
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الخصاونة يوجه باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان عدم المغاالة في 

أسعار السلع

62 وفاة و 5025 إصابة
 بفيروس كورونا 

االنباط- عمان

 ج���ّدد رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

اخل�������ص����ون���ة ال���ت����أك���ي���د ع���ل���ى ال��������وزارات 

الإج����راءات  ب���ت��خ���ذ  املعنّية  وامل��وؤ���ّص�����ص���ت 

اأ�صع�ر  امل��غ���لة يف  ال��ازم��ة ل�صم�ن ع��دم 

ال���رق����ب���ّي���ة  الأدوات  وت��ف��ع��ي��ل  ال�������ص���ل���ع، 

والق�نونّية ل�صم�ن ذلك.

ج�ء ذلك خال اجلل�صة التي عقده� 

الأرب���ع����ء، والتي  ال��ي��وم  ال����وزراء  جمل�س 

وزير  قّدمته  اإيج�ز  اإىل  خاله�  ا�صتمع 

ن�عة والّتج�رة والتموين مه� العلي  ال�صّ

اأ�صع�ر  ل�صبط  الق�نونّية  الو�ص�ئل  حول 

ال�صلع واملواّد الأ�ص��صّية.

ال�����ص��ن���ع��ة  وزارة  اأن  ال��ع��ل��ي  واأّك�������دت 

الأدوات  ل��دي��ه���  وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج����رة 

اأي  الك�فية ل�صبط  الق�نونية والرق�بية 

م�صتعر�صة  الق�نون،  تخ�لف  مم�ر�ص�ت 

ذات  الرق�بية  واملوؤ�ص�ص�ت  ال��وزارة  جهود 

العاقة ل�صبط اأي جت�وزات قد حت�صل.
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االنباط- عمان

وف���ة   62 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

امل�صتجّد  ك��ورون���  ب��ف��رو���س  اإ���ص���ب��ة  و5025 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س الرب���ع����ء، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجم�يل اإىل 2442 وف�ة و 198021 اإ�ص�بة.

1510 ح�لة يف  الإ���ص���ب���ت على  وت��وّزع��ت 

يف  ح�لة  و1250  ع��ّم���ن،  الع��صمة  حم�فظة 

509 ح�لت يف الرمث�،  اإرب��د، منه�  حم�فظة 

و425 ح�لة يف حم�فظة الزرق�ء، و369 ح�لة 

يف حم�فظة املفرق، و351 ح�لة يف حم�فظة 

ال��ب��ل��ق���ء، و293 ح���ل��ة يف حم���ف��ظ��ة ج��ر���س، 

و222 ح�لة يف حم�فظة العقبة، و160 ح�لة 

يف حم�فظة عجلون، و128 ح�لة يف حم�فظة 

البرتا، و122 ح�لة  40 ح�لة يف  مع�ن، منه� 

الكرك، و98 ح�لة يف حم�فظة  يف حم�فظة 

م�أدب�، و97 ح�لة يف حم�فظة الطفيلة.

واأ����ص����ر امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����ص���در عن 

اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء  رئ��������ص���ة 

ع���دد احل������لت ال��ن�����ص��ط��ة ح���ل��ّي���ً و���ص��ل اإىل 

احل������لت  ع�����دد  ب���ل���غ  ف��ي��م���  ح�����ل����ة،   64461

امل�صت�صفي�ت  يف  للعاج  ال��ي��وم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ ال��ت��ي 

176 ح�لة  بينم� غ���درت  253ح���ل��ة،  املعتمدة 

اأن  اإىل  ول��ف��ت  ���ص��ف���ئ��ه���.  ب��ع��د  امل�صت�صفي�ت 

اإجم�يل عدد احل�لت التي تتلّقى العاج يف 

امل�صت�صفي�ت ح�لّي�ً بلغ 2027 ح�لة.
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اخلمي�س   10  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   26  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5524    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الخصاونة: »ميداني الزرقاء« سيبدأ 
استقبال مرضى كورونا األسبوع المقبل

االنباط - جواد اخل�رضي

الرئي�س دولة 

العودة  م��ع  اخل��ر  بكل  اوق���ت��ك��م  اهلل  ا�صعد 

الزراعي  القط�ع  الكت�بة حول  مرة اخرى اىل 

امل����ئ���ي لن ك��ل��ي��ه��م��� ي��رت��ب��ط���ن مع  وال���ق���ط����ع 

م��� مل  زراع����ة  ت��وج��د  ف��ا   ، ال��ب��ع�����س  بع�صهم� 

من  ف�ئدة  ول  ك�فية  م�ئية  م��وارد  هن�ك  تكن 

املوارد امل�ئية م� مل تكن هن�ك �صي��ص�ت �صمن 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي���ت وط��ن��ي��ة ���ص��م��ول��ي��ة ت��ق��وم على 

التوازن  حتقيق  على  تعمل  ودرا���ص���ت  ت��وازن���ت 

لي�صل الردن اىل مرحلة الكتف�ء الذاتي من 

اىل  امللك  جالة  ي�صعى  الذي  الزراعي  التنوع 

ال���دوام  ت��وج��ي��ه احل��ك��وم���ت ع��ل��ى  حتقيقه م��ن 

للعمل نحو ال�صت�صاح لارا�صي خ��صة التي 

مل يتم ا�صتغاله� من قبل لتحقيق ال�صتثم�ر 

بواجبه�  للقي�م  احلكومة  دور  لي�أتي  الف�عل 

م���ن خ����ال ت�����ص��ك��ي��ل ف����رق ع��م��ل ت��ع��م��ل �صمن 

ال�ص�مية . امللكية  التوجيه�ت 

الرئي�س دولة 

ل��ق��د ك�����ن ه��ن���ك ت��ق�����ص��ر م���ن احل��ك��وم���ت 

املتع�قبة يف العديد من القط�ع�ت ومن اأهمه� 

كورون�  ج�ئحة  ج�ئت  حتى   ، الزراعي  القط�ع 

ال��ع��ورات  وتك�صف  ال�ص�بقة  احل��ك��وم��ة  ل��ت��ع��ري 

لتوؤكد على انه ل توجد ا�صرتاتيجي�ت وا�صحة 

لديه� ول للحكوم�ت ال�ص�بقة على الرغم من 

، بل ك�نت  داخ��ل الدراج  درا�ص�ت كثرة  وج��ود 

الم�����ور ع���ب����رة ع���ن ت���ق���دمي دع����م م�����دي ح���ل 

الحوال اجلوية �صيف�  املزارعني جراء  ت�صرر 

ال�صرر  الدعم ل يغطي قيمة  ، حتى  �صت�ءا  او 

امل�ل  راأ���س  ا�صح�ب  تغول  اىل  ا�ص�فة   ، الفعلي 

ع��ل��ى ح��ق��وق ���ص��غ���ر امل���زارع���ني ال���ذي���ن يئنون 

على  الق�ئمني  واحتك�ر  الدائنني  مطرقة  من 

ال��ق��ط���ع  ال��ت��خ��ب��ط يف  اأدى اىل  ال��ت�����ص��وي��ق مم��� 

ال����زراع����ي ال�����ذي ا���ص��ب��ح م���� ي�����ص��ب��ه ال���زراع���ة 

 ، ج��وع  م��ن  تغني  ول  ت�صمن  ل  ال��ت��ي  احلقلية 

يتحكمون  ال��ذي��ن  القط�ع  متنفذي  ب��صتثن�ء 

ب�ل�صوق املحلي .

الرئي�س دولة 

من  ال�����ص������ص��ع��ة  امل�����ص���ح���ت  مي��ت��ل��ك  الردن 

الرا�����ص����ي واع���ط���ي م���ث����ل مب��ن���ط��ق اجل��ن��وب 

منه�  يجعل  مم���  زراع��ي���  ت�صتغل  ل  وال��و���ص��ط 

����ص���ح���راء ق���ح��ل��ة وه����ي ب����ل����ص���ل وك���م���� ي��ق���ل 

ا���ص��ت��غ��ال��ه��� جلعلت  " ول���و مت  " ب��ك��ر  ارا����ص���ي 

نقله  اىل  ا���ص���ف��ة  خ�����ص��راء  واح���ة  الردن  م��ن 

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ل��ي�����ص��ب��ح ب��ل��د ي��ك��ت��ف��ي ذات���ي���� من 

مم�   ، الت�صدير  على  وق���در  الغذائية  م���وارده 

اق��ت�����ص���دي م��ن خ���ال ادخ����ل  ان��ت��ع������س  ي�صكل 

او  املق�ي�صة  م��ب��داأ  على  اأو  ال�صعبة  العمات 

العقب�ت  ل��ك��ن   . ال��ت��ج���ري  ال��ت��ب���دل  ي�صمى  م��� 

�صواء املق�صودة او غر املق�صودة وقفت ح�ئا 

زراع��ي��� منه� ول  الرا���ص��ي  ه��ذه  ا�صتغال  بني 

ادري ان ك�ن عرف او هن�ك قوانني مت و�صعه� 

والتي تقدر مبئ�ت  الع�ص�ئرية  الواجه�ت  وهي 

اللف من الدومن�ت ادت اىل تفتيت الرا�صي 

م���ن خ����ال ت��وزي��ع��ه��� ل��ت��ت��ح��ول اىل ع�����ص��رات 

الدومن�ت لت�صبح دون ف�ئدة . 

الرئي�س دولة 

ا�ص�فة لبع�س النق�ط الغر مرقمة هن�ك 

ل  اململكة  من�طق  مبختلف  زراع��ي��ة  حم��ط���ت 

ندري م� هي الف�ئدة املرجوة منه�  وم� دوره� 

احل��ق��ي��ق��ي يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة؟!! 

امل�ئية  امل��وارد  بخ�صو�س  تخبط  هن�ك  ان  كم� 

الردن  وي�صتفيد  هدرا  معظمه�  يذهب  والتي 

م��ن��ه��� ال��ق��ل��ي��ل ك��م��ي���ه ج��وف��ي��ة وه���ذا م��� �صيتم 

الكت�بة عنه� ب�لتف�صيل . لذا ا�صبح لزام� على 

والوا�صحة  املعمقة  الدرا�ص�ت  و�صع  حكومتكم 

حتقيق  نحو  للتوجه  احلقيقي  امليداين  للعمل 

للحد  حم���ول��ة  يف  ودعمه�  ال��زراع��ي��ة  امل�ص�ريع 

م���ن ال��ب��ط���ل��ة وت��ق��ل��ي�����س ج���ي���وب ال��ف��ق��ر م��ع 

املحلية  العم�لة  وتدريب  توجيه  على  الرتكيز 

ولي�صت الوافدة .

الرئي�س دولة 

خ��ت���م��� ب�����ت م���ن ال�������ص���روري ال��ع��م��ل على 

ا���ص��ت�����ص��اح الرا����ص���ي وجت��رب��ة اجل��ن��وب خر 

م��ث���ل ح��ي��ث ي��ت��م الن ا���ص��ت��غ��ال ع�����ص��رة الف 

الزراعية  النواع  مبختلف  زراعتهم  يتم  دومن 

ا�ص�فة م�صروع املدورة واملقدر ب�كرث من الفي 

مبعدل  ا�صرة  �صبعون  على  توزيعهم  مت  دومن 

اىل  ا�ص�فة  ا�صرة  لكل  دومن  وع�صرون  خم�صة 

توجيه  على  تعمل  كتجربة  ال�صكنية  الوحدات 

امل��واط��ن نحو ال��زراع��ة وم��� ن��ري��ده اك��رث قي�م 

�ص�ملة  زراعية  منظومة  ان�ص�ء  على  حكومتكم 

ت�صم من�طق مثل وادي عربة واجلفر وال�صراه 

وب�قي من�طق اململكة مع تفعيل دور ال�صندوق 

امل�ص�ند  ال��ذراع  وهو  الب�دية  لتنمية  اله��صمي 

قوة  ا�ص��س  ال��زراع��ة  لن  ف�علية  اك��رث  ليكون 

الدولة ..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 73 تشريعًا بانتظار النواب منها
 26 قانونًا مؤقتًا

ولة ُتسند 9 ُتهم لـ 17 شخًصا   أمن الدَّ
بقضية فتى الزَّرقاء

 اإلفتاء: ال يجوز الجمع بين الجمعة والعصر 
بسبب الحظر

االنباط- عمان

ولة، ت�صع ُتهم ل�  اأ�صندت حمكمة اأمن الَدّ

العدالة،  وج��ه  من  ف���ٌر  اأحدهم   ،� �صخ�صً  17

ا���ص��رتك��وا ب��ب��رت ي���دي ط��ف��ل، واإع���ت����م اإح���دى 

رق�ء قبل �صهر. عينيه يف حم�فظة الَزّ

ع�ص�بة  ت�صكيل  الت�صع،  الُتّهم  وت�صمنت 

اأ����ص���رار، وال�����ص��روع ب���ل��ق��ت��ل، واإح�����داث ع�هة 

العر�س  وهتك  اجلن�ئي،  واخل��ط��ف  دائ��م��ة، 

والقي�م  املجني عليه،  ب�لتغلب على مق�ومة 

������س،  ع��ب ب��ني ال��َنّ بعمل اره���ب��ي وال��ق���ء ال��ُرّ

وحي�زة  وحمل  را�صة،  اأدوات  وحي�زة  وحمل 

ن�ري دون ترخي�س، وجنحة مق�ومة  �صاح 

رج�ل الأمن الع�م .

الأربع�ء، حم�كمة  ام�س  املحكمة،  وب��داأت 

املحكمة  رئي�س  برئ��صة  ب�لق�صية  املتهمني 

موفق  ال��دك��ت��ور  م  امل��ق��َدّ الع�صكري  الق��صي 

م الق��صي الع�صكري  امل�ص�عيد، وع�صوية املقَدّ

ع����م���ر ه��ل�����ص��ة، وال���ق��������ص���ي امل������دين ع��ف��ي��ف 

اخل���وال���دة وح�����ص��ور م��دع��ي ع����م امل��ح��ك��م��ة. 

واأ����ص���ن���دت امل��ح��ك��م��ة ج��ن���ي��ة اإح�������داث ع���ه��ة 

دائ��م��ة ب���ل���ص��رتاك ب��ح��دود امل����دة 335 و 76 

 ،1960 ل�صنة   16 رق��م  العقوب�ت  ق���ن��ون  م��ن 

للم�صتكى عليهم جميًع�، واخلطف اجلن�ئي 

ب�ل�صرتاك واملقرتن بهتك العر�س ب�لَتّغلب 

 302 على مق�ومة املجني عليه بحدود امل�دة 

/ 4 و 76 وبدللة امل���دة 301 /1 / اأ من ذات 

الق�نون.
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 اأف�����د م��دي��ر ع����م اخل���دم����ت الطبية 

ن�ص�ل  الدكتور  العميد  ب�لإن�بة  امللكية 

بكورون�  امل�ص�بني  ن�صبة  ب���أن  اخل�ص�ونة 

م����ن الأط�����ب������ء وامل���م���ر����ص���ني امل��ع���جل��ني 

الأط��ب���ء  اأق��ل م��ن ن�صبة  ك��ورون���  ملر�صى 

ف��رو���س  يلتقطون  ال��ذي��ن  وامل��م��ر���ص��ني 

كورون� من خ�رج امل�صت�صفي�ت.

ام�س  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ���ال  وق�����ل 

ه��صم  الأم�����ر  م�صت�صفى  يف  الأرب����ع�����ء 

افتت�ح  مبن��صبة  ال��زرق���ء  يف  الع�صكري 

امل�صت�صفى  ال���ث����ين  ع��ب��د  امل���ل���ك  ج���ال���ة 

امل��ي��داين الأول يف ال��زرق���ء ال��ذي �صيبداأ 

ا���ص��ت��ق��ب���ل م���ر����ص���ى ك����ورون����� ب������دءا م��ن 

 450 امل�صت�صفى ي�صم  اإن  املقبل،  الأ�صبوع 

�صخ�ص�ً من الكوادر التمري�صية والفنية 

والإدارية واخ�ص�ئيي الأ�صعة.

ت�ص�ركية  خطة  ه��ن���ك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ل��ن��ق��ل امل�����ص���ب��ني ب��ف��رو���س ك���ورون���� بني 

وزارة ال�صحة واخلدم�ت الطبية امللكية 

وم���دي���ري���ة ال���دف����ع امل�����دين، ك��م��� ج��رى 

ت��دري��ب الأط���ب����ء امل��ع��ن��ي��ني »اأخ�����ص���ئ��ي��ي 

ال�����ص��دري��ة وال��ع��ن���ي��ة احل��ث��ي��ث��ة واأط���ب����ء 

الطبية  ب�خلدم�ت  لارتق�ء  التخدير«، 

العزل  ق�صم  اإب��ق���ء  اأن  واأو���ص��ح  املقدمة. 

اأو  ه��صم  الأم���ر  م�صت�صفى  يف  امل��وج��ود 

الرتكيز يف  واأن  ال��درا���ص��ة،  اإغ��اق��ه قيد 

هذه املرحلة من�صب على حم�ية الكوادر 

الطبية.
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 اأكدت دائرة الإفت�ء الع�م اأنه ل ي�صّح اجلمع 

التي  الأوق����ت  يف  والع�صر  اجلمعة  بني �صاتي 

الأوبئة، لعدم  انت�ص�ر  امل�ص�جد ب�صبب  تغلق فيه� 

الذي يجيز ذلك، وميكن  ال�صرعي  العذر  وجود 

وقته�  على  احل�لة  ه��ذه  يف  ال�صلوات  ت�صلى  اأن 

على  تع�ىل  ب�إذنه  ويتح�صل  البيوت،  يف  جم�عة 

اأجر اجلم�عة ك�ملة.

الأرب��ع���ء،  ام�س  فتوى  يف  ال��دائ��رة  واأو�صحت 

ع��ل��ى ن�����ص��خ��ة م��ن��ه���، اأن ال����واج����ب ع��ل��ى امل�����ص��ل��م 

املح�فظة على اأداء ال�صاة على وقته�؛ لأّن لكل 

���ص��اة وق��ت��� حم���ددا يف ال�����ص��رع، يجب اأن ت��وؤدى 

َعلَى  َك���َن��ْت  ��َاَة  ال�����صَّ }اإِنَّ  ت��ع���ىل:  لقوله  ف��ي��ه، 

املُوؤِْمِننَي ِكَت�ًب� َمْوُقوًت�{، ولقوله �صلى اهلل عليه 

ِ؟ َق�َل: 
َّ

َحبُّ اإِىَل اهلل
َ
يُّ الَعَمِل اأ

َ
و�صلم مل� �صئل عن اأ

َاُة َعلَى َوْقِتَه�(. )ال�صَّ

اأو  اأنه ل يجوز تقدمي ال�صاة  و�صددت على 

اأب�ح  وقد  �صرعّي،  دون عذر  وقته�  ت�أخره� عن 

الإ�صام اجلمع بني ال�صاتني رخ�صة يف بع�س 

العلم�ء  بع�س  واأج����ز  وامل��ط��ر،  ك�ل�صفر  ال�صور 

اجل��م��ع ب�����ص��ب��ب امل���ر����س ل��ل��م��ري�����س ال����ذي ي�صّق 

لذلك  وا�صتدلوا  وقته�،  على  ال�صاة  اأداء  عليه 

بحديث ابن عب��س ر�صي اهلل تع�ىل عنهم�، ق�ل 

)جمع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ب�ملدينة 

من غر خوف ول مطر(.

ب��ني الظهر  اأن��ه »ي��ج��وز اجلمع  اإىل  واأ���ص���رت 

وال��ع�����ص��ر ت��ق��دمي���ً يف وق���ت الأوىل وت����أخ���راً يف 

وقت الث�نية، واجلمعة ك�لظهر يف جمع التقدمي 

-كم� نقله الزرك�صي- واعتمده كجمعهم� ب�ملطر 

يت�أتى  ل  اجلمعة  لأن  ت�أخراً  وميتنع  اأوىل،  بل 

ت�أخره�.

التفا�صيل �ص »4«

  المجالي: الحكومة لن تسمح بتعرض 
االستثمارات ألي تشوهات

 مشاركة المرأة في الحد من األزمات..
الفرصة الضائعة

 الخاليلة: حزم إنترنت لطلبة جامعة 
العلوم اإلسالمية العالمية

االنباط- عمان

ع����ر ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ص��رك��ة 

املهند�س هيثم  الأردن��ي��ة  الأ���ص��واق احل��رة 

املج�يل، يف تغريدة له عر موقع التوا�صل 

ب�جلدية  تف�وؤله  »تويرت« عن  الجتم�عي 

احلقيقية للحكومة احل�لية، بعدم ال�صم�ح 

لأي ت�صوه يعرت�س ال�صتثم�رات احل�لية. 

وق����ل امل��ج���يل يف ت��غ��ري��دت��ه: »ال��ف��ري��ق 

الإيج�بية  الإرادة والط�قة  الوزاري عنده 

��� مب�  ل��ل��ع��م��ل وح���ل ال��ق�����ص���ي���، وخ�����ص��و���صً

يتعلق ب�ل�صتثم�ر.. 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

اك���د رئ��ي�����س ج���م��ع��ة ال��ع��ل��وم الإ���ص��ام��ي��ة 

ال���ع����مل���ي���ة الأ�����ص����ت�����ذ ال����دك����ت����ور  حم���م���د ع��ل��ي 

امل�صتجدين  الطلبة  لق�ئه  خ��ال  اخل��اي��ل��ة 

اأن اجل���م��ع��ة  ع���ر ت��ق��ن��ي��ة الت�������ص����ل امل���رئ���ي 

ا�صتحداث تخ�ص�ص�ت وبرامج درا�صية  تدر�س 

جديدة، وفق� لحتي�ج�ت �صوق العمل.

وق����ل الأ���ص��ت���ذ ال��دك��ت��ور اخل��اي��ل��ة خ��ال 

الطلبة  ���ص��وؤون  ع��م���دة  نظمته  ال���ذي  ال��ل��ق���ء 

ت�أ�صي�صه�  وم��ن��ذ  اجل���م��ع��ة  اإن  اجل���م��ع��ة:«  يف 

حققت جن�ح�ً متميزاً و�صمعة رفيعة.

التفا�صيل �ص »7«

 لهذا السبب... البرغوثي يخوض حربا ضد 
رأس السلطة الفلسطينية
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اجتماعية  تنمية  حتقيق  اأول��وي��ات��ه  مقدمة  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ي�ضع 

لأبناء  اأف�ضل  معي�ضي  م�ضتوى  وت��اأم��ن   ، العمل  فر�ص  ،وت��وف��ر  م�ضتدامة  واقت�ضادية 

ال�ضعب الأردين ، فكان النتقال بال�ضرائح الأقل حظاً يف املجتمع نحو الكتفاء وجتاوزه 

متعددة  حم��اور  �ضمن  اجلماعة  اإىل  الفرد  من  انطلقت  ملكية(  )روؤي��ة  الإنتاجية  نحو 

تتمثل يف حت�ضن واقع اخلدمات املختلفة وتوفر فر�ص العمل عرب امل�ضروعات الإنتاجية 

.. وهي ر�ضالة للحكومة بتحقيق ذلك على ار�ص الواقع .

الأولوية بدعم  تكون  اأن  الر�ضيدة يجب  امللك واحلكومة  روؤي��ة جالة  تتحقق  وحتى 

امل�ضاريع ال�ضغرة واملتو�ضطة يف املحافظات الأقل حًظاً ، وتقدمي الدعم لهم ، وت�ضجيعها 

على تقدمي خمتلف املبادرات التنموية .

)���ض��ن��دوق ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ( ال����ذي ي��ع��ت��رب ال�����ذراع ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال��ت��م��وي��ل��ي للخطط 

امل�ضتدامة  والتنمية  البيئة  البيئة، بهدف حتقيق م�ضاريع حماية  ل��وزارة  ال�ضرتاتيجية 

والقطاع  اخلا�ص  والقطاع  اجلمعيات  مع  فاعلة  �ضراكات  خ��ال  من  الواقع  اأر���ص  على 

العام، واجلهات ذات العاقة.. حيث مت فتح اأبواب ال�ضندوق ل�ضتقبال امل�ضاريع البيئية 

تلك  اأي��ن  نت�ضاأل   ، امل�ضاريع  ا�ضتقبال  على  �ضهور  اأك��ر من خم�ضة  م��رور  وبعد  املختلفة، 

امل�ضاريع ؟ و متى �ضيتم الإف�ضاح عن امل�ضاريع ونحن على اأبواب ميزانية جديدة ، وكما 

نعلم ان احلكومة ال�ضابقة اأقرت ميزانية ال�ضندوق للعام 2020؟ هل توجد اأيدي خفية 

تعمل على اإيقاف م�ضاريع ال�ضندوق ؟

نتمنى ان ت�ضل ر�ضالتنا ونثمن جهود كافة العاملن يف وزارة البيئة ، واهتمامهم يف 

هذا املجال ونتمنى ال�ضر على هذا النهج وتعزيز التوا�ضل الدوري مع املجتمع وتنظيم 

العمل امل�ضرتك.

سامر نايف عبد الدايم

 صندوق حماية البيئة.. 
وإيقاف المشاريع ؟!

�ضلط عد�ضة كامرة هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االنباط-عمان

ن���ع���ى رئ���ي�������ص ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ض��ر 

اخل�����ض��اون��ة وزي����ر ال��ت��م��وي��ن الأ���ض��ب��ق منر 

�ضوبر الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل.

وا����ض���ت���ذك���ر رئ���ي�������ص ال���������وزراء اخل���دم���ات 

لوطنه  �ضوبر  املرحوم  قدمها  التي  اجلليلة 

يف ج��م��ي��ع امل����واق����ع ال���ت���ي ���ض��غ��ل��ه��ا م��ت��ق��دم��ا 

ب��ا���ض��دق م�����ض��اع��ر ال���ع���زاء وامل���وا����ض���اة لأ���ض��رة 

���ض��وب��ر  امل����رح����وم  وت���ق���ل���د  ال���ف���ق���ي���د.  وذوي 

ال��ف��رتة بن  ال��ت��م��وي��ن خ��ال  من�ضب وزي���ر 

1997، ونائبا يف الربملان   - 1996 عامي 

الع��ي��ان  وع�����ض��وا يف جم��ل�����ص  دورات،  ل��ع��دة 

ومهند�ضا يف وزارة ال�ضغال العامة والقطاع 

اخل��ري  العمل  جم��ال  يف  ونا�ضطا  اخل��ا���ص 

والجتماعي .

االنباط-عمان

 ن��ع��ى رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الأع����ي����ان ف��ي�����ض��ل 

ال��ف��اي��ز ال��ع��ن ال�����ض��اب��ق وال����وزي����ر وال��ن��ائ��ب 

اىل رحمة  انتقل  الذي  ال�ضبق منر �ضوبر 

اهلل تعاىل ام�ص الربعاء.

واعرب الفايز عن احر التعازي واملوا�ضاة 

ع�����ض��ائ��ر  ول���ع���م���وم  امل����رح����وم  وذوي  ل�����ض����رة 

ال�ضرك�ص يف الردن، م�ضيدا مبناقب الفقيد 

خمتلف  يف  ومليكه  وط��ن��ه  خ��دم��ة  يف  ودوره 

مواقع العمل العام التي �ضغلها وعمل بها.

وق����ال ان���ه ب��وف��اة امل���رح���وم ي��ك��ون الردن 

كان  الوف��ي��اء فقد  رج��الت��ه  اح��د  ق��د خ�ضر 

الها�ضمية،  الردن وقيادته  مدافعا قويا عن 

داعيا املوىل عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه 

وا�ضرته وحمبيه ال�ضرب وال�ضلوان.

االنباط- عمان

����ض���دد ���ض��م��اح��ة ق��ا���ض��ي ال��ق�����ض��اة ال�����ض��ي��خ 

املحاكم  روؤ���ض��اء  على  الربطة،  احلافظ  عبد 

ب���الإج���راءات  للتقيد  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال�����ض��رع��ي��ة 

وال���ربوت���وك���ول ال�����ض��ح��ي امل��ت��ب��ع يف امل��ح��اك��م 

املراجعن  �ضامة  على  للحفاظ  ال�ضرعية؛ 

وال����ك����ادر ال��وظ��ي��ف��ي م���ن ان���ت���ق���ال ال���ع���دوى 

والإ�ضابة بفرو�ص كورونا.

بت�ضهيل  الأرب��ع��اء  ام�ص  تعميم  يف  واوع��ز 

واجن��ازه��ا يف  للمواطنن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

�ضوء عودة العمل يف املحاكم ال�ضرعية، عقب 

21 ال��ذي ن�ص على  ق��رار اأم��ر ال��دف��اع رق��م 

 24 اإيقاف العمل يف املحاكم ال�ضرعية حتى 

الثاين. ت�ضرين 

ن�����ض��ر  اأن�����ه ج����رى  اإىل  ���ض��م��اح��ت��ه  واأ�����ض����ار 

م���واع���ي���د اجل���ل�������ض���ات ع���ل���ى م���وق���ع ال���دائ���رة 

اأ�ضحاب  داع��ي��ا   ،21 ال��دف��اع  اأم���ر  ن�ص  كما 

الإلكرتوين  املوقع  على  لاطاع  الق�ضايا 

الق�ضايا  جل�ضات  م��واع��ي��د  ملعرفة  ل��ل��دائ��رة 

اخل���ا����ض���ة ب���ه���م، والل�����ت�����زام ب���احل�������ض���ور يف 

املحددة. املواعيد 

وع���م���م ���ض��م��اح��ت��ه ع��ل��ى روؤ�����ض����اء امل��ح��اك��م 

ال�����ض��رع��ي��ة لت���خ���اذ الإج���������راءات ال�����ض��ح��ي��ة 

ال��ازم��ة اأث��ن��اء ف��رتة ع��م��ل امل��ح��اك��م لجن��از 

الق�ضايا.

االنباط- عمان

 

ب��ح�����ض��ب ت��ق��ري��ر دائ�����رة الر�����ض����اد اجل��وي��ة، 

اململكة  ع��ل��ى  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة  ت��اأث��ر  ي�ضتمر 

خال اليومن املقبلن، وتوايل درجات احلرارة 

ان��خ��ف��ا���ض��ه��ا، وت���ك���ون الأج�������واء ب������اردة ن�����ض��ب��ي��اً 

اأحياناً، مع ا�ضتمرار  اإىل غائمة  وغائمة جزئياً 

هطول الأمطار بن احلن والآخ��ر يف املناطق 

من  الغربية  واجلنوبية  والو�ضطى  ال�ضمالية 

اململكة واأجزاء من املناطق ال�ضرقية.

اأن  وال�ضباح  الفجر  �ضاعات  خ��ال  ويتوقع 

اىل  ي��وؤدي  ما  اأحياناً،  غزيرة  الهطولت  تكون 

املنخف�ضة  واملناطق  الأودي��ة  يف  ال�ضيول  ت�ضكل 

وي�����ض��ح��ب��ه��ا ال����ربق وال���رع���د وت�����ض��اق��ط ال���ربد 

تتناق�ص  الليل  �ضاعات  مع  وتدريجياً  احياناً، 

ك��م��ي��ات ال��غ��ي��وم وت�����ض��ع��ف ف��ر���ض��ة ال��ه��ط��ولت، 

ال�ضرعة   الرياح �ضمالية غربية معتدلة  وتكون 

الغبار  وتثر  النهار  اأث��ن��اء  ف��رتات  على  تن�ضط 

يف مناطق ال��ب��ادي��ة. وت���رتاوح درج���ات احل��رارة 

 18 بن  ما  اليوم  عمان  يف  وال�ضغرى  العظمى 

 13 ال�ضمالية  املرتفعات  ويف  مئوية،  درج��ة   9  -

17 - 6، ويف مناطق  - 8، ويف مرتفعات ال�ضراة 

 ،10 - 18 ال�ضهول  20 - 8، ويف مناطق  البادية 

الأغ���وار  ويف   ،14  -  25 ال�ضمالية  الغ����وار  ويف 

16، ويف خليج   -  26 امل��ي��ت  وال��ب��ح��ر  اجل��ن��وب��ي��ة 

العقبة 26 - 15 درجة مئوية.

 رئيس الوزراء ينعى وزير التموين 
االسبق منير صوبر

 الفايز ينعى العين السابق منير صوبر

 قاضي القضاة يشدد على تقيد 
المحاكم الشرعية باإلجراءات الصحية

كتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة اليوم  وغدا

االنباط- عمان

للتنمية  ال��ه��ا���ض��م��ي  الأردين  ال�����ض��ن��دوق  ب����داأ   

الن�ضطة  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  )ج��ه��د(،  الب�ضرية 

يف  املجتعمي،  ال��ت��اأي��ي��د  ك�ضب  وح��م��ات  وال��ربام��ج 

العنف  ملناه�ضة  ال�ضنوية  الوطنية  احلملة  اط��ار 

يوما(   16 )حملة  الجتماعي  ال��ن��وع  على  املبني 

الأ�ضرة من  الوطني حلماية  الفريق  يقودها  التي 

العنف ويعد ال�ضندوق جزءا منها.

وتاأتي الن�ضطة التي يجري تنفيذها يف مراكز 

لل�ضندوق  التابعة   51 ال���  للتنمية  ب�ضمة  الأم��رة 

وامل��ن��ت�����ض��رة يف جميع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، يف اط��ار 

حر�ص ال�ضندوق على اهمية تعزيز ودعم احلقوق 

ت�ضوده  جمتمع  اإىل  و���ض��ول  ف��رد  لكل  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 

العدالة الجتماعية.

وتهدف احلملة هذا العام اإىل احلد من العنف 

بالآثار  الوعي  املجتمع من خال رفع  الأ�ضري يف 

عام،  ب�ضكل  الظاهرة  هذه  على  املرتتبة  املجتمعية 

وكبار  والأط��ف��ال  والفتيات  والن�ضاء  العائلة  وعلى 

امل�ضتهدفة  اجل��ه��ود  وح�����ض��د  خ��ا���ص،  ب�ضكل  ال�����ض��ن 

ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ب��ك��ل اأ���ض��ك��ال��ه واي���ج���اد بيئة 

وامل�ضاواة.  للعدالة  العنف وداعمة  اآمنة خالية من 

من  باحلملة  اخلا�ضة  الن�ضطة  ال�ضندوق  وينفذ 

خال اللجان ال�ضبابية والن�ضوية التي تعمل كاأذرع 

مناظرات  وت�ضمل  امل��راك��ز،  يف  تطوعية  تنفيذية 

الأ���ض��رة،  داخ��ل  بالعنف  متعلقة  وح��واري��ة  �ضبابية 

التي  للر�ضومات  م�ضابقات  تنظيم  اإىل  بال�ضافة 

حتاكي اهداف احلملة، وتت�ضمن ر�ضائل اجتماعية 

وحلول لظاهرة العنف الأ�ضري وكيفية احلد منها.

كما ت�ضمل الن�ضطة تنفيذ عدد من اجلداريات 

املجتمع  اف��راد  احلملة مب�ضاركة  اط��ار مو�ضوع  يف 

امل��ح��ل��ي يف م��ن��اط��ق ع��م��ل ال�����ض��ن��دوق امل��خ��ت��ل��ف��ة، ما 

بالإ�ضافة  املجتمعية،  وامل�ضاركة  التفاعل  يعك�ص 

الهادفة  الذاعية  اللقاءات  العديد من  تنظيم  اإىل 

من خال اذاعة فرح النا�ص التابعة جلهد لر�ضد 

اآراء ال�ضارع حول ظاهرة العنف ال�ضري، واحللول 

اإىل اجماع جمتمعي  املقرتحة للحد منها و�ضول 

راف�ص لهذه الظاهرة. وتت�ضمن الن�ضطة كذلك، 

فيها  ت�ضارك  )زووم(  من�ضة  عرب  حوارية  لقاءات 

العديد من اجلهات ذات العاقة لقرتاح احللول 

والإجراءات التي من �ضاأنها حماربة ظاهرة العنف 

ال�ضري واجتثاثها.

اأي��ام  النا�ص طيلة  ف��رح  اذاع��ة  ب��دوره��ا، توا�ضل 

احل��م��ل��ة ب��ث ر���ض��ائ��ل م��ت��ن��وع��ة م��ن اع����داد ال��ل��ج��ان 

الن�ضوية وال�ضبابية يف مراكز ال�ضندوق التنموية، 

تغير  املخت�ضن واخل��رباء، بهدف  ومقابات مع 

الجتاهات وال�ضلوكيات املجتمعية التي تتنافى مع 

قيم حقوق الإن�ضان واملبادئ ال�ضرائع ال�ضماوية.

 »جهد« يبدأ نشاطاته ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

اخلمي�س    26  /  11  / 2020

االنباط- الزرقاء

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام  اأف���اد مدير   

اخل�ضاونة  ن�ضال  ال��دك��ت��ور  العميد  ب��الإن��اب��ة 

ب����اأن ن�����ض��ب��ة امل�����ض��اب��ن ب��ك��ورون��ا م���ن الأط���ب���اء 

من  اأقل  كورونا  ملر�ضى  املعاجلن  واملمر�ضن 

يلتقطون  ال��ذي��ن  واملمر�ضن  الأط��ب��اء  ن�ضبة 

فرو�ص كورونا من خارج امل�ضت�ضفيات.

الأربعاء  وقال خال موؤمتر �ضحفي ام�ص 

يف م�����ض��ت�����ض��ف��ى الأم������ر ه��ا���ض��م ال��ع�����ض��ك��ري يف 

امل��ل��ك عبد  اف��ت��ت��اح ج��ال��ة  ال���زرق���اء مبنا�ضبة 

ال��زرق��اء  يف  الأول  امل��ي��داين  امل�ضت�ضفى  ال��ث��اين 

ب��دءا  ك��ورون��ا  مر�ضى  ا�ضتقبال  �ضيبداأ  ال���ذي 

من الأ�ضبوع املقبل، اإن امل�ضت�ضفى ي�ضم 450 

���ض��خ�����ض��اً م���ن ال���ك���وادر ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

والإدارية واخ�ضائيي الأ�ضعة.

لنقل  ت�ضاركية  خطة  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

ال�ضحة  وزارة  بن  كورونا  بفرو�ص  امل�ضابن 

الدفاع  وم��دي��ري��ة  امللكية  الطبية  واخل��دم��ات 

امل����دين، ك��م��ا ج���رى ت��دري��ب الأط���ب���اء املعنين 

»اأخ�ضائيي ال�ضدرية والعناية احلثيثة واأطباء 

ال���ت���خ���دي���ر«، ل���ارت���ق���اء ب���اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة 

املقدمة.

واأو�����ض����ح اأن اإب���ق���اء ق�����ض��م ال���ع���زل امل��وج��ود 

قيد  اإغ��اق��ه  اأو  ه��ا���ض��م  الأم����ر  م�ضت�ضفى  يف 

الدرا�ضة، واأن الرتكيز يف هذه املرحلة من�ضب 

خال  من  كافة  الطبية  ال��ك��وادر  حماية  على 

ات���خ���اذ الح��ت��ي��اط��ات والإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��وف��ر ال���ب���دل ال��ط��ب��ي��ة والأق��ن��ع��ة 

اخل��ا���ض��ة ل�����ض��م��ان ���ض��ام��ت��ه��م وح��ف��اظ��ا على 

املر�ضى واملواطنن املراجعن.

وق�����ال م���دي���ر ال��ت��وج��ي��ه امل���ع���ن���وي ال��ع��م��ي��د 

امل�ضت�ضفى  جتهيز  اإن  ال��غ��ب��ن،  ط��ال  ال��رك��ن 

امل���ي���داين ي���ه���دف اإىل ت��ع��زي��ز ج���ه���ود ال���ق���وات 

كورونا  جائحة  مع  للتعامل  الأردنية  امل�ضلحة 

وت��خ�����ض��ي�����ض��ه ب��ال��ك��ام��ل ل���ض��ت��ق��ب��ال احل����الت 

لنحو  امل�ضت�ضفى  يت�ضع  اذ  ب��ك��ورون��ا،  امل�ضابة 

حثيثة  عناية  �ضريرا   48 منها  �ضرير   300
)ICU( و12 �ضريراً للعناية املتو�ضطة.

اأن امل�ضت�ضفى مزود بكافة التجهيزات  وبن 

الطبية الازمة واملوؤهلة للتعامل مع احلالت 

امل�ضت�ضفى  اأن  اإىل  م�ضراً  املختلفة،  املر�ضية 

5200 مرت  ن��ف��ذ ع��ل��ى م�����ض��اح��ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 

14 يوماً فقط، با�ضراف مبا�ضر  مربع خال 

م���ن م��دي��ري��ة م��وؤ���ض�����ض��ة الإ����ض���ك���ان والأ���ض��غ��ال 

الع�ضكرية، وجهز بجميع الأنظمة الكهربائية 

وامليكانيكية الازمة.

وت���اب���ع اأن ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة الأردن����ي����ة – 

الوطني  بواجبها  وال��ت��زام��اً  ال��ع��رب��ي،  اجلي�ص 

والإن�ضاين، ومنذ بدء اجلائحة اإىل تلبية نداء 

بقية  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  وال��وق��وف  ال��وط��ن، 

موؤ�ض�ضات واأجهزة الدولة يف ظل هذه الظروف 

النت�ضار  خ���ال  م��ن  وال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال�ضعبة 

وتفعيل نقاط الغلق يف خمتلف مناطق اململكة 

الذي  الكبر  وال���دور  ال��دف��اع،  اأوام���ر  لتطبيق 

ق���ام ب��ه ���ض��اح ال��ه��ن��د���ض��ة امل��ل��ك��ي لتعقيم ع��دة 

تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  بالإ�ضافة  من�ضاآت، 

تقدمي  خ��ال  م��ن  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 

ال��ق��ط��اع ال�ضحي  ال���دع���م وم�����ض��ان��دة  اأ���ض��ك��ال 

متر  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  ه��ذه  لتجاوز 

بها اململكة.

امليدانية ي�ضهم  امل�ضت�ضفيات  ان�ضاء  اأن  وبن 

يف تقدمي الرعاية ال�ضحية الف�ضلى للحفاظ 

العميد  واأطلع  امل��واط��ن.  و�ضامة  �ضحة  على 

اخل�����ض��اون��ة وال��ع��م��ي��د ال��غ��ب��ن، ع��ق��ب امل��وؤمت��ر 

والأ���ض��رة  الطبية  التجهيزات  على  ال�ضحفي 

مر�ضى  ل�ضتقبال  امل��ع��دة  احلديثة  والأج��ه��زة 

كورونا مطلع الأ�ضبوع املقبل.

االنباط-عمان

 تابع رئي�ص هيئة الأركان امل�ضرتكة اللواء الركن 

يو�ضف اأحمد احلنيطي وعدد من روؤ�ضاء اأركان القوات 

امل�ضاركة بالتدريب امل�ضرتك  امل�ضلحة للدول العربية 

»���ض��ي��ف ال���ع���رب«، ام�����ص الأرب���ع���اء، امل��رح��ل��ة الرئي�ضة 

للتدريب الذي نفذته جمموعة من القوات امل�ضلحة 

والبحرين  والإم���ارات  وال�ضعودية  وم�ضر  الأردن  يف 

وال�ضودان بقاعدة حممد جنيب الع�ضكرية.

اإحدى  امل�ضاركة  القوات  نفذت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

م��راح��ل ال��ت��م��ري��ن اأم�����ص ال��ث��اث��اء ب��ح�����ض��ور رئي�ص 

القفز  ت�ضمنت  التي  امل�ضرية  امل�ضلحة  القوات  اأرك��ان 

بن  التن�ضيق  م��دى  اأظ��ه��رت  امل�ضاركة،  ل��ل��دول  احل��ر 

املوكلة بدقة  املهمات  القوات اخلا�ضة يف تنفيذ  فرق 

وكفاءة عالية.

كما ت�ضمنت عمليات حتاكي اقتحام بوؤرة اإرهابية 

تنفيذ  م��ع  بالتزامن  مبنية  مناطق  �ضمن  م�ضلحة 

الأن�ضطة  امل�ضاركة عددا من  البحرية للدول  القوات 

ال�ضفادع  فرق  بوا�ضطة  اأه��داف  على  الإغ��ارة  �ضملت 

الب�ضرية.

قفزة  امل�ضاركة  ال��دول  نفذت  التمرين،  نهاية  ويف 

ال�����ض��داق��ة ب��اأع��ام��ه��ا اأظ���ه���رت م���دى ال��ت��ن��اغ��م بن 

عنا�ضر القوات امل�ضلحة للدول امل�ضاركة.

