م ك��ل ال�ن�ق��د ل �اإ� �ص��اح م��ن اأن�ف���ص�ن��ا
والو�صول لاأف�صل».

فيتال ..يهمه الفوز !!
عوني فريج
اذا كان الهدف الول الذي ي�صعى اليه مدرب منتخبنا الوطني فيتال  ..من اقامة
املباريات الودية مع املنتخبات العربية ال�صقيقة ..هو اخلروج بالتعادل او الفوز بعيدا
عن اخل�صارة وجتنبا لي انتقاد اعتاد على �صماعه  ..من منظومة الكرة الردنية منذ
ان ت�صلم القيادة الفنية ملنتخبنا..فقد حقق هذه الرغبة بكل كفاءة وجناح ..حيث خرج
بالتعادل ال�صلبي امام العراق يف مباراته الوىل �صمن مع�صكر دبي ..ثم حقق الفوز
على منتخب �صوريا ال�صاب يف اللقاء الثاين بهدف بهاء ..ولو ان هذا الفوز حتقق على
ح�صاب امل�صتوى الفني ال��ذي كان يف ا�صعف درجاته حيث مل يقدم املنتخب امل�صتوى
الذي يقنعنا بان ثمة تقدم ح�صل على �صعيد الداء ونحن ن�صتعد الن خلو�س اهم
مباراتني امام ا�صراليا والكويت !! ..
وان كنا نبحث عن اجل��دوى الفنية من اقامة مع�صكر تدريبي يف الم��ارات ي�صبق
ا�صتحقاق الت�صفيات ال�صيوية بعد ا�صهر من الن ..بهدف توفر عدد من املباريات
القوية وقبل ذلك حتقيق الن�صجام بني جمموعة الاعبني الذين اختارهم فيتال
وعددهم  30لعبا ..ف��ان ه��ذه الم��ور وب�صهادة كل الفنيني واملهتمني ب�صوؤون الكرة
الردن �ي��ة ..مل تتحقق اب��دا ال يف اجل��ان��ب ال�ت��دري�ب��ي وال��رف�ي�ه��ي وح�صب ..باعتبار
ان فيتال مل ي�ج��رب يف امل�ب��ارات��ني اك��ر م��ن  15لع��ب م��ن جم�م��وع ال��اع�ب��ني الذين
ا�صطحبهم اىل دب��ي ..وك� �اأن ال�ه��دف م��ن �صفرهم اق�ن��اع النا�س بانه ي�صعى للتغير
وجتربة عدد من الاعبني الذين �صجلوا النجاح والتالق مع فرقهم خال م�صوار
الدوري !!..
ومن �صاهد مباراتنا الخرة امام املنتخب ال�صوري ..و�صل للقناعة بان منتخبنا
ي�صر ح�صب الت�صاهيل ب��دون خ�ط��ة ول اداء ..وب�ن�ف����س ال��وج��وه ال�ت��ي اع�ت��دن��ا على
م�صاهدتها يف امللعب  ...مع بع�س التغيرات الطفيفة التي فر�صتها ا�صابة لعب
او غياب اخر ل�صباب قاهرة ..مع ان فيتال ا�صطحب معه عدد من الاعبني الذين
ظهروا ب�صورة مميزة مع فرقهم ..ولو انه منحهم الفر�صة لرمبا �صاهدنا اداءا اف�صل
..ويف اجلانب الخ��ر يكون قد تعرف على مدى ال�صتفادة من قدراتهم يف املباريات
الر�صمية ..ل �صيما وان املنتخب ال�صوري لعب بت�صكيلة �صابة بغياب  11لعبا لرغبة
مدربه بتجربة اكرب عدد من الاعبني وهو ما توفره مثل تلك التجارب الودية ..لكن
رغبة فيتال بالفوز وح��ده دون ��ص��واه ..ح��رم��ت منتخبنا م��ن فر�صة جتربة لعبني
ذهبوا يف رحلة ا�صتجمام !!..
واذا كنا نبحث يف اجلانب املعنوي يف فوز منتخبنا ..فقد حتقق هذا المر بكل تاأكيد
وفرح فيتال لعتقاده بان مثل هذه النتائج تعزز من موقفه امام العام واجلماهر
..لكن �صدقا فان منتخبنا بهذا الداء ال�صعيف وغر امل�صتقر يزيد القناعة لدينا بانه
ي�صر نحو املجهول  ..ول يوجد م�صوؤول يحا�صب عن العبث ال��ذي ميار�س الن لن
غياب ا�صحاب الفكر والفنيني ترك الفر�صة لفيتال ملوا�صلة م�صواره حتى اليوم !!..

حمد اهلل في افتتاح ملعب النصر

الريا�ض  -وكاالت

�صارك جن��وم الن�صر ،املغربيان عبد
ال��رزاق حمد اهلل ون��ور الدين اأمرابط،
وال�صعودي �صلطان الغنام ،يف الإع��ان
ال ��روي� �ج ��ي لف� �ت� �ت ��اح م �ل �ع��ب ال� �ن ��ادي
اجل��دي��د ،امل�ق��رر م�صاء ام����س ال�ث��اث��اء.
وم��ن املرجح اأن يحمل ال�صتاد م�صمى
“�صاحة ال �ن �� �ص��ر» .وك ��ان ال�ن���ص��ر قد
تو�صل اإىل ات�ف��اق م��ع �صركة الو�صائل،

امل �� �ص �وؤول��ة ع ��ن ح �ق��وق م �ل �ع��ب ج��ام�ع��ة
امللك �صعود ،حيث �صيكون الأخ��ر ملكا
للنادي الأ��ص�ف��ر مل��دة �� 10ص�ن��وات .ومن
املقرر اإقامة حفل ت�صليم امللعب للن�صر،
ب�ح���ص��ور ع ��دد ك�ب��ر م��ن ال�صخ�صيات
ال�ب��ارزة.وي�ح�ت��ل الن�صر امل��رك��ز الثالث
ع�صر ،يف جدول ترتيب دوري املحرفني
ال� ��� �ص� �ع ��ودي ،ب��ر� �ص �ي��د  3ن� �ق ��اط م ��ن 4
مباريات.

