
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

التقى شبابًا من محافظات عدة

ولي العهد: مؤسسة ولي العهد تعمل 
على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 

التي تهدف إلى تمكين الشباب

 مركز الملك عبداهلل الثاني 
لتدريب العمليات الخاصة يوزع 

أجهزة تعليم لوحي

االنباط- عمان

ال���ت���ق���ى ���س��م��و الأم�������ر احل�������س���ن ب��ن 

ال��ع��ه��د، يف ق�سر  ال���ث���اين، ويل  ع��ب��داهلل 

من  ���س��ب��اب��اً  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  احل�سينية 

واعتزازه  فخره  موؤكداً  عدة،  حمافظات 

ب�سباب الوطن.

واأك����د ���س��م��وه، خ���ال ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة 

ميثلون  الذين  وه��م  ال�سباب  دور  تعزيز 

ال�سريحة الأكرب يف املجتمع، م�سراً اإىل 

للم�سي  ب��ق��درات��ه��م  ال�ستثمار  ���س��رورة 

قدماً يف حتقيق التنمية ال�ساملة.

واأع��رب �سمو ويل العهد عن ارتياحه 

ال�����س��ب��اب��ي يف جمل�س  ال��ت��م��ث��ي��ل  مل�����س��ت��وى 

امل�ساركة يف احلياة  على  النواب، م�سجعاً 

ه���ذه  يف  "�سهدنا  ق����ائ����ًا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

النتخابات ارتفاعاً بن�سبة متثيل ال�سباب 

يف املجل�س، ولكن نطمح لأن تكون اأعلى 

طريقة  اأف�سل  اأن  اإىل  لفتاً  ذلك"،  من 

لإي�سال �سوت ال�سباب وامل�ساركة يف �سنع 

ال��ق��ن��وات الد�ستورية  ال��ق��رار م��ن خ��ال 

مثل الربملان.

وتاأهيلهم  ال�سباب  متكن  اإط���ار  ويف 

اأن  اإىل  ���س��م��وه  اأ����س���ار  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  اإىل 

تنفيذ  على  تعمل  العهد  ويل  موؤ�س�سة 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، التي 

تهدف اإىل متكن ال�سباب، واإن�ساء مراكز 

�سبابية بالتن�سيق مع احلكومة.

جملة  يف  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  وحت���دث 

من الق�سايا ذات ال�ساأن املحلي، وبخا�سة 

جائحة كورونا وتداعياتها.

احل�سور  ا�ستعر�س  ال��ل��ق��اء،  وخ���ال 

الجتماعي  العمل  يف  املتنوعة  جتاربهم 

وال�����س��ي��ا���س��ي والأك����ادمي����ي واخل��دم��ات��ي 

والبيئي.

وق����دم احل�����س��ور م��ق��رح��ات واأف���ك���ارا 

ال�سباب  وت��دري��ب  تاأهيل  ح��ول  تتمحور 

على امل�ساركة ال�سيا�سية.

امللك  جالة  م�ست�سار  اللقاء  وح�سر 

ل�سوؤون الع�سائر..

الأربعاء   16  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   2  كانون الأول  2020 م - العدد  5530    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الهياجنة: مستشفى ميداني جديد في العقبة .. وتراجع إصابات ووفيات كورونا

 51 وفاة و4187 اصابة كورونا 

وزير الصحة: العمل على توفير مطاعيم 
للفيروس من مصادر مختلفة
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االنباط-وكاالت

ح������ذرت ف��ل�����س��ط��ن م����ن خ����ط����ورة امل��رح��ل��ة 

الأمريكي  الرئي�س  ت�سبق رحيل  التي  احلالية، 

دونالد ترامب، على خيار حل الدولتن

وامل���غ���رب���ن  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  وق�����ال�����ت 

ال��ي��م��ن  اإن  ���س��ي��ا���س��ي  ب���ي���ان  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

تنفيذ  يف  ال��زم��ن  ي�سابق  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  احل��اك��م 

على   )  ( ال�ستعمارية  وخمططاته  م�ساريعه 

وحقوقهم الفل�سطينين  ح�ساب 

واأ�����س����اف����ت ي����ب����ذل ال���ي���م���ن الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