وي��اأت��ي ال��ت��دري��ب يف اإط���ار دع��م ع��اق��ات التعاون 

ال��ع�����ض��ك��ري امل�����ض��رتك ب���ن ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة ل��ل��دول 

على  ال��ق��درة  وتعزيز  بالتدريب،  امل�ضاركة  ال�ضقيقة 

ب��ا���ض��ت��خ��دام  م�����ض��رتك��ة  ق��ت��ال��ي��ة  م��ه��ام  وت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة 

خمتلف الأ�ضلحة احلديثة واملتطورة.

االنباط-عمان

���ض��ع��ي��دان ام�ص  ال��دك��ت��ور معت�ضم  امل��ي��اه وال����ري  ب��ح��ث وزي����ر   

الأربعاء، مع ال�ضفرة الفرن�ضية بعمان فرونيك فولند، التعاون 

يف م�ضاريع املياه وال�ضرف ال�ضحي و�ضبل تعزيزها يف ظل جائحة 

كورونا.

لل�ضرف  ج��دي��دة  م�ضاريع  ع��ن  اللقاء  خ��ال  �ضعيدان  وك�ضف 

ال�ضحي �ضيبداأ تنفيذها مطلع العام املقبل، منها م�ضروع �ضرف 

 100 الرمثا و�ضهل حوران بقيمة  �ضحي جديد خلدمة مناطق 

مليون يورو.

واأ�ضاف اأن حجم امل�ضاعدات الفرن�ضية املقدمة لقطاع املياه من 

العام احلايل وال�ضابق جتاوزت  الفرن�ضية للتنمية خال  الوكالة 

وال�ضرف  امل��ي��اه  خ��دم��ات  نوعية  لتح�ضن  ي���ورو،  مليون   400
ال�ضحي، م�ضيدا بالدعم الفرن�ضي املقدم لقطاع املياه.

واأكد حر�ص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون وال�ضتفادة من 

اخلربات الفرن�ضية، م�ضتعر�ضا خطة قطاع املياه لتاأمن م�ضادر 

مائية جديدة، وتنفيذ خط مياه حماذ لقناة امللك عبد اهلل لرفع 

املائية حتت مظلة  امل�ضادر  والتزويد وحماية  الري  انظمة  كفاءة 

وزارة الزراعة.

وث��م��ن��ت ال�����ض��ف��رة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ق��ط��اع امل��ي��اه باململكة 

الفرن�ضية  احلكومة  اأن  موؤكدة  املتزايدة،  املائية  الأعباء  ملواجهة 

ول�ضيما  اجن��ازات��ه،  وتتابع  الق�ضوى  الأهمية  املياه  قطاع  ت��ويل 

الفاقد وال�ضرف ال�ضحي لنعكا�ضها  ما يتعلق مب�ضاريع معاجلة 

املبا�ضر على حياة املواطنن.

االنباط- عمان

واإدارة  الوطني لاأمن  املركز  اأعلن   

كورونا  اأزم��ة  عمليات  خلية  الأزم���ات/ 

فرو�ص  من  اخللو  فح�ص  اعتماد  عن 

حمددة  خمتربات  عن  ال�ضادر  كورونا 

ل��ل��ق��ادم��ن م���ن ال���ع���راق ال�����ض��ق��ي��ق��ة يف 

ال���دويل ف��ق��ط، لتفاقها  ب��غ��داد  م��ط��ار 

م���ع ال���ربوت���ك���ول ال�����ض��ح��ي امل��ع��ت��م��د يف 

اململكة.

واك���د امل��رك��ز اأن���ه ل��ن ي��ت��م ق��ب��ول اأي 

اآخ���ر  اأي خم��ت��رب  ف��ح�����ص ����ض���ادر ع���ن 

بدء  ي�ضري  حيث  القائمة،  يف  ي��رد  مل 

ال��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ق��رار اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم 

الث��ن��ن امل���واف���ق 30 ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين 

احلايل.

الخصاونة: المستشفى الميداني في الزرقاء سيبدأ 
استقبال مرضى كورونا األسبوع المقبل

رئيس هيئة األركان يتابع التمرين العسكري سيف العرب

 وزير المياه يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون المشترك

 إدارة األزمات تحدد المختبرات المعتمدة لفحص كورونا 
للقادمين من العراق
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�النباط- �إربد

 ط��ال��ب م���زارع���و ال��زي��ت��ون يف حم��اف��ظ��ة 

مادة  من  ملنتجاتهم  ت�سويقية  بحلول  اإرب��د 

زيت الزيتون بعد تكد�سها جراء �سخ كميات 

بالعملية  اأ����س���ر  م���ا  الأ�����س����واق  يف  خ��ارج��ي��ة 

الت�سويقية للإنتاج املحلي من املادة.

التعاونية  كفر�سوم  جمعية  رئي�س  وق��ال 

كفر�سوم  بلدة  يف  ال��رم��ان  ملنتجي  الزراعية 

امل��ه��ن��د���س ع��اه��د ع��ب��ي��دات ، ان���ه وب��ع��د �سري 

العقبات  ببع�س  امل���زارع���ون  ت��ف��اج��اأ  ال��ع��م��ل 

وال��ت��ح��دي��ات م��ن��ه��ا، رف�����س ا���س��ت��ي��ف��اء ال��زي��ت 

ال��زي��ت��ون، واإذا ج���رى ذل��ك  ل��ع�����س��ر  ك���اأج���رة 

ال���رد ع��ال��ي��ة ج���دا م��ق��ارن��ة مع  ت��ك��ون ن�سبة 

اإىل وجود عبوات  ا�سافة  ال�سابقة،  ال�سنوات 

�سغرية اأكرث واأ�سهل مبيعا يف ظل الظروف 

ال�سعبة. املعي�سية 

الريفية  امل��راأة  رئي�س وحدة متكني  وقال 

يف م��دي��ري��ة زراع����ة اإرب����د ع��م��ر ال���ع���ودات اإن 

من  ي�ستكون  املحافظة  يف  الزيتون  مزارعي 

امل���ن���ازل، مطالبني  ال���زي���ت يف  ت��ن��ك  ت��ك��د���س 

احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��دخ��ل وال��دع��م ال��ف��وري قبل 

ت��ف��اق��م امل�����س��ك��ل��ة وزي�����ادة خ�����س��ائ��ره��م امل��ادي��ة 

والإنتاجية.

م��ت��ك��ام��ل��ة  ����س���ن���وي���ة  خ���ط���ة  اإىل  واأ������س�����ار 

احلكومة  تقوم  اأن  منها  الإن��ت��اج،  لت�سريف 

50 باملئة منه، وعمل  ب�سراء كامل الإنتاج اأو 

ح��م��ل��ة ل��ت�����س��وي��ق ال��زي��ت ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 

ا�سحاب  ونقابة  الزراعة  وزارة  بالتعاون مع 

املعا�سر.

�ملفرق -  �النباط يو�شف �مل�شاقبة

اأك����د م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة ال���غ���ذاء وال�����دواء 

اإىل  تتطلع  املوؤ�س�سة  اأن  مهيدات  ن��زار  الدكتور 

ا�ستحداث فروع اأخرى للموؤ�س�سة يف حمافظات 

امل��م��ل��ك��ة وت���ع���زي���زه���ا ورف����ده����ا ب���ع���دد ك����اف من 

املوؤ�س�سة  عمل  نطاق  لتو�سيع  املوؤهلني  املفت�سني 

الرقابي على الغذاء والدواء

واأ�����س����اف خ����لل اف��ت��ت��اح��ه ال���ف���رع اجل��دي��د 

مبنى  يف  وذل���ك  امل��ف��رق  حمافظة  يف  للموؤ�س�سة 

�سهدت  املوؤ�س�سة  اأن  البلدية  ال�����س��وؤون  مديرية 

موؤخرا تو�سعا يف �سلحياتها ومهامها الرقابية 

والتي حظيت بثقة املواطن، كما تتطلب مواكبة 

تو�سيع  خ��لل  م��ن  وذل���ك  امل��ت��زاي��دة  امل�ستجدات 

مظلتها الرقابية

املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م��ه��ي��دات  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

على  للرقابة  الوطنية  املرجعية  املظلة  تعترب 

الغذاء و�سمان �سلمته ومبا يحافظ اأي�سا على 

�سحة و�سلمة املواطنني

اأن وج������ود ف���رع  ال���دك���ت���ور م���ه���ي���دات  واأك�������د 

لتحقيق  رائ������دة  خ���ط���وة  امل���ف���رق  حم��اف��ظ��ة  يف 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة وال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة امل��م��ي��زة يف 

ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س و���س��م��ن اأح�����دث الأ���س�����س 

املتبعة، منوهاً اأن املكتب بكوادره احلالية �سيقوم 

مببا�سرة كافة اأعماله الرقابية وذلك بالتن�سيق 

والتعاون مع جميع اجلهات الر�سمية وال�سعبية 

خلدمة املواطنني

وث��م��ن ال���دك���ت���ور م��ه��ي��دات ت���ع���اون م��دي��ري��ة 

ال�������س���وؤون ال��ب��ل��دي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة م���ع امل��وؤ���س�����س��ة 

الوطنية خلدمة الوطن واملواطن

حمافظ املفرق يا�سر العدوان اأكد من جانبه 

وامل�سركة  املميزة  اجل��ه��ود  ه��ذه  توحيد  اأهمية 

�سبيل جناح  الوطنية يف  املوؤ�س�سات  ما بني كافة 

وجه  اأكمل  على  املطلوبة  باملهام  والقيام  العمل 

ال��ع��م��ل وامل��ح��اف��ظ��ة على  ومب���ا ي�سمن دمي��وم��ة 

اإىل تعزيز  بالإ�سافة  املواطنني،  �سحة و�سلمة 

الرقابة امل�سركة على الغذاء والدواء

رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���ربى ع��ام��ر ن��اي��ل 

ال��دغ��م��ي اأو���س��ح م��ن جانبه اأه��م��ي��ة وج���ود هذا 

املفرق  حمافظة  يف  للموؤ�س�سة  اجل��دي��د  ال��ف��رع 

رقابة  ي�سمن  ومب��ا  الأم��ث��ل  اخل��دم��ات  لتقدمي 

م�����س��رك��ة م���ن اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات 

واملن�ساآت.، م�سريا اإىل ا�ستعداد البلدية لتقدمي 

كل امل�ساعدات والدعم املطلوب لإجناح العمل

با�سمة  املهند�سة  البلدية  ال�����س��وؤون  مديرية 

العمو�س اأكدت ت�ساركية وزارة الإدارة املحلية مع 

املوؤ�س�سة والتي جاءت بناء على دعم م�ستمر من 

املحلية  الإدارة  ال��وزراء ووزي��ر  قبل نائب رئي�س 

لتتمكن  امل��دي��ري��ة  يف  للموؤ�س�سة  مكتبا  لتقدمي 

كوادره من القيام بهذه املهمة

رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة امل���ف���رق امل���ف���رق خ��ريو 

ال��ف��رع يف  ه��ذا  اأهمية وج��ود  اإىل  اأ���س��ار  العرقان 

ب��ه م��ن موقع  مل��ا تتميز  ن��ظ��را  امل��ف��رق  حمافظة 

ا�سراتيجي هام وانت�سارها للزراعة والقطاعات 

ال�سناعية والقت�سادية

حمافظ  التقى  قد  مهيدات  الدكتور  وك��ان  

البلدية  رئي�س  وبح�سور  العدوان  يا�سر  املفرق 

العقيد  ال�سرطة  وم��دي��ر  ال��دغ��م��ي  ن��اي��ل  ع��ام��ر 

خالد الدعجة ومدير مديرية ال�سوؤون ال�سحية 

يف حمافظة املفرق الدكتور هاين اأبو عليم وعدد 

م��ن امل�����س��وؤول��ني  اأك���د خ��لل��ه��ا ال���ع���دوان اأهمية 

ا�ستحداث هذا الفرع يف املحافظة لغايات تنظيم 

العمل امل�سرك.

 مزارعون يطالبون بإيجاد حلول 
تسويقية لمنتجاتهم من زيت الزيتون

مهيدات يفتتح فرعا لمؤسسة الغذاء والدواء في 
المفرق لتوحيد الجهود الرقابية والتفتيش على المنشآت

وظروفها،   حمتوياتها  بكل  ا�ستثنائية  �سنة  كانت  وق��د   ،٢0٢0 �سنة  انتهاء  ق��رب  م��ع 

خمتلفة عن غريها من ال�سنوات التي خلت قبلها، يف كل عام كانت دول العامل تت�سابق يف 

حتقيق اكرب واأهم الجنازات، وتت�سابق املحطات الف�سائية يف اإعل اهم الجنازات التي 

احيانا ونعجب لجن��ازات واخراعات  املجالت، ونفرح  لكل عام ويف جميع  مت حتقيقها 

متت جمددا �ست�سهم يف ا�سعاد الإن�سانية جمعاء، ون�سخر احيانا اأخرى لمور تافهة يراها 

ماذا  الخ��ر،  والعامل  العربي  عاملنا  بني  باملقارنة  ونبداأ  عاملية،  وطفرة  مو�سة،  البع�س 

حققنا يف عاملنا العربي!!!! 

هذا العام كان ا�ستثنائيا اكرث، ارتفعت فيه معدلت الوفيات، معدلت البطالة، ن�سبة 

الفقر، جتمدت الأن�سطة احلياتية واقت�سرت حياتنا اليومية على مار�سة اأن�سطة ب�سيطة 

جدا، مل يعد الواحد منا يلتفت اإىل البحث عن مظاهر الرفاهية بقدر الهتمام بتح�سيل 

باإعداد  اإح�سائيات متعلقة  اأ�سبحت عبارة عن ن�سرة  لقمة العي�س، حتى ن�سرات الخبار 

امل�سابني بفريو�س كورونا، اإعداد املتوفني، اإعداد الذين غادروا امل�سايف، ل اأكرث ول اأقل، 

ونظل ننتظر اإىل ان تنتهي ن�سرة الخبار لنتنف�س ال�سعداء انه ل حظر �سامل يف الأيام 

القادمة. 

اقول ملن يطالب باحلظر ال�سامل، اذهب اىل و�سط البلد  يف مدينة عمان، العا�سمة، 

واخر  القدمية  ملب�سه  يبيع  رجل  هنا  يومهم،  قوت  يجدون  ل  اأنا�س  ق�س�س  لت�ساهد 

يبيع اأغرا�س بيته، وام خلم�سة اأطفال، راأيتها تبيع زجاجات املاء للنا�س، ومعها اأطفالها 

الثلثة،  اكربهم بعمر �سنتني، والآخ��ران ينامان يف عربة اأطفال جترها امامهاو معها 

اأينما جتولت، واأما اطفالها الثنني الآخران وهما الكرب، فقد تركتهما يف البيت وحدهما 

دون جلي�س. باهلل عليك يا من تطلب احلظر قل يل من اأين �ستطعم  هذه املراأة امل�سكينة 

اأطفالها ، هي  ومن مثلها من الفقراء املعدمني ، ومن اأين �سياأتي هوؤلء بثمن اخلبز.

ان هذه ب�سعة م�ساهد يومية من مئات احلالت الجتماعية،..!!!!

�سنوات  ق��دمي، وظاهرة موجودة من  الفقر  ب��اأن  ه��ذا  اأحدهم على كلمي  يعلق  وق��د 

طويلة، ومل يت�سبب الفقر يف موت احد، لكن الفريو�س خطري، ويوميا يح�سد ع�سرات 

الأرواح.

ال�سحية  بالقواعد  الل��ت��زام  م�سوؤولية  اجلميع  على  ج��دا،  ب�سيط  حل  هناك  ب�سيطة 

اأح�سن حال، احلل  والتباعد الجتماعي واللتزام النظافة وعندها �ست�سري الأمور على 

باأيدينا، ولنرك الفقراء يك�سبون رزق يومهم وكفاهم ما هم فيه من �سعف وقلة حيلة... 

د. نهاية القاسم

كورونا ولقمة العيش

62 وفاة و 5025 إصابة بفيروس كورونا 

 الهاشمية : استحداث بكالوريوس التسويق الرقمي 
وماجستير التغذية السريرية وسالمة الغذاء 

مجلس االعتماد يقر تطبيق معايير االعتماد النهائي للتخصصات المطروحة بالجامعات

ندوة المكتبة كمحرك للتغيير في مؤسسة »شومان«

الخصاونة يوجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
عدم المغاالة في أسعار السلع

�النباط-عمان

التاأكيد  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ج���ّدد   

اللزمة  الإج��راءات  باتخاذ  املعنّية  واملوؤ�ّس�سات  ال��وزارات  على 

ل�سمان عدم املغالة يف اأ�سعار ال�سلع، وتفعيل الأدوات الرقابّية 

والقانونّية ل�سمان ذلك.

ج���اء ذل���ك خ���لل اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا جم��ل�����س ال����وزراء 

وزير  قّدمته  اإيجاز  اإىل  خللها  ا�ستمع  والتي  الأربعاء،  اليوم 

��ن��اع��ة وال��ّت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن م��ه��ا ال��ع��ل��ي ح���ول ال��و���س��ائ��ل  ال�����سّ

ال�سلع واملواّد الأ�سا�سّية. اأ�سعار  القانونّية ل�سبط 

واأّكدت العلي اأن وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين لديها 

ممار�سات  اأي  ل�سبط  الكافية  والرقابية  القانونية  الأدوات 

ت��خ��ال��ف ال���ق���ان���ون، م�����س��ت��ع��ر���س��ة ج��ه��ود ال������وزارة وامل��وؤ���س�����س��ات 

ق���د حت�����س��ل،  اأي جت�����اوزات  ل�����س��ب��ط  ال��ع��لق��ة  ال��رق��اب��ي��ة ذات 

الغاية،  لهذه  اليومية  والتفتي�س  الرقابة  وتكثيف جهود فرق 

واتخاذ الإجراءات اللزمة بحق املخالفني.

الأ�سا�سية  ال�سلع  من  اململكة  خم��زون  اأّن  العلي  بينت  كما 

اآمن ومب�ستويات جيدة.

على �سعيد اآخر، اأكد رئي�س الوزراء على الوزارات واجلهات 

اللزمة  الحتياطات  واأخ��ذ  التام  ال�ستعداد  ���س��رورة  املعنية 

للتعامل مع احلالة اجلوية املتوقعة خلل الأيام املقبلة.

واأقّر جمل�س الوزراء نظاماً معدًل لنظام املطاعم ال�سياحية 

٢0٢0، وذلك لتنظيم �سروط ترخي�س املطاعم  الأردنية ل�سنة 

اللزمة لعملها. املتطلبات  ال�سياحية وجميع 

كما وافق جمل�س الوزراء على اتفاقّية مع حكومة جمهورية 

بال�سرائب  يتعّلق  فيما  ال�سريبي  الزدواج  لإنهاء  �سنغافورة 

على الدخل، ومنع التهّرب من ال�سرائب وجتّنبها.

جمل�س  ت�سكيل  اإع��ادة  اأي�ساً  املجل�س  قرر  اآخ��ر،  �سعيد  على 

فا�سل  غ��ي��ث  ب��ت��ع��ي��ني  وال��ت��ل��ف��زي��ون  الإذاع������ة  م��وؤ���ّس�����س��ة  اإدارة 

ال��ط��راون��ة رئ��ي�����س��اً م��ت��ف��رغ��اً، وع�����س��وّي��ة ك���ّل م���ن: م��دي��ر ع��ام 

موؤ�ّس�سة الإذاعة والتلفزيون، ومدير التوجيه املعنوي، ونقيب 

الفنانني، ونقيب ال�سحفيني، وناجح اأبو الزين، وي�سر ح�ّسان، 

وحممد يون�س العبادي، والدكتور خلف الطاهات.

حمافظة  عزمي  الدكتور  الأ�ستاذ  تعيني  املجل�س  ق��ّرر  كما 

والأ����س���ت���اذة ال��دك��ت��ورة م��ي�����س��اء ب��ي�����س��ون ع�����س��وي��ن يف جمل�س 

التعليم العايل عن فئة الأكادمييني.

وق����ّرر امل��ج��ل�����س ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور ���س��اه��ر ال�����س��واب��ك��ة م��دي��راً 

ال��ع��اّم��ة، وذل��ك بعد ح�سوله على  الإح�����س��اءات  ل��دائ��رة  ع��اّم��اً 

لنتائج  وفقاً  للوظيفة،  املتقّدمني  جميع  بني  العلمات  اأعلى 

الوظائف  على  التعيني  نظام  بح�سب  اأج��ري��ت  التي  امل�سابقة 

املدنّية،  اخلدمة  دي��وان  اأج��راه��ا  التي  والختبارات  القيادّية، 

ومقابلت اللجنة الوزارّية للختيار والتعيني على الوظائف 

القيادّية.

�النباط- عمان

اإ���س��اب��ة  و50٢5  وف���اة   6٢ ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

لريتفع  الرب��ع��اء،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س 

العدد الإجمايل اإىل ٢44٢ وفاة و 1980٢1 اإ�سابة.

العا�سمة  1510 حالة يف حمافظة  على  الإ�سابات  وتوّزعت 

ح��الت يف   509 منها  اإرب���د،  ح��ال��ة يف حمافظة  و1٢50  ع��ّم��ان، 

ح��ال��ة يف  ال���زرق���اء، و369  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  ال��رم��ث��ا، و4٢5 

حمافظة املفرق، و351 حالة يف حمافظة البلقاء، و٢93 حالة 

و160  العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و٢٢٢  ج��ر���س،  حمافظة  يف 

حالة يف حمافظة عجلون، و1٢8 حالة يف حمافظة معان، منها 

40 حالة يف البرا، و1٢٢ حالة يف حمافظة الكرك، و98 حالة 

يف حمافظة ماأدبا، و97 حالة يف حمافظة الطفيلة.

الوزراء ووزارة  رئا�سة  ال�سادر عن  الإعلمي  املوجز  واأ�سار 

 64461 ال�سحة اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 

دِخ���ل���ت ال��ي��وم للعلج 
ُ
ح��ال��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ت��ي اأ

حالة   176 غ���ادرت  بينما  ٢53ح��ال��ة،  املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف 

�سفائها. بعد  امل�ست�سفيات 

العلج يف  تتلّقى  التي  اإجمايل عدد احل��الت  اأن  اإىل  ولفت 

امل�ست�سفيات حالّياً بلغ ٢0٢7 حالة، منهم 47٢ حالة على اأ�سّرة 

احلثيثة. العناية 

يف  ال��ي��وم  �سفاء  حالة   5685 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ال�سفاء  ح��الت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل 

131181 حالة.

لي�سبح  ال��ي��وم،  اأج��ري  ٢7098 فح�ساً خم��ربّي��اً  اأن  واأ���س��اف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  لفتا  فح�ساً،   ٢435340 الآن  وحتى 

الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 5ر18 باملئة.

ودع����ت ال�������وزارة اجل��م��ي��ع اإىل الل����ت����زام ب����اأوام����ر ال���ّدف���اع، 

واّت���ب���اع ���س��ب��ل ال��وق��اي��ة، خ�����س��و���س��اً ارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع��دم 

متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً،   ٢0 من  لأك��رث  التجّمعات  اإقامة 

عدوى  من  للوقاية  ال��وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية  احلملة 

اأ�سرهم وجمتمعهم  الأفراد حلماية  فريو�س كورونا وت�سجيع 

)#بحميهم(.

�النباط-عمان

الها�سمية  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  َع��َق��َد 

ام�س  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��رب  جل�سة 

رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة   ٢0٢0-11-٢5 الأرب�����ع�����اء 

امل��ج��ل�����س م���ع���ايل ال���ع���ني ال���دك���ت���ور ي��ا���س��ني 

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  وح�سور  احل�سبان 

واأع�ساء  ال��زب��ون  العبداحلق  ف��واز  الدكتور 

امل��ج��ل�����س وه�������������م           الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

جمدالدين خم�س، والأ�ستاذ الدكتور حممد 

بني �سلمة، والأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد 

الدكتور ماأمون عكرو�س،  حمدان، والأ�ستاذ 

والدكتور  �سفاغوج،  ينال  الدكتور  والأ�ستاذ 

ف��اي��ز ال��رب��ي��ع، وال���دك���ت���ور اأح���م���د ع��ل��ي��م��ات، 

رفعت  والدكتور  العمو�س،  ح�سني  والدكتور 

وال�سيد  ال�سا�ساين،  ماهر  وال�سيد  الطويل، 

رائد اخلزاعلة.

ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ع����دًدا م��ن امل��و���س��وع��ات 

مقدمتها   ويف  اأعماله  ج��دول  على  امل��درج��ة 

م���ت���اب���ع���ة امل���خ���اط���ب���ات ال���ر����س���م���ي���ة لإن�������س���اء 

هو  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى 

و�سحية  وتنموية  تعليمية  حيوية  ���س��رورة 

الب�سري  ال��ط��ب  كلية  طلبة  ت��دري��ب  ب��ه��دف 

التمري�س،  ال�سحية:  الكليات  وجميع طلبة 

ال�����س��ي��دل��ة، ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

وغ���ريه���ا وم��ع��اجل��ة ال��ع��ام��ل��ني يف اجل��ام��ع��ة 

واآليات  املحلي،  املجتمع  وخدمة  وعائلتهم 

واملجتمع  للطلبة  الهام  امل�سروع  هذا  اإجن��اح 

جهود  املجل�س  ن  َثمَّ كما  وللجامعة.  املحلي 

رئي�س املجل�س ومتابعاته يف اإن�ساء م�ست�سفى 

اجل��ام��ع��ي وخم��اط��ب��ات��ه امل�����س��ت��م��رة لإجن����از 

ل��ل��ج��ام��ع��ة وطلبتها  احل��ي��وي  امل�����س��روع  ه���ذا 

وامل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي يف حم���اف���ظ���ة ال����زرق����اء 

واملحافظات الأخرى وللوطن ب�سكل عام.

َر امل��ج��ل�����س اإح����ال����ة ا���س��ت��ح��داث  ك���م���ا ّق�������رَّ

والعلوم  القت�ساد  كلية  يف  الت�سويق  ق�سم 

الإدارية ملنح درجة البكالوري�س يف الت�سويق 

ال���رق���م���ي، وا����س���ت���ح���داث ق�����س��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل���ع���ل���وم���ات يف ك��ل��ي��ة الأم������ري احل�����س��ني ب��ن 

ملنح  املعلومات  لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل 

درجة البكالوريو�س يف تكنولوجيا معلومات 

ماج�ستري  ب��رن��ام��ج  وا���س��ت��ح��داث  الأع���م���ال، 

ال��ت��غ��ذي��ة ال�����س��ري��ري��ة و���س��لم��ة ال���غ���ذاء اإىل 

ملناق�ستها  امل��ج��ل�����س  يف  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

ورفع التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها. كما ناق�س 

امل��ج��ل�����س ع�����دًدا م���ن امل���و����س���وع���ات الأخ�����رى  

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال�������س���اأن الأك�����ادمي�����ي وال��ب��ح��ث��ي 

والإداري يف اجلامعة.

نقدر  الها�سمية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 

ال���ذي ي�سم  اأم��ن��اء اجل��ام��ع��ة  ج��ه��ود جمل�س 

التخطيط  يف  لنا  عوًنا  وهم  متميزة  كوكبة 

والبحثي  العلمي  التميز  وحتقيق  والتنفيذ 

للجامعة.

�النباط- عمان

و�سمان  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  هيئة  جمل�س  اأق���ر 

جودتها املوافقة على تطبيق معايري العتماد النهائي للتخ�س�سات 

الأكادميية املطروحة يف اجلامعات.

النهائية  الع��ت��م��اد  م��ع��اي��ري  اإن  الأرب���ع���اء،  ام�����س  الهيئة  وق��ال��ت 

والبيئة  ال��ت��دري�����س  وحم��ت��وى  التعليمية  الدارة  ج���ودة  على  ت��رك��ز 

ب�سمان  املتعلقة  والم��ور  والتقييم  التدري�س  واآليات  التكنولوجية 

جودة الربامج الكادميية، ل�سمان اإك�ساب الطالب مهارات وكفايات 

تتنا�سب مع التطور التكنولوجي، و�سيحدد املجل�س الآليات املنا�سبة 

لتنفيذها بالت�ساركية مع ا�سحاب العلقة.

كما وافق املجل�س يف جل�سته تراأ�سها رئي�س الهيئة الدكتور ظافر 

ال�سرايرة اليوم، على و�سع اآليات جديدة لتطوير امتحان الكفاءة 

اجلامعي وعقد ور�س مع ا�سحاب العلقة لبناء منظومة ت�ساركية 

مع خرباء التعليم العايل واجلامعات والكليات اجلامعية املتو�سطة 

والقطاع اخلا�س والنقابات املهنية.

جلامعة  العام  العتماد  ا�ستمرارية  على  كذلك  املجل�س  وواف��ق 

احل�سني التقنية بطاقة ا�ستيعابية قدرها 1845 طالباً، وا�ستمرارية 

امليكانيك،  ه��ن��د���س��ة  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�س�سات  اخل��ا���س  الع��ت��م��اد 

وهند�سة الطاقة، والهند�سة الكهربائية يف جامعة احل�سني التقنية، 

وا�ستمرارية العتماد اخلا�س لتخ�س�سات بكالوريو�س اإدارة الكارثة 

املدنية،  للحماية  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  اأكادميية  يف 

الطبي  ال�سعاف  بكالوريو�س  لتخ�س�سات  العتماد  وا�ستمرارية 

امليكانيكية  والهند�سة  وال�سلمة،  الإط��ف��اء  وهند�سة  املتخ�س�س، 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  اأكادميية  يف  املتجددة  الطاقة 

اأمناء  جمل�س  ت�سكيل  اإع��ادة  على  املجل�س  وواف��ق  املدنية.  للحماية 

كلية الأمرية ثروت اجلامعية املتو�سطة

 �النباط-عمان

 تعقد مكتبة عبد احلميد �سومان ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ام�س 

الأربعاء، ندوة املكتبة كمحرك للتغيري اخلام�سة، والتي تتناول عمل 

املكتبات يف ظل اجلائحة مب�ساركة خمت�سني دوليني، وذلك على مدى 

يومني وعرب من�سة )زووم( وموقع املوؤ�س�سة على )الفي�س بوك(.

دولية  الأرب��ع��اء واخلمي�س، من��اذج  وت�ستعر�سالندوة خلل يومي 

وي��ط��ور خدماته ويخلق  يغلق  اأن  ق��رر  م��ن  ودرو�����س م�ستفادة ح��ول 

املعرفة وتقدمي الربامج والفعاليات عن  الفر�س اجلديدة لإي�سال 

بعد، ومن اأعاد فتح مكتبته وعمل ب�سورة هجينة مع اتخاذ التدابري 

ال�سحية اللزمة.

وي�سارك يف ندوة اليوم الأول التي جاءت بعنوان » املكتبة كمحرك 

للتغيري يف الو�سع الطبيعي اجلديد«، فان فليمريين- رئي�س جمعية 

املكتبات ومراكز املعلومات الأوروبية ومدير مكتبة اأوتريكت/هولندا، 

وج��ون زاب��و- مكتبي املدينة يف مكتبة لو�س اأجنلو�س العامة، تن�سم 

فالنتينا  �سومان  احلميد  عبد  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة  اإليهم 

ق�سي�سية.

وتاأتي ندوة اخلمي�س بعنوان »مكتبات الأطفال واليافعني- املكتبة 

كمحرك للتغيري يف الو�سع الطبيعي اجلديد«، حيث �سي�سارك فيها 

نيك ت�سانديل- مدير موؤ�س�سة Dialogue Works  للخدمات 

التعليمية، وجون بيتي- مدير تطوير الأعمال و�سارة كوتون-م�سوؤولة 

الربامج الإبداعية من مكتبة Seven Stories، ين�سم اإليهم نزار 

احلمود وحممد اجلغبري-اأخ�سائيي اأن�سطة من مكتبة درب املعرفة يف 

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان.
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قال العني الدكتور طالل ال�شرفات اإن الو�شاية الها�شمية على املقد�شات يف القد�س ال�شريف 

واأن االحرتام  االأر�س  الواقع على  وتغيري  التهويد  القد�س من  االأ�شا�شية حلماية  ال�شمانة  هي 

الذي يحظى به جاللة امللك على امل�شرح الدوىل منع غري ذي مرة االعتداءات اال�شرائلية على 

اأحمر االأمر الذي خلق �شغطاً دولياً على  املقد�شات من خالل التاأكيد على اعتبار القد�س خطاً 

اإ�شرائيل للتوقف عن اإجراءات التهويد واالقتحام، وو�شع الدور الها�شمي يف مدينة القد�س دوراً 

ماثاًل يف ذهن املجتمع الدويل.

ال��دف��اع الوطني  ال��دار���ش��ني يف كلية  األ��ق��ي��ت ع��ل��ى  ال�����ش��رف��ات يف حم��ا���ش��رة  ال��دك��ت��ور  واو���ش��ح 

الدولة  لقيام  القانوين  االأ�شا�س  اأن  بها  الها�شميني  وعالقة  ال��دويل  القانون  يف  القد�س  ح��ول 

رقم  الدويل  االأمن  جمل�س  من  ال�شادر  التق�شيم  بقرار  ا�شرائيل  قبول  عند  ماثل  الفل�شطينية 

ي�شكل  بها  ال��دويل  االع��رتاف  لغايات  به  ا�شرائيل  قبول  ا�شرتط  وال��ذي  الالجئني،  وع��ودة   ١٨١

اأو�شال  وتقطيع  واال�شتيطان  التهويد  اإج��راءات  رغم  الفل�شطينية  الدولة  لقيام  قانونياً  اأ�شا�شاً 

الدولتني من حمتواه من  الدولية حلل  ال�شغوط  اإفراغ  اأجل  الفل�شطينية من  الدولة  م�شروع 

خالل اإجراءات اأحادية اجلانب على االأر�س وفق �شياق �شيا�شة االأمر الواقع.

احلل  �شمولية  على  اك��دت  االإ�شرائيلية  االأردن��ي��ة  ال�شالم  اتفاقية  اأن  ال�شرفات  العني  وب��ني 

للق�شية الفل�شطينية، ولمَ تتخذ اجلانب الثنائي املجرد بالرغم من احلالة اال�شتباقية املفاجئة 

يقبل  ال  خياراً  باعتباره  القد�س  يف  االأردين  بالدور  واالل��ت��زام  اأو�شلو  اتفاق  توقيع  رافقت  التي 

اأو التجزئة. الت�شرف 

التوظيف  ي��ويل  االأردن  اأن  ال�شرفات  اأك��د  الكلية  يف  الدار�شني  اأ�شئلة  على  رده  معر�س  ويفيِ 

خماطر  اإىل  وينبه  الدولية  املحافل  يف  الدولتني  وح��ل  الدولية  ال�شرعية  ل��ق��رارات  ال�شيا�شي 

التطرف، مبيناً  تنامي خطاب  اىل  وتوؤدي  االو�شط  ال�شرق  ال�شراع يف  �شتوؤجج  التي  اال�شتيطان 

االأ�شا�س  ال��دويل  القانون  قواعد  ي��ويل  االوروب��ي  االحت��اد  االأخ�س يف  وعلى  ال��دويل  املجتمع  اأن 

وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  واإقامة  م�شريه  تقرير  بحق  الفل�شطيني  املطلب  لن�شرة  االأخالقي 

القد�س.

ورداً على �شوؤال حول انعكا�س انتخاب االإدارة االأمريكية اجلديدة على فر�س احلل ال�شيا�شي، 

العوامل  من  �شيكونان  الفل�شطيني  االنق�شام  واإن��ه��اء  العربي  التوحد  اأن  ال�شرفات  العني  اأك��د 

االردن  ان  مبيناً  ال���دويل  االهتمام  دائ���رة  اإىل  والقد�س  الفل�شطينية  الق�شية  الإع���ادة  الفاعلة 

وح�شا�شية  وال�شيا�شي  االقت�شادي  الظرف  ودقة  اجلائحة  اآثار  رغم  اأ�شا�شية  ب��اأدوار  حالياً  يقوم 

العالقات الدولية واالإقليمية يف هذه املرحلة.

والدينية  والتاريخية  ال�شيا�شية  املحاور  حول  مو�شعة  ن��دوة  تخللت  التي  املحا�شرة  وح�شر 

وبع�س  االأردن  من  الكلية  يف  وال��دار���ش��ني  التوجيه  هيئة  واأع�شاء  ورئي�س  الكلية  اآم��ر  للقد�س 

وال�شديقة. ال�شقيقة  الدول 

د.طالل الشرفات

األردن يقوم بدور اساسي إلعادة 
فلسطين لدائرة االهتمام رغم كورونا
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املوؤ�ش�شي  االأداء  لتطوير  دولة  وزير  اأ�شادت   

ال���ت���ي حققها  ب��ال��ن��ج��اح��ات  ال��ع��ج��ارم��ة  راب���ع���ة 

واالأف�������راد  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االأردن 

التميز  جائزة  من  االأوىل  ال��دورة  يف  امل�شاركني 

يف  نتائجها  اإع���الن  مت  التي  العربي  احلكومي 

حفل افرتا�شي، اليوم االأربعاء.

واأك�����������دت ال����ع����ج����ارم����ة ح����ر�����س احل���ك���وم���ة 

عبداهلل  امللك  جاللة  من  م�شتمرة  وبتوجيهات 

ال����ث����اين، ع��ل��ى دع����م ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي ال���ذي 

م���ن ���ش��اأن��ه ت��ن��ف��ي��ذمَ ال������روؤى واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

اإطالق هذه  اأن  امل�شتقبلية، مو�شحة  احلكومية 

العربي،  الر�شمي  احل��ر���س  ع��ن  يعرب  اجل��ائ��زة 

يف  االإداري  والتميز  والتح�شني  التطوير  على 

ال��ك��ف��اءات احلكومية  وي��ك��ّرم  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

ال��ع��رب��ي��ة، وي��خ��ل��ق ف��ك��راً ق��ي��ادي��اً اي��ج��اب��ي��اً ل��دى 

احلكومية. القطاعات 

ودع������ت ال���ع���ج���ارم���ة االأف���������راد وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

من  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  يف  للم�شاركة  احل��ك��وم��ي��ة 

للتنمية  العربية  املنظمة  تنظمها  التي  اجلائزة 

االإدارية التابعة جلامعة الدول العربية وبدعم 

م��ن ح��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

امل�شاركني  جت��رب��ة  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ال�شقيقة، 

يف ال���دورة االأوىل ال��ت��ي ع��ق��دت يف ظ��ل ظ��روف 

اأف�شل. نتائج  لتحقيق  ا�شتثنائية 

االإداري���ة  للتنمية  العربية  املنظمة  واأعلنت 

نتائج الدورة االأوىل اليوم، حيث فاز من االأردن 

ك��ل م��ن ���ش��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة / ب��رن��ام��ج 

تكافل”   “ املحتاجة  لالأ�شر  التكميلي  ال��دع��م 

لتنمية  عربي  حكومي  م�شروع  اأف�شل  فئة  عن 

املجتمع.

ال�������ش���واق���ني  ت���رخ���ي�������س  اإدارة  ف�������ازت  ك���م���ا 

واملركبات / م�شروع الرتخي�س املتنقل عن فئة 

العقيد  وفاز  حكومية،  تطويرية  جتربة  اأف�شل 

ا�شت�شاري  ال��ط��راب�����ش��ة  ال��دي��ن  ���ش��الح  ال��دك��ت��ور 

عن  امللكية  الطبية  اخلدمات   / القلب  جراحة 

فازت  فيما  عربي،  حكومي  موظف  اأف�شل  فئة 

املركز الوطني للبحوث  الدكتورة منى م�شعل/ 

اأف�����ش��ل م��وظ��ف��ة حكومية  ف��ئ��ة  ال���زراع���ي���ة ع���ن 

عربية.

ملختلف  ال��رت���ش��ح  طلبات  ع��دد  ان  اإىل  ي�شار 

تر�شح  طلبا،   ١24 بلغ  االأردن  يف  اجلائزة  فئات 

االأداء  ت��ط��وي��ر  وزارة  واأو����ش���ح���ت   .39 م��ن��ه��ا 

ت�شكيل  مت  الطلبات  تقييم  لغاية  اأن��ه  املوؤ�ش�شي 

ف��ري��ق ف��ن��ي م��ن خ����رباء يف ال��ت��ق��ي��ي��م امل��وؤ���ش�����ش��ي 

القطاع  من  ومقيمني  احلكومية،  اجلهات  من 

اخل����ا�����س واجل����ام����ع����ات احل���ك���وم���ي���ة، ل���درا����ش���ة 

والتن�شيب  حم���ددة  لفئات  الرت�شيحات  وف���رز 

من  عدد  من  امل�شّكلة  العليا  التوجيهية  للجنة 

الرت�شيحات  اعتماد  لغايات  العطوفة  اأ�شحاب 

واأ���ش��ارت  اجل��ائ��زة.  يف  اململكة  لتمثيل  النهائية 

تهدف  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  اأن  اإىل 

اإىل ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي يف ال���دول 

والرتكيز  ايجابي  قيادي  فكر  وخلق  العربية، 

يف  امل�شتمر  والتطوير  العام  االأداء  حت�شني  على 

اعتبار  اإىل  الفتة  العربية،  احلكومية  االأجهزة 

وال�����ش��ي��ا���ش��ات/  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االأداء  ت��ط��وي��ر  اإدارة 

يف  االأول��وي��ة  ذات  وامل�شروعات  امل�شرعات  وح��دة 

ل��ل��ج��ائ��زة يف  ال��ع��ام  ال����وزراء ه��ي املن�شق  رئ��ا���ش��ة 

ملراجعة  الفنية  اللجنة  رئي�س  وكذلك  االأردن، 

املوؤهلة. الطلبات  وتر�شيح 

١5 فئة موزعة  اأن اجلائزة ت�شمل  واأو�شحت 

واملوؤ�ش�شات،  االأفراد  هما  رئي�شيتني  فئتني  على 

اأف�شل وزير  الفردية فئات  حيث ت�شم اجلوائز 

ع��رب��ي، واأف�����ش��ل حم��اف��ظ، واأف�����ش��ل م��دي��ر ع��ام 

لهيئة اأو موؤ�ش�شة، واأف�شل مدير بلدية واأف�شل 

موظف حكومي وموظفة حكومية.

رئي�شية  اإىل  املوؤ�ش�شية  اجلوائز  تنق�شم  كما 

وزارة  اأف�����ش��ل  الرئي�شية  ت�شم  حيث  وف��رع��ي��ة، 

عربية، واأف�شل هيئة اأو موؤ�ش�شة حكومية، فيما 

ت�شم اجل��وائ��ز ال��ف��رع��ي��ة ف��ئ��ات اأف�����ش��ل م��ب��ادرة 

م�شروع  واأف�شل  حكومية،  تطويرية  جتربة  اأو 

عربي لتمكني ال�شباب، واأف�شل م�شروع حكومي 

ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ر ال�����ش��ح��ة وت��ط��وي��ر 

م�شروع  اأف�����ش��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  البنية 

تطبيق  واأف�شل  املجتمع  لتنمية  عربي  حكومي 

حكومي ذكي.

االنباط- عمان

طلبة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دع���ت   

ال��ث��ان��وي��ة ال���ع���ام���ة امل�����ش��ج��ل��ني ل��الم��ت��ح��ان 

رقم  على  للح�شول   ،2020 لعام  التكميلي 

ال��راب��ط  م��ن خ��الل  بهم  اخل��ا���س  اجللو�س 

 exams.moe.gov.jo االإلكرتوين 

املقبل  االأح���د  ي��وم  تفعيله  �شيجري  ال���ذي 

امل���واف���ق ل��ل��ت��ا���ش��ع وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ال�����ش��ه��ر 

احلايل.

وقال مدير اإدارة االمتحانات يف الوزارة 

للطلبة  ���ش��ي��وف��ر  ال���راب���ط  اإن  ح���م���اد،  ع��ل��ي 

اإىل رق��م اجل��ل��و���س، ا�شم  ب��االإ���ش��اف��ة  اأي�����ش��ا 

القاعة التي �شيتقدم فيها لالمتحان فيها، 

ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا يف طلب  ال��ت��ي ق����ام  وامل���ب���اح���ث 

اال�شرتاك االإلكرتوين.

وا�����ش����اف يف ت�����ش��ري��ح ل���وك���ال���ة االأن���ب���اء 

ت�شليم  �شيتم  اأن��ه  االرب��ع��اء،  اليوم  االأردن��ي��ة 

قبل  م��ن  للطلبة  ورق��ي��ا  اجللو�س  بطاقات 

يتقدم  امتحان  ي��وم  اأول  يف  القاعة  رئي�س 

الطالب. فيه 

ودعا حماد الطلبة اإىل تدقيق املواد التي 

عليها  االط��الع  بعد  بها  لالمتحان  �شجلوا 

اأنه  مبينا  االإل��ك��رتوين،  الرابط  طريق  عن 

يف حال وجود اأي خطاأ يف املعلومات الواردة 

اإر���ش��ال طلب  ال��ط��ال��ب  فعلى  ال��ب��ط��اق��ة،  يف 

املخ�ش�شة  اخل��ان��ة  يف  ل��ل��خ��ط��اأ  ال��ت�����ش��وي��ب 

ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ع��ل��ى ن��ف�����س ال�����ش��ف��ح��ة ال��ت��ي 

يتيحها الرابط االإلكرتوين.