السلط يخضع لفحص كورونا

االنباط  -عمان

اأع � �ل� ��ن ن � � ��ادي ال �� �ص �ل ��ط ع� ��ن � �ص �ف��اء
ال� ��اع � �ب� ��ني حم� �م ��د ك � �ل� ��وب وع� �ب� �ي ��دة
ال�صمارنة بعدما خ�صعا للحجر املنزيل
اإث ��ر ا��ص��اب�ت�ه�م��ا ب �ف��رو���س ك��ورون��ا مما
غيبهما عن تدريبات فريق ك��رة القدم
يف الأي��ام املا�صية .وك�صف نادي ال�صلط
عرب ح�صابه الر�صمي على “في�صبوك”

ع��ن اأمنياته بال�صفاء لبقية الاعبني
من فرو�س كورونا وهم حممود زعرة
ويو�صف النرب وحممد الداوود وحممد
اأبو ح�صي�س بالإ�صافة اإىل مدرب حرا�س
املرمى �صمر رح��ال .و�صيخ�صع لعبو
ف��ري��ق ال�صلط ال�ي��وم الأرب �ع��اء لفح�س
جديد لاطمئنان على �صامتهم قبل
خ��و���س اجل��ول��ة  13م��ن ب�ط��ول��ة دوري
املحرفني حيث �صيواجه الوحدات.

الريا�ضي
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منتخب الجزائر يسير نحو االفضل

اجلزائر  -وكاالت

ق � ��ال ج� �م ��ال ب �ل �م��ا� �ض��ي ،م� � ��درب م �ن �ت �خ��ب �جل � ��ز�ئ � ��ر� ،إن
ف��ري �ق��ه ي���ض��ر ع �ل��ى �ل �ط��ري��ق �ل���ض�ح�ي��ح و�إن � ��ه ي��ري��د �ل �ف��وز
وت �ق��دمي �لأف �� �ض��ل د�ئ �م ��ا ،م �وؤك ��د� �أن م �ب��اري��ات �لت�ضفيات
�لأف��ري�ق�ي��ة �مل�وؤه�ل��ة �إىل ك�اأ���س �ل�ع��امل � ،2022صتكون �صعبة.
وح�ضمت �جلز�ئر تاأهلها �إىل نهائيات كاأ�س �أمم �أفريقيا �ملقبلة

يف �ل�ك��ام��رون ،و�ل�ت��ي تاأجلت �إىل مطلع  2022ب�ضبب �أزم��ة
جائحة كورونا� ،إث��ر تعادلها مع زميبابوي ( )2-2يف �جلولة
�ل��ر�ب�ع��ة م��ن م�ب��اري��ات �ملجموعة �لثامنة بالت�ضفيات.وقال
بلما�ضي يف ت�ضريحات لل�ضحفيني لدى عودة بعثة �ملنتخب
�إىل �جل��ز�ئ��ر �ضباح �لثالثاء ”:ل�ضنا ر��ضني متاما بنتيجة
�لتعادل �أمام زميبابوي ،نريد �لفوز وتقدمي �لأف�ضل د�ئما».

و�أ� �ص��اف “مبار�ة زمي�ب��اب��وي در� ��س مفيد ل�ن��ا ق�ب��ل �ن�ط��الق
ت�ضفيات �ملونديال ،كنا متاأكدين �أننا �ضنتاأهل �إىل نهائيات
�لكان وهذ� ل يعني �أننا مل نحرتم مناف�ضينا ،ونحن فخورون
ب�ه��ذ� �لإجن ��از» .وو���ض��ل بلما�ضي “�ملباريات خ��ارج �جل��ز�ئ��ر
يف ت�ضفيات �مل��ون��دي��ال �ضتكون �ضعبة ب�ضبب رح��الت �ل�ضفر
�لطويلة و�حل��ر�رة �ملرتفعة ،لكننا �ضنعمل على �لفوز بها».
وتابع “نحن على �لطريق �ل�ضحيح ،ويجب �ل�ضتمر�ر على
هذ� �لنهج ،توجنا بكاأ�س �أمم �أفريقيا خارج �جلز�ئر ،وحققنا
نتائج �إيجابية خ��ارج ق��و�ع��دن��ا �أي���ض��ا» .و��ض��دد بلما�ضي على
��ض��رورة �حل�ف��اظ على �ل�ضتقر�ر د�خ��ل �ملنتخب ،م�وؤك��د� �أن
ك��رة �لقدم تعتمد على �لبناء ولي�س تو�جد لعبني ج��دد يف
ك��ل مع�ضكر .و�أ��ض��ار بلما�ضي �إىل �أن �مل�ب��ار�ت��ني �ملتبقيتني يف
�لت�ضفيات �ضت�ضكالن فر�ضة لالعبني �لذين �ضاركو� لوقت �أقل
يف �ملباريات �ملا�ضية .ومن ناحيته� ،أب��دى خر �لدين زط�ضي
رئي�س �لحتاد �جلز�ئري� ،ضعادته بح�ضم �لتاأهل �إىل نهائيات
كاأ�س �أمم �أفريقيا ،معترب� �لتعادل يف زميبابوي نتيجة �إيجابية.
وقال زط�ضي “بد�أنا �ملبار�ة بطريقة جيدة وتقدمنا بهدفني،
لكن منتخب زميبابوي �أظهر �أنه مناف�س قوي وي�ضم لعبني
ممتازين �أغلبهم يلعبون يف �لأندية �لأوروبية .نتيجة �لتعادل
تر�ضينا ك�ث��ر� لأن�ه��ا مكنتنا م��ن �ل�ت�اأه��ل قبل جولتني من
ختام �لت�ضفيات» .و�أ�ضاف “مبار�تا �ضهر م��ار���س�/آذ�ر �ملقبل
نعتربهما مبثابة حمطة �إع��د�دي��ة لت�ضفيات ك�اأ���س �لعامل
�لتي �ضتنطلق يف يونيو/حزير�ن �ملقبل ،و�ضيكون �مل�ضو�ر فيها
طويال ونتمنى تاألق �ملنتخب �جلز�ئري فيها».

ايطاليا تبحث عن الفوز امام البوسنة
روما  -وكاالت

رغ��م غياب �لعديد من عنا�ضر �لفريق،
حقق �ملنتخب �لإي �ط��ايل ل�ك��رة �ل�ق��دم ف��وز�
مقنعا على نظره �لبولندي ليمهد �لطريق
نحو �ل�ت� أاه��ل �إىل �لأدو�ر �لنهائية ببطولة
دوري �أمم �أوروب� ��ا .و�لآن ،يحتاج �ملنتخب
�لإيطايل (�لآزوري) �إىل �لفوز باأي نتيجة يف
مبار�ته �ليوم �لأربعاء �أمام م�ضيفه �لبو�ضني
ليتاأهل �إىل �لأدو�ر �لنهائية للبطولة و�لتي
تقام يف �أكتوبر /ت�ضرين �أول  .2021ويت�صدر
�ملنتخب �لإيطايل �ملجموعة �لأوىل بر�ضيد
ت�ضع نقاط من �نت�ضارين وثالثة تعادلت
فيما يحتل �ملنتخب �لهولندي �ملركز �لثاين
بر�ضيد ث�م��اين ن�ق��اط ب�ف��ارق نقطة و�ح��دة
�أمام �ملنتخب �لبولندي فيما يتذيل �ملنتخب
�لبو�ضني �ملجموعة بر�ضيد نقطتني فقط
حيث تاأكد هبوطه �إىل دوري �لق�ضم �لثاين
يف �لن�ضخة �ل�ت��ال�ي��ة م��ن �ل�ب�ط��ول��ة .وي�اأم��ل
روبرتو مان�ضيني �ملدير �لفني ل �الآزوري يف
�نتهاء فرتة �حلجر �ل�ضحي � ،لتي خ�ضع لها
منذ يوم �جلمعة قبل �ملا�ضي ب�ضبب �إ�ضابته
بفرو�س “كورونا” �مل�ضتجد ،حتى ي�ضتطيع