م�ستطاع  جهد  ك��ل  امل�ستوطنن  م��ن  وح��ل��ف��اوؤه 

ل����س���ت���غ���ال ال����ف����رة امل���ت���ب���ق���ي���ة ع���ل���ى وج����ود 

البيت  يف  ترامب  دونالد  الأمريكي(  )الرئي�س 

الأبي�س لتحقيق هذا الغر�س

بايدن  جو  الدميقراطي  املر�سح  فورز  ومع 

التي  النتخابات  يف  املتحدة  الوليات  برئا�سة 

3 ن��وف��م��رب/ت�����س��ري��ن ث���اين امل��ا���س��ي،  ج���رت يف 

 20 يف  الأبي�س  البيت  ترامب  يغادر  اأن  يتوقع 

يناير/كانون ثاين املقبل

ت��و���س��ي��ع وتعميق  وحت��دث��ت اخل��ارج��ي��ة ع��ن 

لا�ستيطان مبا يف ذلك اإقامة بوؤر ا�ستيطانية 

بالهدم  واإخ��ط��ارات  هدم  وعمليات   )  ( جديدة 

الغربية  ال�سفة  يف  وامل��ن��ازل  املن�ساآت  لع�سرات 

ملحوظ  ت�سعيد  وج��ود  اإىل  واأ���س��ارت  املحتلة. 

املقد�سات  على  اليهود  املتطرفن  اعتداءات  يف 

ويف  املحتلة،  القد�س  يف  والإ�سامية  امل�سيحية 

للم�سجد  امل��ت��وا���س��ل��ة  الق��ت��ح��ام��ات  مقدمتها 

الأق�سى

وت�����س��اءل��ت اخل���ارج���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اأي���ن 

�سيقود هذا الأمر حل الدولتن، حق �سعبنا يف 

دولته وحقه يف تقرير م�سره؟!

الأمريكي،  الدميقراطي  احل��زب  ويعار�س 

الأمريكي  والرئي�س  ب��اي��دن،  ل��ه  ينتمي  ال��ذي 

املنتخب نف�سه، ال�ستيطان، كما عرب عن ذلك 

خال حملته النتخابية

والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  الفل�سطينيون  وي��خ�����س��ى 

احل���ك���وم���ة  ت���ع���م���د  اأن  ل���ل�������س���ام،  امل�������وؤي�������دون 

ا�ستيطانية  م�ساريع  اإق���رار  اإىل  الإ�سرائيلية 

���س��خ��م��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة، ال��ت��ي 

تن�سيب  ق��ب��ل   ،1967 ع���ام  اإ���س��رائ��ي��ل  اح��ت��ل��ت��ه��ا 

الإدارة الأمريكية اجلديدة

الإ�سرائيلية  الآن  ال�����س��ام  ح��رك��ة  وح���ذرت 

امل���ت���خ�������س�������س���ة يف ر����س���د  غ�����ر احل����ك����وم����ي����ة، 

اإمكانية  من  املحتلة،  الأرا���س��ي  يف  ال�ستيطان 

ف��ر���س اأك����رب ع���دد مم��ك��ن م���ن احل��ق��ائ��ق على 

الأر�س قبل تغير الإدارة الأمريكية

غر  الإ�سرائيلية  عاميم  عر  منظمة  اأم��ا 

يف  ال�ستيطان  بر�سد  املتخ�س�سة  احلكومية، 

ال�سرقية. القد�س 

التفا�صيل �ص »8«

 فلسطين تحذر من خطورة الفترة المتبقية ل ترامب على حل الدولتين

 سنوات بايدن القادمة بين آمال عودة  سرطان الثدي يكسر تاء التأنيث ويصيب الرجال
االستقرار وموروثات إدارة ترامب االنباط- عمان

اث��ب��ت اأن����ه ل ي��ع��رف الأع���م���ار ول ي��ف��رق 

املرتبة  ليت�سدر  انت�ساره  وزاد  اجلن�سن  بن 

الأوىل بن قائمة ال�سرطانات الأكرث �سيوعا 

بالردن ب� 1262 حالة.

���س��رط��ان ال��ث��دي ك�سر ت��اء ال��ت��اأن��ي��ث لدى 

ال�����س��اب خ���ال���د، ال اأن����ه ح����ّول م��ع��ان��ات��ه مع 

والتفاوؤل  الأم��ل  تبث  ح��روف  اىل  ال�سرطان 

اأم��ام هذا  يقف  �سيء  �سيقراأها«فا  لكل من 

بح�سب  وال���ع���زمي���ة«  الإرادة  ���س��وى  امل���ر����س 

خالد.