اأن هذه  اإدارة االمتحانات  واأو�شح مدير 

ال��وزارة على  اإط��ار حر�س  اخلطوة تاأتي يف 

الوبائي  للو�شع  وم��راع��اة  الطلبة  �شالمة 

مديريات  يف  لالكتظاظ  وجتنبا  ال��راه��ن، 

والتعليم. الرتبية 

االنباط- عمان

االأردين  اال�شرتاتيجيات  منتدى  نظم   

ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز امل�����ش��ري ل��ل��درا���ش��ات 

االق����ت���������ش����ادي����ة ج���ل�������ش���ة ح�����واري�����ة ب���ع���ن���وان 

املتحدة  الواليات  التجارية مع  “االتفاقيات 
االأمريكية- حالتا االأردن وم�شر”.

وقال نائب رئي�س الهيئة االإدارية ملنتدى 

اإن  ق��ع��وار،  ك��رمي  االأردين  اال�شرتاتيجيات 

املوؤ�ش�شتني  التعاون بني  اجلل�شة تعد باكورة 

مب��وج��ب ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل��وق��ع��ة اأخ���ريا 

لتبادل اخلربات واللقاءات حول املو�شوعات 

ال���ت���ي ت��ه��م ال��ب��ل��دي��ن واإج��������راء ال���درا����ش���ات 

امل�شرتكة واالأبحاث ذات االهتمام امل�شرتك.

واأ�شاف يف بيان، ام�س االأربعاء، اأن توقيع 

املنتدى  جهود  �شمن  ي��اأت��ي  االتفاقية  ه��ذه 

ال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز االأب��ح��اث  اأط���ر  لتعزيز 

املماثلة يف املنطقة والعال بهدف اال�شتفادة 

من اخلربات املختلفة يف املجال االقت�شادي.

وع����ر�����س امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ت��دى 

اإب���راه���ي���م ���ش��ي��ف، الأه�����م ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وال���والي���ات  االأردن  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  ب��ات��ف��اق��ي��ة 

املتحدة، وكيفية تطورها منذ ان�شاء املناطق 

عليها،  امل��رتت��ب  واالأث���ر  امل��وؤه��ل��ة  ال�شناعات 

مبينا اأن االأردن يعد اأول دولة عربية وقعت 

املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  ح��رة  جت���ارة  اتفاقية 

االأمريكية والرابعة عاملياً.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف��وائ��د امل��رتت��ب��ة على 

االأردن  ب�����ني  احل�������رة  ال����ت����ج����ارة  ات���ف���اق���ي���ة 

�شيف  اأ���ش��ار  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  وال��والي��ات 

ال�����ش��وق  اإىل  االأردن����ي����ة  ال�������ش���ادرات  اأن  اإىل 

االأمريكية ل تتجاوز 9ر٨ مليون دينار قبل 

امل�شتوردات  كانت  حني  يف  االتفاقية،  اإب���رام 

االأردن�����ي�����ة م���ن ال�������ش���وق االأم���ريك���ي���ة ت�����ش��ل 

وك��ان  ١994؛  ل��ع��ام  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   233 اإىل 

املتحدة.  الواليات  ل�شالح  التجاري  امليزان 

التجارة  اتفاقية  توقيع  بعد  ان��ه  اإىل  ولفت 

قيمة  ارتفعت  املتحدة،  الواليات  مع  احل��رة 

االأمريكية  االأ�شواق  اإىل  االأردنية  ال�شادرات 

امل���ي���زان  يف  ال���ع���ج���ز  ت��ق��ل��ي�����س  اإىل  اأدى  م���ا 

التجاري مع اجلانب االأمريكي.

���ش��ن��اع��ة  اأن  اإىل  ���ش��ي��ف  ال���دك���ت���ور  وب����ني 

ه��ذه  م��ن  االأك���رب  امل�شتفيد  ه��ي  امل��ن�����ش��وج��ات 

من  االأك��رب  الن�شبة  ت�شكل  حيث  االتفاقية، 

االتفاقية،  هذه  مبوجب  ال�شادرات  اإجمايل 

اإىل الواليات  كما �شكلت ال�شادرات االأردنية 

امل��ت��ح��دة م��ا ي��ق��ارب 23 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل 

ن�شبة ال�شادرات املحلية العام املا�شي.

البحوث  ومدير  التنفيذي  املدير  وقالت 

ب��امل��رك��ز امل�����ش��ري ل��ل��درا���ش��ات االق��ت�����ش��ادي��ة 

ال���دك���ت���ورة ع��ب��ل��ة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف، اأن ه��ن��اك 

فجوة كبرية تتمثل يف زيادة العجز التجاري 

بني م�شر والواليات املتحدة، فقد بلغ حجم 

 ،20١9 ع���ام  دوالر  م��ل��ي��ار  4ر5  امل�����ش��ت��وردات 

مليارات   3 بقيمة  م�شرية  ���ش��ادرات  مقابل 

دوالر فقط.

واأ�شارت اإىل ان اتفاقية ال�شناعات املوؤهلة 

حجم  زي��ادة  يف  ا�شهمت  واأمريكا  م�شر  بني 

املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  امل�شرية  ال�����ش��ادرات 

خالل الفرتة من 2005 – 20١9 بنحو مليار 

املالب�س  يف  ال�شادرات  ه��ذه  وتركزت  دوالر، 

اجلاهزة، م�شرية اإىل اأن العالقات التجارية 

اتفاقية  توقيع  اإىل  تتطور  ل  البلدين  بني 

جتارة حرة بعك�س جتربة االأردن.

احت����اد  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  واق�������رتح 

ال�����ش��ن��اع��ات امل�����ش��ري��ة حم��م��د ق��ا���ش��م، بحث 

ال�������ش���ب���ل امل���ت���اح���ة ب����ه����دف حت���ق���ي���ق من����وذج 

م�������ش���اب���ه الت���ف���اق���ي���ة اأغ������ادي������ر ب����ني م�����ش��ر 

ا�شتفادة  اأق�شى  لتحقيق  وامل��غ��رب،  واالأردن 

م����ن ات���ف���اق���ي���ة ال����ت����ج����ارة االأم����ريك����ي����ة م��ع 

املالب�س  �شناعة  جم��ايل  يف  خا�شة  االأردن، 

اجل���اه���زة وامل��ن�����ش��وج��ات، واالأدوي��������ة. وق���ال 

يف  الفنية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  م�شاعد 

ق��ط��ارن��ة،  زاه���ر  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارة 

ال��الزم  املوؤ�ش�شي  االإط���ار  اع��دت  ال���وزارة  ان 

وتعظيم  االت��ف��اق��ي��ة  تنفيذ  جن���اح  ل�����ش��م��ان 

ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م��ن��ه��ا،  اال����ش���ت���ف���ادة 

امل��زاي��ا خا�شة يف جم��ال جت��ارة  م��ن  الكثري 

اال���ش��ت��ف��ادة منها  وال��ت��ي ل يجر  اخل��دم��ات 

رغم اأن اخلدمات تعد جماال وا�شعا للتو�شع 

يف ال��ت��ج��ارة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع م�شر يف 

ال�شوق  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل��ج��ال مت��ه��ي��دا  ه��ذا 

االأمريكي. واأ�شار اخلبري امل�شري يف جمال 

�شعوبة  اإىل  القم�شان،  ابو  ال�شيد  التجارة 

حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل يف ال�����ش��ن��اع��ة ال��ع��رب��ي��ة 

التكامل  �شعوبة  وبالتايل  املنتجات  لت�شابه 

م���ن خ����الل ت�����ش��ن��ي��ع م��ن��ت��ج م�����ش��رتك ع��رب 

امل�شافة. القيمة  �شل�شلة 

االأمريكية  التجارة  غرفة  رئي�س  واأ�شار 

ال��ب��ط��اي��ن��ة،  حم���م���د  امل���ه���ن���د����س  االأردن  يف 

20 ع��ام��ا ع��ل��ى دخ��ول  اإىل اأن���ه وب��ع��د م���رور 

االأمريكية  االأردنية  التجارة احلرة  اتفاقية 

املتحدة  ال��والي��ات  اأ�شبحت  التنفيذ،  حيز 

اأن  اإال  ل����الأردن،  االأول  ال��ت��ج��اري  ال�����ش��ري��ك 

التي توفرها االتفاقية  الكثري من الفر�س 

امل�شتثمرين  قبل  بالكامل من  م�شتغلة  غري 

ال�شادرات  بتنويع  يتعلق  وفيما  االأردن.  يف 

البطاينة  اأ�شار  اخلدمات،  وجتارة  االأردنية 

يف  االأم����ريك����ي����ة  ال����ت����ج����ارة  غ���رف���ة  اأن  اإىل 

للتغلب  لل�شركات  فنيا  دعما  توفر  االأردن 

ال�����ش��وق  بطبيعة  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 

االأم���ريك���ي م���ن ن��اح��ي��ة حت�����ش��ني ال��ت�����ش��وي��ق 

خالل  وج��رى  التجارية.  ال��رواب��ط  وتقوية 

لبع�س  من��اذج  ا�شتعرا�س  امل�شرتك  اللقاء 

جنحت  اردنية  ل�شركات  الناجحة  التجارب 

مثل  واملناف�شة؛  االأم��ريك��ي  ال�شوق  بدخول 

الهند�شية. لل�شناعات  �شركة برتا 

�شركة  يف  املديرين  هيئة  ع�شو  وعر�س 

التجربة  لتلك  الهند�شية  لل�شناعات  برتا 

وكيف متكنت ال�شركة من تعزيز وجودها يف 

االتفاقية  من  م�شتفيدة  االأمريكي  ال�شوق 

املربمة بني االأردن والواليات املتحدة.

االنباط- عمان

فرقاً  اأن  ال��ع��ام  االأم���ن  م��دي��ري��ة  اعلنت   

امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  وب��ع��د  متخ�ش�شة  اأم��ن��ي��ة 

ب���ال���ط���رق اال����ش���ت���خ���ب���اري���ة ح����ول ع����دد م��ن 

بق�شايا  اخلطرين  املطلوبني  اال�شخا�س 

ت�شكيل الع�شابات وفر�س االتاوات وترويع 

وبداأت  وجودهم،  اأماكن  حددت  املواطنني، 

م��ن��ذ م�����ش��اء االم�������س ب��ت��ن��ف��ي��ذ ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

املداهمات لتلك االماكن.

ع��م��ل��ي��ات  اأن  ب���ي���ان  امل���دي���ري���ة يف  وب��ي��ن��ت 

القب�س  ال��ق��اء  اإىل  اف�����ش��ت  ه���ذه  امل��داه��م��ة 

بتلك  املطلوبني  من  ا�شخا�س  ع�شرة  على 

و�شبط  اإ�شابات،  اية  وق��وع  ودون  الق�شايا 

ب���ح���وزت���ه���م ع�����دد م����ن االأ����ش���ل���ح���ة ال���ن���اري���ة 

وال����ذخ����رية، وك��م��ي��ات م���ن امل�����واد امل���خ���درة، 

اأم��ن  حمكمة  ع��ام  مل��دع��ي  احالتهم  و�شيتم 

الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم.

واك����د ال��ب��ي��ان اأن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ت��اأت��ي 

ب���اي���ع���از م���ن م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال���ل���واء 

الركن ح�شني احلوامتة ال�شتكمال احلملة 

للقب�س  امل��دي��ري��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة 

ال��ق��ان��ون م��ن فار�شي  على اخل��ارج��ني ع��ن 

االت���������اوات وم���رت���ك���ب���ي اأع����م����ال ال��ب��ل��ط��ج��ة 

و�شتبقى  وت��روي��ع��ه��م،  امل��واط��ن��ني  وت��ره��ي��ب 

اأمن  للدفاع عن  االأمنية متوا�شلة  اجلهود 

تن�شيق  و���ش��م��ن  املجتمع  وح��م��اي��ة  ال��وط��ن 

اأمني فاعل وكبري.

االنباط- عمان

 اأكدت دائرة االإفتاء العام اأنه ال ي�شّح اجلمع 

التي  االأوق��ات  يف  والع�شر  اجلمعة  �شالتي  بني 

االأوبئة، لعدم  انت�شار  ب�شبب  امل�شاجد  تغلق فيها 

ذلك، وميكن  الذي يجيز  ال�شرعي  العذر  وجود 

وقتها  على  احلالة  ه��ذه  يف  ال�شلوات  ت�شلى  اأن 

على  تعاىل  باإذنه  ويتح�شل  البيوت،  يف  جماعة 

اأجر اجلماعة كاملة.

االأرب��ع��اء،  ام�س  فتوى  يف  ال��دائ��رة  واأو�شحت 

ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة م��ن��ه��ا، اأن ال���واج���ب ع��ل��ى امل�����ش��ل��م 

املحافظة على اأداء ال�شالة على وقتها؛ الأّن لكل 

���ش��الة وق��ت��ا حم��ددا يف ال�����ش��رع، يجب اأن ت��وؤدى 

��لمَ��ى  ��انمَ��ْت عمَ ةمَ كمَ ��المَ ف��ي��ه، ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل: }اإيِنَّ ال�����شَّ

ْوُقوًتا{، ولقوله �شلى اهلل عليه  تمَاًبا ممَ نيِنيمَ كيِ املُوؤْميِ

 : المَ ؟ قمَ يِ
َّ

بُّ اإيِىلمَ اهلل حمَ
ليِ اأمَ ممَ و�شلم ملا �شئل عن اأمَيُّ العمَ

ا(. همَ ْقتيِ لمَى ومَ ُة عمَ المَ )ال�شَّ

اأو  ال�شالة  اأنه ال يجوز تقدمي  و�شددت على 

اأباح  وقد  �شرعّي،  عذر  دون  وقتها  عن  تاأخريها 

االإ�شالم اجلمع بني ال�شالتني رخ�شة يف بع�س 

العلماء  بع�س  واأج���از  وامل��ط��ر،  كال�شفر  ال�شور 

اجل��م��ع ب�����ش��ب��ب امل���ر����س ل��ل��م��ري�����س ال����ذي ي�����ش��ّق 

لذلك  وا�شتدلوا  وقتها،  على  ال�شالة  اأداء  عليه 

بحديث ابن عبا�س ر�شي اهلل تعاىل عنهما، قال 

)جمع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم باملدينة 

من غري خوف وال مطر(.

الظهر  بني  اجلمع  “يجوز  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 

والع�شر تقدمياً يف وقت االأوىل وتاأخرياً يف وقت 

التقدمي  ك��ال��ظ��ه��ر يف ج��م��ع  ال��ث��ان��ي��ة، واجل��م��ع��ة 

كجمعهما  واع���ت���م���ده  ال���زرك�������ش���ي-  ن��ق��ل��ه  -ك���م���ا 

الأن اجلمعة ال  تاأخرياً  اأوىل، وميتنع  بل  باملطر 

يتاأتى تاأخريها عن وقتها وبني املغرب والع�شاء 

يف  وتاأخرياً  االأوىل،  وقت  يف  تقدمياً  اأي  كذلك، 

لالتباع،  املباح  الطويل  ال�شفر  يف  الثانية  وق��ت 

ويجوز اجلمع ولو ملقيم كما يجمع بال�شفر ولو 

جمعه مع الع�شر خالفاً للروياين يف منعه ذلك 

باملطر”.

ال�شالتني  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  ال���دائ���رة،  وبينت 

رخ�������ش���ة ع���ل���ى خ�����الف االأ������ش�����ل، وم���ع���ل���وم ع��ن��د 

الرخ�س ال يقا�س عليها، فال يجوز  اأّن  الفقهاء 

���ش��رع��اً  ي��ن�����ّس عليها  ���ش��ورة ج��دي��دة ل  ق��ي��ا���س 

حتى واإن كانت امل�شقة فيها اأكرث، فكما ال يجوز 

ال�شديد،  واحل��ر  ال�شديد،  الغبار  ب�شبب  اجلمع 

اأّن  خا�شة  احلظر،  ب�شبب  اجلمع  يجوز  ال  فكذا 

ال��ع��ودة  عند  امل�شقة  رف��ع  ه��و  اجل��م��ع  م��ن حكمة 

توجد  ال  وقت احلظر  ويف  الثانية،  ال�شالة  اإىل 

اإمكانية ابتداًء للعودة اإىل ال�شالة الثانية.

اأج��م��ع��وا  رح��م��ه��م اهلل  ال��ف��ق��ه��اء  اإن  وق���ال���ت، 

ع��ادل  “رمبا  البيت  الأه��ل  اجلماعة  ح�شول  اأن 

اإّن االإن�شان  بل  اأو زاد عليه”،  ف�شلها يف امل�شجد 

اجلماعة؛  اأجر  له  يكتب  بعذر  منفرداً  �شلى  اإذا 

مر�س  )اإذا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  لقول 

ال��ع��ب��د، اأو ���ش��اف��ر، ك��ت��ب ل��ه م��ث��ل م��ا ك���ان يعمل 

�شحيحاً(. مقيماً 

االنباط عمان

االأردن،  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  االحت���اد  دع��ا 

ت�شبح  كي  امل��راأة  عمل  بيئة  تعزيز  اأهمية  اإىل 

اآم���ن���ة، وت��خ��ل��و م��ن ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ن��وع 

االجتماعي، موؤكدا �شرورة م�شادقة احلكومة 

على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١90، 

ب�شاأن الق�شاء على العنف والتحر�س يف مكان 

العمل.

املعايطة،  م��ازن  العام  االحت��اد  رئي�س  وق��ال 

يف ب���ي���ان ����ش���ح���ايف مب��ن��ا���ش��ب��ة ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 

النوع االجتماعي،  املبني على  العنف  ملناه�شة 

العمالية  احل��رك��ة  اإن  ال��ي��وم،  ي�����ش��ادف  ال���ذي 

هذه  العال  دول  ت�شارك  االردن  يف  والنقابية 

املنا�شبة، تزامنا مع اإنطالق حملة ال� ١6 يوما 

الوعي  اإث��ارة  على  الرتكيز  يتم  حيث  العاملية، 

امل���راأة،  �شد  العنف  ق�شية  اىل  ا�شافة  ال��ع��ام، 

له  تتعر�س  الذي  العنف  م�شددا على خطورة 

املبني  العنف  اأ�شكال  كاأحد  العمل  بيئة  �شمن 

على النوع االجتماعي.

واأ�شاف املعايطة اإن اتفاقية منظمة العمل 

الدولية التي مت اعتمادها العام املا�شي، متثل 

اإط����ارا ح��ق��وق��ي��ا ت��واف��ق ع��ل��ي��ه مم��ث��ل��و اأط���راف 

احلكومة(،  العمل،  اأ�شحاب  )ع��م��ال،  االن��ت��اج 

لالنطالق بعد ذلك لتطوير �شيا�شات وبرامج 

على  باالتفاقية  جاء  ما  لتطبيق  عمل  واآليات 

اأّن تعر�س العاملني  اأر�س الواقع، م�شرًيا اإىل 

اأو  ال��ع��ن��ف  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  وال��ع��ام��الت الأي 

التحر�س، يعد خرقا ملعايري العمل الالئق ما 

اآمنة ويوؤثر �شلبا على  يجعل بيئة العمل غري 

االنتاجية ويوؤدي اإىل ان�شحاب املراأة من �شوق 

االقت�شادية. العمل و�شعف م�شاركتها 

و����ش���دد ع��ل��ى مت�����ش��ك ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة 

وتتنا�شب  للمراأة  حا�شنة  عمل  بيئة  باإيجاد 

اأن االحتاد يعمل على  مع احتياجاتها، موؤكًدا 

باتفاقيات  امل���راأة  �شد  العنف  ق�شية  ت�شمني 

ال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي؛ ال���ت���ي ت��ربم��ه��ا ال��ن��ق��اب��ات 

يف  العمل  ا�شحاب  مع  مظلته  حتت  املن�شوية 

م�شتذكرا  ومن�شاآتها،  االقت�شادية  القطاعات 

ال��ذي  العمل اجل��م��اع��ي  ذات���ه، عقد  ال��وق��ت  يف 

�شناعة  يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  النقابة  وقعته 

ال���غ���زل وال��ن�����ش��ي��ج واالأل���ب�������ش���ة، ح��ي��ث ن�����س يف 

والتحر�س  العنف  “مكافحة  على  بنوده  اأح��د 

اخل��ط��وة   “ ب����  ال��ع��ق��د  وا����ش���ًف���ا  والتمييز”، 

امل��راأة  حقوق  تعزيز  �شعيد  على  االيجابية” 

العاملة.

�شريك يف  العام  االحت��اد  اأن  املعايطة  وب��نّي 

ايد” انطلقت  “اآك�شن  منظمة  تدعمها  حملة 

�شاأنها  من  م�شتمرة،  ت��زال  وم��ا  املا�شي  العام 

م��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف امل��وج��ه ���ش��د امل�����راأة يف بيئة 

ل�شمان  القانونية  االأدوات  وتطوير  العمل، 

�شياع  العدالة وعدم  اإىل  املعنفة  املراأة  و�شول 

بعد  ج����اءت  احل��م��ل��ة  اأن  م��و���ش��ًح��ا  ح��ق��وق��ه��ا، 

اإطالق درا�شة اأعدتها املنظمة، وحملت عنوان 

املت�شررات  والفتيات  للن�شاء  العدالة  “ق�شور 
م���ن ال��ع��ن��ف يف م��ك��ان ال��ع��م��ل/ درا����ش���ة ح��ال��ة 

للعنف والتحر�س يف مكان العمل”.

لدى  ثقافة  خلق  يف  احلملة  ب���دور  وا���ش��اد 

ال��ع��ن��ف  ق�����ش��ي��ة  اإزاء  وال���ع���م���ال  ال���ن���ق���اب���ي���ني 

االآم��ن��ة،  العمل  بيئة  قيم  واإر���ش��اء  امل���راأة  �شد 

اقت�شاديا  امل����راأة  م�شاركة  زي���ادة  اأن  مو�شحا 

اإزالة  العمل، يتطلب  بيئة  وتعزيز وجودها يف 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

�شريكا  ت��ك��ون  ك��ي  ذل���ك،  يف  طريقها  تعرت�س 

كقوة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  عجلة  يف  ف��اع��ال 

ب�����ش��ري��ة ه��ائ��ل��ة ت�����ش��ه��م ب��ال��ع��م��ل واالن���ت���اج اإىل 

جانب الرجل.

�شد  العنف  ق�شية  معاجلة  اأن  اإىل  ولفت 

العمل، بحاجة جلهود م�شرتكة  بيئة  املراأة يف 

واأ�شحاب  العمال  ممثلي  بني  حقيقي  وتعاون 

حلقوق  الناظمة  الت�شريعات  وتطوير  العمل 

العاملة. املراأة 
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ولة، ت�سع ُتهم لـ 17  اأ�سندت حمكمة اأمن الَدّ

ا، اأحدهم فاٌر من وجه العدالة، ا�شرتكوا  �شخ�شً

ــــام اإحــــــدى عــيــنــيــه يف  بــبــر يــــدي طـــفـــل، واإعــــت

رقاء قبل �سهر. حمافظة الَزّ

وت�سمنت الُتّهم الت�سع، ت�سكيل ع�سابة اأ�سرار، 

وال�سروع بالقتل، واإحداث عاهة دائمة، واخلطف 

اجلنائي، وهتك العر�ض بالتغلب على مقاومة 

عب  املجني عليه، والقيام بعمل ارهابي والقاء الُرّ

اأدوات را�سة، وحمل  الَنّا�ض، وحمل وحيازة  بني 

تــرخــيــ�ــض، وجنحة  نــــاري دون  �ــســاح  وحـــيـــازة 

مقاومة رجال الأمن العام .

وبـــــداأت املــحــكــمــة، امــ�ــض الأربــــعــــاء، حماكمة 

املــتــهــمــني بــالــقــ�ــســيــة بــرئــا�ــســة رئــيــ�ــض املحكمة 

م الـــدكـــتـــور مــوفــق  الــقــا�ــســي الــعــ�ــســكــري املــــقــــَدّ

الع�سكري  القا�سي  م  املــقــَدّ وع�سوية  امل�ساعيد، 

املــدين عفيف اخلوالدة  عامر هل�سة، والقا�سي 

املحكمة  واأ�سندت  املحكمة.  وح�سور مدعي عام 

بحدود  بال�سراك  دائمة  عاهة  اإحـــداث  جناية 

املــــادة 335 و 76 مــن قــانــون الــعــقــوبــات رقـــم 16 

ل�سنة 1960، للم�ستكى عليهم جميًعا، واخلطف 

العر�ض  بهتك  واملــقــرن  بــال�ــســراك  اجلنائي 

بالَتّغلب على مقاومة املجني عليه بحدود املادة 

302 / 4 و 76 وبدللة املادة 301 /1 / اأ من ذات 

القانون.

ارهابي  بعمل  القيام  الُتّهم جناية  وت�سمنت 

من �ساأنه تعري�ض �سامة املجتمع واأمنه للخطر 

وتعري�ض  وترويعهم  النا�ض  عب بني  الُرّ والقاء 

بال�سراك  �ساح  با�ستخدام  للخطر  حياتهم 

للمتهمني جميًعا وفق قانون منع الإرهاب.

ع�سابة  ت�سكيل  جــنــايــة  املــحــكــمــة  واأ�ـــســـنـــدت 

روع بالقتل العمد بال�سراك وهتك  اأ�سرار وال�ُسّ

املــجــنــي عليه  مــقــاومــة  عــلــى  بالتغلب  الــعــر�ــض 

وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة 

وحيازة  وحمل  جميًعا  للمتهمني  ــه  را�ــسَّ اأدوات 

اد�ض. �ساح ناري دون ترخي�ض للمتهم ال�َسّ

رت املــحــكــمــة حمــاكــمــة املــتــهــم الــ�ــســابــع  وقـــــــَرّ

�سمية  الَرّ بالطرق  اأبلغته  اأن  بعد  غيابًيا،  ع�سر 

وال�سحف اليومية بت�سليم نف�سه للمحكمة.

واأنكر املتهمون جميعهم التهم امل�سندة اليهم 

بعد اأن مَتّ �سوؤالهم عن قيامهم بها من ِقبل هيئة 

املحاكمة.

توكيل حمــام على ح�ساب  املحكمة  رت  وقــــَرّ

اخلزينة العامة لثاثة متهمني يف الق�سية بعد 

ــهــم ل ميلكون قــدرة مالية لتوكيل  اإَنّ اأن قالوا 

حمامي دفاع عنهم.

وقــــال املــ�ــســاعــيــد يف تــ�ــســريــح �ــســحــايف بعد 

من  اعــتــبــاًرا  �ست�ستكمل  املحكمة  اإَنّ  اجلل�سة، 

يـــوم الأحـــــد املــقــبــل جــلــ�ــســات املــحــاكــمــة، بعقد 

و�ست�ستمع  الق�سية  هذه  يف  اأ�سبوعًيا  جل�ستني 

اأ�سول املحاكمات  ل 26 �ساهًدا، ومبا يتفق مع 

اجلزائية.

ورفعت املحكمة جل�ساتها اىل يوم الأحد 29 

يف  الَنّظر  ل�ستكمال  احلـــايل؛  الــثــاين  ت�سرين 

الق�سية.

األقت القب�ض على  وكانت الأجهزة الأمنية 

رقــاء، ومت حتويلهم  16 متهًما بق�سية فتى الــَزّ

ولة ملحاكمتهم. اإىل حمكمة اأمن الَدّ

االنباط-عمان

الـــدويل  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  اطــلــقــت 

واحلـــكـــومـــة الــهــولــنــديــة امـــ�ـــض �ــســراكــة جــديــدة  

هولندا  و�ست�ستثمر   ،))Prospects “اآفاق” 
يــــورو مــن خـــال هــذه  مــلــيــون   74 منحة بقيمة 

ال�سراكة يف الأردن حتى عام 2023.

وُتـــعـــّد هـــذه الــ�ــســراكــة وهـــي مـــبـــادرة مــدتــهــا 5 

م�سرك  برنامج  اأول  بداية  مع  اأُطلقت  �سنوات، 

عام 2018، و�ست�ستثمر هولندا يف هذه ال�سراكة يف 

الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023.  و�سيتم 

تنفيذ هذه ال�سراكة من خال موؤ�س�سة التمويل 

الــدولــيــة  الــعــمــل  ومــنــظــمــة   ،)IFC( ال���دول���ي���ة 

املتحدة  لـــاأمم  ال�سامية  واملفو�سية   ،)ILO(

ومنّظمة   ،)UNHCR( الــاجــئــني  لــ�ــســوؤون 

الأمم املتحدة للطفولة UNICEF((، والبنك 

الدويل.

املــجــتــمــعــات  دعــــم  اإىل  الأردن  يف  الـــ�ـــســـراكـــة 

للح�سول  الــ�ــســوريــني   والــاجــئــني  امل�ست�سيفة 

عــلــى تعليم ابــتــدائــي وتـــدريـــب مــهــنــي جــيــديــن، 

احلماية  وتعزيز  املنا�سبة،  العمل  فر�ض  وتاأمني 

الجتماعية. ومتا�سياً مع جهود احلكومة الأردنية 

يف زيادة النتاجية وحتقيق النمو املن�سود والركيز 

عــلــى  العــتــمــاد عــلــى الــــذات ومتــكــني املجتمعات 

الأكرث تاأثرا من الو�ساع احلالية. 

وقـــــال وزيـــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــــدويل 

عرب  الــيــوم  لقائه  خــال  ال�سريدة  نا�سر  ال�سيد 

التوا�سل الرقمي معايل وزيرة التجارة اخلارجية 

�سيجريد  ال�سيدة  الهولندّية  التنموّي  والتعاون 

امل�ساعدات  الــ�ــســراكــة وبــرنــامــج  كـــاخ، ان مــكــونــات 

؛  )التعليم  الثاثة  الرئي�سية  اجلديد ومكوناته 

مع  تتما�سى  واحلماية(  العي�ض  و�سبل  التوظيف 

ا�سراتيجيات و�سيا�سات احلكومة الأردنية مبا يف 

ال�سورية  الأردنية لاأزمة  ال�ستجابة  ذلك خطة 

وا�سراتيجية احلماية الجتماعية.

تـــويل اهتماًما  الــ�ــســريــدة ان احلــكــومــة  واأكــــد 

نـــزال  الأردن، حــيــث ل  املـــبـــادرة يف  لــهــذه  كـــبـــًرا 

ال�سورية مبا  املبا�سرة لاأزمة  بالآثار غر  نتاأثر 

، ل  ا�ست�سافة عــدد كبر من الاجئني  يف ذلــك 

انــه من  واأ�ــســار اىل  �سيما يف املجتمعات امل�سيفة. 

ب�سكل  �سراكة )الآفـــاق(  ت�ساهم مبادرة  اأن  املوؤمل 

لتاأثر  ا�ستجابته  يف  وتــدعــمــه  الأردن  يف  فــعــال 

الــتــحــديــات الــقــائــمــة والــنــا�ــســئــة والــتــي تفاقمت 

 19-COVID كــورونــا  جائحة  تــاأثــر  ب�سبب 

لتح�سني اخلدمات املقدمة لاجئني والأردنيني 

امل�ست�سعفني يف املجتمعات امل�سيفة للاجئني.

اإىل ال�ــســتــفــادة من  اأيــ�ــســاً  انــنــا نتطلع  واكــــد 

الــتــجــربــة الــغــنــيــة لــهــولــنــدا مـــن خـــال الــتــعــاون 

الوثيق وامل�ساركة مع �سركائنا من القطاع اخلا�ض 

على  والحتياجات  التحديات  لهذه  لا�ستجابة 

نحو اأف�سل “.

الــ�ــســريــدة عــن �سكر احلكومة  الـــوزيـــر  وعـــرب 

الأردنــيــة لهذا الــدعــم املــقــدم مــن مملكة هولندا 

وعــلــى الــتــعــاون مــن قبل املنظمات الأممــيــة على 

املــرجــوة  الأهــــداف  لتحقيق  املــبــادرة  يف  �سراكتها 

منها.

ويف معر�ض حديثها يف حفل الإطـــاق، قالت  

تهدف  اآفـــاق  “�سراكة  اإّن  كــاخ  �سيجريد  الــوزيــرة 

اإىل التعاون الفعال، وتبادل املعلومات والبيانات، 

وتــعــزيــز وال�ــســتــفــادة مــن اخلــــربات. ومــن خال 

ي�ساهم  الأردنــيــة،  احلكومة  مــع  الوثيق  التعاون 

�ــســركــاء اآفــــاق يف التنمية وتــعــزيــز قـــدرة الأفــــراد 

ــكــّيــف مـــع ظــــروف احلــيــاة  واملــجــتــمــعــات عــلــى الــّت

والعتماد على الّذات”.

وتتعهد مملكة هولندا، ب�سفتها اجلهة املانحة 

لتفعيل  ال�سنوات  متعدد  دعــم  بتقدمي  لل�سراكة، 

ا�ستجابة اإمنائية حلالت النزوح الق�سري. ويلتزم 

وحت�سني  التعليم  يف  بال�ستثمار  الـــدويل  البنك 

واحلماية  اخلا�ض  القطاع  وتنمية  العي�ض  �سبل 

الجــتــمــاعــيــة وتـــقـــدمي اخلــــدمــــات، مبـــا يف ذلــك 

موؤ�س�سة  وتلتزم  كما  للاجئني.  اخلــدمــات  دعــم 

التمويل الدولية بتقدمي حلول القطاع اخلا�ض 

لاآجئني واملجتمعات امل�سيفة لل�سراكة. و�ستعمل 

 UNICEF(( منّظمة الأمم املّتحدة للطفولة

عــلــى تــعــزيــز الـــــقـــــدرات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 

وخدمات  الجتماعية  واحلماية  التعليم  لتوفر 

لــلــفــئــات ال�سعيفة  الــطــفــولــة  الــ�ــســبــاب وحــمــايــة 

العمل  منظمة  و�ستعمل  وال�سباب.  الأطــفــال  من 

الجتماعي  النمو  تعزيز  على   )ILO( الدولية 

والقت�سادي ال�سامل وتوفر العمل  .

ظــروف  حت�سني  دعــم  هولندا  و�ستوا�سل  كما 

العمل لاآجئني واأفراد املجتمعات امل�سيفة، ودعم 

العمال لكت�ساب املهارات وال�سهادات التي متكنهم 

مـــن احلــ�ــســول عــلــى وظـــائـــف اأفــ�ــســل، وحت�سني 

احلوكمة املتعلقة ب�سوق العمل وتعزيز القطاعات 

القــتــ�ــســاديــة، ومـــن خـــال الــ�ــســراكــة، �ست�سمن 

املــفــو�ــســيــة الــ�ــســامــيــة لـــــاأمم املـــتـــحـــدة لــ�ــســوؤون 

احلــمــايــة  تـــقـــدمي   )UNHCR( الــاجــئــني 

املتوا�سلة لاآجئني مع دعم و�سول الاآجئني اإىل 

حلول م�ستدامة. ومتا�سياً مع هذا الهدف، يركز 

�سمن  املفو�سية  لعمل  الرئي�سة  اجلــوانــب  اأحـــد 

ال�سراكة على دعم الو�سول امل�ستمر اإىل الت�سجيل 

والــتــوثــيــق الــقــانــوين لــاجــئــني يف جميع اأنــحــاء 

الباد، ل �سيما اأثناء حالة الطوارئ التي خلقتها 

الو�سائل  كــوفــيــد-19، وذلـــك مــن خــال  جائحة 

الإلكرونية )عن ُبعد(.

االنباط- العقبة

 طالب روؤ�ساء بلديات وادي عربة يف حمافظة 

العقبة اجلهات املعنية باحلكومة، باياء مناطقهم 

الهــتــمــام الــكــايف. واأ�ـــســـاروا اإىل �ــســرورة الإ�ــســراع 

وال�سكنية ودعم �سغار  الزراعية  الأرا�سي  بتوزيع 

البنية  وتطوير  الــزراعــيــة  واجلمعيات  املــزارعــني 

الــتــحــتــيــة وتـــوفـــر املــ�ــســتــلــزمــات الـــزراعـــيـــة وحــل 

اإثمان  من  املزارعني  واإعفاء  املياه  ملوحة  م�سكلة 

�سدود  واإقامة  اأ�سعارها،  وتخفي�ض  ال�سابقة  املياه 

التي تذهب هــدراً  املــيــاه  مــن اجــل ال�ستفادة مــن 

اأهــايل املنطقة الأولوية  يف ري املزروعات واإعطاء 

مناطقهم،  يف  الــزراعــي  القطاع  يف  ال�ستثمار  يف 

حتقيقاً لــروؤيــة جــالــة املــلــك عــبــداهلل الــثــاين يف 

حت�سني ظروف املواطنني املعي�سية والتخفيف من 

معاناتهم.

مو�سى  عــربــة  وادي  بــلــديــات  روؤ�ــــســــاء  واأ�ــــســــاد 

الــ�ــســعــيــديــني وقـــطـــر ورحـــمـــة احـــمـــد الحـــيـــوات 

امللكية  بالروؤية  العمارين  وفينان عقاب  وقريقره 

التي  واملـــبـــادرات  الـــزراعـــة  قــطــاع  بتنمية  املتعلقة 

يطلقها جالة امللك عبداهلل الثاين، الرامية اىل 

الــظــروف  وحت�سني  الــكــرمي  العي�ض  �سبل  تــوفــر 

القت�سادية لاأردنيني يف خمتلف مناطق اململكة 

والإجنـــاز  التنفيذ  ب�سرعة  امل�ستمرة  وتوجيهاته 

جالته  روؤى  ترجم  التي  التنموية  للم�ساريع 

املــ�ــســتــقــبــل وبـــنـــاء الأردن  احلــكــيــمــة وتــ�ــســتــ�ــســرف 

احلديث الع�سري.

واأ�ساروا اإىل �سرورة الهتمام بالقطاع الزراعي 

الذي يعترب من اكرب القطاعات امل�سغلة للعمالة يف 

مناطقهم ا�سافة اىل انه يقدم اأعلى قيمة م�سافة 

يف  متقدمة  مــرتــبــة  ويــحــتــل  الردين  لاقت�ساد 

قيمة ال�سادرات الوطنية الردنية من بني جميع 

القطاعات القت�سادية الأخرى.

التي تواجهها املجتمعات  التحديات  اأن  وبينوا 

الــفــقــر والــبــطــالــة  املــحــلــيــة يف وادي عـــربـــة مـــن 

والتهمي�ض من املمكن اأن تتحول اإىل فر�ض كبرة 

لتح�سني م�ستوى معي�سة ال�سكان من خال دعم 

الزراعية وذلك  الأرا�سي  الزراعي وزيــادة  القطاع 

البنية  وتطوير  جــديــدة  زراعــيــة  وحـــدات  بتوزيع 

التقنيات  وا�ــســتــخــدام  الــزراعــي  للقطاع  التحتية 

احلــديــثــة يف الـــزراعـــة واإعـــطـــاء دور لــلــ�ــســبــاب يف 

ا�ست�ساح الأرا�سي لت�سغيلهم عرب اإقامة م�ساريع 

منتجة واإيجاد فر�ض عمل اإ�سافية لهم.

واأكدوا اأن هناك حاجة كبرة ل�سراكة حقيقية 

وتعاون بني القطاع احلكومي واملجتمعات املحلية 

لتطوير  عــربــة  وادي  يف  الـــزراعـــيـــة  واجلــمــعــيــات 

القطاع وتوظيف التقنيات احلديثة حلل م�ساكل 

القطاع الفنية والت�سويقية .

االنباط- االأغوار ال�شمالية

بــلــديــة �ــســرحــبــيــل بـــن ح�سنة   نــفــذت كـــــوادر 

بالتعاون مع مركز اأمني الكرمَية بلواء الأغوار 

الــ�ــســمــالــيــة، امـــ�ـــض الربــــعــــاء، حــمــلــة لــرحــيــل 

املـــواطـــنـــني الــقــاطــنــني قــــرب جمــــاري الــ�ــســيــول 

لت�سكل  حت�سباً  الحــرازيــة  الجــــراءات  �سمن 

ال�سيول.

الكرمَية  منطقة  حملي  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

عقاب العوادين، اإنه جرى الطلب من القاطنني 

قـــرب جمـــاري الــ�ــســيــول خــا�ــســة مــربــي املــوا�ــســي 

البـــتـــعـــاد عـــن جمـــــاري الأوديــــــــة حـــفـــاظـــاً عــلــى 

�سامتهم.

ودعا العوادين املواطنني للتعاون مع اجلهات 

حال  وممتلكاتهم  اأرواحهم  على  حفاظاً  املعنية 

املتوقع،  اجلوي  املنخف�ض  ال�سيول خال  ت�سكل 

اإىل وقــــــوع عـــــدد مــــن احلــــــــوادث خـــال  لفــــتــــاً 

اأ�سرار مادية  املا�سية جنم عنها  ال�ستاء  موا�سم 

للقاطنني قرب جماري الأودية وال�سيول.

وبالتعاون مع جمل�ض  البلدية  ان  اإىل  واأ�سار 

اأخراً  نفذت  اربد  ملحافظة  امل�سركة  اخلدمات 

عــمــلــيــات فــتــح وتــنــظــيــف الـــعـــبـــارات والأوديـــــــة 

لــلــحــد مــن اآثــــار الــ�ــســيــول الــتــي تــتــكــرر عــــادة يف 

بــاإعــادة  اأحــيــانــاً  اجنــرافــاتــهــا  وتت�سبب  املــنــطــقــة 

وم�سارات  ال�سندوقية  العبارات  جماري  اغاق 

الأودية.

االنباط-عمان

اأعلنت املفو�سية الأوروبية نيابة عن الحتاد 

 250 الأربعاء، عن �سرف مبلغ  ام�ض  الأوروبــي، 

امل�ساعدة  بــرامــج  اإطـــار  يف  لـــاأردن  يــورو  مليون 

املالية.

الأردن  الأوروبــــي يف  الحتـــاد  �سفرة  وقــالــت 

يعك�ض  املــبــلــغ  هـــذا  اإن  هــادجــيــثــيــودو�ــســيــو  مــاريــا 

الـــــتـــــزام الحتــــــــاد مبـــوا�ـــســـلـــة تــــقــــدمي الـــدعـــم 

ــــــاأردن يف هــــذه الأوقــــــات  الــ�ــســيــا�ــســي واملــــــايل ل

ال�سعبة، ودعم ال�ساحات احلكومية واجلهود 

املبذولة لتحقيق اقت�ساد م�ستقر واأقوى ل�سالح 

ككل. املجتمع 

الأوىل من  الـــدفـــعـــة  هـــو  املــبــلــغ  هــــذا  ويـــعـــد 

يــورو وافــق الحتـــاد الوروبـــي على  700 مليون 

تقدميها لاأردن.

كــذلــك  �ـــســـرفـــت  املــفــو�ــســيــة  اأن  اإىل  يـــ�ـــســـار 

م�ساعدات جلورجيا ومولدوفا.

املحلي
50 اخلمي�س  11/26 / 2020 

فاإننا  البطالة  م�سكلة  حل  يف  للم�ساهمة  متحم�سون  اجلــدد  املائة  النواب  اأن  حيث 

ال�سباب  لت�سغيل  واقعية  مل�ساريع  العملية  الإقراحات  من  جملة  اأيديهم  بني  �سن�سع 

لــيــتــم تــبــنــيــهــا لــتــقــدميــهــا لــلــحــكــومــة لــتــ�ــســعــهــا يف بــرنــاجمــهــا الــتــنــفــيــذي؛ فــالــتــحــّدي 

العمل  عن  والعاطل  املتعّلم  ال�سباب  ت�سغيل  لغايات  وطنية  اأولوية  يعترب  الإقت�سادي 

ّخهم  ت�سُ �سنوياً  �ساب  األف  خم�سني  من  اأكرث  ي�سّكل  بات  والــذي  اإقت�سادياً،  ومتكينهم 

للوظائف  ُمتقّدم  األــف   350 حــوايل  هنالك  اأن  وحيث  واخلــارجــيــة،   املحلية  اجلامعات 

اإىل   ٪8 اأكــرث من  العام منهم  القطاع  يتوّظف يف  املدنية ول  ديــوان اخلدمة  اأروقــة  يف 

ال�سباب  10٪ �سنوياً، فهنالك حاجة ما�ّسة مل�ساريع واأفكار خّاقة للم�ساهمة يف ت�سغيل 

والتي  للتطبيق  القابلة  الأفــكــار  بع�ض  وتالياً  واملــهــارات،  ال�سهادات  حملة  من  املتعّلم 

اإقت�سادياً: تن�سجم والروؤى امللكية ال�سامية لإيجاد فر�ض العمل لل�سباب ومتكينهم 

�سندوق  اإنــ�ــســاء  تتطّلب  الــفــكــرة  الأردنـــيـــني:   للمغربني  الإ�ــســتــثــمــار  �ــســنــدوق   .1

اإ�ستثماري ونافذة متويلية من قبل املغربني الأردنيني اأنف�سهم وامل�سي قدماً يف اإدارة 

ال�سندوق وعمل م�ساريع تنموية تهدف لت�سغيل ال�سباب والإ�ستثمار يف م�ساريع حتقق 

ربحاً لهم وتوجد فر�ض عمل يف املحافظات والألوية تتنا�سب مع البيئات املحلية.