ق �ي��ادة �ل�ف��ري��ق م��ن �مل�ل�ع��ب يف م �ب��ار�ة �ل�ي��وم
ورغ ��م ه ��ذ� ،ح��ر���س مان�ضيني ع�ل��ى توجيه
�لتعليمات للفريق عرب �لتو��ضل مع م�ضاعده
�ألربي�ضيو �إيفاين ليفوز �لفريق على نظره
�لبولندي  0 / 2وينتزع ��ض��د�رة �ملجموعة.
وكان �لآزوري �ضحق منتخب �إ�ضتونيا برباعية

نظيفة يف مبار�تهما �ل��ودي��ة ي��وم �لأرب �ع��اء
�ملا�ضي .وج��اء �لفوز على بولند� من خالل
هدفني �ضجلهما جورجينهو من �ضربة جز�ء
ودومينيكو بر�ردي علما باأن �ملبار�ة �لأخرى
يف �ملجموعة �نتهت بفوز �ملنتخب �لهولندي
على نظره �لبو�ضني  .1 / 3وق��ال �إيفاين:

“نتعامل مع �لبطولة مبار�ة مب�ب��ار�ة .كان
علينا �لفوز يف م�ب��ار�ة �لأح��د .و�لآن ،علينا
�لح �ت �ف��اظ بقوتنا لإن �ه��اء دور �ملجموعات
ب�ضكل جيد” يف �إ� �ض��ارة ل���ض��رورة �ل�ف��وز من
�أج��ل �ل�ت�اأه��ل ل�ل��دور قبل �لنهائي للبطولة
و�ل ��ذي يجمع ب��ني �ملنتخبات �ل�ت��ي تت�ضدر
�ملجموعات �لأربعة يف دوري �لق�ضم �لأول .ويف
حالة �نتهاء مناف�ضات هذه �ملجموعة بت�ضاوي
�أي من �ملنتخبني �لبولندي �أو �لهولندي مع
�لآزوري يف ر�ضيد �لنقاط � ،ضيظل �لتفوق
ل �الآزوري بف�ضل نتائج �ملو�جهات �ملبا�ضرة.
وح��اف��ظ �لآزوري ع�ل��ى ��ض�ج�ل��ه خ��ال�ي��ا من
�ل�ه��ز�ئ��م للمبار�ة �حل��ادي��ة و�لع�ضرين على
�ل�ت��و�يل حتت قيادة مان�ضيني .وم��ع �هتز�ز
�ضباك �لآزوري بهدفني فقط يف �مل�ب��اري��ات
�خلم�ضة �لتي خا�ضها باملجموعة حتى �لآن،
ميتلك �ل�ف��ري��ق ون �ظ��ره �ل��ربت�غ��ايل �أق��وى
خ�ط��ي دف ��اع ب��ال�ب�ط��ول��ة ه ��ذ� �مل��و��ض��م.ول�ك��ن
�لفريق �ضجل خم�ضة �أه ��د�ف فقط ليكون
�لأق ��ل ت�ضجيال ل �الأه��د�ف م��ن ب��ني جميع
مت�ضدري �ملجموعات �لأربعة يف دوري �لق�ضم
�لأوىل.

فيدرر يشارك
في بطولة االساتذة
�سوي�رسا  -وكاالت

�أك��د �لنجم �ل�ضوي�ضري روج��ر فيدرر �أنه
ل يهتم مب�ك��ان �إق��ام��ة �ل�ب�ط��ول��ة �خلتامية
لالأ�ضاتذة ،لأنه كان لي�ضارك فيها “حتى لو
ك��ان��ت على �ضطح �ل�ق�م��ر» .و� �ض��ارك �لالعب
�ل �� �ض��وي �� �ض��ري� ،ل � ��ذي ي�ت�ع��اف��ى م ��ن ج��ر�ح��ة
منظار �لركبة �لتي �أج��ربت��ه على �لع�ت��ذ�ر
عن ما تبقى من �ملو�ضم بعد بطولة �أ�ضرت�ليا
�مل �ف �ت��وح��ة ،يف حم ��ادث ��ة ع ��رب �ل �ف �ي��دي��و مع
�لالعبني �ل�ضابقتني �ل�ضويدي بيورن بورج

و�ل��ربي�ط��اين تيم هينمان .وب���ض�وؤ�ل فيدرر
حول تغير مكان �إقامة �لبطولة� ،لتي �ضيتم
نقلها �لعام �ملقبل ملدينة تورينو �لإيطالية
ب�ع��د  11ع��ام��ا يف ل �ن��دن ،ك��ان ر�أي ��ه و���ض�ح��ا.
وقال يف هذ� �ل�ضدد“ :بكل �ضر�حة ،ل يهم
�أين �ضتقام� ،أي لعب يتمنى �مل�ضاركة فيها يف
�أي مكان� .ضاأ�ضارك فيها حتى لو كانت على
�لقمر» .ويرتبع �ضاحب �ل� 39عاما على عر�س
�ملتوجني ب�اآخ��ر ب�ط��ولت �ملو�ضم يف مالعب
�لتن�س بر�ضيد � 6ألقاب كان �آخرها يف .2011

زيدان يوافق على استقطاب مبابي

مدريد  -وكاالت

و�فق �لفرن�ضي زين �لدين زي��د�ن ،مدرب
ريال مدريد ،على �إبر�م �لنادي �مللكي �ضفقة
تبادلية م��ع باري�س �ضان ج��رم��ان ،للتعاقد
م��ع �ل�ن�ج��م �ل���ض��اب كيليان م�ب��اب��ي .و�رت�ب��ط

مبابي بالنتقال �إىل ري��ال م��دري��د ،ل �ضيما
�أن��ه يرف�س ك��ل ع��رو���س �لتجديد م��ن �ضان
ج��رم��ان .ووف � ًق��ا ل��ربن��ام��ج «�ل�ضرجنيتو»
�لإ� �ض �ب��اين ،ف� �اإن زي ��د�ن م�ن��ح �لإد�رة �مللكية
مو�فقته على �إقحام �لرب�زيلي فيني�ضيو�س
جونيور يف �ضفقة �لتعاقد مع مبابي .يذكر