قبل  ال�سرطان  م��ع  ق�ستي  ب���داأت  ي��ق��ول: 

���س��ن��وات عندما ظ��ه��رت حت��ت منطقة  ث��اث 

البط الأي�سر«حبة » �سغرة على �سكل كي�س 

ب��داأ  اأن حجمه  اإل  اأه��م��ي��ة،  اأع���ره  ده��ن��ي، مل 

يكرب، لأتوجه اإىل الخ�سائين الذين افادوا 

باأنه كي�س دهني �سيزول مع ال�ستمرار باأخذ 

اأدوية الدهون الثاثية ، ال ان عدم جدوى 

الدوية يف زوال الكي�س اأدى اىل اإجراء عملية 

لزالة الكي�س.

وي�����س��ر اىل ان����ه ت���وج���ه مل���رك���ز احل�����س��ن 

حيث  »ل��ل��ك��ي�����س«،  ���س��ورة  لج����راء  لل�سرطان 

تبن وجود كتلة داخلية حجمها »كيلو غرام« 

جلميع  ا�ستئ�سال  لعملية  ب��ع��ده��ا  خ�سعت 

الن�سجة حتت البط و�سول اىل الثدي.

ويقول خالد 51 عاما ، بعد العملية تبن 

ان��ن��ي م�����س��اب ب�����س��رط��ان ال��ث��دي، اذ خ�سعت 

لثماين جل�سات كيماوية مكثفة، و15 جل�سة 

بيولوجية، و35 جل�سة ا�سعاعية، بداأت بعدها 

بالعاج الهرموين امل�ستمر حتى الن.

اأ�سكال  ك��ل  ل��ه  قدمت  عائلته  ان  ويو�سح 

اأي���ة معلومة  ي��خ��ِف  ال��دع��م وامل�����س��ان��دة، ومل 

ع��ن اأب��ن��ائ��ه ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى دراي����ة وف��ه��م عن 

م�ست�سفى  يف  الورام  اخ�سائي   . املر�س  هذا 

يعرف  نوفل،  عبدالرحيم  الدكتور  الب�سر 

ال�سرطان.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

الأم���ري���ك���ي���ة  الن���ت���خ���اب���ات  اأث��������ارت  اأن  ب���ع���د   

املنتهية  الرئي�س  رف�����س  و���س��ط  ج��دل  الأخ����رة 

بنتيجتها  ب��ال��ت�����س��ل��ي��م  ت���رام���ب  دون���ال���د  ولي���ت���ه 

والتمهيد للرئي�س املنتخب جو بايدن للو�سول 

العادة،  ج��رت  كما  الأبي�س  البيت  اإىل  ب�سا�سة 

ال�ستقرار  ع��ودة  اإىل  يتلهفون  الأمريكيون  بات 

ال�سيا�سي وطي �سفحة ذلك اجلدل

ويف ه����ذا الإط������ار ق����ال ال��ك��ات��ب ف��ران�����س��ي�����س 

بلومربج  وك��ال��ة  ن�سرته  ت��ق��ري��ر  يف  ويلكن�سون 

ل��اأن��ب��اء اأن م��اي��ن م���ن الأم��ري��ك��ي��ن ال��ذي��ن 

املا�سية حتت  الأرب��ع  ال�سنوات  عا�سوا على مدار 

ت�سبه  �ساخبة  اأج��واء  يف  ترامب،  دونالد  رئا�سة 

ت�سرب اأ�سوات مو�سيقى الهيفي ميتال ال�سارخة 

فرة  يف  ياأملون  الليل،  �سكون  يف  نوافذهم  اإىل 

جديدة من الهدوء يف ظل اإدارة جو بايدن

لكن الكاتب يقول اإنه من املحتمل اأن ي�ساب 

هوؤلء بخيبة الأمل، م�سرا اإىل اأن تلك الرغبات 

رمبا تتحقق على نطاق حمدود فح�سب

اأنه يف عهد الرئي�س جو بايدن، لن  وي�سيف 

تكون هناك اأجواء ن�ساز يف البيت الأبي�س لعدم 

كانت  التي  الغ�سب  نوبات  و�ستخ�سع  الكفاءة، 

تتدفق يف تغريدات ترامب، اإىل النزعة العملية 

ه��ات  �����س��ت��ب��دل ال��ررُ وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��وؤ. و���س��ترُ