اأرا�سي م�ساع قريبة  الفكرة تقت�سي بتخ�سي�ض  املُ�ستغّلة:   اأرا�سي اخلزينة غر   .2

اإ�ست�ساحها  من التجمعات ال�سكانية وتق�سيمها وتوزيعها على ال�سباب والطلب منهم 

والبدء مب�ساريع تتنا�سب واإبداعاتهم وطاقاتهم وميولهم اأو على الأقل زراعتها وخلق 

ق�س�ض  اأ�سحاب  لل�سباب  الأرا�سي  ُت�سّجل  امل�سروع  جناح  حال  ويِف  جاذبة،  زراعية  بيئة 

النجاح.  

املال بني  التعا�سد يف  التعاونيات قدمية-جديدة حيث الأ�سل  التعاونيات: فكرة   .3

اأكرث هذه امل�ساريع وتنوعها  املجتمع املحلي لإيجاد م�ساريع طموحة على الأر�ض، وما 

يف الإ�سكان والزراعة وال�سناعة والت�سنيع الغذائي والتكنولوجيا الع�سرية وغرها.

طموحاً  الوطنية  امل�ساريع  اأكرث  من  ال�سندوق  هذا  والت�سغيل:  التنمية  �سندوق   .4

ال�سغرة  امل�ساريع  متويل  خال  من  النجاح  ق�س�ض  من  الكثر  خلق  يف  �ساهم  حيث 

وتو�سيعه  لل�سندوق  املايل احلكومي  الدعم  زيادة  هنا  واملطلوب  والريادية،  واملتو�سطة 

وعمودياً. اأفقياً 

5. اخلدمات مقابل الأجور: الفكرة هنا لإيجاد �سركات �سغرة -حتى واإن كانت يف 

بيوت ال�سباب- لغايات حت�سر اخلدمات املطلوبة كاخلدمات احلا�سوبية والربجميات 

وغرها وت�سديرها للخارج من خال �سراكات مع و�سطاء لهذه الغاية. 

الع�سرية  الأفكار  اأجنح  عنها من  املنبثقة  وامل�ساريع  الريادة  تكون  الريادة: رمبا   .6

ال�سغرة  امل�ساريع  خـــال    مــن  الإ�ستثمار  يف  والــكــم  التنوع  حيث  ال�سباب،  لت�سغيل 

واملتو�سطة.

ه �سوب التعليم املهني باتت �سرورة وطنية ُملحة لت�سغيل  7. التعليم املهني: التوُجّ

للتوّجه  الب�سرية  املــوارد  جلنة  وتو�سيات  وطروحات  يتنا�سب  بالطبع  وهــذا  ال�سباب، 

العايل و�سوق  التعليم  العمل، لغايات مواءمة خمرجات  املهارات املطلوبة ل�سوق  �سوب 

البيئة  واإيجاد  واأهليهم  ال�سباب  لإقناع  العمل  للكثر من  يحتاج  بالطبع  وهذا  العمل، 

املنا�سبة لذلك. املجتمعية  والثقافة 

8. القرو�ض احلكومية املبا�سرة لإطاق م�ساريع �سبابية متو�سطة و�سغرة لغايات 

وزارة  كل  تتبنى  ورمبا  ال�سبابية؛  للطاقات  العنان  لإطاق  م�ساهمة  عمل  فر�ض  خلق 

ذلك لبع�ض ال�سباب يف القطاعات التابعة لها.

في�ض  من  غي�ض  وهــذا  ال�سباب،  لت�سغيل  الطموحة  الأفكار  من  الكثر  هنالك   .9

حيث القائمة تطول.

اأن يتفّهم ال�سباب  ب�سراحة: الأفكار لت�سغيل ال�سباب كثرة ومتنوعة، لكن املطلوب 

العمل  لبيئة  للتوّجه  العاجية  الأبــراج  يف  وجودهم  عن  ويتنازلوا  طروحات  هكذا  مثل 

بادرنا  فهّا  باإمتياز،  وطنية  جنــاح  ق�س�ض  لهم  يحقق  وذلــك  والــريــادة،  والإ�ستثمار 

الأفــكــار  هــذه  تنبي  اإىل  الــنــواب  ومــا على  الــطــروحــات!  هــذه  قــدمــاً يف تطبيق  للم�سي 

لل�سباب  طــمــوحــة  ملــ�ــســاريــع  دعــمــاً  الأر�ــــض  عــلــى  التنفيذ  لــغــايــات  للحكومة  وطــرحــهــا 

وخ�سو�ساً يف زمن جائحة كورونا والإهتمام يف امللف ال�سحي. 

�سباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 دعم النواب لتشغيل 
الشباب

ما  هي الكمامة األمثل لالستخدام؟

ولة ُتسند 9 ُتهم لـ 17 شخًصا بقضية فتى الزَّرقاء  أمن الدَّ

 دعم خطة االستجابة بقيمة 74 مليون يورو

االردن وهولندا يطلقان شراكة جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة بالمجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين  

 األغوار الشمالية: حملة لترحيل القاطنين قرب مجاري األودية رؤساء بلديات وادي عربة يطالبون باالهتمام بمناطقهم

االتحاد األوروبي يقدم مساعدة مالية لألردن بقيمة 250 مليون يورو

االنباط-عمان

احلــايل،  الــوقــت  يف  الكمامات  اأن  مــن  بالرغم 

تعترب من اأف�سل واأهم �سبل الوقاية من الإ�سابة 

اإل   ،)19-COVID( كوروناامل�ستجد  بفرو�ض 

الفرو�ض  املــحــرز مــن حيث فهم  التقدم  مــع  اأنـــه 

العلمية،  الناحية  ي�سمل  له مبا  الت�سدي  وكيفية 

التي  احلــمــايــة  م�ستويات  يف  الــتــفــاوت  تبني  فقد 

اأنها  ذلــك  نوعها؛  ح�سب  كــل  الكمامات،  تقدمها  

ما  فــمــنــهــا  عــمــلــهــا،  اآلـــيـــة  تــتــ�ــســابــه جميعها يف  ل 

م�سادة  بتقنية  يعمل  مــا  ومنها  بالفلرة،  يعمل 

للفرو�سات.

الكمامات  من  اأي  نف�سه،  الت�ساوؤل  يطرح  هنا، 

توفر احلماية الأعــلــى؟ وملـــاذا؟ هل هي تلك التي 

التقنية  على  املعتمدة  تلك  اأم  فلر  على  حتتوي 

امل�سادة للفرو�سات؟

تــقــوم  تــعــمــلــبــالــفــلــرة،  الـــتـــي  الـــكـــمـــامـــات  اإن 

الـــفـــم  اأو  لـــــاأنـــــف  الـــــفـــــرو�ـــــض  و�ـــــســـــول  مبـــنـــع 

الكمامات  ذلــك،  على  ومثال  بوا�سطة”الفلر”. 

املعتمدة على تقنية N95 واملعروفة اأي�ساً بكمامة 

اأنــهــا  حــيــث  واحـــــدة،  ملـــرة  ت�ستخدم  والــتــي   ،N95

ما  فلرة  على  لتعمل  متعددة  بطبقات  م�سممة 

الــهــواء.  يف  املحمولة  اجل�سيمات  مــن   ٪95 ن�سبته 

وقد عرفت هذه الكمامة با�سمها ن�سبة لهذا الرقم 

.»95“
هـــل هــــذا كـــــاٍف لــتــوفــر احلــمــايــة املــطــلــوبــة؟ 

الإجابة هي ل؛ وذلك لأنه وبالرغم من اأن الكمامة 

التي تعمل بوا�سطة فلر توفر م�ستوى عــاٍل من 

الكافية  تــزال ل توفر احلماية  احلماية، فاإنها ل 

95٪مــن  اأنها متنع دخــول  �سد الفرو�سات، حيث 

ميكرون،   0.3 اإىل  قطرها  ي�سل  التي  اجلزيئات 

الــفــرو�ــســات التي  ولــكــن مـــا زال هــنــاك 5٪ مـــن 

تخرق الكمامة وحتديداً تلك ذات قطر اأقل والتي 

اإحداها حيث يبلغ متو�سط  يعد فرو�ض كورونا  

احتمالية  بـــاأن  يعني  0.125مــيــكــرون ممــا  حجمه 

مروره عرب فتحات الكمامة عالية جداً.

يتائم  ل   N95 ت�سميمكمامة  فـــاإن  كــذلــك، 

ب�سكل مثايل مع �سكل الوجه، وهــو ما ي�سفر عن 

عدم تغطية الوجه كما هو مطلوب للح�سول على 

اأقــ�ــســى حــمــايــة؛ حيث تظل الــفــراغــات مــوجــودة، 

وهو ما يت�سبب مبرور م�سببات الأمرا�ض ب�سهولة 

التي  الطبقات  ثاثية  باملر�سحات  املــــرور  ودون 

ت�سعب بدورها عملية التنف�ض على امل�ستخدمني، 

ملمار�سة  ودفعهم  الراحة  بعدم  �سعورهم  وبالتايل 

�سلوكيات غر �سحيحة وغر �سحية لدى ارتداء 

هذه الكمامات. وحيث اأن كمامة N95 قد تت�سبب 

ب�سيق رئوي، فاإنه ل ين�سح با�ستخدامها من قبل 

غر  اأنــهــا  اأي  عــ�ــســرة،  الثانية  �سن  دون  الأطــفــال 

منا�سبة جلميع الفئات العمرية.

جملة  ن�سرتها  التي  الدرا�سات  لإحــدى  ووفقاً 

فــاإن  مـــوؤخـــراً،  املــرمــوقــة  الطبية  لن�سيت”  “ذا 
اأ�سطح  اأن يعي�ض على  املمكن  فرو�ض كورونا من 

واحــدة،  ملــرة  ال�ستخدام  ذات  الكماماتاجلراحية 

ملدة ت�سل اإىل 7 اأيام، مما يعني اأن هذه الكمامات ل 

حتمي امل�ستخدم  وقد تكون م�سبباً وم�سدراً رئي�ساً 

للعدوى لدى مل�سها عند ارتدائها ونزعها.

وعلى �سعيد اآخر، فاإن الكمامات امل�سنوعة من 

التكنولوجيا  على  بالعتماد  وامل�سممة  الأقم�سة، 

املــ�ــســادة لــلــفــرو�ــســات، تــوفــر حــمــايــة كــامــلــة �سد 

فيها فرو�ض  الأمــرا�ــض اخلــطــرة مبــا  م�سببات 

على  لـــقـــدرتـــهـــا  )COVID-19(؛  كــــورونــــا 

ال�سياق،  هــذا  ويف  التام�ض.  عند  عليها  الق�ساء 

  »Fine Guard جــــارد  “فاين  كــمــامــة  فــــاإن 

وانت�ساراً  اأكــرث الكمامات �سيوعاً  اإحــدى  التي تعد 

تقنية على  تعتمد  والــتــي  الــعــامل،   م�ستوى  على 

مثال على  خر  ال�سوي�سرية،   Livingauard
هذه الكمامات الفعالة.

 Fineجارد “فاين  وتــعــمــلــكــمــامــات  هـــــذا 

Guard« وفقاً لآلية يف غاية الب�ساطة م�سابهة 
لآلـــيـــة عــمــل املــغــنــاطــيــ�ــض؛ اإذ اأنـــهـــا مـــن الــنــاحــيــة 

ال�سحنة،  مــوجــبــة  اأيـــونـــات  عــلــى  تعتمد  العلمية 

باإمكانها جذب والتقاط م�سببات الأمرا�ض �سالبة 

ال�سحنة كالفرو�سات والبكتريا عندما تتام�ض 

مع الكمامة، ومن ثم اخراقها وتعطيل تركيبها 

الذري، مما ي�سهم يف الق�ساء عليها بفعالية وب�سكل 

اآمن، ما يجعل منها كمامات فعالة واآمنة متاماً.

ويف هـــذا الــ�ــســدد، فــقــد اأثــبــتــت عـــدة درا�ـــســـات 

ن�سرتها جمموعة من اجلامعات العاملية املرموقة 

مــثــل اجلــامــعــة احلــــرة يف بــرلــني، وجــامــعــة اآخــن 

للتكنولوجيا يف اأملانيا، وجامعة اأريزونا يف اأمريكيا، 

 ،»Fine Guard جــــارد  كمامات”فاين  بــــاأن 

ب�سكل م�ستمر  الفرو�سات  الق�ساء على  باإمكانها 

مبا فيها فرو�ض كورونا، ومبا ن�سبته 99.9٪، وهو 

ما يجعل هذه التقنية الأكرث فاعلية حتى اليوم يف 

الق�ساء على الفرو�سات.

وعلى العك�ض من كمامات N95، فاإن الكمامة 

للفرو�سات  م�سادة  تكنولوجيا  على  تعتمد  التي 

 ،»Fine Guard جــــارد  “فاين  كــمــامــة  مــثــل 

تتمّيز باأنها ت�سّهل عملية التنف�ض، وميكن تعديلها 

ب�سهولة، كما ميكن اإعــادة ا�ستخدامها، ف�سًا عن 

اإمكانية غ�سلها حتى 30 مرة واإعادة ا�ستخدامها ملدة 

عام كامل دون تاأثر التكنولوجيا. اإن هذا ل يعني 

فقط منح امل�ستخدمني اأكرب قيمة مقابل ال�سعر، 

بل اأنه ميثل اأي�ساً خياراً اأكرث ا�ستدامة وان�سجاماً 

الناجم عن  البيئي  الأثـــر  يخف�ض  ما  البيئة،  مع 

ا�ستخدام الكماماتالتي ت�ستعمللمرة واحدة.

 N95 كمامات  فــاإن  ب�سيطة،  ريا�سية  بح�سبة 

توفر حماية بن�سبة 95٪ كحد اأق�سى، ما يجعلها 

95٪ فقط  ن�سبته  مــا  وفــلــرة  تر�سيح  قـــادرة على 

من اجل�سيمات يف اأح�سن الأحــوال، بينما كمامات 

حماية  Fine Guard«توفر  جـــارد  “فاين 
فـــاإن  وهـــنـــا،   .٪99.9 بــنــ�ــســبــة  قــ�ــســوىومــوثــوقــة 

انــتــقــاء الأفــ�ــســل  الـــواعـــي ميــلــك خــيــار  امل�ستهلك 

و�سريعة  ب�سيطة  لنف�سه ولأفـــراد عائلته مبقارنة 

بني الن�سبتني.

واأخراً، ولأن املعرفة ن�سف احلل، ولأن الوقاية 

خر من قنطار عاج، عندما يتعلق الأمر بحماية 

ال�سحة العامة، فاإن الكمامات املعتمدة على تقنية 

مــ�ــســادة لــلــفــرو�ــســات مــثــل كــمــامــة “فاين جــارد 

هي اخليار الأمثل للح�سول   »Fine Guard
على اأق�سى درجــات احلماية والأمــان وال�ستدامة 

والقيمة، وتبقى الفلرة وحدها ل تكفي.



املحلي

 المجالي: الحكومة لن تسمح بتعرض االستثمارات ألي تشوهات

 معهد العناية بصحة األسرة يبدأ حمالت مناهضة العنف ضد المرأة 

 توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان االجتماعي ومؤسسة صداقة

االنباط-عمان

الأ�سواق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  عرب 

امل��ج��ايل، يف  املهند�س هيثم  الأردن��ي��ة  احل���رة 

الجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب  له  تغريدة 

احلقيقية  ب��اجل��دي��ة  ت��ف��ا�ؤل��ه  ع��ن  “تويرت” 
ت�صوه  لأي  ال�صماح  بعدم  احلالية،  للحكومة 

يعرت�س ال�صتثمارات احلالية. 

“الفريق  ت��غ��ري��دت��ه:  يف  امل���ج���ايل  �ق�����ال 

الإيجابية  �ال��ط��اق��ة  الإرادة  ع��ن��ده  ال����وزاري 

يتعلق  مبا  ا  �خ�صو�صً الق�صايا،  �حل  للعمل 

لقائي  من  اأم�س  مل�صته  ما  هذا  بال�صتثمار.. 

ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأم��ي��ة ط��وق��ان  د.  ملعايل 

اأي  ب��اأن ل ي�صمحوا  اإنهم ج��اد�ن  حيث ق��ال: 

ت�صوه يعرت�س ال�صتثمارات احلالية”. 

�خ��������ال ح���������واٍر ت���ب���ع ال����ت����غ����ري����دة ال���ت���ي 

الزميل  م��ع  �ال��ت��ف��ا�ؤل،  بالإيجابية  ات�صمت 

“��صط  برناجمه  ال��ب��دري يف  ه��اين  الدكتور 

ما  امل��ج��ايل  اأك���د  فن”،  راديو”  على  البلد” 

اإرادة  ب��و���ص��وح  مل�����س  اأن����ه  ال��ت��غ��ري��دة  ق��ال��ه يف 

العمل  ال��وزاري يف  الفريق  حقيقية من قبل 

املتعلقة  ال��ع��ق��ب��ات  �اإزال������ة  ال��ت�����ص��وه��ات  �ح���ل 

بالإ�صتثمارات املوجودة داخل الأردن، م�صيفاً 

اأن ال��ف��ري��ق الق��ت�����ص��ادي احل����ايل ي��ع��م��ل يف 

“�لي�س  �صمت، ��صمن ر�ح الفريق الواحد، 

بالقطعة �باإجتاهات متعددة”. 

ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����ص��ادي��ة  اأن  امل���ج���ايل  �ب����ن 

ال��ت��ي ي��راأ���ص��ه��ا ال��دك��ت��ور اأم��ي��ة ط��وق��ان نائب 

رئ��ي�����س ال������وزراء، حت��ر���س ك��ل احل��ر���س على 

التوا�صل مع القطاع اخلا�س، �هناك جدية 

الرئي�س  د�لة  “�توجيه من  لدى احلكومة، 

�متابعة يومية حثيثة”. 

�الوقوف  “التاحم  على  املجايل  ��صدد 

جنباً اإىل جنب، يف هذه الظر�ف ال�صتثنائية 

عام،  )قطاع  �صوياً  �نتكاتف  فيها،  منر  التي 

حتى  م���دين(،  جمتمع  �موؤ�ص�صات  �خ��ا���س، 

نخرج من هذا التحدي، كعادة الأردنين بعد 

كل حمنة”. 

اخلا�س  القطاع  متكن  اأن  امل��ج��ايل  �اأك���د 

فر�س  �يخلق  ال�صتثمارات،  يزيد  ال��ذي  هو 

اإىل  اإ�صافة  اململكة،  داخل  اإ�صتثمارية جديدة 

التي  الإج������راءات،  �تب�صيط  ال��ع��ق��ب��ات  اإزال����ة 

م��ن ���ص��اأن��ه��ا ج���ذب امل��زي��د م��ن ال���ص��ت��ث��م��ارات 

اخلارجية.

االنباط-عمان

الأ�صرة، موؤ�ص�صة  العناية ب�صحة  ب��داأ معهد 

امللك احل�صن، ام�س الأربعاء، م�صاركته يف حملة 

التي  امل����راأة،  �صد  العنف  ملناه�صة  يوما   16 الـــ 

ال�صيا�صية  ال�صوؤ�ن  �زي��ر  رعاية  حتت  انطلقت 

�الربملانية، املهند�س مو�صى املعايطة.

�ي�صادف اليوم الد�يل للق�صاء على العنف 

�صد امل��راأة، �صنويا يف ال� 25 من ت�صرين الثاين، 

“نحو توحيد  �ج��اء العام اجل��اري حتت �صعار 

اجل��ه��ود ع��ل��ى �صعيد ال��ت��م��وي��ل، �ال���ص��ت��ج��اب��ة، 

�احلماية �جمع البيانات”.

���صع معهد العناية ب�صحة الأ�صرة برناجما 

��ر����ص���ات  الأن�����ص��ط��ة  م���ن  يت�صمن جم��م��وع��ة 

امل��ن�����ص��ات الإل��ك��رت�ن��ي��ة،  ال��ع��م��ل، بع�صها ع��رب 

�اأخرى داخلية يف بع�س املراكز، �صينفذها يف 17 

موقعا تابعا له يف العا�صمة عمان �املحافظات.

��صتقدم حمات املعهد جل�صات �حما�صرات 

�اآث����اره  امل�����راأة،  �صد  العنف  ب��خ��ط��ورة  للتوعية 

ال��ك��ارث��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ع��ك�����س ���ص��ل��ب��ا ع��ل��ى الأ����ص���رة 

النف�صي  بالتمكن  تتعلق  �ب��رام��ج  �امل��ج��ت��م��ع، 

�اجل�صدي للن�صاء �الفتيات.

�����ص���ت���ع���ر����س ف������رق امل���ع���ه���د يف ح��م��ات��ه��ا، 

ال�صباب  م��ن  جم��م��وع��ة  �صممها  ف��ي��دي��وه��ات، 

نبذ �مناه�صة  تركز على  باإ�صراف خمت�صن، 

�اأهمية  الجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف 

ذلك يف حتقيق الأمن �ال�صلم املجتمعي.

الت�صدي  بفكرة  ال��ع��ام  ه���ذا  حملة  �ج����اءت 

للعنف الأ�صري �صد الفتيات �الن�صاء مبجموعة 

امل��راأة  اأهمها حق  املجتمعية، من  الر�صائل  من 

�ال��ف��ت��اة يف ب��ي��ت اآم����ن، �ر���ص��ائ��ل ح���ول ج��رائ��م 

ال�صرف، �العنف الإلكرت�ين، �م�صاركة الرجل 

يف الت�صدي للعنف.

�معهد العناية ب�صحة الأ�صرة، ع�صو فاعل يف 

الفريق الوطني ملناه�صة العنف، �حا�صل على 

رعاية  �يقدم   ،)HCAC( ال�  اعتماد  �صهادة 

�صحية �صاملة لاأ�صرة، �تدريًبا للمتخ�ص�صن 

يف الرعاية ال�صحية الأ�صرية، �حماية الأطفال.

العام، ��صحة  الطب  املعهد خدمات  �يقدم 

��صحة  �الإجن��اب��ي��ة،  اجلن�صية  �ال�صحة  الأم، 

املخربية،  �اخل��دم��ات  الأ�صنان،  �ط��ب  الطفل، 

�خدمات التغذية املتخ�ص�صة، �خدمات فح�س 

النظر �ال�صمع.

�ي����وج����د يف امل���ع���ه���د اخل�����دم�����ات ال��ن��ف�����ص��ي��ة 

النف�صية،  اجلل�صات  )تلقي  مثل  الجتماعية 

�ال��ت��ف��ري��غ الإن��ف��ع��ايل ال���ف���ردي اأ� اجل��م��اع��ي، 

�خدمات العنف املبني على النوع الجتماعي، 

�خدمات الناجن من العنف �التعذيب(.

الطفل مثل  ت��ط��ور  املعهد خ��دم��ات  �ي��ق��دم 

التاأهيلية  �اخلدمات  �التقييم،  )الت�صخي�س، 

م���ن ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي، �ال���ع���اج ال��وظ��ي��ف��ي، 

�الرتبية اخلا�صة، ��صعوبات النطق �التعلم(، 

�ي��ع��ق��د ���ص��ن��وي��ا ع����ددا ك��ب��را م���ن ال������د�رات يف 

جم�����الت خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ت��دري��ب��ي��ة ق�����ص��رة، 

�اأخرى خمت�صة متنح دبلومات م�صادق عليها 

من �زارة التعليم العايل.

االنباط-عمان

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

الج��ت��م��اع��ي �م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��داق��ة )ن��ح��و بيئة 

اآم��ن��ة ل��ل��م��راأة( م��ذك��رة تفاهم يف جم��ال دعم 

�ج��ود امل��راأة يف �صوق العمل، �ذل��ك ملا ت�صّكله 

خدمة احل�صانات من اأهمية يف م�صاندة املراأة 

ال��ع��ام��ل��ة �ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم��ام��ه��ا للم�صي 

قدماً يف �صوق العمل.

بن  امل��ربم��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �تت�صمن 

حول  �الدرا�صات  املعلومات  تبادل  اجلانبن 

ب���رام���ج احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تتعلق 

بتوفر دعم لاأمهات العامات عرب برنامج 

رع���اي���ة ال��ط��ف��ل يف د�ر احل�����ص��ان��ة �ب��رن��ام��ج 

امل�صاهمة يف الكلف الت�صغيلية لد�ر احل�صانة 

الن�صاء  خ��ر�ج  ن�صبة  تخفي�س  يف  للم�صاهمة 

من �صوق العمل خال فرتة رعاية الأطفال، 

لغايات  الفريقن  ب��ن  ال��ت��ع��ا�ن  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الكلف  يف  امل�صاهمة  ب��رن��ام��ج  تطبيق  تفعيل 

نظام  يف  ال����وارد  احل�صانة  ل���د�ر  الت�صغيلية 

برامج احلماية الجتماعية املرتبطة بتاأمن 

الأمومة.

�اأك������دت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ����ص���ر�رة 

�ن�صاطات  ج��ه��ود  ل��دع��م  امل�����ص��رتك  التن�صيق 

موؤ�ص�صة �صداقة �ذلك من خال عقد الور�س 

املخت�صن يف  �ال��ن��د�ات الر���ص��ادي��ة من قبل 

الن�صاء  موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي لتوعية 

العمل  ���ص��وق  يف  بقائهن  ����ص��م��ان  ال��ع��ام��ات 

ف��رتة ممكنة اىل ح��ن ��صولهن اىل  اأط���ول 

موؤ�ص�صة  م�صاركة  اإىل  اإ�صافة  التقاعد.  �صن 

�الإع��ام��ي��ة  املجتمعية  ب��ال��ت��وع��ي��ة  ���ص��داق��ة 

�ك�صب التاأييد �الرت�يج بن اجلهات املعنية 

�اأ����ص���ح���اب ال��ع��اق��ة )الأم����ه����ات ال��ع��ام��ات، 

حول  احل�صانات(  اأ�صحاب  العمل،  اأ�صحاب 

�اأهمية  الجتماعية  احلماية  ب��رام��ج  ن��ظ��ام 

اللجوء  �ع��دم  الإجن��اب  بعد  العمل  ا�صتمرار 

اىل التقاعد املبكر.  

م����ن ج���ان���ب���ه ب����ن م���دي���ر ع�����ام امل��وؤ���ص�����ص��ة 

ح��ازم  الدكتور  الجتماعي  لل�صمان  العامة 

اإىل  دائ��م  ب�صكل  ت�صعى  املوؤ�ص�صة  ان  رحاحلة 

للمراأة  الجتماعية  احلماية  ب��رام��ج  توفر 

املوؤ�ص�صة  �صعي  يف  �ا�صحاً  ب��دا  �ه��ذا  العاملة 

ل��ل��م��راأة  ُي��ت��ي��ح  مب��ا  ت�صريعاتها  ت��ع��دي��ل  ن��ح��و 

العاملة ال�صتفادة من بدل رعاية الطفل مبا 

يخفف الأعباء �يذلل العقبات اأمام الأمهات 

العامات �يعزز من فر�س بقائهن يف �صوق 

العمل.

�ث��م��ن��ت م���دي���رة م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��داق��ة رن���دة 

يف  الج��ت��م��اع��ي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  د�ر  ن��ف��اع 

العامات �على �جه  للن�صاء  امل�صتمر  دعمها 

قانون  على  الأخ��رة  التعديات  اخل�صو�س 

ال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي �ال���ت���ي اأدخ���ل���ت ف��ك��راً 

ج���دي���داً يف اآل���ي���ة ت��ق��دمي ال���دع���م �احل��م��اي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل���ل���م���راأة ال��ع��ام��ل��ة م���ن خ��ال 

ي�صمح للمراأة ال�صتفادة  ت�صريعياً  اإقرار ن�صاً 

املرتبطة  الجتماعية  احل��م��اي��ة  ب��رام��ج  م��ن 

بتاأمن الأمومة، موؤكدًة على د�ر �صداقة يف 

لديها  مبا  للمراأة  �صديقة  عمل  بيئة  اإي��ج��اد 

�اأد�ات  ت��راك��م��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات �درا����ص���ات  م��ن 

م��ي��دان��ي��ة ت�����ص��اه��م ب��ال�����ص��راك��ة م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة 

مبا  ا�صتغالها  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان 

�اخلدمة  الدعم  تقدمي  على  ايجاباً  ينعك�س 

مل�صتحقيها من الن�صاء العامات.

�ح�������ص���ر ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م م��ن 

املالية  لل�صوؤ�ن  العام  املدير  م�صاعد  املوؤ�ص�صة 

�الداري�������ة حم��م��د ع�����ودة، �م���دي���ر ال�����ص��وؤ�ن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ���ص��ام��ان امل���ج���ايل �م���دي���ر امل��رك��ز 

العامي احمد البدارين �مديرة الدرا�صات 

احل�صانات  م�صر�ع  �مديرة  الطيب  جانيت 

خلود غنيمات. �كما ح�صرت لرا اأيوب ��صهر 

العالول �رنا علي توقيع املذكرة كممثلن من 

اأع�صاء موؤ�ص�صة �صداقة.

المواصفات تعقد اجتماعًا لالعتراف المتبادل 
بشهادات المطابقة بين األردن وتونس 

 الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع 
جمعية مؤسسة العون

 بلدية اربد تباشر بتنفيذ مشروع 
لتصريف المياه في اطول شوارعها

 العقبة: الجمارك تحبط تهريب 23 
الف سيجارة إلكترونية

 البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين 

االنباط-عمان

�املقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات  موؤ�ص�صة  يف  عقد 

ال��ث��اث��اء الج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث ل��ف��ري��ق العمل 

امل�������ص���رتك يف جم�����ال الع���������رتاف امل���ت���ب���ادل 

ب�����ص��ه��ادات امل��ط��اب��ق��ة ب���ن امل��م��ل��ك��ة الأردن���ّي���ة 

الها�صمّية �اجلمهورّية التون�صّية �ذلك  عرب 

الأردن  مّثل  حيث  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنيات 

�املقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات  موؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر 

الأردن����ّي����ة امل��ه��ن��د���ص��ة ع��ب��ر ب��رك��ات ال��زه��ر، 

�م��ّث��ل اجل��ان��ب ال��ت��ون�����ص��ي ال��دك��ت��ور ري��ا���س 

ال�����ص��و���ص��ي امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��م��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

للموا�صفات �امللكية ال�صناعية التون�صّي.

�هدف الجتماع اإىل بحث تفعيل اتفاقّية 

املطابقة بن  ب�����ص��ه��ادات  امل��ت��ب��ادل  الع����رتاف 

البلدين، �ت�صهيل التبادل التجارّي �ان�صياب 

ال�صلع بن الأردّن �تون�س.

�اأّك�����دت امل��ه��ن��د���ص��ة ال��زه��ر ع��ل��ى ���ص��ر�رة 

م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل �ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات �اإزال����ة 

املعيقات التي تقف يف �جه ا�صتمرار  �تعزيز 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��ارّي ب��ن ع��ّم��ان �ت��ون�����س، مبا 

ي�����ص��ه��م ب��رف��ع م�����ص��ت��وى ال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��ارّي 

البلدين  يف  املتاحة  الفر�س  من  �ال�صتفادة 

ال�صقيقن.

االنباط-عمان

�ق��ع �زي���ر ال��زراع��ة حممد دا�دي���ة ام�س 

الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية موؤ�ص�صة 

ال���ع���ون �ال���ت���ع���ا�ن ال��ف��ن��ي �ال��ت��ق��ن��ي لتوفر 

ف��ر���س ع��م��ل م�����ص��ت��دام يف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

اإرب��د  حمافظات  يف  د�لر  مليون  8ر1  بكلفة 

�املفرق �البلقاء.

�قال الوزير دا�دية اإن املذكرة تهدف اإىل 

متكن 9 جمعيات تعا�نية � 900 من الفراد 

�اك�صابهم  ل��ل��دخ��ل،  م���درة  اأن�����ص��ط��ة  لإن�����ص��اء 

املهارات الفنية يف املجالت الزراعية املختلفة 

�املهارات الإدارية لتخطيط اأعمالهم �تعزيز 

على  ال���ق���درة  ل���زي���ادة  منتجاتهم  تناف�صية 

ت�صويقها.

بناء  ع��ل��ى  �صيعمل  امل�����ص��ر�ع  اأن  �اأ����ص���اف 

ق��������درات اجل���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���ا�ن���ي���ة لإن�������ص���اء 

���ص��ن��د�ق��ن ل��ل��ق��ر����س ال��������د�ارة م��ت��ن��اه��ي��ة 

امل���ايل للجمعيات  ال��دع��م  ال�����ص��غ��ر، �ت��ق��دمي 

التعا�نية لتقدمي القر��س لإن�صاء الأن�صطة 

املدرة للدخل.

النهج  تعزيز  على  امل�����ص��ر�ع  �صيعمل  كما 

�الإدارة  �التنفيذ  التخطيط  يف  الت�صاركي 

تنظيم  خ��ال  م��ن  للدخل  امل���درة  لاأن�صطة 

القرار  �متخذي  امل�صتفيدين  جتمع  لقاءات 

����ص��ان��ع��ي ال�����ص��ي��ا���ص��ات، �ب���ح���ث ���ص��ب��ل ن��ف��اذ 

املنتجات لاأ�صواق املحلية �اخلارجية.

الوعي  ن�صر  امل�����ص��ر�ع  اأن�صطة  �تت�صمن 

�الأنظمة  ال�صغرة  امل�صاريع  ت�صجيل  ح��ول 

املتعلقة بالأعمال املنزلية، �اإجراءات ال�صحة 

�ال�صامة لاأن�صطة املدرة للدخل يف حد�د 

البلديات �معاير ال�صامة �جودة الأغذية.

االنباط- اربد

م�صر�ع  بتنفيذ  ال��ك��ربى  ارب���د  ب��ل��دي��ة  ب����داأت 

لت�صريف مياه الأمطار يف جزء من �صارع ف�صل 

ال�صمايل  املجمع  اإ���ص��ارة  م��ن  ميتد  ال��دل��ق��م��وين 

ب���اجت���اه اجل���ن���وب ������ص����وًل اإىل م��ك��ات��ب ���ص��رك��ة 

الكهرباء )د�ار الكهرباء(.

�ق���ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���س ح�صن بني 

هاين ، اثناء جولة على امل�صر�ع انه ياأتي �صمن 

بت�صريف  اخل��ا���ص��ة  امل�صاريع  م��ن  ك��ب��رة  ح��زم��ة 

البلدية يف عدد كبر من  الأمطار نفذتها  مياه 

ب��ن��اًء ع��ل��ى درا����ص���ات متخ�ص�صة  ���ص��وارع امل��دي��ن��ة 

البلدية  ف��رق  بها  قامت  طويلة  ر�صد  �عمليات 

خال املوا�صم ال�صابقة.

اإنهاء  �صاأنه  م��ن  امل�صر�ع  ان  ه��اين  بني  �ب��ن 

املنطقة  ت��ل��ك  ال��ق��اط��ن��ن يف  امل��واط��ن��ن  م��ع��ان��اة 

�م�صتخدمي الطريق بعد ان كانت مياه المطار 

ال�صارع  يف  ال�صر  حركة  بتوقف  �صابقاً  تت�صبب 

ب�صكل كلي بالإ�صافة اإىل مداهمة مياه الأمطار 

للمنازل �العقارات املتواجدة على جانبي ال�صارع.

الهند�صية يف  الأ���ص��غ��ال  دائ����رة  م��دي��ر  �ا���ص��ار 

البلدية املهند�س حممد العبابنة، اإىل اأن امل�صر�ع 

م��رتا،   350 مل�صافة  ميتد  البلدية  تنفذه  ال���ذي 

��ح��دات  املناهل  من  ع��دد  اإن�صاء  كذلك  �ي�صمل 

رب��ط��ه��ا  ���ص��ي��ت��م  “اجلريات”  امل���ي���اه  ت�����ص��ري��ف 

باملناهل القائمة �صابقاً �اخلطوط الناقلة للمياه 

املوجودة يف املنطقة.

�لفت اىل انه �صيتم النتهاء من اعمال احلفر 

�متديد اخلطوط ��صبكها خال الفرتة احلالية 

على اأن تقوم البلدية باإعادة ان�صاء كاملة لل�صارع 

التي قامت  الدرا�صات  القادم كون  الربيع  مطلع 

ب��ه��ا بينت ���ص��ر�رة اإع����ادة ان�����ص��ائ��ه �ع��م��ل خلطة 

ا�صفلتية جديدة مبيان عر�صي ل�صمان فعالية 

خطوط ت�صريف مياه الأمطار امل�صتحدثة ب�صكل 

كامل �ت�صغيلها بن�صبة 100 باملئة.

�ي��ع��د ���ص��ارع ف�����ص��ل ال��دل��ق��م��وين �اح�����داً من 

“اإ�صارة  اأطول ال�صوارع يف مدينة اربد ميتد من 

ال�صنيك” ��صول اىل اإىل د�ار البيا�صة.

م�صر�عاً  املا�صي  العام  نفذت  البلدية  �كانت 

د�ار  ب��ن  ال�����ص��ارع  م��ن  امل��ي��اه يف ج���زء  لت�صريف 

البيا�صة �ميدان ف�صل الدلقموين.

�ا�����ص���ح ال��ع��ب��اب��ن��ة ان �ر�����س ال��ب��ل��دي��ة تعكف 

�اجلريات  املياه  خطوط  من  ع��دد  اإن�صاء  على 

�امل��ن��اه��ل داخ���ل الأح��ي��اء �يف ع��دد م��ن ال�����ص��وارع 

املواطنن  الفرعية تهدف جميعها حلل م�صاكل 

��صيكون  ال�صابقة  ال�صنوات  يف  ر�صدها  مت  التي 

�الأع����وام  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��ال  م�صتمرا  العمل 

القادمة.

لأه��م  حلول  باإيجاد  قامت  البلدية  ان  �اك��د 

ال�صوارع التي اعتربت مناطق حرجة مثل �صارع 

اأب���اد �ج��زء م��ن ���ص��ارع ف�صل الدلقموين  اإ���ص��ام 

�مناطق �ا�صعة يف �ادي زبدة.

االنباط-عمان

مديرية  يف  العاملة  اجلمركية  الكوادر  �صبطت 

الكرت�نية  �صيجارة  األ���ف   23 نحو  العقبة  ج��م��رك 

خمباأة داخل حا�ية �صعتها 20 قدما، مت الت�صريح عن 

حمتوياتها �فق البيان اجلمركي بانها اأثاث �ملبات 

لدائرة  الإع��ام��ي  للناطق  �فقا  يد�ية،  �م�صابيح 

الإعامي  الناطق  �اأ�صاف  ن�صر.  عماد  اجلمارك 

انه مت تنظيم حم�صر �صبط ا�صويل بامل�صبوطات 

�التحفظ على احلا�ية حلن ا�صتكمال الإج��راءات 

�حتويل الق�صية اىل النائب العام اجلمركي.

اأب���رز  ت�صتخدم  اجل���م���ارك  دائ����رة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

التهريب  عمليات  ع��ن  للك�صف  احلديثة  التقنيات 

من خال ا�صتخدام اأجهزة الك�صف بالأ�صعة، �يقوم 

املهربون مبثل هذه العمليات للتحايل على القانون 

ال���واردة للفح�س  من خال عدم اخ�صاع الب�صائع 

من  ال��ازم��ة  الر�صمية  امل��واف��ق��ات  على  للح�صول 

�املقايي�س  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  املعنية مثل  اجلهات 

�املوؤ�ص�صة العامة للغذاء �الد�اء.

االنباط- عمان

ا���ص��ت��ق��ب��ال  ع����ن  ال���ب���ي���ئ���ة  �زارة  ت���ع���ت���ذر   

اكت�صاف  ب�صبب  اخلمي�س  ال��ي��وم  مراجعيها 

امل�صتجد  ك��ور�ن��ا  ج��دي��دة بفر��س  اإ���ص��اب��ات 

بن موظفيها.

�ق�����ال �زي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة ن��ب��ي��ل امل�������ص���ار�ة يف 

ال����وزارة تعتذر من  اإن  ب��ي��ان ام�����س الأرب���ع���اء 

امل��واط��ن��ن ال��ذي��ن ل��دي��ه��م م��راج��ع��ات تتعلق 

اإجراء  اأي  اأ�  ال��وزارة  املعامات لدى  ببع�س 

جميع  داع��ي��ا  �امل��ت��اب��ع��ة،  امل��راج��ع��ة  يقت�صي 

ال��وزارة  اإىل مركز  الذين ح�صر�ا  املوظفن 

الأ�صبوع، للح�صور غدا لإج��راء فح�س  هذا 

)�صي بي اآرPCR( ال�صاعة التا�صعة �صباحا 

�امل����غ����ادرة ب��ع��د اإج������راء ال��ف��ح�����س م��ب��ا���ص��رة. 

ال�صامة  قواعد  التزام  اإىل  املوظفن  �دع��ا 

العامة، �حتديدا ارتداء الكمامات �اللتزام 

بالتباعد  �املتعلقة  الر�صمية  بالتعليمات 

اجل���������ص����دي. �اأ�������ص�����ح اأم������ن ع�����ام ال�������وزارة 

الإج��راء  هذا  اأن  اخل�صا�صنة  الدكتور حممد 

ج���اء ال��ت��زام��ا م��ن ال�����وزارة ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

���ص��ام��ة امل��وظ��ف��ن �امل���راج���ع���ن، �مت��ا���ص��ي��ا 

م��ع الإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة للحد 

التعميم  اإىل  م�صرا  الفر��س،  انت�صار  من 

بالتعليمات  لالتزام  املوظفن  جميع  على 

ال��وزارة  اأن  اإىل  ال���وزارة. �لفت  ال�صادرة من 

املقبل ل�صتقبال  الأح��د  ي��وم  ال��د�ام  �صتعا�د 

املراجعن �تقدمي اخلدمات لهم.

 مشاركة المرأة في الحد من األزمات..الفرصة الضائعة
االنباط-عمان

الأزمة على منطقتنا  الأزمة تلو  تتعاقب 

ك���وف���ي���د-19، �ال���ت���ي تثبت  �م�����وؤخ�����ًرااأزم�����ة 

تاأثًرابالعنف  الأك���ر  ه��ي  اأّن���امل���راأة  جمتمعة 

معاناتها  ن��رى  كما  �القت�صادي،  املجتمعي 

من حيث تقل�س الفر�س املتاحة من تعليم، 

��صبالعي�س، �موارد الدخل، �تفاقم الأعباء 

الواقعة عليها. 

ف����وف����ًق����ا ل���ت���ق���ري���ر م���ن���ظ���م���ة ال��ن��ه�����ص��ة 

ل����ل����دمي����ق����راط����ي����ة �ال����ت����ن����م����ي����ة )اأر�������������س( 

النزاع،  حل  �صياق  يف  الأردنية  بعنوان”املراأة 

�بناء ال�صام، �ال�صلم املجتمعي”:

10% من الن�صاء فقط اأّن الظر�ف  • ترى 
حتقيق  بهنتمكنهنمن  حتيط  التي  املعي�صية 

طموحهن،

• �اأف������������ادت%81 م����ن ال���ن�������ص���اء ال���ل���وات���ي 
ا�صتهدفهن البحث مبعانتهن من البطالة،

83% من الن�صاء باأّن املجتمع  • كما تعتقد 
ينظر اإليهن على اأنهن عاطفيات بطبيعتهن 

��صعيفات ال�صخ�صية.