�أن فيني�ضيو�س �ضبق له �لرت�ب��اط بالنتقال
�إىل �ضان ج��رم��ان �أك��ر م��ن م��رة ،لكن كان
يتم�ضك ريال مدريد با�ضتمر�ره .وينتهي عقد
فيني�ضيو�س مع ريال مدريد يف �ضيف ،2025
بينما ي��رت�ب��ط م�ب��اب��ي ب���ض��ان ج��رم��ان حتى
يونيو  /حزير�ن .2022

توران يصاب بكورونا

ا�سطنبول  -وكاالت

�أعلن �لرتكي �أرد� تور�ن ،لعب جالطة
� �ض��ر�ي ع��ن �إ� �ض��اب �ت��ه ب �ف��رو���س ك��ورون��ا
�مل�ضتجد .و�أو� �ض��ح �ل��الع��ب على و�ضائل
�لتو��ضل �لجتماعي“ :نتيجة �لفح�س
�أكدت �إ�ضابتي بكوفيد � .19أخ�ضع للعالج
و�ل �ع ��زل يف �مل���ض�ت���ض�ف��ى� ،أر�ك � ��م ق��ري�ب��ا».
و�ن�ضم �أرد� ت ��ور�ن ( 33ع��ام��ا) ،لقائمة
�لإ� �ض ��اب ��ات ب �ف��رو���س ك ��ورون ��ا يف ف��ري��ق
ج��ال �ط��ة �� �ض ��ر�ي ،ح �ي��ث � �ض �ه��دت �ل �ف��رتة
�ملا�ضية �إ�ضابة  3لعبني و 5من �أع�ضاء
�لطاقم �لتدريبي للفريق .ومل يحالف

�أرد� تور�ن �لتوفيق منذ رحل عن �ضفوف
�أتلتيكو م��دري��د� ،ل��ذي تاألق يف �ضفوفه،
ح�ي��ث ق��دم �ل��الع��ب م�ضتويات �أق ��ل بعد
�نتقاله لرب�ضلونة رغم �لأم��و�ل �لكثرة
�ل �ت��ي ح �� �ض��ل ع �ل �ي �ه��ا .ك �م��ا مل ي�ح��ال�ف��ه
�ل�ت��وف�ي��ق ب�ع��د �ل��رح �ي��ل �إىل ���ض�ط�ن�ب��ول
با�ضاك �ضهر �لرتكي ،حيث �أ�ضبح �ضمن
�لعنا�ضر �لح�ت�ي��اط�ي��ة يف �ل�ف��ري��ق .ومل
يختلف �حل ��ال ك�ث��ر� ل��دى �ن�ت�ق��ال �أرد�
�إىل جالطة �ضر�ي ،حيث مل يقدم بد�ية
جيدة بالقدر �ل�ك��ايف م��ع فريقه �حل��ايل
لتحا�ضره بع�س �لنتقاد�ت.

ميدو يلوم النجم صالح
القاهرة  -وكاالت

هاجم �أحمد ح�ضام “ميدو” ،مهاجم
منتخب م�ضر �لأ� �ض �ب��ق ،حم�م��د �ضالح
جن ��م ل �ي �ف��رب��ول �لإجن� �ل� �ي ��زي و�ت �ه �م��ه
ب��الإه �م��ال يف �أزم� ��ة �إ� �ض��اب �ت��ه ب�ف��رو���س
ك��ورون��ا .وق��ال مهاجم توتنهام �لأ�ضبق
ع��رب ب��رن��اجم��ه (�أو� �ض��ة �ل�ل�ب����س) بقناة
(�ل �ن �ه��ار)�“ :ضالح �أخ �ط �اأ ب�اإه�م��ال��ه يف
�ت�ب��اع �لإج� ��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة وح�ضور
ح�ف��ل زف ��اف �ضقيقه وه��و �لأم� ��ر �ل��ذي
ت�ضبب يف �لتقاطه �ل�ع��دوى» .و�أ��ض��اف:
“يجب �أن نكون �ضرحاء� ،ضالح �أخطاأ
يف حالة �لرت�خي �لتي ظهر عليها وعدم
مر�عاته �لإجر�ء�ت �لحرت�زية» .و�أ�ضار

�إىل �أن �لحت� ��اد �مل �� �ض��ري ل �ك��رة �ل �ق��دم
�أخ�ط�اأ لعدم معاتبة حممد �ضالح على
ه��ذه �حل��ال��ة .وق��ال م�ي��دو“ :كان يجب
ع �ل��ى ع �م��رو �جل �ن��اي �ن��ي رئ �ي ����س �ل�ل�ج�ن��ة
�خلما�ضية �إ� �ض��د�ر ب�ي��ان ملعاتبة �ضالح
بدل مما حدث و�أثار �ضخرية �ل�ضحافة
�لإجن �ل �ي ��زي ��ة م ��ن �لحت� � ��اد �مل �� �ض��ري».
و�أو� �ص��ح“ :كنا ننتظر ت�ضريحات من
ج��ان��ب �جل�ه��از �لفني للمنتخب بقيادة
ح���ض��ام �ل �ب��دري وحم �م��د ب��رك��ات م��دي��ر
�ملنتخب لنتقاد ��ض��الح ،لأن��ه ل يوجد
لعب �أكرب من منتخب م�ضر».و�أكد �أن
وزير �لريا�ضة �أ�ضرف �ضبحي كان �أوىل
به �أن ينتقد ما حدث ويحاول ت�ضحيح
م�ضار منتخب م�ضر.

بيريز يفتح باب الرحيل امام راموس
مدريد  -وكاالت

ك�ضف تقرير �ضحفي �إ�ضباين �لثالثاء،
كو�لي�س �لت�ضال �لأخ��ر بني �ضرجيو
ر�مو�س ،قائد ري��ال مدريد ،وفلورنتينو
ب��ري��ز رئ�ي����س �ل �ن��ادي ب���ض�اأن �ل�ت�ج��دي��د.
وينتهي عقد ر�مو�س مع �لريال� ،ل�ضيف
�ملقبل ،ومل ي�ضل �لطرفان لتفاق ب�ضاأن
�ل�ت�م��دي��د ح�ت��ى �لآن .ووف � ًق ��ا ل��ربن��ام��ج
«�ل���ض��رجن�ي�ت��و» �لإ� �ض �ب��اين ،ف � �اإ َّن بريز
حت��دث م��ع ر�م��و���س ع��رب �ت�ضال هاتفي،
ه��ذ� �لأ� �ض �ب��وع ،ملناق�ضة تفا�ضيل �لعقد
�جل��دي��د .و�أ� �ض��ار �إىل �أ َّن ر�م��و���س طلب