املرتبط  ل��اأم��ور  التقليدي  بالن�سج  ال�سريحة 

باحلقيقة

امل�سوؤولن  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  اأن���ه  اإىل  وي�سر 

ي�����س��ع��وا  ل����ن  اجل����دي����دة  الإدارة  يف  وامل���ع���ي���ن���ن 

اإىل م�����س��اه��اة ال��ق��ي��ادة امل��ت��ه��ورة لأ���س��اف��ه��م، اأو 

نتجت  التي  وال�سيا�سية  الأخاقية  الت�سادمات 

عن ذلك

التفا�صيل �ص »9«

 المحررة ميس أبو غوش.. عن لحظات 
التعذيب ورسائل رفيقات السجن

 متخصصون يجمعون على أهمية 
تغيير األنماط الغذائية لتقليل

 نسبة السمنة

 العين دودين والسفير اإليطالي 
يبحثان مشاركة االردن بالمنتدى 

البرلماني كوفيد19

1.994 مليار دينار تحصيالت ضريبة 
المبيعات باستثناء النفطية حتى 

نهاية أيلول

االنباط-وكاالت 

 »كل حرية دون حترر رفيقات ال�سجن 

م��ن��ق��و���س��ة«، ح��ق��ي��ق��ة ت��ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا كل 

امل�����ح�����ررات ال���ل���وات���ي ي���خ���رج���ن م����ن ب���اب 

اأتعبها  وقلوب«  »عيون  وخلفهن  ال�سجن، 

ال�����س��وق واحل�����زن، وي��ح��دوه��ا الأم����ل نحو 

ح���ري���ة ق��ري��ب��ة ت��خ��ل�����س��ه��ن م���ن ع���ذاب���ات 

العتقال.

حمملة بر�سائل من الأ�سرات وذكريات 

ع���ن ال��ت��ع��ذي��ب يف زن���ازي���ن »امل�����س��ك��وب��ي��ة«، 

واإج����������راءات ال�����س��ج��ان��ن خل��ن��ق احل��رك��ة 

اأب��و غو�س  الأ���س��رة، تعود الأ���س��رة مي�س 

اإىل ح�سن عائلتها يف خميم قلنديا �سمال 

القد�س املحتلة، بعد حرمان الحتال لها 

منهم ملدة 15 �سهراً

»حل���ظ���ات ���س��ع��ب��ة ل مي��ك��ن و���س��ف��ه��ا«، 

ت���ق���ول م��ي�����س ع���ن ال��ل��ح��ظ��ات وال�����س��اع��ات 

الأخرة لها بن الأ�سرات، قبل اأن يفرج 

د�س الإخبارية«، عن  عنهاتروي مي�س »لقرُ

اأ�سعب املواقف التي تتذكرها خال فرة 

الع���ت���ق���ال: »ق��ب��ل الإف������راج ع���ن الأ����س���رة 

�سروق  الأ�سرة  لها  قالت  ج��رادات،  �سماح 

دويات املحكومة بال�سجن ملدة 15 عاماً.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

التغذية  جم���ال  يف  متخ�س�سون  اأج��م��ع   

واحل���م���ي���ات ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ت��غ��ي��ر الأمن������اط 

الجتماعية  وال��ع��ادات  وال�سلوكية  الغذائية 

امل��زم��ن��ة  والأم����را�����س  ال�سمنة  ن�سبة  لتقليل 

نظمها  حوارية  ويف  املجتمع.  يف  لها  املرافقة 

منتدى موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقايف، 

�سومان  احلميد  عبد  �سندوق  م��ع  بالتعاون 

ل���دع���م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ب���ع���ن���وان »ال�����س��م��ن��ة 

والأمرا�س املزمنة«، و�سارك فيها اخت�سا�سي 

التغذية واحلميات الدكتور ناجي اأبو ارملية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 ب��ح��ث ع�����س��و جم��ل�����س الأع���ي���ان امل��ه��ن��د���س 