�ب����ال����رغ����م م�����ن ك�����ل ه��������ذا، �ع����ل����ى اأر�������س 

حماية  يف  ل  اأ�صا�صًيا  د�ًرا  امل���راأة  الواقع،تلعب 

اأ���ص��رت��ه��ا ف��ح�����ص��ب، ب���ل م���ن ح��ي��ث �ق��وف��ه��ا يف 

الأمر  لاأزمات.  للت�صدي  الأمامية  ال�صفوف 

فر�صة  )اأر�����س(  النه�صة  منظمة  ت��ع��ده  ال���ذي 

�صائعة �قدرات مل ت�صتثمر.حيث مل تتم بلورة 

هذه القدرات �ماأ�ص�صتها لت�صكيل جبهة ت�صارك 

فيها املراأة اإىل جانب الرجل يف �صناعة ال�صلم 

ما  اإذ  �التطرف،  العنف  من  �احل��د  املجتمعي 

تزال املراأة تعاين من عقبات ت�صريعية،�هيكلية، 

ات��خ��اذه��ااخل��ط��وات  تعيق  متيزية  �جمتمعية 

التي ت�صهم يف اإيجاد حلول فاعلة للحد من اأثر 

الأزماتعليها �على غرها.

ال��ن��ه�����ص��ة)اأر���س(  ت��ط��ل��ق منظمة  �ع��ل��ي��ه 

ن���داء م��ف��اده ب�����ص��ر�رةاأن��رف��ع اأ���ص��وات��ن��ا ب��اأّن 

للعمل  الأ�ان  اآن  ق��د  �اأن���ه  يداهمنا،  ال��وق��ت 

اجل��م��ع��ي �اجل�����اد مل��ع��اجل��ة ج����ذ�ر ال��ت��ط��رف 

�ال��ع��ن��ف �ال���ن���زاع يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، �ال��رتك��ي��ز 

ع��ل��ى ال����د�ر ال��ق��ي��ادي ال���ذي تلعبه امل����راأة يف 

ن��ع��م��ل يف م�صاريع  اأك��ن��ا  ���ص��واء  ال�����ص��دد  ه���ذا 

على  اأ�  الإغاثية،  ال�صتجابات  اأ�  جمتمعية 

اأه�����داف ت��ن��م��وي��ة ط��وي��ل��ة الأم�����د. �ل ب��د اأن 

نذّكر بانعدام العدالة، �احلرمان من تكافوؤ 

الفر�صبن جميع فئات املجتمع، �اأن للد�لة 

اأ�صا�صًيا يف حفظ الأمن �ال�صام، يربز  د�ًرا 

بتمكن امل����راأة �ال�����ص��ب��اب م��ن الن���خ���راط يف 

الإع���ام خللق  ه��ذه اجل��ه��ود، �تي�صر عمل 

خ����ط����اب ت����وع����وي �م���و����ص���وع���ي ب����دي����ل ع��ن 

خ��ط��اب��ات ال��ك��راه��ي��ة الإق�����ص��ائ��ي��ة، ����ص��م��ان 

حرية التعبر لكافة اأطياف املجتمع �خا�صة 

التكامل  الذي يتطلب  الأمر  ال�صباب منهم. 

بينعمل كل من ��صائل الإعام، �امل�صّرعن، 

الوقاية  ايف  املدنياأي�صً �احلكومة،�املجتمع 

الن�صاء  م��ع  العنيفوالتفاعل  ال��ت��ط��رف  م��ن 

حيث  املجتمع.  ا�صتقرار  ل�صمان  �ال�صباب 

اجلمعّية  جهودنا  �العنف  التطرف  يقّو�س 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ص��ت��ق��رار الأ����ص���ري ب�صكل 

خا�س �الأم��ن املجتمعي ب�صكل ع��ام، �ي��وؤدي 

تف�صيهما يف ظل الأزمات اإىل اإ�صعاف جهود 

التنمية امل�صتدامة��صيادة القانون.

ه���ذا �اأ�����ص����ارت الأ����ص���ت���اذة ���ص��م��ر حم���ارب، 

)اأر���س(،  النه�صة  ملنظمة  التنفيذية  املديرة 

ال��ذي ت�صب احلكومات  “يف احل��ن  اأن��ه  اإىل 

�ال�����ص��ل��ط��ات ج���ه���وده���ا يف اأغ���ل���ب الأ�ق������ات 

اأن  ب��د  ف��ا  العنيف،  التطرف  علىمكافحة 

يقف املجتمع املدين املحلي مبكوناته مل�صاندة 

احل��ك��وم��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة اأ���ص��ب��اب��ه 

�الوقاية منها، �اأن يكون له د�ر يف عمليات 

هذا  يف  العامة  ال�صيا�صات  �ط��رح  التخطيط 

جمتمع  جت��اه  يلعبه  د�ر  منا  لكل  ال�����ص��دد. 

املنازل،  �ال�صكينة  ال�صلم  ي�صود  حيث  اأق��وى 

�املدار�س، �ال�صوارع”.

�ت���������ص����ارك م��ن��ظ��م��ة ال��ن��ه�����ص��ة )اأر��������س(

ملناه�صة  يوًما   16“ الوطنية  احلملة  �صمن 

يف  تبداأ  �التي   ، املراأة”،  �صد  املوجه  العنف 

ال��د�يل  ال��ي��وم  الثاين/نوفمرب،  ت�صرين   25

�ت�صتمر  امل�����راأة،  ���ص��د  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  للق�صاء 

ح���ت���ى 10ك�����ان�����ون الأ�ل/دي���������ص����م����رب، ال���ي���وم 

الد�يل حلقوق الإن�صان، بعدد من الفعاليات 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتن�صيق  �املخرجات 

الأردن����ي����ة ل���ل���م���راأة �جم��م��وع��ة ع��م��ل الأمم 

امل��ت��ح��دة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ن��وع 

الج��ت��م��اع��ي، �ب��ال��ت��ع��ا�ن م��ع املعهد ال��د�يل 

املتحدة  الأمم  ال��اع��ن��ف��ي،�ب��رن��ام��ج  للعمل 

ل��ل��م��راأة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  الإمن���ائ���ي،�ه���ي���ئ���ة 

����ص��رك��ائ��ن��ا م��ن اأع�����ص��اء ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 

الأردين )جوناف(.

ل��ق��د راأي���ن���ا �مل�����ص��ن��ا الأث�����ر ال��ك��ب��ر ال���ذي 

اأحدثته م�صاركة املراأة يف ال�صتجابة لاأزمات 

يف  �ال�����ص��ام  الأم���ن  اإح���ال  يف  �م�صاهمتها 

بوجودتلك  اإمي��ان��ن��ا  ي��ع��زز  مم��ا  جمتمعاتها، 

الفر�صة التي لكل منا د�ر يف حتقيقها �ذلك 

لبناء جمتمع اأكر عدًل �اأقل فقًرا ما يحد 

من النزاعات �احلر�ب، �مينع حد�ث العنف 

الأ�ان  ف���وات  قبل  لنا  ان�صموا  �ال��ت��ط��رف. 

لننادي �صوًيا مبمار�صة املراأة د�رها جنًبا اإىل 

جنب الرجل، يف نه�صتنا املجتمعية.
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 اأ�سبح معروفا يف قطاع التعليم العايل ال�طني اي العام واخلا�ص باأن هيئة االعتماد مل�ؤ�س�سات 

التعليم العايل تغريت ايجابيا ومن مالمح التغيري اوال( ما ين�سر عن قرارات الهيئة جتد بانه 

يعطي التفاوؤل ومل يعد ين�سر)اغلقت الهيئة (اأو )اوقفت الهيئة( ومن يلتقي يف قطاع التعليم 

العايل ي�سمع ذلك وهذا التغيري االيجابي ينعك�ص ايجابا على �سمعة التعليم العايل وا�ستقطاب 

طلبه من اخلارج للدرا�سه يف االردن ثانيا ( تغريت الهيئة ايجابيا و�ستتغري ايجابيا من اأعمال 

روتينيه �سروريه يف االعتماديه اإىل الت�جه نح� اعتماد الربامج واخلطط كما يف العامل حتى 

تقي�ص خمرجات التعليم والتعلم ثالثا( تغريت هيئة االعتماد و�ستتغري مبا تق�م به من لقاءات 

متابعة  اأهمية  اإىل  اجلامعيه  الكفاءه  امتحان  يف  النظر  اإع���ادة  ���س��رورة  يف  وامل�س�ره  واال�ستماع 

اخلريجني ورايهم يف اأ�سئلة امل�ساقات وتقييم الطالب لنف�سه فتتح�ل اإىل مهارات التفكري ولي�ص 

احلفظ والتقلني رابعا(تغريت هيئة االعتماد ايجابيا يف اإقامة �سراكه حقيقيه مع قطاع التعليم 

العايل العام و اخلا�ص من دور املتلقي اإىل دور ال�سريك الفاعل يف اللقاءات واال�ستماع اإىل وجهات 

امل�ساكل مب��س�عيه  الع�سر وال�س�ق وحل  التط�ير والتحديث وم�اكبة  اإىل  التي تهدف  النظر 

ومهنيه خام�سا ( التغيري االيجابي يف عمل هيئة االعتماد يتطلب تعاون القطاعني العام واخلا�ص 

اأ�سئلة امل�ساق  يف التعليم العايل يف قيامها يف التح�سري لكل م�ساق على �سكل ملف يحت�ي على 

الراأي يف امل�ساق واملعرفه قادر التفا�سيل عن امل�ساق والتقييم للم�ساق �ساد�سا (التغيري االيجابي يف 

عمل هيئة االعتماد وبتعاون قطاع التعليم العايل يف القطاعني العام واخلا�ص كقطاعني هامني 

يف الدوله ينعك�ص على العاملني واخلريجني وت�س�يق الربامج وا�ستقطاب طلبه من اخلارج وكل 

ذلك ي�ساهم يف اأن يك�ن االردن مركزا اإقليميا للتعليم العايل ملا له من اآثار اقت�ساديه واجتماعيه 

�سابعا(التناغم االيجابي بني هيئة االعتماد ووزارة التعليم العايل واجلامعات ال�طنيه من عامه 

وخا�سه ت�ؤكد على اأهمية ق�س�ص النجاح وابرازها فلدينا ق�س�ص جناح يف جامعاتنا تبعث على 

االإ���س��راع يف �سم  اإىل  الت�س�يق ومما يدع�نا  الفخر واالع��ت��زاز مما يجعل اجلميع يف ق��درة على 

متابعة اجل�ده يف املدار�ص لهيئة االعتماد وي�ؤكد باأن الدوله عندما تختار كفاءات ت�ؤمن بالعمل 

واالإجناز فقط ينعك�ص ايجابا ويعطي تفاوؤال للم�ستقبل الن الدول تقدمت نتيجة االإ�سالحات 

االمنيه  واالأج��ه��زة  واجلي�ص  وال�سعب  ال�طن  اهلل  حمى  واالإع���الم  واالداره  التعليم  يف  اجل��ذري 

وقيادتنا الها�سميه التاريخيه بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

تغيير إيجابي في عمل هيئة 
اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 الخاليلة: حزم إنترنت لطلبة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 اختتام فعاليات مؤتمر حق األشخاص ذوي اإلعاقة في تكوين أسرة

 73 تشريعًا بانتظار النواب منها 26 قانونًا مؤقتًا

االنباط-عمان

اكد رئي�ص جامعة العل�م االإ�سالمية العاملية 

خالل  اخلاليلة  علي  حممد  الدكت�ر   االأ�ستاذ 

االت�سال  تقنية  عرب  امل�ستجدين  الطلبة  لقائه 

املرئي اأن اجلامعة تدر�ص ا�ستحداث تخ�س�سات 

وبرامج درا�سية جديدة، وفقا الحتياجات �س�ق 

العمل.

وق����ال االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر اخل��الي��ل��ة خ��الل 

الطلبة يف  ���س���ؤون  ع��م��ادة  ال���ذي نظمته  ال��ل��ق��اء 

تاأ�سي�سها حققت  اجلامعة:” اإن اجلامعة ومنذ 

اجلامعات  ب��ني  رفيعة  و�سمعة  متميزاً  جن��اح��اً 

االأردن����ي����ة وال���ع���امل���ي���ة، ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط���ر 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  متيز  بف�سل  امل�ستمر، 

ال�سيا�سات  واأح���دث  اأف�سل  واتباعها  والطلبة، 

والربامج التعليمية”.  

تخ�س�ساتها  ن�عية  ه�  اجلامعة  مييز  ما  اأن  واأك��د 

الدرا�سية ومتيز براجمها االأكادميية.

اأن جائحة فريو�ص ك�رونا اثبتت  واأ�سار اإىل 

اأن طلبة اجلامعة ي�اكب�ن التط�ر التقني، على 

نح� غري معه�د، خ�س��ساً بعد اأن نقل التعليم 

م��ن ال��ن��م��ط امل��ب��ا���س��ر اإىل ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د يف 

ظروف ا�ستثنائية.

للت�ا�سل  اأن اجلامعة مل تدخر جهداً  واأك��د 

اأو�ساعهم الدرا�سية، حيث  مع طلبتها ومتابعة 

ق���ام���ت اجل��ام��ع��ة ب��ت���ف��ري ح���زم���ا ل��الن��رن��ت ، 

�سي�ستفيد منها الطلبة خالل االأيام املقبلة.

اخلدمات  م��ن  اال�ستفادة  اإىل  الطلبة  ودع��ا 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة واالل���ت���زام ب��ال��ق���ان��ني 

فيها،  اجلامعية  للحياة  الناظمة  والتعليمات 

ت�فري  اإىل  طاقاتها  بكل  اجلامعة  �سعي  م�ؤكدا 

بالتزود  الطلبة  ت�ساعد  �سليمة،  تعليمية  بيئة 

ب�سن�ف العلم واملعرفة كافة.

وب���ني ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف 

وفق  العاملية،  الت�سنيفات  م�ست�ى  على  التقدم 

اإىل  ت�سعى  وال��ت��ي  ل��ه��ا،  اال�سراتيجية  اخل��ط��ة 

ت�فري خربة تعُلّمية متميزة للطلبة من خالل 

ت��ط���ي��ر اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة؛ مل���اك��ب��ة اأف�����س��ل 

املمار�سات العاملية، وا�ستخدام اأ�ساليب التدري�ص 

العلمي يف  البحث  نتائج  املرتكزة على  احلديثة 

املحلي  العمل  ب�س�ق  وربطها  والتعليم،  التعّلم 

الرامّية  فل�سفتها  مع  تن�سجم  والتي  والعربي، 

اإىل �سرورة التط�ير والتحديث مبا يتالءم مع 

متطلبات الع�سر.

اأمن�ذجا يف  اأن يك�ن�ا  اإن على الطلبة  وقال 

ال�عي واالنتماء لل�طن.

ع��ام  ك��ل  يف  ت�ستقبل  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ����س���اف 

درا����س���ي اأف�����اج����ا ج���دي���دة م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 

الفتا  التعليمية،  العملية  يف  االأ�سا�ص  ي�سكل�ن 

ال��ت��ي  ل��ه��م اخل���دم���ات  ت���ف��ر  اأن اجل��ام��ع��ة  اإىل 

يحتاجها الطلبة وخ�س��سا التجهيزات العلمية 

وال��سائل التعليمة .

ودع�������ا ال���ط���ل���ب���ة اال�����س����ت����ف����ادة م����ن ال����ك�����ادر 

ال��ت��دري�����س��ي��ة امل����ؤه���ل���ة وامل���ت���م���ي���زة ال��ع��ام��ل��ة يف 

اأن  ا�ستطاعت  اجلامعة  اأن  م��سحا  اجلامعة، 

ت�ستقطب طلبتها ال�افدين من الدول العربية 

 ٦٣ اإىل  ينتم�ن  الذين  وال�سديقة  واالإ�سالمية 

جن�سية . 

علمية  ب��رام��ج  اجل��ام��ع��ة  ل���دى  اإن  وقال:” 

واأك���ادمي���ي���ة م��ت��م��ي��زة، وت������يل ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث 

العلمي اأهمية خا�سة ملا له دور يف تنمية وخدمة 

املجتمع املحلي”.

وبني االأ�ستاذ الدكت�ر اخلاليلة اأن اجلامعة 

تقدم للطلبة مرافق خدمية خمتلفة، ومتن�عة 

لت�ساهم يف ا�ستيعاب الطلبة يف املجتمع اجلامعي 

مبا يخدم العملية التعليمية. 

واأ�����س����ار االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر اخل���الي���ل���ة اإىل 

لتح�سني  ع��ط��اء  ق��ري��ب��ا  ���س��ت��ط��رح  اجل��ام��ع��ة  اأن 

الطلبة  ع���دة  قبل  وتط�يره،  اجلامعي  احل��رم 

الب�ابة  تنفيذ  ق��رب  اإىل  ول��ف��ت  اجل��ام��ع��ة.  اإىل 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل���ل���ج���ام���ع���ة، وب����دع����م م����ن ال��ب��ن��ك 

على  معه  االتفاق  مت  ال��ذي  االأردين  االإ�سالمي 

اإن�ساء مكتبا له بالقرب من ب�ابة اجلامعة، ومبا 

املحلي  الطلبة والعاملني فيها واملجتمع  يخدم 

املحيط باجلامعة.

االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  نائب  اللقاء  ح�سر 

الرئي�ص  وم�����س��اع��دو  احلتاملة  �سليم  ال��دك��ت���ر 

ال���دك���ت����ر ه������ارون ال��ق�����س��اة وال���دك���ت����ر غ��ال��ب 

احل�راين وعميد �س�ؤون الطلبة الدكت�ر يا�سني 

املحارمة.

االنباط- عمان

خل�ص م�ؤمتر “حق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

ام�ص  اعماله  اختتمت  اأ�سرة” وال��ذي  تك�ين  يف 

وال��ق��رارات  الت��سيات  م��ن  اىل جملة  االرب��ع��اء، 

م����زع���ة ���س��م��ن اأرب����ع����ة حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة وه��ي 

وال�سيا�سات،  الت�سريعات  واالإجتاهات،  املمار�سات 

اخلدمات والربامج، والت�عية واالإعالم.

ملنا�سرة  اجل��ام��ع��ة  “ال�سبكة  امل���ؤمت��ر  ون��ظ��م 

مع  ب��ال�����س��راك��ة  االإعاقة”،  ذوي  االأ����س���خ���ا����ص 

املجل�ص االأعلى حلق�ق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، 

واجلامعة الها�سمية، وجمعية “اأنا اإن�سان حلق�ق 

املعاقني”.

ن�ص  تعديل  ���س��رورة  اىل  الت��سيات  ودع���ت 

املادة )12( من قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية وجعل 

االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع���اق���ة حلقهم يف  مم��ار���س��ة 

ال��زواج وتك�ين اأ�سرة ال يت�سمن قي�داً متييزية 

وب��ن��اء ع��ل��ى م���اف��ق��ت��ه��م احل����رة امل�����س��ت��ن��رية ومب��ا 

يت�افق مع قان�ن حق�ق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

ت�سمني  ج���ان���ب  اىل   ،2017 ل�����س��ن��ة   )20( رق����م 

بتعزيز  املتعلقة  ال�طنية  واخل��ط��ط  ال�سيا�سات 

احلياة االأ�سرية تدابري تكفل و�س�ل االأ�سخا�ص 

ذوي االإعاقة اإىل ما تت�سمنه من برامج وخدمات 

وت�فري اإمكانية ال��س�ل والرتيبات التي�سريية 

واالأ�سكال املي�سرة التي تكفل ذلك، باالإ�سافة اىل 

�سرورة اإعفاء االأجهزة امل�ساندة من جميع اأ�سكال 

الر�س�م وال�سرائب لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.

العمل  ال��ت������س��ي��ات اىل ����س���رورة  ك��م��ا دع����ت 

االإجنابية  ال�سحة  خ��دم��ات  تقدمي  تعزيز  على 

اخل��دم��ات  وت��ط���ي��ر  االإع���اق���ة،  ذوي  لالأ�سخا�ص 

ال���ت���دري���ب���ات املكثفة  ال��ت��ح��ت��ي��ة وع���ق���د  وال��ب��ن��ي��ة 

وامل��ت��خ�����س�����س��ة ل��ل��ك���ادر ال��ع��ام��ل��ة يف امل���ؤ���س�����س��ات 

ذوي  االأ�سخا�ص  م��ع  العمل  جم��ال  يف  ال�سحية 

االإجنابية  بحق�قهم  متتعهم  ل�سمان  االإع��اق��ة 

واجل��ن�����س��ي��ة، م��ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات 

االإر�ساد الزواجي ك�نها من اخلدمات ال�سرورية 

التي يجب تعزيزها والعمل على ماأ�س�ستها وذلك 

الأهميتها يف تعزيز العالقة بني االأزواج وتعزيز 

امل�ساركة بينهم.

واأكد امل�سارك�ن �سرورة تعزيز مفه�م العي�ص 

امل�ستقل وبناء االأ�سرة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، 

بامل�س�ؤولية  وال�سع�ر  امل�سري،  تقرير  يف  واحل��ق 

وال�اجب، واالإ�سباع الروحي والعاطفي والعقلي، 

م��ن خ���الل تنفيذ ب��رام��ج ت���ع��ي��ة ح����ل اأه��م��ي��ة 

اح������رام ال��ب��ي��ت واالأ������س�����رة، وت����ج���ي���ه اخل��ط��اب 

الديني واالإعالمي للت�عية وك�سب التاأييد بهذه 

احلق�ق.

ح���ارا مفت�حا بني  امل�ؤمتر  و�سهدت جل�سات 

ب��ه��دف ت�سليط  ال�����س��رك��اء م��ن �ستى اخل��ل��ف��ي��ات 

ال�����س���ء ع��ل��ى ح��ق االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع���اق���ة يف 

الزواج وتك�ين اأ�سرة، واإذكاء ال�عي ح�ل جتارب 

حياة االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف االأردن والق�سايا 

واالأب�����ة،  واالأم���م��ة  والعائلة  ب��ال��زواج  املرتبطة 

النمطية  املجتمع  نظرة  الإ�ستعرا�ص  باالإ�سافة 

ال��ت��ي ق��د حت����ل دون ح�����س���ل االأ���س��خ��ا���ص ذوي 

االإعاقة على هذا احلق.

و����س���ارك يف امل����ؤمت���ر ن��ح��� 180 م�����س��ارك��اً من 

وخ��رباء  ومنظماتهم  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ص 

املجال  واإع��الم��ي��ني يف  واأك��ادمي��ي��ني وخمت�سني 

الفي�سب�ك  �سفحة  ع��رب  م�ساهد   4000 و  نف�سه 

اخلا�سة باملجل�ص.

االنباط-عمان

ت�سم االأجندة الت�سريعية ملجل�ص الن�اب التا�سع ع�سر 7٣ 

ت�سريعاً مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 2٦ 

قان�ناً م�ؤقتاً، تنتظر منذ �سن�ات حت�يلها اىل �سيغ عادية.

“قان�ن تنظيم   19٦٦ ل�سنة   79 امل�ؤقت رقم  القان�ن  وُيعد 

املدن والقرى” وتعديالته اخلم�سة، من اأقدم الق�انني امل�ؤقتة 

اىل  الت�سريعية،  ال�سلطة  م��ن  اإج����راًء  تنتظر  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي 

جانب املعدل لقان�ن ال�سريبة االإ�سافية رقم 14 ل�سنة 199٣، 

املعدلة  والق�انني   ،2002 ل�سنة   ٦4 رق��م  العام”  و”الكهرباء 

لقان�ن ال�سركات ذوات االرقام 4 و40 و٣5 ل�سنتي 2002 و2010.

2011، ح��ددت احلاالت  الد�ست�رية عام  التعديالت  وكانت 

اإ�سدار ق�انني م�ؤقتة عندما يك�ن جمل�ص  التي ميكن فيها 

ال���ن����اب م��ن��ح��اًل، وه����ي: ال����ك�����ارث ال���ع���ام���ة، وح���ال���ة احل���رب 

والط�ارئ، واحلاجة اإىل نفقات �سرورية وم�ستعجلة ال حتتمل 

االأم��ة  اأم��ام جمل�ص  الق�انني  ه��ذه  تعر�ص  اأن  التاأجيل، على 

يف اأول اإجتماع يعقده، وان يبت فيها خالل دورت��ني عاديتني 

اإع��الن  يت�جب  بها  ُيبت  ومل  امل���دة  انق�ست  ف���اذا  متتاليتني، 

بطالنها ف�راً، اإال ان املجل�ص العايل لتف�سري الد�ست�ر اإ�ستثنى 

بقرار تف�سريي عام 2012، الق�انني امل�ؤقتة التي احيلت ملجل�ص 

الن�اب قبل نفاذ التعديالت الد�ست�رية عام 2011 من الفرة 

الزمنية املحددة.

 52 رق��م  امل�ؤقتة:  الق�انني  اللجان،  اأعمال  ج��داول  وت�سم 

ل�سنة 200٣ “ قان�ن معدل لقان�ن الكهرباء العام”، رقم 7٣ 

ل�سنة 200٣ “قان�ن تنظيم مهنة املحا�سبة القان�نية”، رقم 82 

ل�سنة 200٣ “قان�ن معل�مات االئتمان”، رقم 15 ل�سنة 2010 

“قان�ن   2010 ل�سنة   4 رقم  االئتمانية”،  املعل�مات  “قان�ن 
رق��م 15  م���ازن��ات ال���ح��دات احلك�مية لل�سنة املالية 2017”، 

االإمتياز  اإتفاقية  “قان�ن معدل لقان�ن ت�سديق   2002 ل�سنة 

 2002 ل�سنة   ٦7 رقم  ال�طنية”،  البرول  و�سركة  االردن  بني 

“قان�ن معدل لقان�ن مراقبة اأعمال التاأمني”، رقم 5٣ ل�سنة 
200٣ “قان�ن البنك ال�طني لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية”.

“قان�ن   200٣ ل�سنة   55 رق��م  امل�ؤقتة،  الق�انني  ت�سم  كما 

الب�تا�ص  ل�سركة  امل��م��ن���ح  االإم��ت��ي��از  ت�سديق  ل��ق��ان���ن  م��ع��دل 

“قان�ن غرف التجارة”، رقم  العربية”، رقم 70 ل�سنة 200٣ 

ل�سنة   29 رق��م  االإئتمان”،  معل�مات  “قان�ن   200٣ ل�سنة   82

2009 “قان�ن معدل لقان�ن ال�سريبة العامة على املبيعات”، 

االإمتياز  “قان�ن معدل لقان�ن ت�سديق   2010 ل�سنة   2٣ رقم 

املمن�ح ل�سركة الب�تا�ص العربية”، رقم 25 ل�سنة 2010 “قان�ن 

الإق��ام��ة منطقة جت��ارة بني  ال�سراكة  اتفاقية  على  الت�سديق 

االردن وتركيا”، والقان�ن امل�ؤقت رقم 15 ل�سنة 2010 “قان�ن 

املعل�مات االئتمانية”.

 42 القان�نية  اللجنة  ام��ام  املعرو�سة  الق�انني  ويبلغ عدد 

م�سروع قان�ن اأبرزها ق�انني: االأ�سلحة والذخائر ل�سنة 201٦، 

املعدل لقان�ن ال�سري ل�سنة 201٦، ال��ساطة لت�س�ية النزاعات 

املدنية ل�سنة 2019، املعدل لقان�ن منع االإجتار بالب�سر ل�سنة 

امل�ساعدة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  الت�سديق  ق��ان���ن  وم�����س��روع   ،2019

االردنية  اململكة  بني  اجلزائية  امل�سائل  يف  املتبادلة  القان�نية 

الها�سمية وال�اليات املتحدة االأمريكية ل�سنة 201٦.

)القان�نية  امل�سركة  للجنة  الت�سريعية  االأج��ن��دة  وت�سم 

واالداري���ة( ٣2 م�سروع قان�ن معدل ل�سنة 2019، هي املعدلة 

لق�انني: االإدارة املحلية، االأمن العام، التقاعد املدين، التقاعد 

�سندوق  االإ���س��الم��ي،  التم�يل  �سك�ك  اجل��م��ارك،  الع�سكري، 

امل��رئ��ي وامل�سم�ع،  االإع����الم  ال�سفر،  ال��ربي��د، ج�����ازات  ت���ف��ري 

اخلدمات الربيدية، اأ�س�ل املحاكمات املدنية، الطاقة املتجددة 

والتكن�ل�جيا،  للعل�م  االأع���ل���ى  املجل�ص  ال��ط��اق��ة،  وت��ر���س��ي��د 

االإن�ساءات، ال�عظ واالإر�ساد  امللكية لالأفالم، مقاويل  الهيئة 

العمراين واحل�سري،  ال��راث  والتدري�ص، حماية  واخلطابة 

ال�طنية،  املع�نة  �سندوق  امل���دين،  ال��ط��ريان  الثقافة،  رع��اي��ة 

ت��ط���ي��ر امل�������س���اري���ع االإق���ت�������س���ادي���ة، االإت���������س����االت، امل��ع��ام��الت 

ال�سركات،  القان�نية،  املحا�سبة  مهنة  تنظيم  االإل��ك��رون��ي��ة، 

اجلمعيات، الدواء وال�سيدلة، ال�سحة العامة، نقابة االأطباء 

البيطريني، البناء ال�طني االأردين، الطرق، كما ينتظر قان�ن 

2019 على طاولة  املعل�مات ل�سنة  �سمان حق احل�س�ل على 

اللجنتني القان�نية والت�جيه واالعالم والثقافة.

اما اأبرز الق�انني املعرو�سة اأمام اللجنة املالية فهي: م�سروع 

احلك�مية  ال�حدات  وم�ازنات  العامة  امل�ازنة  تنظيم  قان�ن 

ل�سنة  املالية  الف�ائ�ص  لقان�ن  املعدل  والقان�ن   ،2017 ل�سنة 

2019، وقان�ن رخ�ص املهن داخل حدود اأمانة عمان ل�سنة 2019 

بالت�سارك مع جلنة االقت�ساد واال�ستثمار، باالإ�سافة اىل تقرير 

دي�ان املحا�سبة ال�سابع وال�ستني لعام 2018.

غرف  قان�ن  م�سروع  واال�ستثمار،  االقت�ساد  جلنة  وت�سم 

التجارة وال�سناعة ل�سنة 2018، وقان�ن الغاء قان�ن الت�سديق 

على اتفاقية ال�سراكة الإقامة منطقة جتارة حرة بني االأردن 

وال���روة  الطاقة  جلنة  ينتظر  ح��ني  يف   ،2019 ل�سنة  وتركيا 

املعدنية، قان�ن ال�قاية اال�سعاعية واالمن الن�وي ل�سنة 201٦، 

وقان�ن الغاء قان�ن الت�سديق على اإتفاقية امل�ساركة يف االإنتاج 

لالإ�ستك�ساف عن البرول وتقييم اإكت�سافه وتط�يره واإنتاجه 

يف  للطاقة  اأم���ن��اي��ت  و�سركة  الطبيعية،  امل�سادر  �سلطة  ب��ني 

منطقة اجلفر وو�سط االأردن ل�سنة 2017، فيما ينتظر جلنة 

ال�سحة والبيئة، القان�ن املعدل لقان�ن مهنة القبالة ورعاية 

االردن  زراع��ة  غرفة  وقان�ن   ،  2019 ل�سنة  والطفل  االم�مة 

والبادية،  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  ام��ام  املعرو�ص   ،2008 ل�سنة 

والتنمية  العمل  جلنة  يف   2020 ل�سنة  العمل  ق��ان���ن  وم��ع��دل 

االجتماعية وال�سكان.

 اغالق فرع مؤسسة الضمان 
االجتماعي بالمفرق للتعقيم

االنباط- املفرق

ق���رر م��دي��ر ف���رع امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة لل�سمان 

االجتماعي يف املفرق خالد الق�ساة اغالق الفرع 

مل���دة 48 �ساعة اع��ت��ب��ارا م��ن ام�����ص االرب���ع���اء، اثر 

ت�سجيل ا�سابتني بني الكادر ال�ظيفي بفريو�ص 

ك�رونا.

بتعقيم مبنى  املبا�سرة  ان��ه مت  الق�ساة  وق��ال 

فرع امل�ؤ�س�سة بالكامل ف�ر ثب�ت ا�سابة امل�ظفني، 

املفرق  يف  ال���ب��ائ��ي  التق�سي  ف���رق  ان  اىل  الف��ت��ا 

ي�م  امل�ؤ�س�سة  يف  للعاملني  فح��سات  �ستجري 

االحد املقبل، للحفاظ على �سحتهم و�سالمتهم.

وا���س��ار اىل ان��ه ح��ال ث��ب���ت ا���س��اب��ة م�ظفني 

املتعلقة  االج����راءات  ات��خ��اذ  �سي�سار اىل  اآخ��ري��ن 

بعزلهم للحفاظ على االمن ال�سحي يف امل�ؤ�س�سة، 

تقدمي  اىل  �ستعمد  امل�ؤ�س�سة  ادارة  ان  م�سيفا 

اخلدمات الكرونيا لطالبيها من امل�ؤمن عليهم 

واملتقاعدين.

اخلمي�س  26 / 11 / 2020



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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العربية-وكاالت

ت���ع���ت���زم ����س���رك���ة م���ت���اج���ر ال���ت���ج���زئ���ة 

 Ozon االإن�����رتن�����ت  ع����ر  ال���رو����س���ي���ة 

من  دوالر  م��ل��ي��ار  ج��م��ع   Holding
ال����والي����ات  يف  االأويل  ال����ع����ام  ط���رح���ه���ا 

امل���ت���ح���دة، م�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ال��ط��ل��ب على 

االأخري  الربع  و�سط  التكنولوجيا  اأ�سهم 

االأك���ر ازدح���اًم���ا ل��ل��ط��روح��ات اجل��دي��دة 

منذ عام 1999.

اأوزون  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 

�ستطرح 33 مليون �سهم ب�سعر 30 دوالرا 

ال�سعري  ال��ن��ط��اق  م��ت��ج��اوزاً  ���س��ه��م،  ل��ك��ل 

اإىل  دوالر   22.50 م�ستويات  بني  االأويل 

27.50 دوالر لل�سهم الواحد، يف حني اأن 

كان  10% مما  بن�سبة  اأعلى  الطرح  حجم 

خمطًطا له يف البداية.

تداول  يوم  اأول  يف  اأوزون  �سهم  ارتفع 

ل��ه يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ع��د االك��ت��ت��اب 

بن�سبة  االأ�سهم  وارتفعت  االأويل.  ال��ع��ام 

 1:22 ال�ساعة  يف  دوالر   42.50 اإىل   %42

بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

ع���ائ���دات  ا���س��ت��خ��دام  اأوزون  وت���ع���ت���زم 

االك���ت���ت���اب ال���ع���ام ل����أغ���را����ض ال��ع��ام��ة. 

وت����دي����ر جم���م���وع���ة غ���ول���دم���ان ���س��اك�����ض 

جنبا  ال��ط��رح  عملية  �ستانلي  وم��ورغ��ان 

���س��ي��ت��ي غ����روب،  ����س���رك���ة  اإىل ج���ن���ب م����ع 

وجمموعة UBS AG، وث�ثة بنوك 

رو�سية.

ق��ائ��م��ة  اإىل  ال����ط����رح  ه�����ذا  وي���ن�������س���م 

م��ن االك��ت��ت��اب��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

ه���ذا ال���ع���ام ال��ت��ي ج��م��ع��ت اأك����ر م���ن 59 

وفقا  العامل،  م�ستوى  على  دوالر  مليار 

ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ه��ا »ب��ل��وم��ب��ريغ«. 

اإىل ما  اأوزون  اأ�سهم  وت�سيف عملية بيع 

كان بالفعل اأكر الربع االأخري ازدحاماً 

يف الواليات املتحدة منذ عام 1999، وفقاً 

للبيانات.

ويعد طرح »اأوزون« اأكر طرح ل�سركة رو�سية 

منذ طرح EN+ Group يف عام 2017.

وياأتي ذلك يف الوقت الذي يتدفق فيه 

التكنولوجيا  �سركات  على  امل�ستثمرون 

يف االأ������س�����واق ال���ن���ا����س���ئ���ة، ح���ي���ث ج��م��ع��ت 

البولندية  االإلكرتونية  التجارة  من�سة 

9.2 مليار زلوتي  نحو   Allegro.eu
اأكر  يف  �سبتمر  يف  دوالر(  مليار   2.4(

وق��د  االإط�������ق.  ع��ل��ى  وار����س���و  يف  اإدراج 

ذلك  منذ   %78 بن�سبة  االأ���س��ه��م  ارتفعت 

احلني.

���س��رك��ات  م��ث��ل  اأوزون،  ���س��ه��دت  وق����د 

ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة االأخ�����رى، قفزة 

يف امل���ب���ي���ع���ات خ�����ل ال����وب����اء م���ع حت���ول 

االإنرتنت.  عر  الت�سوق  اإىل  امل�ستهلكني 

يف   %70 بن�سبة  زي���ادة  ال�سركة  و�سجلت 

االإيرادات يف االأ�سهر الت�سعة االأوىل من 

م��ن عام  نف�سها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة  ال��ع��ام 

.2019

ال�����س��رك��ة وف���ق���اً ملجلة  ت��ق��ي��ي��م  وي��ب��ل��غ 

دوالر  مليار   6.2 نحو  رو�سيا  »فورب�ض« 

الديون وخيارات االأ�سهم. مت�سمناً 

العربية-وكاالت

اإريك �سميدت اأحد االأمريكيني فاح�سي 

الراء حيث ميتلك يختا عم�قا، وطائرة 

غ��ل��ف ����س���رتمي، و���س��ق��ة يف م��ان��ه��ات��ن، �سم 

جلعبته اأ�سل جديد )جواز �سفر ثان).

وت���ق���دم ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�����س��اب��ق 

للح�سول  بطلب   Alphabet ل�سركة 

ع���ل���ى اجل���ن�������س���ي���ة ال���ق���ر����س���ي���ة، وي��ن�����س��م 

�سميدت البالغ من العمر 65 عاًما اإىل ناٍد 

الرامج  امل�ساركني يف  االأفراد  متزايد من 

احل���ك���وم���ي���ة ال���ت���ي مت���ك���ن االأج�����ان�����ب م��ن 

احل�سول على جوازات �سفر.

�سعى  م��ا  ن���ادراً  ال�سابقة،  ال�سنوات  ويف 

املواطنون االأمريكيون اإىل �سراء ما ي�سمى 

يتم  كان  والتي  الذهبية،  ال�سفر  بجوازات 

االأ�سا�ض الأ�سخا�ض من بلدان  ت�سويقها يف 

اأو نيجرييا  ال�سني  اأقل، مثل  ذات حريات 

اأو باك�ستان، وفقاً لوكالة »بلومبريغ«.

من  املقربون  يقول  اإذ  يتغري،  هذا  لكن 

من  باال�ستف�سارات  غمروا  اإنهم  ال�سناعة 

مواطني اأغنى دولة يف العامل.

وقال بادي بلوفر، وهو مدير يف �سركة 

جمال  يف  ل��ست�سارات  و�سركاه«  »هينلي 

امل���واط���ن���ة واالإق����ام����ة وم���ق���ره ل���ن���دن، »مل 

ن���ر اأم���ث���ال ذل���ك م���ن ق��ب��ل، يف اإ����س���ارة اإىل 

اأفراد اأمريكيني«. ا�ستف�سارات من 

ورف�������س���ت م��ت��ح��دث��ة ب���ا����س���م احل��ك��وم��ة 

يرد  ومل  تعليق.  ب���اأي  االإدالء  القر�سية 

ثروته  قيمة  تبلغ  ال��ذي   - �سميدت  ممثلو 

ب��ل��وم��ب��ريغ  مل��وؤ���س��ر  وف��ق��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   19

للمليارديرات.

والتي  ثان،  �سفر  وفوائد امت�ك جواز 

ترتاوح بني ال�سرائب املنخف�سة املحتملة، 

امل���زي���د م���ن احل���ري���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة  اإىل 

ومتاعب اأقل يف ال�سفر.

م��ق��اب��ل  ب����رام����ج اجل��ن�����س��ي��ة  ت���ك���ن  ومل 

كبرية  ب�سعبية  تاريخياً  حتظى  اال�ستثمار 

ل���دى االأم��ريك��ي��ني خ��ا���س��ًة واأن����ه ال يفيد 

ك��ث��رياً م��واط��ن��و ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، والتي 

ت���ع���د واح������دة م���ن ال������دول ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي 

النظر  بغ�ض  �سعبها  على  �سرائب  تفر�ض 

عن املكان الذي يعي�سون فيه.

وقال ن�ستور األفريد، الرئي�ض التنفيذي 

يف  اال�ستثمار  طريق  عن  اجلن�سية  لوحدة 

اأن  يف  االأمريكيون:  »يفكر  لو�سيا:  �سانت 

تكون لديهم تلك القدرة على التحرك يف 

ملا  وفقاً  التعلق«،  وع��دم  ممكن  وقت  اأ�سرع 

»العربية.نت«. اطلعت عليه 

على  احل�����س��ول  اإىل  ال��ب��ع�����ض  وي��ت��ط��ل��ع 

ج����واز ���س��ف��ر اإ����س���ايف ب�����س��ب��ب امل���خ���اوف من 

ل�سركة  وفقا  االجتماعية،  اال���س��ط��راب��ات 

»اأب���ي���ك ك��اب��ي��ت��ال ب����ارت����رز« اال���س��ت�����س��اري��ة 

اجلن�سية، التي قالت اإن اال�ستف�سارات من 

ال�سنة  يف  خم�سة  ح��وايل  ع��ادة   - العم�ء 

عمليات  ب���دء  م��ن��ذ   %650 بن�سبة  زادت   -

هذا  االأمريكية  االنتخابات  يف  الت�سويت 

ال�سهر.

واأك����ر م��ن ن�����س��ف درزي���ن���ة م��ن ال���دول 

وقد  للبيع،  ال�سفر  ج��وازات  برامج  اأن�ساأت 

اأث��ب��ت��ت اأن���ه���ا م��رب��ح��ة. ج��م��ع��ت م��ال��ط��ا ما 

 2019 يونيو  حتى  دوالر  مليار  من  يقرب 

املا�سي،  العقد  يف  برناجمها  اإط����ق  بعد 

اأخ��رى من  اأج��زاء  مع املتقدمني ع��ادة من 

اأوروبا وال�سرق االأو�سط واآ�سيا. ويف الوقت 

ن��ف�����س��ه، ج��م��ع اإق��ل��ي��م دوم��ي��ن��ي��ك��ا ال��ك��اري��ب��ي 

ال�سنوات  يف  دوالر  مليون   350 م��ن  اأك���ر 

املا�سية. اخلم�ض 

وول������دت ه����ذه ال�����س��ن��اع��ة ال���ك���ث���ري م��ن 

الذعر لتحويل املواطنة ب�سكل فعال - اإىل 

�سيء ميكن �سراوؤه.

أثرياء أميركيون يبحثون عن جواز سفر ثان!

العربية-وكاالت

ام�ض  »اإرنا«،  االإيرانية  االأنباء  وكالة  قالت 

بني  امل�سرتكة  االقت�سادية  اللجنة  اجتماع  اإن 

يف  ال�سابعة  ل��دورت��ه  عقد  ال��ذي  وقطر  اإي���ران 

���س��ه��د توقيع  ال���ث����ث���اء،  اأ���س��ف��ه��ان  حم��اف��ظ��ة 

بني  االقت�سادي  التعاون  حول  تفاهم  مذكرة 

البلدين.

وتنذر هذه االتفاقية مبزيد من التوتر.

وتن�ض الوثيقة التي وقعها كبار امل�سوؤولني 

طهران  ات��ف��اق  على  واالإي��ران��ي��ني،  القطريني 

والدوحة حول ت�سكيل فريق جتاري م�سرتك 

وت���ع���اون اأ���س��ح��اب ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض م��ن ك� 

م�سرتكة،  جت��اري��ة  م��راك��ز  اإن�����س��اء  يف  البلدين 

ف�س� عن اإيفاد م�ست�سار جتاري اإىل �سفارتي 

البلدين يف طهران والدوحة، واال�ستفادة من 

االآخر بهدف تطوير عمليات  موانئ بع�سهما 

ال�سادرات واال�سترياد بني اجلانبني.

ح�سر االجتماع ال�سابع للجنة االقت�سادية 

يف  القطري  ال�سفري  البلدين  ب��ني  امل�سرتكة 

ث��اين«،  اآل  جا�سم  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ط��ه��ران 

ورئي�سي غرفة التجارة اإىل جانب ممثلني عن 

اجلهات املعنية من ك� البلدين.