�أن تكون م��دة �لعقد �جل��دي��د مو�ضمني،
مع �إمكانية �لتجديد ملو�ضم ثالث ب�ضكل
�خ�ت�ي��اري.و�أو��ض��ح �أن بريز لديه �لنية
ل �ت �ق��دمي ع �ق��د ج��دي��د ل��ر�م��و���س م��دت��ه
ع��ام��ني ،ل�ك��ن ل��ن مينحه �أي زي ��ادة على
ر�ت �ب��ه �حل ��ايل �ل�ب��ال��غ  12م�ل�ي��ون ي��ورو.
وقال �لربنامج �لإ�ضباين� ،إ َّن بريز فتح
ب��اب �لرحيل �أمام ر�مو�س ،ق��ائ� ً�ال�“ :إذ�
ح�ضلت على عر�س جيد� ،ضاأتفهم يف ذلك
�لوقت �أنك تريد �ملغادرة» .كانت تقارير
�ضحفية ،زعمت م�وؤخ� ًر� �أن باري�س �ضان
جرمان ينوي منح ر�مو�س عقدً� ملدة 3
مو��ضم ،بر�تب �ضنوي  20مليون يورو.
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ّ
تسخر طاقاتها لعمليات الربط اإللكتروني
أورانج
لالنتخابات النيابية 2020
االنباط-عمان

ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة ل��ان �ت �خ��اب
وجم �م��وع��ة الت �� �س��الت الأردن � �ي ��ة -اأوراجن
ب�ع�م�ل�ي��ات ال ��رب ��ط الإل � �ك� ��روين لن �ت �خ��اب��ات
املجل�س ال�ن�ي��اب��ي ال�ت��ا��س��ع ع�سر ال�ت��ي عقدت
حت��ت اإ� �س��راف ال�ه�ي�ئ��ة امل�ستقلة ل��ان�ت�خ��اب،
حيث قامتا بربط  1845مركز اق��راع وفرز
م�ن�ت���س��رة يف ج�م�ي��ع اأن� �ح ��اء امل �م �ل �ك��ة ،و أاك ��ر
م��ن  8500ن�ق�ط��ة اق� ��راع ب�غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
الرئي�سية ل��ان�ت�خ��اب��ات يف الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب.
وب�ح���س��ب امل �ج �م��وع��ة ،مت رب ��ط ك��ل م��وق��ع
بثاث خدمات ات�سال عرب مراكز عملياتها
التي خ�س�ستها مل�سروع الربط الإل�ك��روين
ل��ان �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،وذل � ��ك م ��ن خ��ال
� �س �ب �ك �ت �ه��ا ال� �ت ��ي � �س � ّم��ت ن� � �ح � ��و 8500ج �ه��از
حا�سوب مت�سل مبركزي املعلومات الرئي�سي
والح�ت�ي��اط��ي ،وال �ت��ي جُ �ه��زت لإمت ��ام عملية
ن�ق��ل وت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات ب�سرعة وك �ف��اءة على
مدار اليوم النتخابي.
و أا� �س��ارت املجموعة اإىل التن�سيق والتعاون
مع الهيئة امل�ستقلة لانتخاب ،وال��ذي قامت
مبوجبه خال �سهر اأيلول املا�سي بتدريب نحو
� 500سخ�س من طواقم وزارة الربية والتعليم
والعاملني على اأنظمة الربط الإلكروين من
اأقاليم اجلنوب وال�سمال والو�سط ،واإك�سابهم
املهارة لتدريب غريهم ا�ستعداداً لانتخابات،
حيث قامت الطواقم التي مت تاأهيلها بتدريب
م��ا يزيد على  9000موظف م��ن ك��ادر ال��وزارة
على كيفية عمل الربط الإلكروين ب��دءاً من
مواقع الق��راع والفرز وو��س��و ًل اإىل مركزي
امل �ع �ل��وم��ات ال��رئ�ي���س��ي والح �ت �ي��اط��ي ال�ت��اب�ع��ني
للهيئة امل�ستقلة.

دبي  -البوابة العربية للأخبار التقنية

وك��ان��ت جم�م��وع��ة الت �� �س��الت الأردن �ي��ة-
اأوراجن ق � ��د خ �� �س �� �س��ت اأك� � � ��ر م � ��ن 500
م� ��وظ� ��ف وخ � �ب� ��ري ل �ل �ع �م ��ل ع� �ل ��ى م� ��� �س ��روع
ال��رب��ط الإل �ك��روين طيلة ف��رة التح�سري
لانتخابات على م��دار ال�ساعة ،اإ�سافة اإىل
اإن�سائها غرفة عمليات خا�سة لإدارة ودعم
ك��اف��ة العمليات امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي مت اإج��راوؤه��ا
خال النتخابات.
واأو�سح املدير التنفيذي للقطاع املوؤ�س�سي
وال�سركات لدى اأوراجن الأردن ،املهند�س �سامي
��س�م��ريات ،اأن ال���س��راك��ة ب��ني الهيئة امل�ستقلة
ل��ان �ت �خ��اب وال �� �س��رك��ة مم �ت ��دة ،ح �ي��ث ت��ول��ت
املجموعة مهمة تنظيم ال��رب��ط الإل�ك��روين
ل��ان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة يف ال���س�ن��وات ال�سابقة
واأدت م�ه��ام�ه��ا ب�ك��ل ك �ف��اءة ،وق��ام��ت بتنظيم
ربط كامل للعملية النتخابية اإلكرونياً على
م�ستوى اململكة بنجاح ملحوظ.

واأك ��د ��س�م��ريات ع�ل��ى اأن ا��س�ت�م��رار العمل
امل�سرك بني الطرفني اإمنا يوؤكد على اأهمية
اأوراجن الأردن ك�سريك اململكة يف التحول
ال��رق�م��ي وم��دى ت�ط��ور �سبكاتها وم��ا تتمتع
به من اإمكانات ب�سرية وفنية وتقنية هائلة
توؤهلها للقيام مبهمة تنظيم عملية الربط
الإل � �ك� ��روين ل �ه��ذا احل � ��دث ال��دمي �ق��راط��ي
الهام.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وال���س�ب�ك��ات /امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م�ب�ي�ع��ات ال�ك�ل� ّي��ة ل ��دى اأوراجن
الأردن ،املهند�س وليد دولت ،اإن املجموعة
ق��ام��ت بعملية ال��رب��ط ب��ني م��واق��ع الق��راع
وال � �ف� ��رز مب� ��رك� ��زي امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال��رئ �ي �� �س��ي
والحتياطي عرب �سبكة خا�سة مغلقة واآمنة
وف��ق اأعلى معايري الأم��ن واحلماية ،ف�س ً
ا
ع��ن ت��وف��ريه��ا خ��دم��ات اح�ت�ي��اط�ي��ة يف ك��اف��ة