ال�سفر  م��ع  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  دودي����ن،  �سخر 

م�ساركة  كا�سي�سي،  فابيو  عّمان  يف  اليطايل 

كوفيد-19«،   - الربملاين  »املنتدى  يف  الأردن 

البحر  منتدى  م��ن  ال�ساد�سة  ال���دورة  �سمن 

الأب���ي�������س امل��ت��و���س��ط، وال�����ذي م���ن املرُ���ق���رر اأن 

»زووم«  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية  ع��رب  ينطلق 

اخل��م��ي�����س املرُ���ق���ب���ل. وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ��ال 

فالريا  ال�سفر  نائبة  ح�سرته  اللقاء،الذي 

الأع��ي��ان، جملة من  دار جمل�س  روم���اري، يف 

الق�سايا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  ع��ام  مدير  اأك��د 

ارت�����ف�����اع حت�����س��ي��ات  اأب�������و ع���ل���ي ان  ح�������س���ام 

ال�سريبية  لاإ�ساحات  نتيجة  جاء  الدائرة 

به  تقوم  ال��ذي  ال�سريبي  التهرب  ومكافحة 

ال���دائ���رة. وق���ال يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��اث��اء، اإن 

جميع  من  املح�سلة  املبيعات  �سريبة  ارتفاع 

ال�����س��ل��ع واخل����دم����ات ب��ع��د ا���س��ت��ب��ع��اد ���س��ري��ب��ة 

امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة خ��ال 

اىل  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  الوىل  الت�سعة  ال���س��ه��ر 

1.994 مليار دينار يف حن كانت خال نف�س 

الفرة من عام 2019 ما مقداره 1.891 مليار 

اأن  على  و���س��دد   .)%5( ارت��ف��اع  وبن�سبة  دي��ن��ار 

اج���راءات  خ��ال  م��ن  مت  التح�سيات  زي���ادة 

ال�����س����اح ال�����س��ري��ب��ي وم���ك���اف���ح���ة ال��ت��ه��رب 

ال�سريبي.

التفا�صيل �ص »6«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

اإدارة  مع  بالتعاون  عمان،  اأمانة  اأع��ادت   

ال�����س��ري ف��ت��ح ال�����س��وارع ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ���س��ارع 

ع���ب���داهلل غ��و���س��ة ب���اجت���اه ال�����س��اد���س و���س��ارع 

امل��ط��ار ب��اجت��اه ال��ث��ام��ن/ ���س��ارع زه���ران، بعد 

اجناز االعمال املطلوبة للعبارة ال�سندوقية 

�سارع  يف  املياه  من�سوب  ارتفاع  م�سكلة  حلل 

���س��ه��داء احل����رم االإب���راه���ي���م���ي خ��ل��ف ف��ن��دق 

. جينيفا

اأمانة  يف  للطرق  التنفيذي  املدير  وق��ال 

رائ���د ح��دادي��ن يف ت�سريح  امل��ه��ن��د���س  ع��م��ان 

ت�سريف  �سبكة  اإن  الثالثاء،  ام�س  �سحفي 

م��ي��اه االأم��ط��ار ت��رب��ط ���س��ارع ���س��ه��داء احل��رم 

االإبراهيمي مع �سارع زهران باجتاه امللكية، 

التي  املياه  من�سوب  ارتفاع  م�ساكل  و�ستعالج 

احلرم  �سهداء  �سارع  يف  �سنويا  ر�سدها  يتم 

امل��ب��ا���س��رة يف  ان���ه ق��د مت  االب��راه��ي��م��ي، علما 

االأعمال يف �سهر اأيلول املا�سي، ومتت ح�سب 

اخلطة املعدة مع اقت�سار املدة الزمنية.

املتبقية  االأعمال  اأن  اىل  حدادين  واأ�سار 

لي�س ل��ه��ا ت��اأث��ري ع��ل��ى احل��رك��ة امل���روري���ة يف 

االإجن����از يف  ن�سبة  وان  ال��رئ��ي�����س��ة،  ال�����س��وارع 

امل�سروع جتاوزت 80 باملئة.