���س��م��ل ال���ت���ع���اون غ�����رف جت������ارة ال��ب��ل��دي��ن 

ا�ستثمارات  عقد  على  اخل��ا���ض  القطاع  وح��ث 

لتي�سري  منا�سبة  اآليات  عن  والبحث  م�سرتكة 

توافقات  اإب���رام  يف  ي�سهم  مب��ا  االت��ف��اق  م�سار 

اأخ�������رى يف جم������االت ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

و�سائر  والغاز  ال�سحي  ال�سرف  ومياه  وامل��اء، 

التنموية. املجاالت 

وت��ن�����ض امل����ذك����رة امل���وق���ع���ة خ�����ل اج��ت��م��اع 

التعاون  على  امل�سرتكة،  االقت�سادية  اللجنة 

الثقايف  ال��رتاث  القطري يف جم��ال  االإي���راين 

اأ�سابيع  واإقامة  وال�سياحة  اليدوية  واحل��رف 

البلدين. ثقافية بني 

اإي����ران  ال��وث��ي��ق��ة ت�����س��ري اأي�����س��ا اإىل ت��ل��ب��ي��ة 

اح��ت��ي��اج��ات اجل��ان��ب ال��ق��ط��ري جت���اه االأدوي����ة 

القطاع  اأ�سحاب  وحتفيز  الطبية  واالأج��ه��زة 

على  البلدين  واتفاق  املجال،  هذا  يف  اخلا�ض 

ت���وق���ع وث��ي��ق��ة ت���ع���اون م�����س��رتك يف جم���االت 

وتوفري  العلمية  وال��درا���س��ات  العايل  التعليم 

ظروف انتفاع اجلانب القطري من اإمكانيات 

املوانئ وال�سكك احلديدية يف اإيران لرتانزيت 

يف  اتفاقات  اإب���رام  ع��ن  ف�س�  والنقل،  ال�سلع 

املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  جم��االت  �ستى 

الب�سرية  االأل��ي��اف  كاب�ت  و�سيانة  وحماية 

املغمورة.

كما اتفقت اإيران وقطر وفق هذه الوثيقة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف جم���االت ال��زراع��ة 

وال�������روات احل��ي��وان��ي��ة وال�����س��م��ك��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

واال���س��ت��ف��ادة م���ن خ����رات اجل���ان���ب االإي����راين 

يف ه��ذه امل��ج��االت ع��ر اإي��ف��اد ك���وادر اإىل دول��ة 

ه��ذا  م�����س��رتك يف  ع��م��ل  ف��ري��ق  وت�سكيل  ق��ط��ر 

اخل�������س���و����ض، ك���م���ا مت االت����ف����اق ع���ل���ى اإب������رام 

بني  القانوين  للتعاون  تفاهم  مذكرة  وتوقيع 

البلدين.

دبي - العربية

من   %63 نحو  النا�سئة  االأ���س��واق  ا���س��رتدت 

خ�سائرها التي ُمنيت بها منذ مار�ض من العام 

ال�سعود  يف  قائمة  حظوظها  وتبقى  اجل���اري، 

اعتمادا على �سعر تداول الدوالر، وفقاً ملا ذكره 

تاباك«،  »ميلز  يف  االأ�سواق  ا�سرتاتيجيي  كبري 

.»CNBC« مات مايل، ل�سبكة

واأ����س���ار م���ايل، اإىل ارت����داد م��وؤ���س��ر ال���دوالر 

DXY، من م�ستويات 92 دوالر اأربع اأو خم�ض 
مرات خ�ل االأ�سهر االأربعة املا�سية، وقال »اإذا 

 92 اأق��ل من م�ستوى  ال��دوالر  انهياًرا يف  راأي��ت 

النا�سئة  االأ���س��واق  �سي�ساعد  ذل��ك  ف��اإن  دوالًرا، 

على ال�سعود بقوة«.

وي��رت��ب��ط ���س��ع��ف ال�����دوالر ارت���ب���اط���اً وث��ي��ق��اً 

مب��ك��ا���س��ب االأ�����س����واق ال��ن��ا���س��ئ��ة - ح��ي��ث ت��رت��ف��ع 

ب��ال��ع��م���ت االأج��ن��ب��ي��ة  امل��ق��وم��ة  قيمة االأ����س���ول 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن االأم���ريك���ي���ني م���ع ان��خ��ف��ا���ض 

ال��ع��م��ل��ة اخل�������س���راء. ك��م��ا ي�����س��اع��د ان��خ��ف��ا���ض 

ال�����دوالر اق��ت�����س��ادات االأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ت��ي 

اقرت�ست ديوناً مقومة بالعم�ت االأجنبية.

اأن  النا�سئة ميكن  اأن االأ�سواق  »اأعتقد  وقال 

 2018 عام  اأعلى م�ستوياتها يف  ب�سهولة  تختر 

عام  يف  االإط���ق  على  م�ستوياتها  اأعلى  وحتى 

2007 اإذا ما انهار الدوالر«.

ف��ي��م��ا ب����دا م��اي��ك��ل ب��ي��ن��ج��ر، رئ��ي�����ض ���س��رك��ة 

»غ��رادي��ن��ت ل������س��ت��ث��م��ارات«، اأك����ر ح����ذراً من 

»ك��وف��ي��د-19«  وب��اء  اإن  حيث  النا�سئة  االأ���س��واق 

ي�سكل �سغطاً على االقت�ساد العاملي.

وق�����ال وف���ق���اً مل���ا اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه »ال��ع��رب��ي��ة.

اأق��ف��ز اإىل االأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة على  ن���ت«، »ل���ن 

زلت  ما  الزمنية.  املرحلة  هذه  يف  وا�سع  نطاق 

ه�سا جدا،  يزال  العاملي ال  االقت�ساد  اأن  اأعتقد 

وح�سا�سا جدا يف الوقت الراهن«.

رغم  واح��دا  ا�ستثناء  هناك  اإن  بينجر  وقال 

ذلك، وهو االأ�سهم ال�سينية.

اأ�سعر  االآن  ال�سني  »اأود اال�ستثمار يف  وقال، 

اأنهم �سيح�سلون على بع�ض الزخم القوي، مع 

اإيجابيا  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  ا�ستمرار 

هذا العام والعام املقبل.

فقد  ج����ورن����ال«،  ���س��رتي��ت  »وول  ل����  ووف���ق���اً 

اإىل  دوالر  م���ل���ي���ار   10.8 امل�����س��ت��ث��م��رون  وج����ه 

االأ���س��واق  و�سندات  اأ�سهم  يف  ت�ستثمر  �سناديق 

اأمريكا  اأوف  بنك  م��ن  لبحث  وف��ق��ا  النا�سئة، 

اإنه  البنك  قال  مبلغ  وهو   ،EPFR وبيانات 

�سهية  ارت��ف��اع  م��ع  االإط�����ق،  على  مبلغ  اأع��ل��ى 

للمخاطرة. امل�ستثمرين 

و���س��م��ل��ت اأك�����ر امل�����س��رتي��ات ال�����س��اف��ي��ة من 

الهندية  االأ���س��ه��م  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  ق��ب��ل 

وال����ك����وري����ة اجل���ن���وب���ي���ة، ف�����س��� ع����ن ال���دي���ون 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة، وف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات م��ن 

اإيكونوميك�ض. كابيتال 

اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر

األسواق الناشئة ستحقق قمة تاريخية جديدة إذا وصل 
الدوالر لهذا المستوى!

برنت يرتفع 0.8% إلى 48.24 
دوالر للبرميل

»داو جونز« يخترق 30000 نقطة 
للمرة األولى في تاريخه

شركة ناشئة تقترب من حاجز
 100 مليار دوالر ..

طوكيو - رويرتز

على  ال��راب��ع��ة  للجل�سة  ال��ن��ف��ط  ارت��ف��ع 

التوايل ام�ض االأربعاء، اإذ جتاهلت ال�سوق 

اأن خم��زون��ات  اأظ���ه���ر  ب��ال��ق��ط��اع  ت��ق��ري��را 

اخل�����ام االأم���ريك���ي���ة ارت��ف��ع��ت ب���اأك���ر من 

دعمته  �سعود  بذلك  ليتوا�سل  امل��ت��وق��ع، 

ل��ك��وف��ي��د-19  ل���ق���اح  ي���دع���م  اأن  يف  اآم������ال 

الطلب على النفط.

 ،%0.8 اأو  �سنتا،   38 برنت  خ��ام  و�سعد 

بعد  وذل���ك  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر   48.24 اإىل 

ال�سابقة.  اجل��ل�����س��ة  يف   %4 ب��ن��ح��و  ارت��ف��اع 

وزاد خام غرب تك�سا�ض الو�سيط 27 �سنتا، 

اأو 0.6%، اإىل 45.18 دوالر، وذلك بعد اأن 

ربح اأكر من 4% الث�ثاء.

اأعلى م�ستوياتهما  وك� العقدين عند 

 %9 بنحو  اآذار، و�سعدا  مار�ض  اأوائل  منذ 

يف اآخر اأربع جل�سات.

وق������ال ج���ي���ف���ري ه�����ايل ك���ب���ري حم��ل��ل��ي 

االأ�سواق لدى اأواندا »يف ظل توقع انتقال 

رئ���ا����س���ي م��ن��ظ��م )ب����ال����والي����ات امل���ت���ح���دة( 

وال��دع��م ال��ق��ادم م��ن ال��ل��ق��اح وال��ت��وق��ع��ات 

االإن��ت��اج  تخفي�سات  �ستمدد  اأوب����ك+  ب���اأن 

النفط  اأ���س��واق  جتاهلت  املقبل،  االأ�سبوع 

 3.8 ب��واق��ع  املتوقعة  ال��زي��ادة غ��ري  مت��ام��ا 

مليون برميل يف بيانات خمزونات النفط 

ال�سادرة عن معهد البرتول االأمريكي«.

ل��ق��اح��ه��ا  اإن  اأ����س���رتازي���ن���ي���ك���ا  وق����ال����ت 

لكوفيد-19 فعال بن�سبة 70% يف التجارب، 

يوفر  مم��ا   ،%90 فعالية  اإىل  ي�سل  وق��د 

على  لل�سيطرة  احلرب  يف  جديدا  �س�حا 

�سركات  اإيجابية من  نتائج  بعد  اجلائحة 

اأدوية كبرية اأخرى.

اع���ت���م���اده م��ن  ل���ق���اح مي���ك���ن  اأي  ل���ك���ن 

ل��ستخدام  ج��اه��زا  ي��ك��ون  اأن  امل�ستبعد 

ال���ع���ام يف ال�����س��ه��ور ال��ق��ل��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، مما 

ال�سفر  اإجراءات االإغ�ق وقيود  اأن  يعني 

�ستظل قائمة يف العام املقبل.

دبي - العربية

 30000 ك�سر موؤ�سر »داو جونز« حاجز 

اأن  بعد  ت��اري��خ��ه  يف  االأوىل  للمرة  نقطة 

قوية  مكا�سب  االأمريكية  االأ�سهم  �سجلت 

الذي �سهدته يف جل�سة  الزخم  ، موا�سلة 

االثنني.

من  باأكر  جونز«  »داو  موؤ�سر  وارتفع 

450 نقطة اأو 1.5% منت�سف النهار.

ال�����س��وء االأخ�����س��ر  اإع���ط���اء  اأن  وي���ب���دو 

الرئي�ض  من  لل�سلطة  الر�سمي  ل�نتقال 

جو  املنتخب  الرئي�ض  اإىل  ترمب  دونالد 

ب���اي���دن ق���د اأع���ط���ى م��ف��ع��ول��ه خ��ا���س��ة مع 

واملقت�سب لرتمب ظهر  املفاجئ  الظهور 

ث��ان��ي��ة يف   62 دام ح����وايل  وال�����ذي  ال���ي���وم 

على  له  ظهور  اأق�سر  رمب��ا  وه��و  املجمل، 

االإحاطة  غرفة  منر  على  من  االإط���ق 

ي��وم من  م��ن  اأق���ل  بعد  االأب��ي�����ض،  بالبيت 

انتقال  نحو  رئي�سية  بخطوة  اإدارت��ه  قيام 

ال�سلطة.

العامة  اخلدمات  اإدارة  رئي�سة  وكانت 

اإم��ي��ل��ي م���وريف اأخ����رت ب��اي��دن يف ر���س��ال��ة 

تتيح  ت��رم��ب  اإدارة  ب����اأن  االإث���ن���ني،  اأم�������ض 

من�سبه،  اإىل  النتقاله  الفيدرالية  املوارد 

ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ق��د رف�����س��ت ات��خ��اذ ال��ق��رار 

من  �سديدة  ان��ت��ق��ادات  اأث��ار  مم��ا  الأ�سابيع 

بايدن. اأن�سار 

اإىل  ي�سر  مل  ترمب  اأن  م�ستغرباً  وب��دا 

االنتخابات  نتائج  لقلب  امل�ستمر  ن�ساله 

بالتفاخر  اكتفى  ب��ل  ت�سريحاته،  خ���ل 

االأ���س��ه��م  اأ����س���واق  �سجلتها  ال��ت��ي  ب��ال��ق��ف��زة 

يف  االأم��ريك��ي  االقت�ساد  ا�ستمرار  ظل  يف 

التعايف من تاأثري وباء كورونا.

ولطاملا زعم ترمب مراراً باأنه يف حال 

ف���از ب��اي��دن يف االن��ت��خ��اب��ات، ف���اإن اأ���س��واق 

االأ�سهم واالقت�ساد �سوف »ينهاران«.

العربية-وكاالت

جت����ري ����س���رك���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة 

حمادثات   »Stripe« �سرتيب  االأمريكية 

ل��ل��دخ��ول يف ج��ول��ه مت��وي��ل��ي��ة ج���دي���دة قد 

مليار   70 م��ن  الأك��ر  ال�سركة  قيمة  ترفع 

دوالر مقابل 36 مليار دوالر يف اأخر تقييم 

ال�سركة. ح�سلت عليه 

وق���ال اأ���س��خ��ا���ض م��ط��ل��ع��ون ع��ل��ى االأم���ر 

جت��ري  ال���ذي  التقييم  اإن  »ب��ل��وم��ب��ريغ«،  ل��� 

دوالر  م��ل��ي��ار   70 ع��ن  ي��زي��د  ق��د  مناق�سته 

مليار   100 اإىل  ي�سل  مبا  بكثري،  اأعلى  اأو 

من  ي��ج��ع��ل��ه��ا  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  وه����ذا  دوالر. 

اأك����ر ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة امل��دع��وم��ة من 

ق��ب��ل ���س��رك��ات راأ�����ض امل����ال امل��خ��اط��ر، قيمة 

 CB« ل�����  وف����ق����اً  امل����ت����ح����دة،  ال�����والي�����ات  يف 

Insights«. ورف�ض ممثل عن �سرتايب 
االإدالء بي تعليق.

وي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق »����س���رتاي���ب«، 

 ،Square Inc ���س��رك��ة  ي��ن��اف�����ض  ال���ذي 

قبل  م��ن  ال��ق��اب�����س��ة،   PayPal و���س��رك��ة 

ال�سركات لقبول املدفوعات. ووفقا ملوقعها 

»�سرتايب«  عم�ء  ت�سمل  االن��رتن��ت،  على 

 ،Salesforceو  ،Amazon �سركة 

.Instacart و�سركة ليفت، و�سركة 

»العربية.نت«،  عليه  اطلعت  مل��ا  ووف��ق��اً 

اأع��داد  ارت��ف��اع  م��ن  ال�سركة  ا�ستفادت  فقد 

املت�سوقني عر االإنرتنت خ�ل الوباء.

املوؤ�س�سان ال�سقيقان 

واأ����س�������ض االأخ������وان االأي���رل���ن���دي���ان ج��ون 

وب��ات��ري��ك ك��ول��ي�����س��ون، ���س��رك��ة »���س��رتاي��ب« 

���س��رك��ت��ه��م��ا  ال���ث���ن���ائ���ي  ب����اع   .2010 ع����ام  يف 

ع��ن��دم��ا  دوالر  م���ي��ني   5 م��ق��اب��ل  االأوىل 

حالياً  ثروتهما  تبلغ  فيما  مراهقني،  كانا 

وفًقا  منهما،  لكل  دوالر  مليار   4.3 حوايل 

للمليارديرات. بلومبريغ  ملوؤ�سر 

ومت��ت��ل��ك ال�����س��رك��ة ق���اع���دة راأ���س��م��ال��ي��ة 

ج���دي���دة  مت����وي����ل  ج����ول����ة  اأن  اإال  ق����وي����ة، 

ويف  اأ�سرع،  ب�سكل  التو�سع  على  �ست�ساعدها 

تتخذ  التي  ال�سركة  جمعت  املا�سي،  اأبريل 

من �سان فران�سي�سكو مقراً لها 600 مليون 

دوالر من م�ستثمرين من بينهم اأندري�سن 

تقييم  وب��ل��غ  كابيتال،  و�سيكويا  ه��وروي��ت��ز 

»�سرتايب« 36 مليار دوالر.

مليار   2 م��ن  يقرب  م��ا  ال�سركة  جمعت 

من  عقد  نحو  قبل  تاأ�سي�سها  منذ  دوالر 

 .PitchBook لبيانات  وفقا  ال��زم��ان، 

 Stripe ل�  ومن بني الداعمني االآخرين 

و���س��ن��دوق  ال��ع��ام��ة   Catalyst ���س��رك��ة 

فنت�سرز«. و«خو�س�  املوؤ�س�سني 

شركة روسية تعتزم جمع 990 مليون دوالر من اكتتاب عام في أميركا
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االنباط-وكاالت

طالب مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى 

امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل ب���������ص����رورة االن���ت�������ص���ار 

الواقع دون  اأر�ض  الإن�سانية على  للمواثيق 

داعياً  ط��رف،  لأي  �سيا�سي  نفاق  او  حماباة 

اىل وق���ف ك��ل اأ���س��ك��ال ال��ت��ن��ك��ي��ل وال��ت��ع��ذي��ب 

ب��ح��ق الأ����س���رات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ات واإط����اق 

�صراحهن

وق����ال امل���رك���ز اأن����ه رغ���م اإق������رار امل��ج��ت��م��ع 

ال������دويل ب���ت���ج���رمي ال���ع���ن���ف ����س���د ال��ن�����س��اء، 

وت��خ�����س��ي�����ض اخل���ام�������ض وال���ع�������س���ري���ن م��ن 

كيوم  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب  ث���اين/  ت�سرين 

والذي  الن�ساء،  �سد  العنف  ملناه�سة  عاملي 

الح��ت��ال  �سلطات  ان  ال   ، ال��ي��وم  ي�����س��ادف 

مت���ار����ض ك��اف��ة اأ����س���ك���ال ال��ت��ع��ذي��ب وال��ع��ن��ف 

يف  الفل�سطينيات  الأ�سرات  بحق  والتنكيل 

ال�صجون دون رادع

امل��وؤ���ص�����ص��ات  فل�سطني”  “مركز  وات���ه���م 

جتاوزات  عن  الطرف  تغ�ض  باأنها  الدولية 

الح�����ت�����ال وج����رائ����م����ه ب���ح���ق الأ������س�����رات 

على  الحتال  ي�سجع  مما  الفل�سطينيات، 

ال�ستمرار يف تلك املمار�سات الغر ان�سانية 

بحقهن

الأ�سقر”  “ريا�ض  الباحث  املركز  مدير 

 1967 ال��ع��ام  منذ  اعتقل  الح��ت��ال  اأن  اأك��د 

انتفا�سة  ام��راأة، ومنذ  األف(  اأكرث من )15 

الأق�سى �سبتمرب 2000 ر�صد )2250( حالة 

بينهن  فل�سطينيات،  وفتيات  لن�ساء  اعتقال 

ال��ع�����س��رات م��ن ال��ق��ا���س��رات، واجل��ري��ح��ات، 

وامل�سنات واملري�سات، 

 2015 اكتوبر  منذ  القد�ض  هبه  خال  و 

الن�ساء  اعتقال  �سيا�سة  د الحتال من  �سعًّ

العتقال بني  بلغت حالت  والفتيات، حيث 

ي��زال  اع��ت��ق��ال، و ل  ال��ن�����س��اء )1000( ح��ال��ة 

فى  قا�سية  ظ��روف  يف  يقبعن  اأ���س��رة   )39(

لديهن  اأماً   )14( بينهن  الحتال،  �سجون 

الطالبات  من  وعدد  الأبناء،  من  الع�سرات 

الت�سريعي  املجل�ض  يف  ون��ائ��ب��ة  اجلامعيات 

لفل�سطيني ا

امل��ربرات  بالعديد من  الح��ت��ال  وت��ذرع 

لع��ت��ق��ال ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات، م���ن اأب���رزه���ا 

مواقع  على  الكتابة  عرب  التحري�ض  تهمه 

ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، وك����ذل����ك ت��ه��م��ة 

“وجود نية” لتنفيذ عملية طعن او حيازة 
امل�سجد  ع��ن  ال��دف��اع  يف  امل�ساركة  اأو  �سكني، 

الأق�سى والرباط بداخله 

الأ����س���رات  ك��اف��ة  اأن  “الأ�سقر”  وب���ن 

ب����ظ����روف  ال�������دام�������ون  ����س���ج���ن  ي���ق���ب���ع���ن يف 

م���اأ����س���اوي���ة، وي��ت��ل��ق��ون م��ع��ام��ل��ة م��ه��ي��ن��ة ل 

قبل  م��ن  ا�ستفزازية  وتفتي�سات   ، اإن�سانية 

كافة  من  الحتال  ويحرمهن  ال�سجانني، 

لهن  ال��ازم  العاج  راأ�سها  وعلى  حقوقهن 

وزي����ارة الأه���ل ك��م��ا ان ه��ن��اك خ��ط��ورة على 

حياتهن بعد انت�سار جائحة كورونا

ك��ذل��ك ت��ع��اين الأ����س���رات م��ن اج����راءات 

امل���ح���اك���م  واإىل  م�����ن  ال���ت���ع�������س���ف���ي���ة  ال���ن���ق���ل 

ال�سيئة  البو�سطة  �سيارة  عرب  وامل�ست�سفيات 

12 �ساعة متوا�سلة، الأمر  ، والتي ت�ستغرق 

والنف�سي  التعب اجل�سدي  لها  ي�سبب  الذي 

، كذلك اقتحام الغرف يف اوقات  والإره��اق 

م���ت���اأخ���رة م����ن ال���ل���ي���ل او ����س���اع���ات ال��ف��ج��ر 

م�سبق،،  اإ�سعار  دون  مفاجئ  ب�سكل  الأوىل، 

والع�����ت�����داء ع��ل��ي��ه��م ب���ال�������س���رب يف ب��ع�����ض 

ال�سخ�سية  الأغ��را���ض  وحتطيم  الأح��ي��ان، 

بحجة  والفر�سات  الأغطية  ومتزيق  لهن، 

التفتي�ض على اغرا�ض ممنوعة

حرمانهن  يف  الح��ت��ال  ي�ستمر  ك��ذل��ك 

و�سع  ا�سافة  طويلة،  ل�سهور  ال��زي��ارة  م��ن 

ك����ام����رات م���راق���ب���ة يف امل����م����رات و���س��اح��ة 

مل���راق���ب���ة حت��رك��ات��ه��ن، مم���ا يعترب  ال���ف���ورة 

�سيا�سة  وا���س��ت��م��رار  للخ�سو�سية،  ان��ت��ه��اك 

العزل بحقهن حيث ل تزال تعزل الأ�سرة 

ا�سبوعني  منذ  حمادة”  “فدوى  املقد�سية 

ولديها  ���س��ن��وات  ع�سر  مل��دة  حم��ك��وم��ة  وه��ي 

خم�سة

واعترب “الأ�سقر” اإ�سدار اأحكام مرتفعة 

بحق الأ�سرات ياأتي يف �سياق �سيا�سة الردع 

وردعهن  الن�ساء  تخويف  بهدف  والنتقام 

حيث  الح��ت��ال،  مقاومة  يف  امل�ساركة  ع��ن 

ك���ان���ت اأ�����س����درت خ����ال الأع��������وام امل��ا���س��ي��ة 

العديد من الأحكام القا�سية بحق ا�سرات، 

و�سلت  باهظة  مالية  غ��رام��ات  اىل  ا�سافة 

لع�سرات الف ال�سواكل

يق�سني  اأ���س��رة   )22( ه��ن��اك  ب���اأن  وب���ني 

تزيد  اأ����س���رات   8 بينهن  خمتلفة  اح��ك��ام��اً 

حكماً  اأع��اه��ن  ���س��ن��وات،   10 ع��ن  اأحكامهن 

الأ����س���رت���ني اجل���ري���ح���ة “ ����س���روق ���س��اح 

“�ساتيا  و  القد�ض،  من  عاما   22 دويات” 

�سليمان اأبو عيادة” )26 عاًما( من الداخل 

بال�سجن  حكماً  بحقهما  واأ���س��درت  املحتل، 

الفعلي ملدة 16 عام

فيما ي�ستمر الحتال بفر�ض العتقال 

حيث  الأ����س���رات  ب��ح��ق  التع�سفي  الإداري 

ما  املا�سية،  �سنوات  اخلم�ض  خ��ال  اأ���س��در 

االنباط-وكاالت

يف  املركزية  الح��ت��ال  حمكمة  ردت   

عائلة  م��ن  امل��ق��دم  ال�ستئناف  ال��ق��د���ض، 

من  باإخائها  الفل�سطينية  “دويك” 
“عطرت  ل�����س��ال��ح  ج��م��ع��ي��ة  م��ن��ازل��ه��ا، 

ملكية  بحجة  ال�ستيطانية،  كوهنيم” 

اليهود لاأر�ض املقامة عليها البناية

حلوة  وادي  معلومات  مركز  واأو�سح 

وجل���ن���ة ح����ي ب���ط���ن ال�����ه�����وى، يف ب��ي��ان 

ردت  “املركزية”  املحكمة  اأن  م�سرتك، 

دوي��ك،  عائلة  با�سم  امل��ق��دم  ال�ستئناف 

�سمن  تقع  تقطنها  التي  البناية  ك��ون 

خمطط “عطرت كوهنيم” لل�سيطرة 

5 دومن����ات و200 م��رت م��رب��ع من  ع��ل��ى 

ب��ط��ن ال���ه���وى ب��ب��ل��دة ����س���ل���وان، ب��ح��ج��ة 

ع��ام  م��ن��ذ  ال��ي��م��ن  م���ن  ل��ي��ه��ود  ملكيتها 

1881

املقدم  ال�ستئناف  املحكمة  ردت  كما 

عائلتي  با�سم  اجل��اري  ال�سهر  منت�سف 

اإخائهما  قرارات  على  و�سويكي،  عودة 

الإخ��اء  خطر  لي�سبح  منزليهما،  من 

والتهجر يتهدد هذه العائات الثاث 

بلدة  يف  ال��ه��وى  بطن  ح��ي  ت�سكن  ال��ت��ي 

�سلوان جنوب امل�سجد الأق�سى املبارك

كوهنيم”  “عطرت  جمعية  وتّدعي 

اأق����رت  ال��ع��ل��ي��ا  اأن حم��ك��م��ة الح����ت����ال 

م��ل��ك��ي��ة ال��ي��ه��ود لأر������ض ب��ط��ن ال��ه��وى، 

ت�سليم  ت��واىل   ،2015 ع��ام  اأي��ل��ول  وم��ن��ذ 

الباغات الق�سائية للعائات يف احلي

امل���ق���دم  ال����س���ت���ئ���ن���اف  رد  وا����س���ت���ن���د 

“قانون  ع��ل��ى  ال��ث��اث��ة  ال��ع��ائ��ات  م���ن 

والإدارية”  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���رتت���ي���ب���ات 

 ،1970 ع���ام  “الكني�ست”  ���س��ّن��ه  ال����ذي 

وال����ذي ي��ن�����ض ع��ل��ى اأن ال��ي��ه��ود ال��ذي��ن 

ال�سرقية  القد�ض  يف  ممتلكات  امتلكوا 

وخ�سروها عام 1948 ميكنهم ا�ستعادتها 

“الو�سي العام الإ�سرائيلي” من 

ع��ق��اره��ا يف  دوي���ك يف  ع��ائ��ل��ة  وتعي�ض 

حي بطن الهوى بعد �سراء جد العائلة 

من  العقار  ويتاألف   ،196 ع��ام  ل��اأر���ض 

يبلغ  عائات   5 فيه  وتعي�ض  طوابق،   5

عدد اأفرادها 25 فردا

وب�����داأت م��اح��ق��ة ع��ائ��ل��ة دوي����ك من 

2008، حينما  قبل بلدية الحتال عام 

طابقني  ب��ه��دم  يق�سي  ق���رارا  اأ����س���درت 

من العقار بحجة البناء دون ترخي�ض، 

وب���ع���د ����س���ن���وات يف امل����ح����اك����م، رف�����س��ت 

البلدية،  العليا قرار  حمكمة الحتال 

لتفاجاأ العائلة بعد ذلك بباغ ق�سائي 

كوهنيم”  “عطرت  ج���م���ع���ي���ة  م�����ن 

يطالبها بالأر�ض املقام عليها العقار

واأ�صدرت “حمكمة �سلح الحتال” 

عقارها  من  دويك  عائلة  باإخاء  قراًرا 

ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ك���ان���ون ال���ث���اين امل��ا���س��ي، 

للمحكمة  ا���س��ت��ئ��ن��اف��ه��ا  ال��ع��ائ��ل��ة  ل��ت��ق��دم 

ب����دوره����ا  ردت  ال����ت����ي  “املركزية”، 
“حمكمة  ق�����رار  واأق�������رت  ال���س��ت��ئ��ن��اف 

ال�سلح”

حلوة  وادي  معلومات  مركز  واأو�سح 

وجلنة حي بطن الهوى اأن قرار اإخاء 

�ساري  ه��و  و�سويكي،  ع��ودة  بناية  عقار 

امل���ف���ع���ول، ب��ع��د رف�����ض امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا 

جت��م��ي��د ق�����رار الإخ�������اء ال�������س���ادر ع��ن 

“املركزية” املحكمة 

ال��ب��ن��اي��ة  اأن  ع�����ودة  ق��ت��ي��ب��ة  واأو�����س����ح 

ل��ع��ائ��ل��ة  الأول  ط���اب���ق���ني،  م���ن  م��ك��ون��ة 

اأن  لفتا  �سويكي،  لعائلة  والثاين  عودة 

ال��ع��ائ��ل��ت��ني ���س��ت��وا���س��ان ���س��راع��ه��م��ا يف 

املحاكم حلماية العقار من الإخاء

ماحقات  م��ن  ع���ودة  عائلة  وت��ع��اين 

م��وؤ���س�����س��ات الح���ت���ال امل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 

بطن  ح���ي  يف  :”عقارنا  ع����ودة  اأو����س���ح 

ال�����ه�����وى ي����ت����ه����دده الإخ����������اء ل�����س��ال��ح 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ب��ع��د ���س��ن��وات يف حم��اك��م 

الب�ستان  حي  يف  عقارنا  اأم��ا  الحتال، 

ال��ق��رار  جتميد  “ومت  ال��ه��دم  ف��ي��ت��ه��دده 

يف  ال��ث��ال��ث  وع���ق���ارن���ا  اأ�سهر”،   3 مل����دة 

ح���ي ع���ني ال����ل����وزة ���س��ي��ت��م ع��ق��د ج��ل�����س��ة 

ال�سهر  ن��ه��اي��ة  ف��ي��ه  للنظر  امل��ح��ك��م��ة  يف 

املقبل.”

وقال عودة: “ما يجري معنا كعائلة 

ه���و م��ث��ال مل���ا ي��ج��ري م���ع ال��ع��ائ��ات يف 

ال��ق��د���ض ع���ام���ة و����س���ل���وان خ��ا���س��ة، من 

الحتال  ماحقات  عن  ناجتة  معاناة 

يف اأب�سط احلقوق، احلق يف ال�سكن”

بطن  ح��ي  جلنة  رئي�ض  ق��ال  ب���دوره، 

اإن  للبيان،  الرجبي، وفقا  الهوى زهر 

حماكم  عن  ال�سادرة  الإخ���اء  ق���رارات 

الح�����ت�����ال ت���ت�������س���اع���د خ�����ال الآون������ة 

احلكومي  ال��دع��م  يعك�ض  م��ا  الأخ����رة، 

ال�ستيطانية للجمعيات 

حي  “اأهايل  اأن  ال��رج��ب��ي  واأ����س���اف 

الإخ��اء  خطر  يواجهون  الهوى  بطن 

حلظة،  كل  يف  منازلهم  من  والت�سريد 

الحتال  حماكم  اأ���س��درت  من  فمنهم 

ت�سلم  ل��ه، ومنهم من  الإخ��اء  ق��رارات 

�سراعه  ويخو�ض  الق�سائية  الباغات 

بالفعل  اأخ��ل��ي  م��ن  ومنهم  امل��ح��اك��م،  يف 

من عقاره”

االنباط-وكاالت

ك�سف ، ام�ض الأربعاء، عن �سراع فتحاوي 

“اللجنة  ���س��ّر  اأم��ان��ة  مبن�سب  ل��ل��ف��وز   ق���وي، 

ك��ان  وال���ذي  التحرير”،  ملنّظمة  التنفيذية 

ي�سغله الراحل �سائب عريقات

و ، اإن���ه مي���ّر اأ���س��ب��وع��ان ع��ل��ى رح��ي��ل كبر 

عريقات،  �سائب  الفل�سطينيني،  املفاو�سني 

ح��ت��ى ب����داأت م��ع��رك��ة ح��ام��ي��ة ل��ل��ف��وز مبن�سب 

مل��ن��ّظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  “اللجنة  ����س���ّر  اأم����ان����ة 

التحرير”

امل��واج��ه��ة  ه���ذه  ي��ب��دو، ل ت�سبه  م��ا  وع��ل��ى 

م��ا �سبق م��ن ت��وق��ع��ات ح��ول م��رح��ل��ة م��ا بعد 

اإن��ه��ا  اإذ  ال�����س��ل��ط��ة حم���م���ود ع���ب���ا����ض،  رئ��ي�����ض 

كما  عبا�ض،  يعي�ض  ول��ذل��ك  ب��وج��وده،  جت��ري 

ُيح�سد  ل  موقفاً  “فتح”،  يف  م�سادر  تنقل 

للمن�سبني  خ��ل��ي��ف��ة  اخ��ت��ي��ار  اأج����ل  م��ن  ع��ل��ي��ه 

اأمانة  اأن  وخا�سة  احل�سا�سية”،  “ال�سديَدي 
وم�ستقبل  م�ستقبلها  ت�����س��م��ل  امل��ن��ظ��م��ة  ���س��ّر 

ال�����س��ل��ط��ة، ك��م��ا ل ي��ق��ّل امل��ن�����س��ب ال��ت��ف��او���س��ي 

العدو  مع  املفاو�سات  تعرث  رغم  على  اأهمية 

2014 الإ�سرائيلي منذ 

وم����ن����ذ ن���ح���و اأ�����س����ب����وع، ت�����ت�����داول امل����واق����ع 

ل��ل��ف��وز  م��ر���س��ح��ة  اأ����س���م���اء  “الفتحاوية” 
ب��امل��ن�����س��ب، ك��م��ا دخ����ل ع��ل��ى اخل�����ّط الإع�����ام 

ع�سو  تر�سيح  احتمال  عن  بحديثه  العربي 

فتوح لفتح” روحي  “املركزية 
املر�سحني  اإن   ، فل�سطينية  م�سادر  وتقول 

ال����وزراء وم�ست�سار  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ه��م  الأب����رز 

غزة(،  من  )م�ستقل  عمرو  اأبو  زياد  الرئي�ض 

ووزير التنمية الجتماعية اأحمد جمدلين، 

ورئي�ض الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية ح�سني 

امل��خ��اب��رات،  جهاز  رئي�ض  اأن  ح��ني  يف  ال�سيخ، 

ماجد فرج، يبدو ا�سماً مطروحاً لتويل ملف 

من  قرباً  الأك��رث  كونه  العدو  مع  املفاو�سات 

عبا�ض

اخلو�ض  اأخ��رى  م�سادر  ترف�ض  ه��ذا،  مع 

م�ستدركة  “تكهنات”،  كّلها  لأنها  الأ�سماء  يف 

الأوف���ر حظاً  امل��ذك��وري��ن اثنني هما  ب��ني  ب��اأن 

)جمدلين واأبو عمرو(

وهما  كليهما  يحّبهما  “الرئي�ض  وتقول: 

)للمنظمة(..  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�سوان 

ان��ع��ق��اد  ال�����س��ل��ط��ة الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى  اإذا ق����ررت 

للوائح  )وفقاً  فتح  حق  من  املركزي،  املجل�ض 

من  ا���س��م��اً  ت��ر���ّس��ح  اأن  للمنظمة(  ال��داخ��ل��ي��ة 

جلنتها التنفيذية وقد تختار فتوح”

وح�������ول ال�������س���خ�������س���ي���ة الأك���������رث م���اءم���ة 

“من  امل�سادر:  هذه  تقول  املن�سب،  ملتطّلبات 

حيث الإمكانيات اأبو عمرو وجمدلين اإدارياً 

وم��ه��ن��ي��اً ي��ل��ي��ق��ان ب��امل��ن�����س��ب، ل��ك��ن اأم����ني ���س��ّر 

اللجنة التنفيذية ُينظر اإليه عادة من ناحية 

�سيا�سية، والثنان ل ينفعان لأنهما لي�سا من 

لرئي�ض  وريثاً  يكون  اأن  اأّيهما  ي�سلح  ول  فتح 

املنظمة”

واح��دة  �سخ�سية  ت�سغل  اأن  اإمكانية  وع��ن 

امل��ن�����س��ب��ني )اأم����ان����ة ����س���ّر امل���ن���ظ���م���ة، وق���ي���ادة 

امل��ف��او���س��ات(، جت��ي��ب امل�����س��ادر: “ل ي��ب��دو اأن 

�سيتكّرر” ال�سيناريو  هذا 

ملن�سب  ال��ع��ال��ي��ة  ف���رج  اأ���س��ه��م  ج��ان��ب  اإىل 

املفاو�سني” على رغم �سعوبة تخّليه  “كبر 
اأبو  بتويّل  ترجيح  ثّمة  املخابرات،  اإدارة  عن 

ع��م��رو ه��ذه امل��ه��ّم��ة، ك��ون��ه ق��ري��ب��اً م��ن عبا�ض 

يحمل  واأي�ساً  بطاقة،  الإنكليزية  ويتحّدث 

اإ�سافة  ع��ري��ق��ات،  مثل  الأم��رك��ي��ة  اجلن�سية 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  »ال��ل��ج��ن��ة  يف  ع�������س���واً  ك���ون���ه  اإىل 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة«، وه�����ذا ����س���رط اأ����س���ا����س���ي ل��ت��ويّل 

دائ�����رة م��رك��زي��ة ك�������س���وؤون امل���ف���او����س���ات، لكن 

املفاو�سات مع  اأن دائرة  امل�سادر نف�سها توؤكد 

للقيادات  مغرياً  من�سباً  لي�ست  “اإ�سرائيل”، 
ي��ت��ط��ّل��ب  امل��ن�����س��ب  ه����ذا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، لأن 

اأب��ي��ب وم��زي��داً من  ت��ل  م��ع  ت��وا���س��ًا مبا�سراً 

والف�سل النقد 

خ��ارج  م��ن  اأح��د  تر�سيح  �سيناريو  ع��ن  اأّم���ا 

ملن�سب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

هذا  ف��اإن  ال�سيخ،  اأو  ف��رج  مثل  ال�����س��ر،  اأم��ان��ة 

امل�ستاأثر  ال�سلطة  رئ��ي�����ض  ع��ل��ى  �سعباً  لي�ض 

عبا�ض  يدعو  اأن  يكفي  اإذ  ال��ق��رارات؛  بغالبية 

اإىل اجتماع طارئ للمجل�ض املركزي لختيار 

ع�سو اأو اأكرث للجنة

و����س���ط ذل�����ك، ي����رى ك���ث���رون اأن حم��م��ود 

عبا�ض �سُيبقي املن�سبني �ساغرين حتى يت�سّلم 

العملية  وت��ب��داأ  ر���س��م��ي��اً  من�سبه  ب��اي��دن  ج��و 

ع�سواً  اخ��ت��ي��اره  ب���اأن  اجل���زم  م��ع  ال�سيا�سية، 

“فتحاوياً”  اأو  “التنفيذية”  م��ن  م�ستقًا 

يف  ال�سخ�ض  ه��ذا  يوؤثر  اأّل  الأ�سا�سي  �سرطه 

حالياً، كما  وريثاً  اأن ميثل  اأو  ال�سلطة  رئا�سة 

طرح  يكون  اأن  متقاطعة  م�سادر  ت�ستبعد  ل 

ك���ّل الأ���س��م��اء ح��ال��ي��اً جم����ّرد ب��ال��ون اخ��ت��ب��ار، 

وخ��ا���س��ة اأن ا���س��م��اً م��ث��ل ال���وزي���ر جم���دلين 

يحتاج اإىل توافق اللجنة التنفيذية

ل��ك��ا  ال�������س���اب���ق���ة  الأ�����س����م����اء  ج����ان����ب  اإىل 

ل��وزي��ر  �سعيفة  ح��ظ��وظ  ر���َس��ح��ت  امل��ن�����س��ب��ني، 

داخل  من  القدوة  نا�سر  الأ�سبق،  اخلارجية 

املجل�سني  ع�سو  وهو  راأفت  و�سالح  “فتح”، 
ال���وط���ن���ي وامل�����رك�����زي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة م����ن خ����ارج 

“فتح”

 مركز فلسطين: االحتالل يواصل التنكيل والتعذيب بحق األسيرات الفلسطينيات

 سلوان: االحتالل يرّد استئناف 3 عائالت فلسطينية ويقرر إخالءهم من منازلهم

 من يخلف الراحل؟ معركة فتحاوية حامية بدأت للفوز بمنصب صائب عريقات
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املقبل،  الأ�سبوع  الأربعاء من   �سيكون يوم 

يتعلق  ق��رار  اتخاذ  ب�ساأن  ي��وم احل�سم  مبثابة 

مب�����س��ر احل���ك���وم���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة احل��ال��ي��ة 

واإمكانية اإ�سقاطها من خال حل الكني�ست

اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  وبح�سب 

العربية، فاإن حتالف هناك م�ستقبل - تيام، 

بزعامة يائر لبيد ومو�سيه يعلون، �سيقدم 

اأمام الكني�ست الأربعاء املقبل،  م�سروع قانون 

حلل الكني�ست والتوجه لنتخابات مبكرة

اليوم  ذل���ك  ي��ك��ون  اأن  ال�سحيفة  وت��ت��وق��ع 

حول  درام��ي��ا  نقا�سا  الكني�ست  جل�سة  خ��ال 

اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��وج��ه لن��ت��خ��اب��ات، خ��ا���س��ًة واأن 

العديد من الأحزاب تف�سل عدم حل الكني�ست 

احلكومة  تغير  اإمكانية  م��ع  عليه  والإب��ق��اء 

احلالية باإ�سقاطها وت�سكيل حكومة بديلة

وقالت م�سادر من كتلة ميينا التي ت�سم 

اأح�����زاب ال��ي��م��ني اجل���دي���د، وال��ب��ي��ت ال��ي��ه��ودي 

ل�سالح  �سي�سوتون  اإن��ه��م  الوطني،  والحت���اد 

م�سروع القانون

م��ن جهته، ق��ال ال��وزي��ر حيلي ت��روب��ر من 

كما  اإ�سرائيل  وجهة  “اإن  اأبي�ض  اأزرق-  ح��زب 

يبدو �ستكون اأكرث نحو النتخابات”

وبني تروبر يف ت�سريحات لإذاع��ة “كان” 

اإن حزبه قد يوؤيد م�سروع قانون حل الكني�ست

واأعرب عن اأمله يف اأن يعود رئي�ض الوزراء 

الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو اإىل ر�سده ويغلب 

م�سلحة “الدولة” على اعتباراته ال�سخ�سية

ون��ف��ى ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي تتحدث ع��ن وج��ود 

خافات عميقة داخل حزب اأزرق- اأبي�ض قد 

توؤدي اإىل انق�سامه

االنباط-وكاالت

 ين�سحب اجلي�ض الأمل��اين من مدينة 

ق��ن��دوز الأف��غ��ان��ي��ة يف الأ���س��اب��ي��ع القليلة 

املقبلة

وقد ذكرت قيادة العمليات يف جيلتف 

بالقرب من مدينة بوت�سدام الأملانية ردا 

على ا�ستف�سار من وكالة الأنباء الأملانية 

اأن��ه من املقرر نقل املئة جندي  )د.ب.اأ( 

ال�سمايل  امل��ق��ر  اإىل  ه��ن��اك  ال��ت��م��رك��زي��ن 

ملهمة ت��دري��ب ال��ن��ات��و ال��دع��م احل����ازم يف 

مدينة مزار ال�سريف

بامر  مع�سكر  يظل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الأمل����اين قائما يف ق��ن��دوز، وه��و مرتبط 

احل��اج��ة،  وب��ح�����س��ب  اأف���غ���اين.  مبع�سكر 

�سُيجرى نقل فرق من ال�ست�ساريني اإىل 

هناك يف امل�ستقبل من اأجل ال�ستمرار يف 

اأداء مهمة التدريب

ومع ذلك، لن يكون هناك وجود دائم 

ويتمركز  ق���ن���دوز.  يف  الأمل�����اين  للجي�ض 

اجلي�ض  م��ن  جنديا   1250 جمموعه  م��ا 

الأملاين يف اأفغان�ستان، معظمهم يف مزار 

هو  للتمركز  الثالث  وامل��وق��ع  ال�سريف. 