املراكز ل�سمان ربط اآم��ن وموثوق ب�سرعات
غ��ري م�سبوقة وال �ق��درة على ا�ستيعاب الكم
الهائل من البيانات التي مت اإر�سالها ونقلها
بني الوحدات واملراكز النتخابية.
واأك � ��دت ال�ه�ي�ئ��ة امل���س�ت�ق�ل��ة ل��ان�ت�خ��اب اأن
ت�ع��اون�ه��ا م��ع اأوراجن الأردن ه��ذا ال �ع��ام يعد
ا� �س �ت �ك �م��ا ًل ل�ل���س��راك��ة ال� �س��رات �ي �ج �ي��ة ال�ت��ي
جتمعهما وال�ت��ي ترتب عليها قيام ال�سركة
بعمليات ال��رب��ط الإل�ك��روين يف النتخابات
ال���س��اب�ق��ة ب�ك��ل ف�ع��ال�ي��ة ،وت���س�خ��ريه��ا امل ��وارد
ال �ت �ق �ن �ي��ة وال �ب �� �س��ري��ة امل �ت �م �ي��زة واخل ��دم ��ات
ال ��رائ ��دة يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق م�ت�ط�ل�ب��ات ه��ذه
ال�ع�م�ل�ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،م���س�ي��دة ب�ح��ر���س
اأوراجن الأردن ع�ل��ى اأداء دور ف��اع��ل ل��دع��م
اململكة يف هذا احلدث الوطني ،انطاقاً من
التزامها بكل م��ا يهم الأردن �ي��ني وي�سهم يف
تقدّم الوطن.

إطالق عرض مشوق احتفا ً
ال بمرور عشرين عامًا على الشراكة
بين محمودية موتورز وجاكوار

�سجت م��واق��ع الأخ �ب��ار وو��س��ائ��ل
ال � �ت� ��وا� � �س� ��ل الج � �ت � �م� ��اع� ��ي خ� ��ال
ال �� �س��اع��ات امل��ا� �س �ي��ة ،ب �خ��رب اإل �ق ��اء
ال �ق �ب ����س ع �ل��ى جم �م��وع��ة م �وؤل �ف��ة
م ��ن  5م��وظ �ف��ني ي �ت �ب �ع��ون ل���س��رك��ة
اأم��ازون بتهمة �سرقة اأجهزة اآيفون
م��ن م��رك��ز ل��وج���س�ت��ي يف ال�ع��ا��س�م��ة
الإ�سبانية مدريد ،يف عملية ُيعتقد
اأنها ت�سمنت �سرقة  500األف يورو،
اأي م ��ا ي� �ع ��ادل  592األ� ��ف دولر يف
الب�سائع.
ُ
يف التفا�سيل ،اأجريت العتقالت
بعد حتقيق داخ�ل��ي اأج��رت��ه اأم��ازون
ن� �ف� ��� �س� �ه ��ا ،اك� �ت� ��� �س� �ف ��ت ف� �ي ��ه وج � ��ود
م�سكات يف بع�س الطرود املر�سلة
اإىل العماء ب�سبب اختاف اأوزان
بع�سها عن الوزن الفعلي املتوقع.
ودف� �ع ��ت الخ� �ت ��اف ��ات امل�ك�ت���س�ف��ة
اأم��ازون اإىل تثبيت ك��ام��ريات خفية
ملعرفة ما كان يحدث.
فيما ك�سف موقع iPadizate
باأن اأمازون تاأكدت من اأن جمموعة
من العمال كانت ت�سع �س ّراً اأجهزة
اآي�ف��ون ج��دي��دة ،مثل« :اآي�ف��ون ،»12
و»اآي�ف��ون  12ب��رو» يف طلبات ،لتحل
حم��ل امل�ح�ت��وي��ات امل�ط�ل��وب��ة بالفعل
للحزمة يف اللحظة الأخرية.
خطة ذكية اأوقعتهم
واأل �ق��ت اأم � ��ازون ال�ق�ب����س ع�ل��ى 3

آبل تعترف بمشكالت تتعلق
بهواتف  iPhone 12الجديدة

االنباط-عمان

رو�سيا اليوم -نوفو�ستي

اح �ت �ف��ا ًل مب ��رور ع���س��ري��ن ع��ام �اً ع�ل��ى اإط��اق
ج��اك��وار يف الأ��س��واق الأردن�ي��ة ،اأعلنت حممودية
موتورز  -الوكيل الر�سمي واحل�سري ل�سيارات
ج��اك��وار ولن ��د روﭬر يف امل�م�ل�ك��ة – ع��ن ع��ر���س
خا�س لرواد جاكوار وع�ساق العامة التجارية،
وال �ت��ي ت �ع��د يف � �س��دارة ال �� �س �ي��ارات ال �ف��اخ��رة يف
اململكة.
ي�سري العر�س اجلديد حالياً يف �سالة عر�س
حممودية موتورز يف �سارع املدينة املنورة ،والتي
ت��وف��ر خ��دم��ات ال�ب�ي��ع وخ��دم��ات م��ا ب�ع��د ال�ب�ي��ع،
بالإ�سافة اإىل قطع الغيار ،حيث يقدم العر�س
ال�ف��ر��س��ة ل�ل��راغ�ب��ني يف اق �ت �ن��اء � �س �ي��ارة ج��اك��وار
جديدة توفرياً لغاية  12,000دينار اأردين على
كافة طرازات جاكوار املتوفرة لديها.
وع��ن ه��ذا العر�س احل���س��ري ،حت��دث ال�س ّيد

أا� �س��ارت ��س��رك��ة اآب��ل يف ت��دوي�ن��ة لها
ع�ل��ى الإن��رن��ت اإىل وج ��ود م�سكات
تتعلق ب��اق��ران ه��وات��ف iPhone
 12اجلديدة مع الأجهزة املخ�س�سة
ل�سعيفي ال�سمع.
ويف التدوينة اأ�سار مطورو هواتف
اآي�ف��ون اإىل «اأن بع�س مالكي اأج�ه��زة
 iPhone 12مبختلف مناذجها قد
ياحظون م�سكات عند اقران هذه
الأج �ه��زة م��ع ال���س�م��اع��ات الا�سلكية
املخ�س�سة ل�سعيفي ال�سمع ،فبعد اأن
تقرن ه��ذه الهواتف م��ع ال�سماعات
ق��د ت�ب��داأ ال�سماعات ب� إا��س��دار أا��س��وات
غريبة مثل الطقطقة اأواأ�سوات حادة
اأو �سو�ساء».
ووع � � ��د امل � � �ط� � ��ورون م �� �س �ت �خ��دم��ي
اأج �ه��زة اآب��ل «ب� �اأن امل���س�ك��ات امل��ذك��ورة
�سابقا �ستتم معاجلتها يف اأقرب وقت،