االنباط- عمان

ال��ق�����س��اي��ا  ال���ت���ح���ق���ي���ق يف  ف������رق   مت���ك���ن���ت 

ك�سف  من  اجلنائي  البحث  اإدارة  يف  املجهولة 

ق�سية قتل باخلطاأ ُقيدت بحادثة انتحار عام 

الزرقاء. حمافظة  يف   2013
وق���ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

�سكلت  ال��ت��ي  التحقيق  ف��رق  اأن  ال��ع��ام  االأم���ن 

ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام ال��ل��واء 

ب��اجل��رائ��م  للنظر  احل���وامت���ة،  ح�سني  ال��رك��ن 

التي  اأعادت درا�سة الق�سية  املهمة واملجهولة، 

الزرقاء،  2013 يف حمافظة  العام  وقعت يف 

وقيدت على اأنها ق�سية انتحار، حيث تو�سلت 

فرق التحقيق ملعطيات قادت الإعادة التحقيق 

ب��ال��ق�����س��ي��ة وك�����س��ف��ت م���الب�������س���ات ت�����س��ري اإىل 

وحول  فيها.  جنائية  �سبهة  وج��ود  احتمالية 

االإعالمي،  الناطق  اأو�سح  الق�سية،  تفا�سيل 

اح��د  ب��ق��ي��ام  ب����الغ  ورد   2013 ع����ام  يف  ان����ه 

باالنتحار  ال��زرق��اء  حم��اف��ظ��ة  يف  اال���س��خ��ا���س 

اأث��ن��اء وج��وده  نف�سه  ال��ن��ار على  اأط��ل��ق  اأن  بعد 

داخل منزله حيث اأكد اأ�سقاوؤه ذلك يف حينه.

ظهور  وبعد  ان��ه  االإع��الم��ي  الناطق  واأك���د 

ما يوؤ�سر على وجود �سبهات وظهور معطيات 

وم��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة، ج���رى ا���س��ت��دع��اء اثنني 

وفق  التحقيقات  واإع����ادة  املتوفى  اأ���س��ق��اء  م��ن 

م��ا ظ��ه��ر م��ن م��ع��ط��ي��ات، ح��ي��ث اع��رتف��ا اأنهما 

واأثناء وجودهما داخل املنزل برفقة �سقيقهم 

امل��ت��وف��ى وك����ان ب��ح��وزت��ه��م��ا ���س��الح��ان ن��اري��ان 

بال�سالح  احدهما  عبث  واثناء  )بومباك�سن(، 

واأ�سابت  باخلطاأ  منه  طلقة  خرجت  ال��ن��اري 

���س��ق��ي��ق��ه��م وت�����ويف ع��ل��ى ال���ف���ور، وات���ف���ق���ا على 

االنتحار  اأقدم على  قد  �سقيقهما  بان  االدعاء 

حمكمة  ع���ام  مل��دع��ي  الق�سية  اإح��ال��ة  و���س��ي��ت��م 

الكربى. اجلنايات 

االنباط-عمان

العقبة  جمرك  مديرية  ك���وادر  قامت 

مب�ساهمة  ال�ستاء«  دفء  »مبادرة  بتنفيذ 

من  وجت���ار  التخلي�س  ���س��رك��ات  م��ن  ك���اًل 

العقبة. اأ�سواق 

ومت تنفيذ املبادرة بالتعاون مع جمعية 

يف  االأي��ت��ام  وتاأهيل  لرعاية  العقبة  اأب��ن��اء 

توزيع معدات  العقبة، حيث مت  حمافظة 

وال��ط��رود  وامل��الب�����س  واالأغ��ط��ي��ة  التدفئة 

الغذائية على اال�سر الفقرية.

العقبة  قال مدير جمرك  ومن جانبه 

م��ب��ادرة  اأن  ق��ب��اع��ة  ���س��ام��ر  ج��م��ارك  عقيد 

دفء ال�ستاء التي تنظمها دائرة اجلمارك 

ب�سكل �سنوي تاأتي �سمن خطة امل�سوؤولية 

خلدمة  كوادرها  تنفذها  التي  املجتمعية 

امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي، ح��ي��ث ت��ب��ن��ت ال���دائ���رة 

ت��ع��زي��ز امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��دائ��رة 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ولكوادرها 

للدائرة.