العا�سمة كابول

وبح�سب معلومات )د.ب.اأ(، فاإن قرار 

�سحب القوات الأملانية من قندوز اتخذ يف 

اأواخر ال�سيف من قبل القيادة الع�سكرية 

ملهمة الناتو يف كابول، ول عاقة لذلك 

بت�سريع ان�سحاب القوات الأمريكية من 

اأفغان�ستان الذي قرره الرئي�ض الأمريكي 

دونالد ترامب الأ�سبوع املا�سي. وبحلول 

�سُيجرى  املقبل،  ث��ان/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   15

خ��ف�����ض ع����دد ال���ق���وات الأم���ري���ك���ي���ة من 

وبعد  ج��ن��دي.   2500 اإىل   4500 ح���وايل 

ث��ان/ ك��ان��ون   20 ، يف  اأي���ام فقط  خم�سة 

يناير، �سيخلف الدميقراطي جو بايدن 

الرئي�ض احلايل ترامب ر�سميا يف رئا�سة 

الوليات املتحدة

وك����ان����ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وق��ع��ت 

الإ�سامية  طالبان  حركة  م��ع  اتفاقية 

املت�سددة يف نهاية �سباط/فرباير املا�سي 

ت��ع��د ب��الن�����س��ح��اب ال��ت��دري��ج��ي جلميع 

الناتو بحلول  القوات الأمريكية وقوات 

والتزمت   2021. ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  نهاية 

طالبان مبحادثات ال�سام مع احلكومة 

الأفغانية، والتي بداأت يف اأيلول/�سبتمرب 

املا�سي. ومع ذلك، توقفت العملية ب�سبب 

اخلاف حول ق�سايا اإجرائية

االنباط-وكاالت

عقدت  ال��ت��ي  احل���وار  جل�سة  ف�سلت   

واإدارة  الأ�����س����رى  مم��ث��ل��ي  ب���ني  اأم�������ض، 

م�سلحة �سجون الحتال يف “عوفر”

واأفاد نادي الأ�سر الفل�سطيني، باأن 

اأم�ض  يوم  منذ  ي�سهد  “عوفر”  �صجن 

حالة من التوتر، بعد عملية القتحام 

“املت�صاداة”  القمع  قوات  نفذتها  التي 

احل���وار،  بف�سل  وان��ت��ه��ت   ،)22( لق�سم 

الأ���س��رى  ممثلي  ال�سجن  اإدارة  ون��ق��ل 

اإىل الزنازين، بعد رف�سهم العودة اإىل 

احتجاجية الأق�سام كخطوة 

اأن الأ�سرى  ن��ادي الأ���س��ر،  واأو���س��ح 

اأق��������دم��������وا  ي��������وم اأم�������������ض وك����خ����ط����وة 

وجبات  اإرج��اع  على  اأولية،  احتجاجية 

الطعام

مطلع  منذ  “عوفر”،  �سجن  و�سهد 

ال���ع���ام اجل�����اري، اأع���ن���ف الق��ت��ح��ام��ات، 

وحتديداً منذ تاريخ ا�ست�سهاد رفيقهم 

اأيلول  الأ�سر داوود اخلطيب يف �سهر 

امل���ا����س���ي. وي��ح��ت��ج��ز الح����ت����ال ن��ح��و 

)850( اأ�سراً يف �سجن “عوفر”، بظل 

ظروف �سعبة وانتهاكات م�ستمرة

 األربعاء المقبل.. يوم الحسم بشأن حل 
الكنيست اإلسرائيلي والتوجه النتخابات جديدة  

 الجيش األلماني ينسحب من قندوز األفغانية

 فشل الحوار بين أسرى وإدارة 
السجن ونقل ممثليهم إلى الزنازين
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ملرا�سل  تقريرا  التاميز  �سحيفة  ن�سرت 

فيليب  ك��اث��ري��ن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال�����س��وؤون 

ب��ع��ن��وان اأف��ري��ق��ي��ا ت�����س��ب��ح امل���رك���ز اجل��دي��د 

لتو�سع تنظيم الدولة الإ�سالمية

ت��ن��ظ��ي��م  ن�������س���اط  اإن  ال�����س��ح��ف��ي  ي���ق���ول 

الدولة الإ�سالمية يتزايد يف قارة اأفريقيا 

يف ال����وق����ت ال�������ذي ي���ت���خ���ط���ى ف���ي���ه خ��ط��ر 

اأوروب������ا خطر  ال��ي��م��ي��ن��ي��ن يف  امل��ت�����س��ددي��ن 

اجل��ه��ادي��ن م��ع��ت��را اأن م���ا ���س��ه��ده ال��ع��ام 

اجلاري رغم تراجع خطر الإرهاب العاملي 

باملئة  اأقل من ع�سرين  اإىل  وعدد �سحاياه 

ق���ارة  اأن  اإل  ال�����س��اب��ق��ة  ب����الأع����وام  م��ق��ارن��ة 

اأف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���ص ���س��ه��دت 

تناميا يف العنف اجلهادي املرتبط بتنظيم 

الإ�سالمية الدولة 

وي����ن����ق����ل ف���ي���ل���ي���ب ع�����ن م�����دي�����ر م��ع��ه��د 

قوله  كيليليا  �ستيف  وال�����س��الم  القت�ساد 

انتقل  بالتنظيم  اخل��ا���ص  الن�ساط  م��رك��ز 

الأفريقية،  ال�سحراء  جنوب  منطقة  اإىل 

امل��ن��ط��ق��ة  دول  م����ن  دول   7 ����س���ه���دت  ف���ق���د 

الع�سر اأكر معدل لتزايد الإرهاب وي�سري 

ي�سدر  امل��ذك��ور  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ف��ي 

الإره��اب��ي��ة  العمليات  مل��ع��دل  �سنويا  دل��ي��ال 

حول العامل

التنظيم  عمليات  اأن  فيليب  وي�سيف 

ت���زاي���دت يف م��وزم��ب��ي��ق وم�����ايل وال��ن��ي��ج��ر 

فا�سو  وب��ورك��ي��ن��ا  وال��ك��ون��غ��و  وال���ك���ام���ريون 

�ستة  مي��اث��ل  �سحايا  م��ع��دل  �سجلت  ال��ت��ي 

واأن كل هذه  ال�سابق  العام  اأ�سعاف نظريه 

اأهلية  ت�سهد ا�سطرابات و�سراعات  الدول 

التنظيم �سالع فيها ب�سكل اأو باآخر

ال�������س���رق  اأن  اإىل  ال�������س���ح���ف���ي  وي�������س���ري 

الأو�����س����ط و����س���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا ح���ي���ث ن�����س��اأ 

معدلت  يف  ت��راج��ع  اأك��ر  �سجال  التنظيم 

الثاين  للعام  امل�سلحة  العمليات  �سحايا 

معدل  اأق��ل  ت�سجيل  مت  حيث  التوايل  على 

عام  منذ  اإره��اب��ي��ة  عمليات  نتيجة  وف��ي��ات 

2003
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قال مدير مكتب الرئي�ص الإيراين، حممود 

واع���ظ���ي، اإن���ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك اأي م��ف��او���س��ات 

اأن ما  ج��دي��دة ب�ساأن الت��ف��اق ال��ن��ووي، م��وؤك��دا 

يهم اإيران هو وفاء جميع الدول بالتزاماتها يف 

اإطار التفاق

وق���ال واع��ظ��ي ام�����ص الأرب���ع���اء ع��ل��ى هام�ص 

الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  اإن  احلكومة،  اجتماع 

دون����ال����د ت���رام���ب اأ�����س����رت ك���ث���ريا ب��ال��ع��الق��ات 

الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  �سيما  ل  الدولية، 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  احلليفة  ال���دول  اأن  معترا 

م�سرورة لعدم فوز ترامب، ولي�ص اإيران فح�سب

اأن��ن��ا يف  الطبيعي  “من  اإن���ه  واع��ظ��ي  وق���ال 

ترامب،  ب��ه  مني  ال��ذي  بالف�سل  نرحب  اإي���ران 

حكومة  ب���اأي  متفائلن  ل�سنا  ال��واق��ع  يف  لكننا 

اأر���ص  اأداءه���ا على  اأمريكية ج��دي��دة، ما مل نر 

الواقع”

اإزاء  “ال�ستنتاج  اأن  اإىل  واع���ظ���ي  ول��ف��ت 

حكومة جو بايدن، املر�سح الدميقراطي الذي 

اأع��ل��ن ف���وزه ب��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي��ة، 

وفق  تتخذها  اأن  املقرر  من  التي  والإج����راءات 

الت�سريحات املعلنة، تبدو خمتلفة يف ال�سيا�سة 

والنهج عن اأ�سلوب ترامب، وقد تركت تاأثريها 

على �سوق العملة الأجنبية وامل�سكوكات الذهبية 

يف البالد”

وح�������ول ا�����س����ت����ع����داد ط�����ه�����ران ل����ل����ع����ودة ع��ن 

خف�ص  يف  اتخذتها  التي  اخلم�سة  الإج����راءات 

الل���ت���زام���ات ال��ن��ووي��ة ف��ي��م��ا ل���و ع����ادت ال���دول 

الأخرى اإىل اللتزام بتعهداتها، قال واعظي اإن 

“املفاو�سات حول التفاق النووي جرت يف اإطار 
مراحل، اإل اأن ما حدث هو اأن الدول الأخرى 

ف��اإن �سرطنا الأه��م هو  مل تف بالتزاماتها لذا 

اح���رام الل��ت��زام��ات م��ن قبل جميع ال���دول يف 

اإطار التفاق

وخ��ت��م واع��ظ��ي م��وؤك��دا اأن���ه ل��ن ت��ك��ون هناك 

اإن  اإذ  النووي  التفاق  حول  جديدة  مفاو�سات 

املفاو�سات ب�ساأنه جرت وانتهت

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ال��ن��ت��ائ��ج الأول����ي����ة لن��ت��خ��اب��ات 

جمل�ص النواب بالبحرية يف م�سر، ح�سول 

امللقب  امل�ستقل  ال�سي�سينى  حلمي  اأح��م��د 

األف   59 من  اأك��ر  الغالبة”على  ب�”مر�سح 

بن  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه  ���س��وت 

مناف�سيه

للمر�سح  ال�����س��اح��ق  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  وي��اأت��ي 

الغالبة”  ب�”مر�سح  امل���ل���ق���ب  امل�������س���ت���ق���ل 

بالنتخابات وتغلبه على مناف�سيه الأقوياء 

من ذوى اخلرة ال�سيا�سية للمرة الأوىل

يحمل  ال��ذى  ال�سي�سينى  اأحمد  ويعتمد 

مالعب  اأح���د  ف��ى  وي��ع��م��ل  جامعيا  م��وؤه��ال 

له  قدموا  الذين  ال�سباب  على  القدم،  كرة 

قريته  اأبناء  خا�سة  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 

ر�سوم  جمع  اإىل  الأمر  و�سل  حتى  لهم النجيلة  �سفريا  ليكون  النتخابات  يف  اأحالمهم تقدميه  عن  ب�سدق  والتعبري  الرملان  يف 

امل�سروعه ومطالبهم 

وكانت اللجنة العامة امل�سرفة على جولة 

الأوىل لنتخابات جمل�ص  باملرحلة  الإعادة 

للنتائج  الإح�سائى  البيان  اأعلنت  ال��ن��واب، 

التا�سعة  بالدائرة  الأ���س��وات  لفرز  الأول��ي��ة 

وم���ق���ره���ا م���رك���ز ك����وم ح���م���ادة ب��ال��ب��ح��رية، 

املر�سح  ح�سول  الإح�سائي  البيان  وت�سمن 

 51630 ع��ا���س��م ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ر���س��د ع��ل��ى 

ال�سي�سيني  حلمي  اأح��م��د  وامل��ر���س��ح  ���س��وت��ا، 

اأحمد  طلبة  وامل��ر���س��ح  ���س��وت��ا،   95464 على 

وحممد  �سوتا،   55010 على  النحال  ثابت 

43324 �سوتا �سمري بلتاجي على 

وب���ل���غ ع�����دد ال���ن���اخ���ب���ن ال���ل���ذي���ن اأدل������وا 

 107394 النتخابية  باللجان  ب��اأ���س��وات��ه��م 

ال�سحيحة  الأ����س���وات  ع��دد  وب��ل��غ��ت  ن��اخ��ب��ا، 

الأ�����س����وات  ج�����اءت  ف��ي��م��ا  ����س���وت���ا،   104714

4680 �سوتا الباطلة 

االنباط-وكاالت

الالجئن  وت�سغيل  غ��وث  وك��ال��ة  اأعلنت 

الون�����روا ع���دم ت��وف��ر ل��دي��ه��ا اأم����وال كافية 

ملوظفي  الثاين  ت�سرين  �سهر  روات��ب  لدفع 

الأون������روا ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى اخل��ط��وط 

الأمامية جلائحة كوفيد-19”،

ل���الأون���روا فيليب  ال��ع��ام  امل��ف��و���ص  وح���ث 

تقنية  بطريقة  اجتماع  اأعقاب  يف  لزاريني 

�سرعة  رف��ع  على  ال��دويل  املجتمع  الفيديو 

دعمه لالأونروا ب�سكل فوري

اللجنة  اأع�ساء  لزاري��ن��ي  فيليب  وح��ذر 

بعدم  املرتبطة  امل��خ��اط��ر  م��ن  ال�ست�سارية 

ق���درة الأون�����روا ع��ل��ى دف��ع روات���ب م��ا يزيد 

اإذا مل ي�سل  28،000 موظف وموظفة  على 

متويل كاف للوكالة على الفور

واأك�����د ان الأون�������روا ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��اأم��ن 

قر�ص بقيمة 20 مليون دولر من ال�سندوق 

امل��رك��زي ل��الإغ��اث��ة ال��ط��ارئ��ة، الأم����ر ال��ذي 

النقدي  ال��ت��دف��ق  يف  ي�ساعد  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 

وت��غ��ط��ي��ة ج���زء م���ن روات�����ب ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن 

مالية  ال��ت��زام��ات  �سي�سيف  اأن��ه  اإل  ال��ث��اين، 

2021. م�سريا  الوكالة يف عام  اإ�سافية على 

اىل ان الفجوة التمويلية الفورية تبلغ 114 

اليوم  املتوفرة  الأم���وال  اأن  دولر،و  مليون 

املطلوبة  الأم���وال  ب��اأي ح��ال من  ل تقرب 

ت�سرين  ل�سهري  ال��روات��ب  ك��ام��ل  لتغطية 

الثاين وكانون الأول

واأ����س���اف امل��ف��و���ص ال��ع��ام ل���الأون���روا ب��ان 

“هذه هي املرة الأوىل يف الذاكرة التي ت�سل 
الأونروا فيها اإىل حافة الهاوية بعدم توفر 

لتغطية  م��وؤك��دة  ت��ع��ه��دات  اأو  لديها  اأم���وال 

“الأونروا  ب���اأن  م�سيفا  �سهرين”،  رات���ب 

م�����س��ت��وى من  اأق����ل  ال��ع��ام  ه���ذا  ت�سلمت  ق��د 

وقت  وذل���ك يف   ،2012 ع��ام  منذ  ال��ت��رع��ات 

ب�سبب  ال��الج��ئ��ن  اح��ت��ي��اج��ات  ف��ي��ه  تتفاقم 

اآثار اجلائحة على مواردهم ال�سحيحة”

ال�سركاء  جلميع  العاجلة  دع��وت��ه  وك��رر 

نا�سد  مثلما  ل���الأون���روا،  دع��م��ه��م  مل��وا���س��ل��ة 

اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال���س��ت�����س��اري��ة م�����س��اع��دت��ه 

م��ع لج��ئ��ي فل�سطن  ال��ت�����س��ام��ن  يف ج���ذب 

ب��ط��ري��ق��ة م�����س��ت��دام��ة ومي���ك���ن ال��ت��ن��ب��وؤ بها 

وط��وي��ل��ة الأج����ل. وم���ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ع��دم 

ترك اأحد متخلفا عن الركب وعلى متكن 

ال�����س��ب��اب، دع���ا امل��ف��و���ص ال���ع���ام اإىل مت��وي��ل 

م���ت���ع���دد ال�������س���ن���وات ب���دي���ال ع����ن ال��ت��م��وي��ل 

التخطيط  يف  للم�ساعدة  وذل��ك  ال�سنوي، 

على املدى الطويل

ت��دخ��ل  اأن  اإىل  احل����اج����ة  ع���ل���ى  و�����س����دد 

مبني  ات��ف��اق  يف  ل��الأون��روا  املانحة  اجل��ه��ات 

لتجنب  التنبوؤ  على  املتبادلة  ال��ق��درة  على 

النهيار املايل الأونروا

االنباط-وكاالت

“فتح”،  الأ�سري من حركة  القيادي  اإن  اإ�سرائيلي  قال كاتب 

مروان الرغوثي، يخو�ص حربا �سد راأ�ص ال�سلطة الفل�سطينية، 

“الفا�سدين” فيها،  اأ�سماء  بك�سف  حممود عبا�ص، ويهدد جنله 

لأن��ه��م منعوا اإط����الق ���س��راح��ه يف اإط����ار �سفقة ت��ب��ادل الأ���س��رى 

الأخرية مع حما�ص يف 2011

اأن ال��رغ��وث��ي ق��ام بتهريب ر���س��ال��ة من  واأ���س��ار ال��ك��ات��ب اإىل 

ال��دول  م��ع  التطبيع  عملية  فيها  يهاجم  الإ�سرائيلي،  ال�سجن 

الفل�سطينية  ال�سلطة  بن  الأمني  التن�سيق  وا�ستئناف  العربية، 

و”اإ�سرائيل”

واأ�ساف يوين بن مناحيم، يف مقاله على موقع زمن اإ�سرائيل، 

القيادي  مع�سكر  ق��وة  يف  تناميا  �سهدت  الأخ����رية  “الأ�سهر  اأن 

يكت�سب  وب��داأ  الغربية،  ال�سفة  الرغوثي يف  م��روان  الفتحاوي 

وب��داأوا  اإليه،  فتح  ن�سطاء  العديد من  وان�سم  القوة،  املزيد من 

باقتناء ال�سالح؛ ا�ستعدادا ملعركة الوراثة يف ال�سلطة الفل�سطينية، 

واأخريا ان�سم جنله، ق�سام، اإىل فتح، وبداأ بتنظيم وتوحيد اجلهود 

لإطالق �سراح والده من ال�سجن الإ�سرائيلي”

واأك��د بن مناحيم، اأن “الرغوثي معتقل منذ 19 عاما، بعد 

اإدانته بقتل خم�سة اإ�سرائيلين خالل انتفا�سة الأق�سى الثانية، 

لكنه ينوي الر�سح لالنتخابات الرئا�سية الفل�سطينية، وا�ستبدال 

يطلق  مل  اإذا  �سيخو�سها  فاإنه  رفاقه،  وبح�سب  عبا�ص،  حممود 

�سراحه بحلول ذلك الوقت”

ال�سلطة  اأن  ف��ت��ح،  يف  ك��ب��ار  “م�سوؤولن  ع��ن  مناحيم،  ون��ق��ل 

حتركت مع م�سر واإ�سرائيل والوليات املتحدة ملنع اإطالق �سراح 

الرغوثي يف �سفقة 2011، لأن قيادة ال�سلطة تخ�سى من قدرة 

الرئا�سية مبجرد  النتخابات  عبا�ص يف  على هزمية  الرغوثي 

حدوثها، مع اأن عائلته ت�سعر بقلق بالغ اأن ال�سلطة �ستن�سف مرة 

اأخرى اإطالق �سراحه من ال�سجن كجزء من �سفقة التبادل مع 

حما�ص”

واأكد اأنه “فيما حذر القيادي الفتحاوي ح�سن ال�سيخ جهاز 

حر�ص  فقد  �سراحه،  اإط���الق  من  الإ�سرائيلي-ال�ساباك  الأم���ن 

وكالة  الفل�سطينية  العامة  املخابرات  جهاز  رئي�ص  ف��رج  ماجد 

املخابرات املركزية الأمريكية اأن الرغوثي فور اإطالق �سراحه 

وال�سلطة  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ن  الأم��ن��ي  التن�سيق  اإل��غ��اء  على  �سيعمل 

الفل�سطينية، و�سيحر�ص املنطقة على العنف، رغم اأن الطريقة 

الوحيدة لإطالق �سراحه هي الر�سح للرئا�سة، للح�سول على 

دعم �سعبي فل�سطيني”

اإح��ب��اط  على  ���س��ن��وات  ث��الث  قبل  “عبا�ص عمل  اأن  واأو���س��ح 

الإ�سراب الكبري عن الطعام الذي قاده الرغوثي يف ال�سجون 

ال�سجن،  اأ�سوار  داخ��ل  الإ���س��رار مبكانته  اأج��ل  الإ�سرائيلية؛ من 

امل�ساركة يف  لثنيه عن  اقراحا  عبا�ص  ق��دم  اأ�سهر،  ب�سعة  وقبل 

النتخابات الفل�سطينية، ويف املحور اجلديد على راأ�ص فتح، ماجد 

فرج وح�سن ال�سيخ يعمالن لإكمال مهمة رئي�ص ال�سلطة”

اأول وقبل كل  “الإفراج عن الرغوثي يعتمد  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأع�ساء  ل��دى  ي��وج��د حتم�ص  اإ���س��رائ��ي��ل، ول  ���س��يء على موافقة 

اإط��ار  يف  ذل��ك  على  للموافقة  اليمينية  الإ�سرائيلية  احلكومة 

�سفقة تبادل اأ�سرى مقبلة مع حما�ص، ويرجح اأنه اإذا بعث عبا�ص 

بر�سالة لإ�سرائيل باأنه يعار�ص اإطالق �سراحه لأنه قد ي�سعفه، 

واردة  غ��ري  امل�ساألة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  طلبه،  �ستقبل  اإ�سرائيل  ف���اإن 

على  الرغوثي  معاقبة  هو  الإ�سرائيلي  الجت���اه  لأن  اإط��الق��ا؛ 

ن�ساطه امل�سلح لردع الآخرين”

الثانية،  النتفا�سة  مهند�سي  اأح���د  “الرغوثي،  اأن  واأك���د 

20 عاما من  بعد  الفل�سطيني  ال�سارع  �سعبية كبرية يف  يكت�سب 

العتقال يف اأحد ال�سجون الإ�سرائيلية، واأطلق عليه اأن�ساره لقب 

نيل�سون مانديال، على اأمل تكرار جتربته، ويتم اإطالق �سراحه 

من ال�سجن، ويقود ال�سعب الفل�سطيني، لكن عالقاته تدهورت 

ابنه ر�سالة  اأر�سل عر  ال�سنوات الأخ���رية، ولذلك  مع عبا�ص يف 

غا�سبة لعبا�ص، تتهمه باإهماله يف ال�سجن الإ�سرائيلي”

واأ�سار اإىل اأن “عبا�ص يخ�سى تنامي قوة الرغوثي ال�سيا�سية 

مع  مكثف  ب�سكل  عمليا  يعمل  ل  لأن��ه  الفل�سطيني؛  ال�سارع  يف 

ال�سلطات الإ�سرائيلية لالإفراج عنه، واحلقيقة اأن كل ت�سريحاته 

ح��ول ���س��رورة الإف�����راج عنه خ��رج��ت م��ن ال��ف��م فقط دون عمل 

�سعبية  تنامي  ف���اإن  لذلك  اأن يحل حمله،  م��ن  م��ي��داين؛ خوفا 

الرغوثي يت�سبب يف زيادة عرق قادة فتح، ل�سيما من يخو�سون 

معركة اخلالفة”

 التايمز: أفريقيا تصبح المركز الجديد لتوسع تنظيم الدولة اإلسالمية

  إيران: ال مفاوضات جديدة حول االتفاق النووي

 الناخبون تكفلوا بمصاريفه.. »مرشح الغالبة« يكتسح في انتخابات مجلس النواب المصري

 »وصلنا حافة الهاوية »... »أونروا« تعلن: ال أموال كافية لدفع رواتب تشرين الثاني

 لهذا السبب... البرغوثي يخوض حربا ضد رأس السلطة الفلسطينية

 توقف المفاوضات بين لبنان واالحتالل 
حول ترسيم الحدود البحرية

 األمن الروسي يحبط عمليات 
إرهابية ل»داعش« في موسكو

 الفروف: التدخل األمريكي في دول 
المنطقة أدى إلى انتشار الدمار والخراب

االنباط-وكاالت

اإن  “وال” ال����ع����ري،  م���وق���ع  ق����ال   

حول  والحتالل  لبنان  بن  املفاو�سات 

بعد  توقفت  البحرية  احل��دود  تر�سيم 

بو�ساطة  اجل��ان��ب��ن  ب��ن  اج��ت��م��اع��ات   4

اأمريكية

ون�����ق�����ل امل������وق������ع ع������ن م���������س����وؤول����ن 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن واأم��ري��ك��ي��ن، ق��ول��ه��م اإن 

ل���ب���ن���ان والح�����ت�����الل ي���ت���ج���ادلن ح���ول 

البدء منها  التي يجب  ال�سخرة  موقع 

لر�سيم احلدود

ووفًقا ل�”وال”، فاإّن الوفد اللبناين 

عر�ص خالل الجتماع الثاين، خارطة 

حت��م��ل م��ط��ال��ب ج��دي��دة ح��ول احل��دود 

مناطق  طلبوا  كما  البحرية،  اجلنوبية 

الطبيعي  للغاز  بداخلها حقول  جديدة 

“اإ�سرائيل” بالتنقيب فيها بداأت 

رف�ست  “اإ�سرائيل”  اأن  واأو���س��ح��ت 

امل���ط���ل���ب ال���ل���ب���ن���اين، وق����ام����ت ب��ع��ر���ص 

خ���ارط���ة ج���دي���دة وط��ال��ب��ت ب��احل�����س��ول 

اأك���ر ت�سم بع�ص  ب��ح��ري��ة  ح���دود  ع��ل��ى 

اللبنانية الإقليمية  املياه 

الإ�سرائيلين،  امل�سوؤولن  وبح�سب 

ف������اإّن ال���وف���د ال��ل��ب��ن��اين ع���ر����ص خ��الل 

تق�سيم  ت��ظ��ه��ر  خ���ارط���ة  الج��ت��م��اع��ات 

احل������������دود ال����ب����ح����ري����ة ب������ن ف���رن�������س���ا 

ع���ام،   100 ح�����وايل  ق���ب���ل  وب���ري���ط���ان���ي���ة 

جانبهم  م��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  وع��ر���ص 

ات��ف��اًق��ا ب��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا ح��ول 

احلدود  تر�سيم  منها  بداأ  التي  املنطقة 

البحرية

االنباط-وكاالت

اأعلنت و�سائل اإعالم رو�سية، �سباح 

ال��رو���س��ي  الأم�����ن  اأّن  الأرب����ع����اء،  ي���وم 

ل�”داع�ص”  اإره��اب��ي��ة  عمليات  اأح��ب��ط 

يف مو�سكو

اليوم” عر  “رو�سيا  قناة  ون�سرت 

الأمن  اأّن هيئة  الإلكروين،  موقعها 

اإحباطها  اأعلنت  الرو�سية  ال��ف��درايل 

لتنظيم  خلية  كانت  اإرهابية  عمليات 

يف  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت��خ��ط��ط  “داع�ص” 
مو�سكو مقاطعة 

االنباط-وكاالت

اأك�������د وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة ال���رو����س���ي 

����س���ريغ���ي لف�������روف �����س����رورة ت�����س��وي��ة 

امل��ن��ط��ق��ة ع����ر احل������وار ودون  اأزم�������ات 

التدخل  اأن  اإىل  م�سرياً  خارجي  تدخل 

وال��ع��راق وليبيا  ���س��وري��ة  الأم��ري��ك��ي يف 

للمنطقة  اإي��ج��اب��ي  ���س��يء  ب���اأي  ي���اأت  مل 

بل اأدى اإىل انت�سار الدمار واخلراب يف 

تلك الدول.

و������س�����دد لف���������روف خ������الل م����وؤمت����ر 

���س��ح��ف��ي م���ع ن���ظ���ريه ال���ع���راق���ي ف����وؤاد 

من  اأن���ه  على  ام�����ص  مو�سكو  يف  ح�سن 

عدم  القادمة  الأمريكية  ل��الإدارة  املهم 

امل���غ���ام���رات وال���ت���دخ���ل يف  اإىل  ال��ل��ج��وء 

ي�سكل  ذل���ك  لأن  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ���س��وؤون 

تهديداً لالأمن فيها وللعامل.

للحل  بديل  اأن��ه ل  واأو�سح لف��روف 

�سبياًل  احلوار  انتهاج  ويجب  ال�سيا�سي 

الأزمات يف  اإىل حلول جلميع  للتو�سل 

يف  �سيما  ول  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 

�سورية.

واأ�سار لفروف اإىل اأن رو�سيا والعراق 

كافة  املجالت  يف  التعاون  �ستوا�سالن 

الع�سكري  وال��ت��ع��اون  ال��ط��اق��ة  وخ��ا���س��ة 

الإره���اب  مكافحة  جم���ال  ويف  وال��ف��ن��ي 

لتلبية  ا�ستعداد مو�سكو  الدويل موؤكداً 

اأي ط��ل��ب ت��ت��ل��ق��اه م��ن ق��ب��ل ال���ع���راق يف 

الت�سليح. جمال 

اإن رو�سيا كانت ول  وقال لف��روف.. 

تزال تلعب دورا بالغ الأهمية يف �سمان 

وت�سليح  ل��ل��ع��راق  ال��دف��اع��ي��ة  ال���ق���درات 

التهديدات  ���س��وء  يف  �سيما  ول  جي�سه 

الإرهابية القائمة يف البالد.
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الـريـا�ضي

ال�سويد – وكاالت 

لكرة  ال�����س��وي��د  منتخب  م���درب  اأب����دى 

لالت�صال  ا�صتعداده  اأندر�صون  يان  القدم 

فتح  اأن  ب��ع��د  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ش  ب���زالت���ان 

م��ه��اج��م م���ي���الن امل��خ�����ص��رم ال���ب���اب اأم����ام 

ع���ودت���ه امل��ح��ت��م��ل��ة مل��ن��ت��خ��ب ب����الده ال���ذي 

اع���ت���زل م��ن��ه ق��ب��ل اأرب�����ع ����ص���ن���وات. وق���ال 

ال���الع���ب ال�����ذي اأك���م���ل ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي 

39 يف م��ق��اب��ل��ة م����ع ���ص��ح��ي��ف��ة  ع���ام���ه ال��������

)افتونبالديت( “اإذا ات�صل بي، ف�صاأجيب 

يف  اأفكر  اأن  يجب  ال��وق��ت،  اأعطني  عليه: 

الأن��ه  ه��و.  اأن يقولها  ي��ج��ب  ل��ك��ن  االأم����ر. 

اأن���ن���ي ك��ب��ر ج����دا، ف��اأن��ا  اإذا ك���ان ي��ع��ت��ق��د 

اأنني  يعتقد  ك��ان  اإذا  لكنه  مهتما.  ل�صت 

اأ���ص��ت��ط��ي��ع امل�����ص��اه��م��ة ب�����ص��يء، ف�����ص��اأف��ك��ر يف 

ت�صريحات  اأن  اأندر�صون  واعترب  االأم��ر«. 

املنتخب  اف��ت��ق��د  ب��اأن��ه  ال�����ص��وي��دي  ال��ن��ج��م 

اأن الالعب مل ي�صبق  واأبرز  اإيجابيا  اأمرا 

الو�صوح حول  القدر من  اأن حتدث بهذا 

وق��ال  ال��وط��ن��ي.  للفريق  حمتملة  ع���ودة 

املدرب يف بيان االأربعاء “هذا �صيجعل من 

الطبيعي اأن يكون لدينا �صكل من اأ�صكال 

ال��ت��وا���ص��ل مل��ن��اق�����ص��ة االأم�����ر ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل. 

م���ار����ش/اآذار،  يف  �صيكون  ال��ت��ايل  املع�صكر 

ل���ذل���ك ه���ن���اك وق�����ت«. وك����ان زالت�����ان قد 

املنتخب  اأف��ت��ق��د  »بالطبع   : اأي�����ص��ا  ���ص��رح 

ال����وط����ن����ي.. اأري������د اخل������روج ب��ال��ق��م��ي�����ش 

اأن��ه��ى  ف��ه��و  ذل���ك  االأ���ص��ف��ر. م��ن اليفتقد 

اأفعل”. مل  واأن�������ا  ب���ال���ف���ع���ل،   م�������ص���رت���ه 

يت�صدر  ال��ذي  اإبراهيموفيت�ش،  وح�صل 

ميالن،  مع  اإيطاليا  يف  الهدافني  ج��دول 

على  ع�صر  الثانية  للمرة  املا�صية  الليلة 

العب  الأف�صل  الذهبية”  “الكرة  جائزة 

الكرة  احت��اد  م��ن  املقدمة  للعام  �صويدي 

اإليها. امل�صار  وال�صحيفة 

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكرتوين

أبرا في طريق العودة لمنتخب السويد 

الخطيب يحلم بانجاز تاريخي 

بشير جديد سلة الوحدات 

معان يطالب جماهيره بدعم الفريق 

القاهرة – وكاالت 

بالنجمة  ال��ت��ت��وي��ج  ح��ل��م  يقت�صر  ال 

ال��ت��ا���ص��ع��ة يف االأه���ل���ي، ع��ل��ى ال��الع��ب��ني 

اإىل  بالتاأكيد  بل ميتد  الفني،  واجلهاز 

الذي  اخلطيب،  حممود  النادي  رئي�ش 

املارد  الكثر.و�صيبحث  اللقب  له  يعني 

امل��ق��ب��ل، ع��ن اللقب  االأح���م���ر، اجل��م��ع��ة 

 ،2013 ال��غ��ائ��ب ع��ن خ��زائ��ن��ه م��ن��ذ ع���ام 

عندما يلتقي غرميه الزمالك يف نهائي 

دوري اأبطال اإفريقيا، با�صتاد القاهرة. 

وب����االإ�����ص����اف����ة حل���ل���م ال�����ن�����ادي، ي�����ص��ع��ى 

اخل��ط��ي��ب ل��ت��ح��ق��ي��ق اإجن�����از ���ص��خ�����ص��ي، 

ب�����اإح�����راز ال���ل���ق���ب ك���رئ���ي�������ش ل���الأه���ل���ي، 

 1982 عامي  يف  كالعب  به  ت��وج  بعدما 

االأه��ل��ي  “بيبو” ه��داف  وي��ع��د  و1987. 

ال��ت��اري��خ��ي يف امل�����ص��اب��ق��ات االإف��ري��ق��ي��ة، 

37 هدفا. كما ح�صد مع نادي  بر�صيد 

األقاب   10 اإفريقيا،  الع�صرين يف  القرن 

 3 للدوري، و5 لكاأ�ش م�صر، اإىل جانب 

وهو  االإفريقية،  الكوؤو�ش  لكاأ�ش  األقاب 

بجائزة  ت��وج��ه  ل��ل��غ��اي��ة،  م�����ص��رف  �صجل 

اأف�������ص���ل الع�����ب اإف����ري����ق����ي م����ن جم��ل��ة 

1983.وتوىل  عام  فوتبول”،  “فران�ش 
دي�صمرب/ يف  االأهلي،  رئا�صة  اخلطيب 

الفريق  هزمية  بعد   ،2017 اأول  كانون 

اأم���ام ال����وداد امل��غ��رب��ي، يف ن��ه��ائ��ي دوري 

عهده  يف  غائبا  اللقب  وظ��ل  االأب��ط��ال. 

البطولة  لنهائي  الو�صول  رغم  اأي�صا، 

اخل�صارة  قبل   ،2018 ن�صخة  يف  جم��ددا 

الن�صخة  ت��ودي��ع  ث��م  ال��رتج��ي،  ي��د  على 

التالية بهزمية �صاحقة اأمام �صن داونز 

جم��م��وع  يف   1-5( اإف���ري���ق���ي  اجل���ن���وب 

املباراتني(. ومل يح�صل االأهلي يف عهد 

اخلطيب على اأي األقاب اإفريقية، حتى 

العديدة،  املحلية  تتويجاته  رغم  االأن، 

“بيبو” يف  ي��اأم��ل  ال���ذي  وه���و احل��اج��ز 

ك�صره، اجلمعة املقبل.

االنباط – عمان 

ال�صلة  الوحدات مع جنم كرة  نادي  تعاقد 

ال�صلة  ك��رة  فريق  لدعم  وذل��ك  ب�صر  مو�صى 

ال��وح��دات،  يف  ال�صلة  ك��رة  ن�صاط  مدير  وق��ال 

التعاقد  اإجن��از �صفقة  “مت  اأب��و معيل�ش  حامت 

مع مو�صى ب�صر، لتمثيل الوحدات فيما تبقى 

ب��ط��ول��ة ك��اأ���ش االأردن وال����دوري  ل���ق���اءات  م��ن 

ت�صريحات  يف  معيل�ش  اأب���و  امل��م��ت��از«.واأ���ص��اف 

ال��الع��ب  اأن  ل���ل���وح���دات،  ال��ر���ص��م��ي  ل��ل��م��وق��ع 

�صيلتحق بتدريبات الفريق االأحد املقبل، مما 

اأم���ام االأه��ل��ي،  ال��ف��ري��ق  يعني غيابه ع��ن ل��ق��اء 

لبطولة  ال��ث��اين  ال���دور  غ��د اخلمي�ش، يف  بعد 

كاأ�ش االأردن.وك�صف اأن التعاقد مع ب�صر جاء 

اأبو  يو�صف  الفني  املدير  من  لطلب  ا�صتجابة 

بكر، وامل��درب العام في�صل الن�صور، يف ظل ما 

يتمتع به الالعب من خربة كبرة.وكان ب�صر 

قد توج موؤخًرا بجائزة اأف�صل العب يف الدوري 

الفل�صطيني، وهو مك�صب كبر للوحدات الذي 

يتطلع للظفر بلقب كاأ�ش االأردن الأول مرة يف 

للمرة  ال��دوري  م�صرته، واحلفاظ على لقب 

الثانية على التوايل.

االنباط – عمان 

اأ�������ص������در ن��������ادي م����ع����ان ي������وم ام�������ش 

االرب����ع����اء ب���ي���ان���ا ت���ط���رق ف���ي���ه ل���ك���ل م��ا 

الذي  القدم  كرة  فريق  مب�صرة  يتعلق 

امل��ح��رتف��ني  دوري  ب��ط��ول��ة  يف  ي�����ص��ارك 

عرب  معان  ووج��ه  بتاريخه.  م��رة  الأول 

ال�صكر  بوك،  في�ش  يف  الر�صمي  موقعه 

جلماهر النادي الوفية لوقفتها خلف 

لدوري  ال�صعود  يف  جنح  الذي  الفريق 

مب�������ص���رت���ه.  م������رة  الأول  امل����ح����رتف����ني 

جماهرنا  “نطالب  البيان:  يف  وج��اء 

ال���وف���ي���ه ب���ال���وق���وف خ��ل��ف ال���ف���ري���ق يف 

ه����ذا ال���وق���ت ب���ال���ذات ودع���م���ه ل��ل��ث��ب��ات 

االن يف  اأن��ه  املحرتفني ال�صيما  ب��دوري 

اأخ��رى«.  فرق  مع  قيا�صا  م�صتقر  و�صع 

دع��م  م���ن  ب���د  ال  “وكذلك  واأ�����ص����اف: 

اأع�صاء اجلهاز الفني ومدربه للو�صول 

االأمان، فالوقت االن  اإىل بر  بال�صفينة 

غر منا�صب لتغيرهم بل ينبغي ال�صد 

على اأيديهم ورفع معنوياتهم«.واأو�صح 

املعاين  عمر  املهند�ش  “يتابع  البيان: 

الرئي�ش الفخري م�صرة الفريق، وقام 

ب��ت��ح��ف��ي��ز ال��الع��ب��ني وامل�����درب ل��ت��ق��دمي 

نادي معان«.  ب�صمعه  يليق  الذي  االأداء 

وق��ف  االن  “املطلوب  ال��ب��ي��ان:  وخ��ت��م 

االن��ت��ق��ادات واالل��ت��ف��اف ح���ول ال��ف��ري��ق 

ودع����م����ه ب���وق���ف���ه رج�����ل واح������د ل��ي��ك��ون 

ويخو�ش  اهلل«.  مب�صيئة  اأف�صل  القادم 

مع  قوية  مواجهة  املقبل  ال�صبت  معان 

امل��ت�����ص��در ال���وح���دات، ع��ل��ى ���ص��ت��اد عمان 

14 ل��ب��ط��ول��ة  ال�����دويل ���ص��م��ن اجل���ول���ة 

م��ع��ان  وي�����ص��ت��ق��ر  امل����ح����رتف����ني.  دوري 

باملركز الثامن بر�صيد “16 نقطة” 

االنباط – عمان 

مناف�صات  اخلمي�ش  ال��ي��وم  م�����ص��اء  ت��ت��وا���ص��ل 

ب��ط��ول��ة دوري ك���رة ال��ق��دم الن��دي��ة امل��ح��رتف��ني 

مب��ن��اف�����ص��ات االأ����ص���ب���وع ال����راب����ع ع�����ص��ر ب��اق��ام��ة 

مباراتني يف عمان والزرقاء. حيث يلتقي فريقا 

�صباب العقبة واجلزيرة عند الرابعة م�صاء على 

�صتاد االأمر حممد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا 

�صحاب وال�صريح عند ال�صاد�صة والن�صف م�صاء 

بالقوي�صمة. ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �صتاد   علي 

نظره  اخلمي�ش  غ��داً  العقبة  �صباب  ي�صت�صيف 

ب��ال��زرق��اء،  حممد  االأم���ر  �صتاد  على  اجل��زي��رة 

 يف م����واج����ه����ة ت���خ�������ص���ع حل�������ص���اب���ات وا����ص���ح���ة.

با�صتعادة  العقبة  �صباب  ي��اأم��ل  االول  اللقاء  يف 

ن��غ��م��ة االن��ت�����ص��ارات ب��ع��دم��ا ت���ع���ادل يف اجل��ول��ة 

قبل  امل��رك��ز  يف  ليبقى   ،1-1 م��ع��ان  م��ع  املا�صية 

�صباب  وي����درك  ن��ق��ط��ة«.   12“ ب��ر���ص��ي��د  االأخ����ر 

ق���د مينحه  اجل����زي����رة  ع��ل��ى  ف�����وزه  اأن  ال��ع��ق��ب��ة 

فر�صة التقدم وتقلي�ش الفوارق وتو�صيع حلقة 

ال�����ص��راع ل��ل��ه��روب م���ن ���ص��ب��ح ال���ه���ب���وط   ال���ذي 

ب���ات ي��ت��ه��دده ب��ق��وة ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج االخ���رة وه��و 

امل��واج��ه��ة  ب�صعوبة  ادراك����ه  رغ���م  ل��ل��ف��وز  ي�صعى 

وتقلي�ش  التقدم  ملوا�صلة  الطامح  اجلزيرة  مع 

الفارق مع املت�صدر وهو الذي  تعادل يف اجلولة 

بتعرث  ير�صى  ولن   ”1-1“ املا�صية مع �صحاب 

النقاط  ف��ارق  على  املحافظة  اأراد  ما  اإذا  جديد 

امل��ت�����ص��در.  ال���وح���دات  ع��ن  تف�صله  ال��ت��ي  ال�����ص��ت 

بر�صيد  ال���ث���اين  امل���رك���ز  اجل���زي���رة يف  وي�����ص��ت��ق��ر 

ال�صغوطات  م��ن  �صيزيد  وف���وزه  نقطة”،   25“

ع��ل��ى امل��ت�����ص��در ال����وح����دات. وه���و ي�����ص��ع��ى ل��ذل��ك 

وغياب  �صفوفه  يف  ال��ع��ددي  النق�ش  رغ��م  بقوة 

 ب��ع�����ش ع��ن��ا���ص��ره امل���وؤث���رة ع���ن ل��ق��اء ال���ي���وم ...