ع �ب��د امل �ج �ي��د ح �ي��در  -امل ��دي ��ر ال �ع ��ام مل�ح�م��ودي��ة
م��وت��ورز  -ق��ائ� ً
ا« :نحتفل ه��ذه ال�ف��رة مب��رور
ع �� �س��ري��ن ع ��ام � �اً ع �ل��ى ال� ��� �س ��راك ��ة امل� �ث� �م ��رة ب��ني
حم �م��ودي��ة م��وت��ورز وج ��اك ��وار ،ح�ق�ق�ن��ا خ��ال�ه��ا

الكثري بدعم زبائننا الكرام وثقتهم التي نفخر
ب�ه��ا» ،و أا� �س��اف« :تتفوق ج��اك��وار دائ�م�اً بتميزها
ال�ه�ن��د��س��ي وت���س�م�ي�م�ه��ا ال ��رائ ��ع ،وي�ك�م��ن دورن ��ا
يف حم�م��ودي��ة م��وت��ورز بتمكني ع���س��اق ال�ع��ام��ة

التجارية من اقتنائها واحلفاظ عليها».
م ��ن اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر اأن اأوق� � ��ات ال �ع �م��ل يف
امل �ع��ر���س ه ��ي م ��ن ال �� �س �ب��ت اإىل اخل �م �ي ����س م��ن
ال�ساعة � 9سباحاً اإىل ال�ساعة  8:00م�ساءً.

توجيه مهم لموديرنا بشأن اللقاح :مطلوب البيع بسعر التكلفة
�سكاي نيوز عربية  -اأبوظبي
دعت منظمة «اأطباء با حدود» �سركة «موديرنا»
اإىل «ال�سفافية يف م�ساركة املعلومات» املتعلقة بلقاح
«ك��وف�ي��د »19-اخل��ا���س بها ،وال��ذي قالت اإن��ه ف ّعال
بن�سبة  94.5يف املئة.
واع �ت��ربت امل�ن�ظ�م��ة يف ب �ي��ان اأن «ه ��ذه اخل�ط��وة
ال��واع��دة م��ن ج��ان��ب م��ودي��رن��ا ي�ج��ب اأن ترافقها
��س�ف��اف�ي��ة ك��ام�ل��ة ب���س�اأن ب�ي��ان��ات وحت�ل�ي��ل التجربة
ال���س��ري��ري��ة ،وذل ��ك ق�ب��ل ال�ق�ي��ام با�ستنتاجات عن
فعالية اللقاح وا�ستخدامه».
واأ�سافت« :على ال�سركات الدوائية اأن ل تخلق
املزيد من املعوقات امل�سطنعة اأم��ام تعزيز الإنتاج
من خال منع م�س ّنعني اأكفاء اآخرين من ت�سنيع
منتجاتهم ،اإذا ما ثبتت �سامة اللقاح وفعاليته.
واإ� �س��اف��ة اإىل م�ت��اب�ع��ة ال�ت��زام�ه��ا ال���س��اب��ق يف اأن ل
تفر�س براءات اخراعها على اللقاح ،يتوجب على
م��ودي��رن��ا اأن ت���س��ارك ك��ام��ل امللكية ال�ف�ك��ري��ة وم��ن
�سمنها التقنية الازمة والبيانات وطريقة ال�سنع،
كي يتمكن م�س ّنعون اآخ��رون من تعزيز اإنتاج هذه
اللقاحات التي قد تنقذ احلياة».
وع ّلقت م�ست�سارة �سوؤون ال�سيا�سات الأمريكية يف
حملة «اأطباء با حدود لتوفري الأدوية الأ�سا�سية»،
دان� ��ا ج �ي��ل ،ع �ل��ى اإع � ��ان «م ��ودي ��رن ��ا» ق��ائ �ل��ة« :اإن
العامل ينتظر بلهفة النتائج ّ
املب�سرة من التجارب
ال�سريرية للقاحات ك��وف�ي��د 19-على اأم��ل اإي�ج��اد
و�سيلة ت�ساعد يف ال�سيطرة على ه��ذه اجلائحة،
اإل اأن امل�سادقة عليها ل تعني الكثري م��ا مل يتم
توزيعها ب�سكل مت�ساو للنا�س يف جميع اأنحاء العامل

وب�سعر الكلفة».
وت��اب�ع��ت« :اإن ق ��درة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى تقييم م��دى
م��اءم��ة ال���س�ع��ر تتطلب وج ��ود ال���س�ف��اف�ي��ة .على
م��ودي��رن��ا اأن تلتزم بن�سر تف�سيل ال�سعر وكذلك
التكاليف املرتبطة بتطوير لقاحها املرتقب».
واأو�� �س� �ح ��ت اأن «ت �ك��ال �ي��ف ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر
والت�سنيع ل�ل�ق��اح م��ودي��رن��ا ق��د ع� ّو��س��ت بالكامل
ت�ق��ري�ب��ا م��ن ق �ب��ل ال �ت��ربع��ات ال �ع��ام��ة ،اإذ ق��دم��ت
احلكومة الأمريكية ما يقرب من  2.5مليار دولر».
ولفتت اإىل اأن «نحو  80يف املئة م��ن اجلرعات

تصدر عن شركة
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الأول �ي��ة امل��رت�ق�ب��ة م��ن ل �ق��اح م��ودي��رن��ا ق��د حجزت
م�سبقا من خال �سفقات ثنائية غري �سفافة مع
دول مرتفعة الدخل من بينها ال��ولي��ات املتحدة،
وب��ذل��ك يتبقى م �ق��دار غ��ري ك��اف ل �ل��دول النامية
وال�سياقات الإن�سانية املت�سررة من الأزمات».
واختتمت حديثها بالقول« :اإن جعل اللقاحات
امل�ستقبلية اأدوات رفاهية حتظى بها القلة الغنية
فقط لي�ست الطريقة التي �سنتغلب بها على هذا
الفريو�س ،ولي�ست الطريقة التي �سننقذ بها حياة
النا�س .اإذا ما ثبتت �سامة اللقاحات وفعاليتها،

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

م��ع اإ� �س ��دار حت��دي��ث ج��دي��د لأن�ظ�م��ة
اأجهزتهم».
وك � � ��ان ب �ع ����س م� ��� �س ��ري ه ��وات ��ف
 iPhone 12اجلديدة قد اأ�ساروا
يف وق��ت �سابق اأي���س��ا اإىل اأن�ه��م «غري
را� � �س ��ني ع ��ن ال �ت �� �س �م �ي��م اخل ��ارج ��ي
ل �ه �ي��اك��ل ه ��وات� �ف� �ه ��م ،اإذ ادع � � ��وا اأن
احل ��روف احل ��ادة يف ت�سميم الهيكل
غري مريحة عند حمل الهاتف باليد،
ب ��ل وت� ��رك اآث� � ��ارا ع �ل��ى اجل �ل��د ع�ن��د
الإم�ساك بالهاتف».
وك ��ان ��ت اآب� � ��ل ق ��د اأع� �ل� �ن ��ت يف 13
اأك�ت��وب��ر الفائت ع��ن اإط��اق  4من��اذج
ج��دي��دة م��ن ه��وات �ف �ه��ا ال��ذك �ي��ة ه��ي:
 ،iPhone 12و iPhone 12
 ،Miniو ,iPhone 12 Pro
و ,iPhone 12 Pro Max
وجميع هذه النماذج تدعم الت�سال
ب���س�ب�ك��ات  ،5Gوجم �ه��زة مب�ع��اجل��ات
 A14 Bionicاحلديثة.