االنباط- البرتا

بحث رئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة اإقليم 

�سليمان  ال��دك��ت��ور  ال�سياحي  التنموي  ال��ب��رتا 

االأردن  يف  ال��روم��اين  ال�سفري  م��ع  ال��ف��رج��ات، 

جديدة  اآف��اق  فتح  �سبل  كوماني�سكو،  نيكوالي 

البلدين،  بني  ال�سياحي  التعاون  من  للمزيد 

مب���ا ���س��ي�����س��ه��م ب���ال���رتوي���ج ال�����س��ي��اح��ي وت���ب���ادل 

اخلربات.

واأكد الفرجات خالل لقائه ال�سفري والوفد 

البرتا،  ال��ث��الث��اء، يف مدينة  ام�س  ل��ه  امل��راف��ق 

ملكانة  البلدين  بني  ال�سياحي  التعاون  اأهمية 

مدينة البرتا على خارطة ال�سياحة العاملية.

واأ�سار اإىل اأن ال�سلطة ت�سعى الإجناز عملية 

املنطقة  يف  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  �ساملة  تطوير 

اأب���رزه���ا ت��ن��وي��ع وت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج ال�����س��ي��اح��ي يف 

مدينة البرتا، م�سرياً اىل اجلهود التي تبذلها 

لالرتقاء  بال�سياحة  املعنية  واجلهات  ال�سلطة 

بالعملية ال�سياحية برمتها.

اإن��ه  كوماني�سكو  ال�سفري  ق��ال  جانبه،  م��ن 

ق����دم مل��دي��ن��ة ال���ب���رتا ل���الط���الع ع��ل��ى م��ع��امل��ه��ا 

امل��خ��ت��ل��ف��ة واإرث�����ه�����ا ال���ت���اري���خ���ي وال�����س��ي��اح��ي 

ول��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��روم��ان��ي��ا مع 

االأ���س��دق��اء االأردن���ي���ني وامل��ر���س��دي��ن الناطقني 

باللغة الرومانية يف البرتا.

واأ���س��اف ان��ه »مي��ك��ن تعزيز ال��ع��الق��ات بني 

ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ���الل ال�����س��ي��اح��ة مل���ا ي��زخ��ر به 

كبرية  اإمكانات  من  واالأردن،  رومانيا  البلدان 

يف هذا املجال ومواقع �سياحية واأثرية عظيمة، 

امل�ستقبل واأن نعمل  اإىل  اأن ننظر بثقة  وعلينا 

 Covid-19 اأزم������ة  ت��ب��ع��ات  ل��ل��ت��غ��ل��ب  م��ع��ا 

احلالية«.

الذي  ال��روم��اين  الوطني  بالعيد  واحتفاء 

الروماين  العلم  ُرفع  الثالثاء،  اليوم  ي�سادف 

يف  اخل���زن���ة  اأم�����ام  االأردين  ال��ع��ل��م  ج��ان��ب  اإىل 

من  وتن�سيق  بتنظيم  االأث��ري��ة  ال��ب��رتا  مدينة 

يف  الرومانية  وال�سفارة  ال��ب��رتا  اإقليم  �سلطة 

عمان.

 األمانة تعيد فتح شوارع الكتمال 
أعمال تصريف المياه فيها

 البحث الجنائي تكشف قضية قتل 
بالخطأ ُقيدت بحادثة انتحار

 الجمارك تنفذ مبادرة دفء الشتاء 
في جمرك العقبة

 رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا 
يلتقي السفير الروماني

االنباط- عمان

اث��ب��ت اأن���ه ال ي��ع��رف االأع��م��ار وال ي��ف��رق بني 

االأوىل  املرتبة  انت�ساره ليت�سدر  اجلن�سني وزاد 

باالردن  �سيوعا  االأك��ر  ال�سرطانات  قائمة  بني 

ب� 1262 حالة.

�سرطان الثدي ك�سر تاء التاأنيث لدى ال�ساب 

خ���ال���د، اال اأن����ه ح����ّول م��ع��ان��ات��ه م���ع ال�����س��رط��ان 

اىل ح����روف ت��ب��ث االأم�����ل وال���ت���ف���اوؤل ل��ك��ل من 

�سيقراأها«فال �سيء يقف اأمام هذا املر�س �سوى 

االإرادة والعزمية« بح�سب خالد.

يقول: بداأت ق�ستي مع ال�سرطان قبل ثالث 

���س��ن��وات ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت حت���ت م��