�صيفه  �صحاب  فريق  ي�صتقبل  الثاين  اللقاء  ويف 

ال�����ص��ري��ح ع��ل��ى ���ص��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

النقطي  ل��ل��ت��ق��ارب  ا���ص��ت��ن��اداً  ���ص��اخ��ن��ة  م��واج��ه��ة 

اجل��ول��ة  يف  ان��ت��زع  ���ص��ح��اب  وك���ان  بينهما.  فيما 

اأم����ام اجل��زي��رة “1-1”  امل��ا���ص��ي��ة ت��ع��ادال ث��م��ي��ن��اً 

نقطة«.   13“ ب��ر���ص��ي��د  ال��ع��ا���ص��ر  امل��رك��ز  ليحتل 

يزيد  قد  للخ�صارة  تعر�صه  اأن  �صحاب  وي��درك 

م���ن ح�����ص��اب��ات��ه ���ص��ع��وب��ة يف ال��ب��ح��ث ع���ن ط��وق 

اأن ي��ت��ع��ام��ل مع  ال���ن���ج���اة، ل��ذل��ك ف���اإن���ه ي��ت��وق��ع 

ب��االع��ت��م��اد على  ويكتفي  ���ص��دي��د  ب��ح��ذر  امل��ب��اراة 

والتقدم  ال��ف��وز  وراء  �صعيا  امل��رت��دة.  الهجمات 

الهروب  �صراع  يف  الدافئة  امل��واق��ع  نحو  خطوة 

فاإن  املقابلة،  وعلى اجلهة   .. الهبوط  �صبح  من 

يف  متتالية  خ�صائر   6 ل�  تعر�صه  وبعد  ال�صريح 

خل�صارة  تلقيه  اأن  جيداً  يعلم  مواجهاته،  اآخ��ر 

التم�صك  اإح��ب��اط��ات��ه يف  ي��زي��د م��ن  ق��د  ج��دي��دة 

للمركز  ال�صريح  فريق  وتراجع  البقاء.  باأمل 

النقطة  عند  التا�صع حيث بقي ر�صيده متوقفاً 

و�صعت  االخ���رة  نتائجه  وان��ت  �صيما  “14«.ال 
ال��ف��ري��ق ام���ام م�����ص��وؤول��ي��ات م�����ص��اع��ف��ة االدراك 

الفوز يف لقاء اليوم املهم .

ب�  الفرق  ترتيب  يت�صدر  الوحدات  اأن  يذكر 

31 نقطة، فيما يحل اجلزيرة باملركز الثاين 25، 

والفي�صلي  ال�صلط   ،19 احل�صني   ،22 الرمثا  ثم 

 ،14 ال�����ص��ري��ح   ،16 وم���ع���ان  االأردن  ���ص��ب��اب   ،17

�صحاب 13، �صباب العقبة 12، واالأهلي 7.

االنباط – عمان

  

اأ���ص��دل ال�����ص��ت��ار ع��ل��ى م��و���ص��م ري��ا���ص��ة امل��ح��رك��ات 

االأردن��ي��ة، يف ظل جائحة كورونا – كوفيد 19، 

ومت اإنقاذ ما ميكن انقاذه وفقا للمتغرات التي 

فر�صها وباء كورونا، وحر�صت االأردنية لريا�صة 

ال�صيارات على اقامة ال�صباقات من دون جمهور، 

من  ال�صادر  ال�صحي  الربوتوكول  تطبيق  ومت 

االإج������راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ال�����ص��ح��ة، ومت  وزارة 

ال��وق��ائ��ي��ة ل��ع��ودة احل��ي��اة ل��ري��ا���ص��ة ال�����ص��ي��ارات ، 

ال�����ص��ي��ارات يف  ال����دوران لريا�صة  وع���ادت عجلة 

دام طويال  ت��وق��ف  ب��ع��د  )ي��ول��ي��و(  �صهر  مت���وز 

على  وللحفاظ  ك��ورون��ا  ف��رو���ش  تف�صي  ب�صبب 

اجلديدة  اخلطة  على  وب��ن��اء  اجلميع،  �صالمة 

ل��الأردن��ي��ة ل��ري��ا���ص��ة ال�����ص��ي��ارات املُ��ع��دل��ة وال��ت��ي 

القطاع  ت��وق��ف  ب�صبب  احل���ال  بطبيعة  ت��اأث��رت 

الريا�صي يف االأردن مت اإقامة 12 �صباقا للرايل 

وال�صرعة والدرفت والدفع الرباعي والكارتينع 

و�صباق احل�صني لت�صلق مرتفع الرمان وب�صبب 

للراليات  �صباقات   6 تاأجيل  فرو�ش كورونا مت 

وال��ك��ارت��ي��ن��غ وال���درف���ت وال�����ص��رع��ة وال���غ���اء باها 

االأردن “بطولة كاأ�ش العامل للكرو�ش كاونرتي 

"– باها” 2020 ، والغاء رايل االأردن لل�صرق االأول 
ي��و���ص��ف  ظ��ف��ر  ل���ل���رال���ي���ات:  االأردن  ب��ط��ول��ة   *

نقطة،   64.5 بر�صيد  ال�صائقني  بلقب  االأ�صمر 

بر�صيد  لل�صائقني  “�ش”  امل��ج��م��وع��ة  وب��ل��ق��ب 

املالحني  لقب  احل��م��ود  عطا  ون���ال  نقطة،   75

 ”4 اآر  “ن  املجموعة  ولقب  نقطة،   74 بر�صيد 

لقب  �صعبان  ���ص��ادي  وحقق  نقطة،   64 بر�صيد 

 69.5 بر�صيد  لل�صائقني   ”4 اآر  “ن  املجموعة 

“�ش”  املجموعة  لقب  كيال  نبيل  ون��ال  نقطة، 

احل�صن  وظفر  نقطة،   75 بر�صيد  للمالحني 

لل�صائقني  “ت”  امل��ج��م��وع��ة  ب��ل��ق��ب  اخل��ط��ي��ب 

لقب  امل��و���ص��ى  ف��را���ش  ون���ال  نقطة،   75 بر�صيد 

نقطة.  45 بر�صيد  “ت” للمالحني   املجموعة 

* �صباق احل�صني لت�صلق مرتفع الرمان: ظفر 

املت�صابق �صاكر جويحان باللقب حمققا اف�صل 

والبالغ  الثانية  ب��اجل��ول��ة  ال�صباق  يف  ل��ه  وق���ت 

1.51.249 دقيقة، وعجر عن ك�صر الرقم القيا�صي 

املت�صابق خات�صيك �صاديان بزمن  امل�صجل با�صم 

يف  ع��ط��اري  م�صطفى  وج���اء  دقيقة،   1.48.28

 املركز الثاين، وحل غيث وريكات باملركز الثالث.

ظفر  ال�����ص��رع��ة:  ل�����ص��ب��اق��ات  االأردن  ب��ط��ول��ة   *

غ��ي��ث وري����ك����ات ب��ال��ل��ق��ب ب��ر���ص��ي��د 83 ن��ق��ط��ة، 

وب��ل��ق��ب ال���دف���ع ال��رب��اع��ي ب��ر���ص��ي��د 77 نقطة، 

وظ��ف��ر ���ص��امل ط��ع��ي��م��ة ب��ل��ق��ب ال���دف���ع اخللفي 

احل���وراين  اأجم���د  ون���ال  نقطة،   84.5 بر�صيد 

82.5 نقطة. ب��ر���ص��ي��د  االأم���ام���ي  ال��دف��ع   ل��ق��ب 

هيثم  ن��ال  ال��رب��اع��ي:  للدفع  االأردن  بطولة   *

نقطة،   47 بر�صيد  ال�صائقني  ل��ق��ب  ال��ع��ب��ادي 

ول���ق���ب امل��ج��م��وع��ة ب�����رو ل��ل�����ص��ائ��ق��ني ب��ر���ص��ي��د 

40 ن��ق��ط��ة، وظ��ف��ر ع��اه��د ال�����ص��الح��ات بلقب 

جمموعة  وبلقب  نقطة،   47 بر�صيد  املالحني 

برو للمالحني بر�صيد 40 نقطة، ونال يحيى 

لل�صائقني  برو  ال�صيمي  �صوبر لقب جمموعة 

اإب��راه��ي��م حمزوقة  ن��ق��ط��ة، ون����ال  ب��ر���ص��ي��د 39 

ل���ق���ب جم���م���وع���ة ال�����ص��ي��م��ي ب�����رو ل��ل��م��الح��ني 

ب��ر���ص��ي��د 39 ن��ق��ط��ة، وت�����ص��در ف��ري��ق ال��ع��ب��ادي 

ن��ق��ط��ة.  102 ب��ر���ص��ي��د  ال����ف����رق  ب���ط���ول���ة   )اأ( 

* بطولة االأردن للكارتينغ: نال في�صل نا�صخو 

لقب فئة اجلونيور بر�صيد 101 نقطة، وظفر 

اأمر النجار بلقب فئة ال�صينيور بر�صيد 133 

املا�صرت  فئة  لقب  حب�ش  ع��الء  ون���ال  و  نقطة، 

للدرفت  االأردن  ب��ط��ول��ة  ن��ق��ط��ة.    87 بر�صيد 

 45 بر�صيد  باللقب  الفقهاء  حممد  حظي   :

نقطة، وجاء فار�ش �صرار باملركز الثاين بر�صيد 

اأحمد اجلبايل باملركز الثالث  41 نقطة، وحل 

بر�صيد 38 نقطة

�سوي�رسا – وكاالت 

“فيفا”،  القدم  ال��دويل لكرة  اأعلن االحت��اد 

للح�صول  املر�صحة  االأ���ص��م��اء  قائمة  االأرب���ع���اء، 

الفيفا  ويقدم   .2020 جوائز االأف�صل لعام  على 

اأف�����ص��ل الع���ب والعبة  ب��ني  7 ج��وائ��ز خمتلفة، 

واأف�صل مدرب ومدربة واأف�صل حار�ش وحار�صة 

مرمى، باالإ�صافة اإىل اأف�صل هدف خالل العام.

ومن املقرر اأن يتم االإعالن عن االأف�صل من بني 

يوم  يقام  افرتا�صي  حفل  يف  املر�صحة  االأ�صماء 

وج��اءت  املقبل.  ك��ان��ون  دي�صمرب/  �صهر  م��ن   17

كالتايل: املختلفة  للجوائز  املر�صحة   االأ�صماء 

جائزة اأف�صل العب: - تياجو األكانتارا )اإ�صبانيا 

كري�صتيانو   - ل��ي��ف��رب��ول(   / ميونيخ  - بايرن 

دي  كيفني   - - يوفنتو�ش(  )الربتغال  رونالدو 

روب��رت   - �صيتي(  - مان�ص�صرت  )بلجيكا  بروين 

ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي )ب���ول���ن���دا - ب����اي����رن م��ي��ون��خ(  

كيليان   - ليفربول(   - )ال�صنغال  م��اين  �صاديو 

م��ب��اب��ي )ف��رن�����ص��ا - ب���اري�������ش ����ص���ان ج���رم���ان( 

- بر�صلونة(  )االأرج���ن���ت���ني  م��ي�����ص��ي  ل��ي��ون��ي��ل   -

�صان  - باري�ش  )ال���ربازي���ل  �صيلفا  دا  ن��ي��م��ار   -

جرمان( - �صرجيو رامو�ش )اإ�صبانيا - ريال 

- ليفربول(  )م�صر  �صالح  حممد   - م��دري��د( 

داي���ك )ه��ول��ن��دا - ليفربول( ف���ان   - ف��رج��ي��ل 

)اإجنلرتا  برونز  لو�صي  الع��ب��ة:   جائزة اأف�صل 

دلفني   - �صيتي(.  مان�ص�صرت   / ليون  اأوملبيك   -

كارولني   - ليون(  اأوملبيك   - كا�صارينو )فرن�صا 

ج���راه���ام ه��ان�����ص��ن )ال����روي����ج - ب��ر���ص��ل��ون��ة( - 

ب��رن��ي��ل ه����اردر )ال���دمن���ارك - ف��ول��ف�����ص��ب��ورج / 

 - )اإ���ص��ب��ان��ي��ا  هرمو�صو  جينيفر   - ت�صيل�صي( 

ب��ر���ص��ل��ون��ة( - ج��ي ���ص��و ي���ون )ك��وري��ا اجلنوبية 

- ت�صيل�صي( - �صام كر )اأ�صرتاليا - ت�صيل�صي( 

اأومل���ب���ي���ك  ك����وم����اج����اي )ال����ي����اب����ان -  ����ص���اك���ي   -

اأوملبيك  ل��ي��ون(  دز�صينيفر م����اروزان )اأمل��ان��ي��ا - 

اآر�صنال(   - )هولندا  ميدميا  فيفيان   - ليون( 

 - وي���ن���دي ري���ن���ار )ف��رن�����ص��ا - اأومل���ب���ي���ك ل��ي��ون(

اأف�صل حار�ش مرمى - األي�صون بيكر )الربازيل - 

 ليفربول( - تيبو كورتوا )بلجيكا - ريال مدريد(

- ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���ش )ك��و���ص��ت��اري��ك��ا - ب��اري�����ش �صان 

جرمان(- مانويل نوير )اأملانيا - بايرن ميونخ( 

اأتليتكو مدريد(-   - اأوب���الك )�صلوفينيا  ي��ان   -

اأندريه تر �صتيجن )اأملانيا - بر�صلونة(  مارك 

ك���ات���ري���ن  اآن  م������رم������ى:-  ح����ار�����ص����ة  اأف���������ص����ل 

ب��وح��ددي  ���ص��ارة  ت�صيل�صي(   - )اأمل��ان��ي��ا  ب��رج��ر 

اإن��دل��ر  كري�صتيان  ل��ي��ون(   اأومل��ب��ي��ك   - )فرن�صا 

ج���رم���ان(  هيدفيج  ���ص��ان  ب��اري�����ش   - )ت�صيلي 

اأتليتكو   / ف��ول��ف�����ص��ب��ورج   - )ال�����ص��وي��د  ل��ي��ن��دال 

م���دري���د( - األ��ي�����ص��ا ن��اه��ر )ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأم��ري��ك��ي��ة - ���ص��ي��ك��اغ��و ري����د ����ص���ت���ارز( - اإي��ل��ي 

 روب���������وك )اإجن������ل������رتا - م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي(

اأف�������ص���ل م�����درب )رج���������ال(:  م��ار���ص��ي��ل��و بيل�صا 

)االأرجنتني - ليدز يونايتد(  هانز فليك )اأملانيا - 

بايرن ميونخ(  يورجن كلوب )اأملانيا - ليفربول(  

ج���ول���ني ل��وب��ي��ت��ي��ج��ي )اإ���ص��ب��ان��ي��ا - اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة(  

 زي���ن ال��دي��ن زي����دان )ف��رن�����ص��ا - ري����ال م��دري��د(

اأف�����ص��ل م���درب���ة /م���درب���ة ل���ف���رق ال�����ص��ي��دات:- 

ريتا  بر�صلونة(-   - )اإ�صبانيا  كورتي�ش  لوي�ش 

هايز  اإمي���ا  يوفنتو�ش(-   - )اإي��ط��ال��ي��ا  ج��واري��ن��و 

)اإجنلرتا - ت�صيل�صي(- �صتيفان لر�ش )اأملانيا 

فينر(   - رييز)الرويج  هيج  فولف�صبورج(-   -

- جان لوك فا�صور )فرن�صا - اأوملبيك ليون( - 

�صارينا ويجمان )هولندا - منتخب هولندا(

العقبة يستقبل الجزيرة وسحاب يواجه الصريح في الدوري 

ختام موسم رياضة السيارات األردنية 

االعالن عن قوائم افضل النجوم 

الدوسري جاهز لنهائي الكأس 
الريا�ض – وكاالت 

امل�صاركة  اأج��ل  من  الدو�صري،  �صامل  جنمه  جتهيز  ال��ه��الل،  ن��ادي  ب��داأ 

ال�صبت  الن�صر،  غرميه  اأم��ام  ال�صريفني،  احلرمني  كاأ�ش خادم  نهائي  يف 

املقبل. وقال م�صدر باجلهاز الفني للهالل، اإن �صامل الدو�صري يف املرحلة 

التاأهيل، ومن املحتمل م�صاركته يف نهائي البطولة.واأ�صاف  االأخرة من 

خالل  االأمي���ن،  للفخذ  اخللفية  الع�صلة  يف  الإ���ص��اب��ة  ال��دو���ص��ري  تعر�ش 

“ف�صل  وتابع  املا�صي«.  االأ�صبوع  ال�صعودي  املنتخب  معك�صر  يف  تواجده 

وعدم  التاأهيلي،  لربناجمه  الدو�صري  موا�صلة  بالنادي  الطبي  اجلهاز 

املا�صية«. امل��ب��اراة  �صبقت  التي  اجلماعية  الفريق  تدريبات  يف  امل�صاركته 

طريقه  يف  وه��و  كبرة،  الن�صر،  اأم��ام  الدو�صري  م�صاركة  “اإمكانية  واأمت 

للو�صول اإىل اأق�صى مراحل اجلاهزية«.
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هل تنجح الحكومة بتحويل
 السراب إلى حقيقة؟

القول الفصل

عن  ت��ك��ون  م��ا  �أب��ع��د  بحكومة  عليهم  �هلل  مي��ن  �أن  �لأردن���ي���ون  ح��ل��م  ط��امل��ا 

�حلكومات  �أغ��ل��ب  عمل  يف  �أ�سا�سيا  ع��ن��و�ن��ا  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ه��د�م��ة  �ل�����س��ع��ار�ت 

بعيد  حد  �إىل  �ساهم  �لتحقيق  عن  بعيد�  �سل  �لذي  �حللم  وهذ�  �ملتعاقبة، 

ب��امل��و�ط��ن و�ل�سلطة  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �مل��ع��ادل��ة  �ل��ث��ق��ة ب��ن ط���ريف  ت����زد�د ف��ج��وة  ب���اأن 

�لتنفيذية. 

�لنه�سة  م�ساريع  وك��ل  ورق،  على  ح��ر  بقي  �لقت�ساد  يتعافى  �أن  حلم 

ل  لأن  �ملنال  بعي  ي��ز�ل  ما  �ل�سيا�سي  �ل���س��اح  وحلم  ���س��ر�ب،  مبثابة  كانت 

تعليم  م��ن  �لأ�سا�سية  ب��اخل��دم��ات  �مل��و�ط��ن  ينعم  �أن  وحلم  ب��ه،  يكرتث  �أح��د 

و�سحة ونقل حتول �إىل كابو�س، وما يز�ل �لنا�س يعي�سون حتت وطاأة �لفقر 

�لبطالة. ن�سب  و�رتفاع 

�ليوم، ولأن �لردنيون و�قعيون فاإنهم ينظرون �إىل حكومة �لدكتور ب�سر 

�خل�ساونة بنظرة �ملرتقب لأن تك�سر هذ� �حلاجز وتخرتق قلوب �ملو�طنن 

ع��ر حت��ق��ي��ق��ه��ا م��ن��ج��ز� ع��ل��ى �لأر�����س ب��ع��ي��د� ع��ن ����س��ت��غ��ال��ه��م و�ل���س��ت��ث��م��ار 

�ملالية. �لإير�د�ت  وحت�سن  �لعامة،  �ملو�زنة  م�ساعدة  �أجل  من  بجيوبهم 

باحلقيقية،  ومقارنته  �حلكومة  ه��ذه  ب��ه  يبوح  م��ا  ك��ل  ي��ر�ق��ب��ون  ولأن��ه��م 

بالهدوء،  يت�سم  �ليوم  �خل�ساونة  حكومة  به  تقوم  ما  �أن  يقول  �لو�قع  فاإن 

�أبعد حد،  �إىل  �لنهج  �أن ي�ستمر هذ�  بانتظار  �لز�ئعة،  �لبطولت  ويبتعد عن 

�إيجابيا. �أثر�  ذلك  ينعك�س  و�أن 

لل�سر�ئب  ف��ر���س ج��دي��د  م��ن  �لعامة وخ��ل��وه  �مل��و�زن��ة  ب��اغ  ع��ن  �لإع���ان 

�لإير�د�ت،  تر�جع  جر�ء  �لدولة  تو�جهها  �لتي  و�ل�سعوبات  �لتحديات  رغم 

للمو�طنن،  طماأنينة  بر�سالة  يبعث  فهذ�  �لأح��و�ل،  �أح�سن  على  ثباتها  �أو 

طبيعية،  بحياة  ينعمو�  �أن  يف  ت�ساهم  �إج��ر�ء�ت  ذلك  ير�فق  �أن  يعلون  ممن 

عليهم  لانق�سا�س  �لأ�سهل  �حل��ل  ي��ع��ودو�  مل  باأنهم  نفو�سهم  ت�ستقر  و�أن 

و�أرز�قهم. دخولهم  وعلى 

�ملقبل  �ل�سبوع  �حلكومة  عنه  �ستعلن  �لذي  �لجتماعية  �حلماية  برنامج 

فا�سلة  نقطة  مبثابة  �سيكون  ك��ورون��ا،  جائحة  من  �ملت�سررين  وي�ستهدف 

ت��درك  �أن  �حل��ك��وم��ة  ل��ذ� على  �ل��ط��رف��ن،  ب��ن  �لثنائية  �ل��ع��اق��ة  م��ع��ادل��ة  يف 

تعلن  �أن  عليها  يرتتب  بحيث  تاريخها،  من  فا�سلة  مرحلة  �أمام  �أنها  جيد� 

وقابل  م�ستفي�سة  در����س��ات  على  ق��ائ��م  وع��ل��م��ي،  �سامل  و�ق��ع��ي  ب��رن��ام��ج  ع��ن 

�أن نتخل�س منه. ناأمل  �لذي  �لأوهام  �إىل بحر  �أن نعود  للتطبيق. ل نريد 

�لتي توقفت موؤقتا جر�ء  بالزياد�ت و�لعاو�ت  �لعمل  باإعادة  �للتز�م  �إن 

�ملايل  �لو�سع  رغم  �ملقبل،  �لعام  بد�ية  �سرفها  عودة  على  و�لتاأكيد  كورونا، 

توفري  و�سعوبة   ،2021 للعام  �لعامة  �مل��و�زن��ة  يف  �ملتوقع  و�لعجز  �ل�سعب، 

على  �لنفاق  زي��ادة  مع  بالتز�من  تاأتي  و�أنها  خ�سو�سا  لذلك،  �ملخ�س�سات 

ي�سجل  �للتز�م  هذ�  �ملرحلة،  ملتطلبات  كنتيجة  و�لأمني  �ل�سحي  �لقطاعن 

�إيجابية. موؤ�سر�ت  ومينحنا  للحكومة، 

من  فاإنه  ل��ذ�  ذ�ت��ه،  �لبناء  من  �أ�سعب  بناءه  يتم  ما  على  �حلفاظ  د�ئما 

�أم���ام ط��ري��ق ط��وي��ل��ة، مليء  �أن��ه��ا  �أن ت���درك �حل��ك��وم��ة  �ل�����س��روري يف م��ك��ان 

�أن تلتزم بهدوءها  بالتحديات و�ل�سغوطات من كافة �لجتاهات، لذ� عليها 

�لنا�س  على  تخرج  ل  و�أن  ت�سرع،  وعدم  بتاأين  �مللفات  كافة  مع  تتعامل  و�أن 

�لور�ء يف عاقتها مع  �إىل  �لعودة  �أن  �إذ  للتنفيذ،  قابل  �أو  �إل مبا هو منجز 

�سيء. �لتدهور يف كل  �ل�سارع يعني مزيد� من 

الجغبير حسين 

القاهرة -العربية

م��ع �ن��ت�����س��ار �مل��وج��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن ف��ريو���س 

�ق��رت�ب  وم��ع  �لعامل،  ح��ول  �مل�ستجد  كورونا 

�حتفالت ر�أ�س �ل�سنة �مليادية، توؤكد �أبحاث 

لرتد�ء  �حلا�سم  �لدور  على  كلينيك«  »مايو 

�لكمامة يف �لوقاية من عدوى كوفيد-19.

ووج����دت جم��م��وع��ة م���ن �لأب���ح���اث د�خ���ل 

ترت�وح  مل�سافة  �جل�سدي  �لتباعد  �أن  �لعيادة 

بارتد�ء  �لل��ت��ز�م  مع  مرتين،  �إىل  مرت  بن 

�مل�ساعدة على  للغاية يف  فّعال  يعد  �لكمامة، 

وقف �نت�سار �لفريو�س.

�ل��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����س 

ب���ع���د �إج��������ر�ء در������س����ة جت���ري���ب���ي���ة مب��ح��اك��اة 

با�ستخد�م  �لتنف�سي  �جل��ه��از  ق��ط��ر�ت  �إن��ت��اج 

جم�������س���م���ات �أ�����س����خ����ا�����س ب���ع�������س���ه���ا ي���رت���دي 

�ل��ك��م��ام��ة و�ل��ب��ع�����س �لآخ���ر ل ي��رت��دي��ه��ا، مع 

م�سافات  على  �لقطر�ت  تلك  �نت�سار  قيا�س 

�إيلي برباري، رئي�س  خمتلفة، على حد قول 

ق�سم �لأمر��س �ملعدية يف »مايو كلينيك« يف 

ميني�سوتا. روت�س�سرت،  مدينة 

وتبن مدى �أهمية �رتد�ء �لكمامة بقيا�س 

مدى فعاليتها يف حجب عدد جزيئات �لهباء 

�جلوي من م�سدر مرتٍد للكمامة، وحماكاة 

وماحظة  كوفيد-19،  بعدوى  م�ساب  ف��رد 

حال  للمحيطن  �ل��ع��دوى  خطر  �نخفا�س 

�للتز�م بارتد�ء �لكمامة.

وم������ن ج����ان����ب����ه، ق������ال �ل����دك����ت����ور م��اث��ي��و 

ك��ال�����س��رتوم، رئ��ي�����س ق�سم �لأ���س��ع��ة يف »م��اي��و 

�ملقيا�س  �أن  »وجدنا  ميني�سوتا:  يف  كلينيك« 

�لأك�������ر �أه���م���ي���ة ل��ت��ق��ل��ي��ل خ���ط���ر �ل��ت��ع��ر���س 

لكوفيد-19 هو �رتد�ء �لكمامة«.

�أن ك����ًا م���ن �لأق���ن���ع���ة �ل��ط��ب��ي��ة  و�أ�����س����اف 

و�أقنعة  و�ح��دة  مل��رة  ت�ستخدم  �لتي  �لورقية 

يف  فعالة  تعد  طبقتن  من  �ملكونة  �لقما�س 

ع��دم  �إىل  م�����س��ري�  �ل��ق��ط��ر�ت،  �ن��ت��ق��ال  تقليل 

�أن���و�ع �لكمامات م��ن حيث  ب��ن  ف��ارق  وج��ود 

مدى جناحها يف منع جزيئات �لهباء �جلوي 

�ملنبعثة من مرتديها.

�سيوعا  �لأكر  �لآلية  �أن  �إىل  �أي�ساً  و�أ�سار 

لن��ت��ق��ال ك��وف��ي��د-19ه��ي م��ن خ��ال قطر�ت 

�جلهاز �لتنف�سي �لتي تكون �أكر من �لهباء 

با�ستخد�م  ب�سهولة  تفاديها  وميكن  �جلوي، 

�لكمامة.

لندن - العربية.نت

ي��ن��وي �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي �مل��ن��ت��خ��ب منح 

�جل��ن�����س��ي��ة لأك���ر م��ن 11 م��ل��ي��ون م��ق��ي��م غري 

�أعلن  ما  بح�سب  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �سرعي 

 NBC �أج���رت���ه���ا م���ع���ه حم���ط���ة  يف م��ق��اب��ل��ة 

�لأربعاء. �أم�س  �لتلفزيونية 

ي��وم من   100 �أول  خ��ال  �سيقدم  �أن���ه  ذك��ر 

�إىل  للهجرة  ق��ان��ون ج��دي��د  م�����س��روع  رئ��ا���س��ت��ه 

جمل�س �ل�سيوخ بهذ� �ل�ساأن، لكن من �ملحتمل 

حتت  ظ��ل  �إذ�  م�����س��روع��ه  �ملجل�س  ي��رف�����س  �أن 

بالأغلبية،  �ملحتفظن  �جلمهورين  �سيطرة 

�إل �إذ� ق��ررت ج��ولت �إع��ادة ف��رز �لأ���س��و�ت يف 

ولية جورجيا هوية �لأغلبية يف �ملجل�س.

وك������ان �ل���ن���ائ���ب �ل����ع����ام �لأم�����ريك�����ي، ج��ي��ف 

2018 ع���ن ع��دد  �أع���ل���ن يف  ���س��ي�����س��ن��ز، ه���و م���ن 

�ملقيمن من دون وثائق، ممن قال �إن عددهم 

ي��زي��د ع���ن ع���دد ���س��ك��ان �ل���رت���ق���ال، �أو ولي���ة 

ج��ورج��ي��ا �لأم��ريك��ي��ة، وذك���ر وق��ت��ه��ا: »�إذ� مل 

م��ع��رف��ة من  ح��ت��ى  �أو  �ل�����س��ي��ط��رة،  م��ن  نتمكن 

�سامة  على  �حلفاظ  ف��اإن  �لبلد،  يف  يتو�جد 

�أ�سعب بكثري«. �ملو�طنن ي�سبح 

العربية-وكاالت

�لبولندية،  �لعا�سمة  من  بالقرب  �فتتح 

و�ر�سو مطلع �لأ�سبوع �حلايل م�سبح غو�س 

كهوف  م��ع  ق��دًم��ا(   150( م��رت   45.5 بعمق 

����س��ط��ن��اع��ي��ة حت��ت �مل����اء و�أط�����ال حل�����س��ارة 

»�ملايا«، لتعد �أعمق م�سبح يف �لعامل.

ي���ل���ب���ي �مل����ج����م����ع، �ل���������ذي ي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

مبا  �ل��غ��او���س��ن  رغ���ب���ات   ،Deepspot
�لأوىل  للمرة  �ل��غ��و���س  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  فيهم 

عر توفري لبا�س �لغو�س جماناً.

م��رت مكعب   8000 ل��ن��ح��و  �مل�����س��ب��ح  ي��ت�����س��ع 

م��ث��ل حمامات   20 �أك���ر م��ن  �أي  �مل��ي��اه،  م��ن 

�ل�����س��ب��اح��ة �لأول���ي���م���ب���ي���ة، وف����ق����اً مل����ا ن��ق��ل��ت��ه 

.»France24«

فاإن  �لعادية،  �ل�سباحة  حمامات  وبعك�س 

Deepspot ي�ستقبل �لزو�ر رغم �لقيود 
�ملفرو�سة ب�سبب فريو�س كورونا، حيث يعد 

مركز تدريب للغو�س.

لإن�ساء  �مل�سبح  على  �لقائمون  ويخطط 

فندق ي�سم غرف للنزلء على عمق خم�سة 

�أمتار مبا ميكنهم من روؤية �لغو��سن حتت 

�ملاء.

وق����������ال م������دي������ر دي����ب���������س����ت����وت م���ي�������س���ال 

عاما،   47 �لعمر  من  �لبالغ  بر��ست�سين�سكي، 

وه���و م���ن ه����و�ة �ل��غ��ط�����س ل��وك��ال��ة »ف��ر�ن�����س 

يف  بركة  �أعمق  »�إنها  �لفتتاح  يوم  يف  بر�س« 

�لعامل«.

 « �مل�������س���ب���ح  �إن  ب���ر�زت�������س���ي���ن�������س���ك���ى  وق�������ال 

�سي�ستخدمه �ي�سا رجال �لإطفاء و�جلي�س. 

للتدريب  �ل�سيناريوهات  من  �لعديد  هناك 

�أي�سا �ختبار معد�ت خمتلفة«. وميكننا 

وحامل �لرقم �لقيا�سي �لعاملي �حلايل يف 

تريم  مونتيغروتو  يف  هو  جيني�س  مو�سوعة 

يف �إيطاليا وعمقه 42 مرت�.

و���س��ي��ك��ون ع��م��ق ب��رك��ة �ل��ه��اوي��ة �ل���زرق���اء 

�ملخطط �فتتاحها يف بريطانيا يف عام 2021 

نحو 50 مرًت�.

قال برزميي�ساف كابروكك، وهو مدرب 

توجد  »ل  عاماً:   39 �لعمر  من  يبلغ  غو�س 

�أو ���س��ع��اب م��رج��ان��ي��ة ر�ئ���ع���ة ه��ن��ا،  �أ����س���م���اك 

لكنها  �ل��ب��ح��ر،  ع��ن  ب��دي��ًا  لي�ست  ف��ه��ي  ل��ذ� 

من  و�لتدريب  للتعلم  جيد  مكان  بالتاأكيد 

�أجل �لغو�س باأمان يف �ملياه �ملفتوحة.

5000 م���رت م��ك��ع��ب من  ن��ح��و  و����س��ت��خ��دم 

�خل���ر����س���ان���ة ع��ل��ى م����دى �ل���ع���ام���ن �ل��ل��ذي��ن 

 40 ح��و�يل  وتكلف  �مل�سبح،  بناء  ��ستغرقهما 

مليون زلوتي ) 10.6 مليون دولر(.

سواء طبية أو قماشية.. الكمامة هي خط الدفاع
 األول بوجه كورونا

بايدن ينوي منح الجنسية ألكثر من 11 مليون مقيم غير شرعي

بولندا تفتتح أعمق مسبح غوص في العالم

وكاالت - اأبوظبي

�أق�����ام حم��ب��و »ك����اف����ان«، وه���و ف��ي��ل ت��ع��ر���س 

ل�سوء معاملة طو�ل �سنو�ت يف حديقة حيو�ن 

�سهدت  ملحبوبهم  ود�ع��ي��ة  حفلة  �آب���اد،  �إ���س��ام 

نقل  قبل  وزوج��ت��ه،  باك�ستان  رئي�س  ح�سور 

مد�فعن  ج��ه��ود  بف�سل  كمبوديا  �إىل  �لفيل 

عن �حليو�نات.

وك�����س��ف م�����اآل »ك����اف����ان« �ل�����ذي و����س���ل �إىل 

فيا  وب��ات   ،1985 ع��ام  ولدت��ه  بعيد  باك�ستان 

�لنقاب  �سنو�ت،  ط��و�ل  بال�سا�سل  قيد  بدينا 

�حليو�نات  حديقة  يف  �لبائ�سة  �لأو���س��اع  عن 

�أن قا�سيا طلب يف مايو  يف �لعا�سمة، لدرجة 

نقل كل �حليو�نات منها.

»ك�����اف�����ان«،  ي�������س���اف���ر  �أن  �مل����رت����ق����ب  وم������ن 

�إىل حممية  �سحن  ط��ائ��رة  م��ن  على  �لأح���د، 

�سليم  ك�سف  ح�سبما  كمبوديا،  يف  للحيو�نات 

���س��ي��خ �ل��ن��اط��ق ب��ا���س��م �ل������وز�رة �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 

�ملناخي. للتغري 

وق���ب���ل م���غ���ادرت���ه، ن��ظ��م��ت جم���م���وع���ة م��ن 

�ل��ن�����س��ط��اء �مل��ع��ن��ي��ن ب���ال���رف���ق ب���احل���ي���و�ن���ات 

فرق  م��ع  �حلديقة  يف  �سغرية  ود�ع��ي��ة  حفلة 

زينة،  و���س��ر�ئ��ط  وب��ال��ون��ات  حملية  مو�سيقية 

ح�سرها �لرئي�س �لباك�ستاين عارف علوي.

وظهر علوي وزوجته وهما ي�ستمعان ل�سرح 

و�خلطط  �لفيل  ح��ي��اة  ع��ن  �حل��دي��ق��ة  مر�سد 

�لتي تنتظره، وقال �لرئي�س �لباك�ستاين: »�أنا 

كمبوديا.  يف  �ل�سعادة  �سيجد  �أن��ه  م��ن  متاأكد 

�أنه  �لنا�س  ��ستغرقنا وقتا طويا حتى يدرك 

كان يعاين �سغوطا نف�سية«.

وق���ال���ت م����اري����ون ل���وم���ب���ار، �مل�������س���وؤول���ة يف 

م��ن��ظ��م��ة »ف����ور ب����وز« �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت 

حملة �إنقاذ »كافان«: »�أردنا �أن نتمنى له حياة 

هانئة«. تقاعدية 

نا�سرت  قد  �سري  �لأمريكية  �ملغنية  وكانت 

�إىل  نقله  خ��ر  �أن  معترة  �حل��ي��و�ن،  ق�سية 

ك��ان  �سبتمر  ع��ن��ه يف  �أع��ل��ن  �ل����ذي  ك��م��ب��ودي��ا 

�إحدى »�أ�سعد �للحظات« يف حياتها. 

تكون  �أن  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  �إد�رة  ون��ف��ت 

�حل��زن  �أن  ز�ع��م��ة  »ك���اف���ان«،  معاملة  �أ����س���اءت 

��ستوىل عليه بعد نفوق �سريكته.

وت��ع��اين ح��د�ئ��ق �حل��ي��و�ن��ات يف ب��اك�����س��ت��ان 

توفر  �سعيفة  وخ��دم��ات  ردي��ئ��ة  م��ن�����س��اآت  م��ن 

للحيو�نات.

رئيس باكستان يحضر حفل وداع »الفيل المضطهد«

»فقدت طفلي الثاني«.. 
ميغان ماركل تكشف تفاصيل 

تجربة مؤلمة

نفوق 100 حوت طيار على شواطئ 
نيوزيلندا

وكاالت - اأبوظبي

ك�سفت ميغان ماركل زوجة �لأمري هاري، 

�أنها فقدت طفلها �لثاين �إثر �إجها�س تلقائي 

يف يوليو �ملا�سي، متحدثة يف مقالة ن�سرتها 

�لأرب����ع����اء ���س��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز« عن 

هذ�  ب�سبب  زوج��ه��ا«  م��ع  عانته  �ل��ذي  »�لأمل 

�حلادث.

وكتبت دوقة �سا�سك�س: »علمت يف �للحظة 

�لتي كنت �أ�سم طفلي �لأول بن ذر�عي، �أنني 

�ساأفقد طفلي �لثاين«.

وك����ان����ت م���ي���غ���ان �ل���ت���ي ت����زوج����ت �لأم�����ري 

�لريطاين يف 2018، قد �أجنبت �لعام �ملا�سي 

يف  وكتبت  ل��ل��زوج��ن،  �لأول  �لطفل  �آرت�����س��ي، 

مقالها �أنها كانت تغري حفا�سات �بنها عندما 

�سعرت ب�سد ع�سلي حاد و�سقطت �أر�سا.

وو���س��ف��ت م��ارك��ل �سعورها ب��اأن��ه »ح���زن ل 

يطاق« لفقد�ن طفلها �لثاين، م�سرية �إىل �أن 

�ملحرمات  يبقى »من  �لكام يف حادثة كهذه 

وي��ح��اوط��ه ���س��ع��ور )غ���ري م����رر( ب��ال��ع��ار، ما 

يوؤدي �إىل حالة حد�د فردي د�ئم«.

وياأتي ن�سر هذه �ملقالة �ل�سخ�سية للغاية 

يف ظل معركة �سر�سة تخو�سها رفقة زوجها، 

�سد بع�س و�سائل �لإعام على خلفية حقهما 

يف �خل�سو�سية.

وه������ي ت���ت���ه���م جم���م���وع���ة »�أ����س���و����س���ي���ي���ت���د 

ميل«،  »ديلي  ل�سحيفة  �لنا�سرة  نيوزبيرز« 

ب��اأن��ه��ا �ن��ت��ه��ك��ت خ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا وح��ق��وق��ه��ا يف 

خال  م��ن  �لن�سر،  وح��ق��وق  �لبيانات  حماية 

و�ل��ده��ا  م��ع  �مل��ر����س��ات  م��ن  ن�سر مقتطفات 

ت���وم���ا����س �ل�����ذي ق��ط��ع��ت ���س��ات��ه��ا ب����ه، قبل 

زو�جها من �لأمري هاري.

و�أث�����ار ه����اري وم��ي��غ��ان ���س��دم��ة ك��ب��رية يف 

�إعانهما  �إث���ر  �لريطانية،  �مللكية  �لعائلة 

�لن�سحاب من �لتز�مات �حلياة �مللكية.

د�خ��ل  �لتز�ماتهما  �ل��زوج��ان  �أن��ه��ى  وق��د 

�لأ�سرة �مللكية يف مار�س �إثر تقارير �أفادت عن 

د�خل  و�سعها  عن  ماركل  ميغان  ر�سى  ع��دم 

�لكبري من تدخل و�سائل  �لعائلة، و��ستيائها 

�لإعام يف حياتها.

ووقع �لزوجان �للذ�ن يعي�سان مع �بنهما 

مع  ح�سريا  ع��ق��د�  كاليفورنيا،  يف  �ل�سغري 

مقابل  للبث،  �لعماقة  »نتفلك�س«  من�سة 

مبلغ مل يك�سف عنه يف وقت �سابق هذ� �لعام.

وكاالت - اأبوظبي

على  ط��ي��ار  ح��وت  مئة  ح���و�ىل  نفق 

����س���و�ح���ل ج�����زر ت�������س���ات���ام �ل���ن���ائ���ي���ة يف 

جنوحها  ل��دى  غالبيتها  ن��ي��وزي��ل��ن��د�، 

ع���ل���ى �ل�������س���و�ط���ئ، ف���ي���م���ا ����س��ت��ع��م��ل��ت 

�ل�سلطات �لقتل �لرحيم مع جمموعة 

�أخرى.

نهاية  �حل��ي��ت��ان  �أك���ري���ة  وج��ن��ح��ت 

�لأ������س�����ب�����وع  �مل����ا�����س����ي ع���ل���ى ����س���و�ط���ئ 

�لأرخ���ب���ي���ل �ل���و�ق���ع ع��ل��ى ب��ع��د ح���و�ىل 

�ل���ر  �����س����رق  ج����ن����وب  ك���ي���ل���وم���رت   500

»فر�ن�س  نقلت  وفقما  �لنيوزيلندي، 

بر�س« عن وز�رة �لتنوع �حليوي �م�س 

�لأربعاء.

وقالت �مل�سووؤلة جيما ويل�س �إن 69 

�ل�سلطات  و���س��ول  ل���دى  نفقت  ح��وت��ا 

�مل��ك��ل��ف��ة ح��م��اي��ة �حل���ي���و�ن���ات �ل��ري��ة، 

يف  �ل�������س���ل���ط���ات  �أن  �أو�����س����ح����ت  ف���ي���م���ا 

يف  �لرحيم  �لقتل  مار�ست  نيوزيلند� 

حق 28 حوتا طيار� و3 حيتان �أخرى.

�ل�سلطات  �أن  �إىل  وي��ل�����س  و�أ����س���ارت 

����س��ط��رت لت��خ��اذ ه��ذ� �ل��ق��ر�ر ب�سبب 

ح����رك����ة �مل��������وج �ل�����ق�����وي�����ة، و«�ل����ي����ق����ن 

���س��ب��ه �ل��ت��ام ب���اأن ح��ادث��ة �جل��ن��وح ه��ذه 

���س��ت�����س��ت��ق��ط��ب �أ���س��م��اك ق��ر���س ب��ي�����س��اء 

كبرية«.

مر��سم  م��اوري  �سعب  �أف��ر�د  ونظم 

تتحلل  فيما  �لنافقة  للحيتان  تكرمي 

جيفها طبيعيا، وفق ويل�س.

حادثة  �أك��ر  ت�ساتام  ج��زر  و�سهدت 

ج���ن���وح ج��م��اع��ي يف ن��ي��وزي��ل��ن��د� ���س��ن��ة 

1918، وطاولت حو�ىل �ألف حوت.

�إىل  �لطيارة  �حليتان  طول  وي�سل 

6 �أمتار، وهي تنت�سر على نطاق و��سع 

�أ�سباب  ت��ز�ل  ول  نيوزيلند�،  م��ي��اه  يف 

ح����و�دث �جل���ن���وح ه���ذه غ��ام�����س��ة رغ��م 

�ن��ك��ب��اب �ل��ع��ل��م��اء ع��ل��ى حت��ل��ي��ل��ه��ا منذ 

عقود.

وب���ح�������س���ب �ل���ب���اح���ث���ن ف�������اإن ه���ذه 

�حل���ي���و�ن���ات ق���د ت�����س��ل ط��ري��ق��ه��ا �إث���ر 

�للحاق بحيو�ن، كما �أن �سوء �لأحو�ل 

�جلوية �أو وجود حيو�نات مفرت�سة يف 

�ملياه قد يرغمها على تغيري م�سارها.