مصر تفقد  920مليون دوالر شهريا
من إيرادات السياحة

القاعرة  -العربية

فعلى م��ودي��رن��ا وجميع ��س��رك��ات الأدوي� ��ة اأن ت��وزع
اإم � ��دادات ال�ل�ق��اح ب�سكل م�ت���س��او يف اأن �ح��اء ال�ع��امل
وفقا ملعايري ال�سحة العامة التي حتددها منظمة
ال�سحة العاملية».
وكانت «موديرنا» ،اأعلنت  ،يف بيان ،اأن لقاحها
امل�ساد لفريو�س كورونا «اأظهر فعاليته الأ�سا�سية
بن�سبة  94.5يف املئة».
وذكر البيان اأن لقاحها لكورونا «حقق فعاليته
الأ��س��ا��س�ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د التحليل امل �وؤق��ت والأويل
لنتائج املرحلة الثالثة من الختبارات.

من الأ�سخا�س اخلم�سة املتورطني
يف ح�ل�ق��ة ال���س��رق��ة ع�ن��د م�غ��ادرت�ه��م
ال�ع�م��ل ،ث��م ُق�ب����س ع�ل��ى راب ��ع اأث�ن��اء
العمل ،اأما اخلام�س فقد �س ّلم نف�سه
اإىل ال�سرطة طواعية .والآن ينتظر
املوظفون اخلم�سة الذين طردتهم
اأمازون من العمل املحاكمة.
كما عُ ��ر على  10ه��وات��ف اآيفون
ك��ان��ت ب� �ح ��وزة ال �ع �م ��ال ،وك � ��ان م��ن
امل �ق��رر اإر� �س��ال �ه��ا ب��ال�ط��ري�ق��ة ذات �ه��ا.
وحملت الأجهزة اأي�ساً ع��دداً كبرياً
من املل�سقات باأرقام  ،IMEويبدو
اأنها ممزقة من ال�سناديق لعرقلة
التحقيق.
وم� � ��ع ا� � �س � �ت � �م� ��رار ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
لتحديد مكان انتهاء اأجهزة اآيفون
امل��ر� �س �ل��ة ،ف �اإن��ه م��ن غ��ري امل�ستبعد
اأن ُيعتقل املزيد من الأف��راد .فيما
ت� �ق� � ّدر ق �ي �م��ة اأج� �ه ��زة اآي� �ف ��ون ال�ت��ي
�سرقتها امل�ج�م��وع��ة بن�سف مليون
يورو.
ُي���س��ار اإىل اأن ال�سعبية ال�ع��ارم��ة
والطبيعة املتميزة لأج�ه��زة اآي�ف��ون
جتعلها هدفاً لل�سرقة.
ففي �سهر اآذار /م��ار���س املا�سي،
�� ُ�س��رق ع ��دد م��ن الأج� �ه ��زة ب�ق�ي�م��ة 3
م��اي��ني ي��ورو م��ن م�ط��ار «�سيبول»
يف العا�سمة الهولندية اأم�سردام،
ث��م �� ُ�س��رق��ت � �س��اع��ات «اآب � ��ل ووت ����س»
 Apple Watchب �ق �ي �م��ة
 530,000ي��ورو يف �سهر اأي��ار /مايو
املا�سي.

ت� ��راج � �ع� ��ت اإي� � � � � � ��رادات م� ��� �س ��ر م��ن
ال�سياحة بقيمة تراوح بني  850و920
مليون دولر �سهريا ،مقارنة باإيرادات
العام املا�سي.
وبح�سب تقديرات وزارة ال�سياحة
والآث � � � ��ار امل� ��� �س ��ري ��ة ،ن �� �س��رت �ه��ا ام ����س
ال �ث��اث��اء ،ف� �اإن الإي � � ��رادات ال���س�ه��ري��ة
للقطاع ال���س�ي��اح��ي ت��راج��ع م��ن مليار
دولر يف العام املا�سي ،اإىل ما بني 80
و 150م�ل�ي��ون دولر ��س�ه��ري�اً يف ال�ع��ام
اجلاري.
وقالت امل�ست�سارة القت�سادية لوزير
ال�سياحة�� ،س��ان��درا ف��ري��د ،اإن اإي ��رادات
ال�ق�ط��اع ت ��راوح م��ا ب��ني  8و %15من
املحققة قبل جائحة ك��ورون��ا واملقدرة
بنحو مليار دولر �سهرياً.

واأ� �س��اف��ت ،ع�ل��ى ه��ام����س م�ساركتها
يف حفل افتتاح الأ�سبوع العاملي لريادة
الأعمال  ،2020اأن الأ�سواق الرئي�سية
امل�سدرة لل�سياحة امل�سرية يف اإغ��اق
ت��ام ،ت �اأث��را ب��امل��وج��ة ال�ث��ان�ي��ة لفريو�س
كورونا.
واأو��س�ح��ت ��س��ان��درا ف��ري��د اأن م�سر
ت�ع�ت�م��د ح��ال�ي��ا ع�ل��ى ال��وف��ود ال�ق��ادم��ة
من دول �سرق اأوروب��ا و�ستظهر الأي��ام
القادمة مدى تاأثرها باملوجة الثانية
من عدمه.
و أا� �س��ارت اإىل اأن ال�سياحة تعد من
اأك��ر القطاعات ت�اأث��را ب�اأزم��ة ك��ورون��ا
وت���س�ع��ى ال � ��وزارة لت�سجيع ال���س�ي��اح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�ق��ا��س��د امل �ح �ل �ي��ة ،وم��ن
امل �ق��رر الإع� ��ان ع��ن ح�م�ل��ة ت�سويقية
ج� � ��دي� � ��دة خ� � � ��ال ال � � �ف� � ��رة امل �ق �ب �ل ��ة
لتحفيزها.
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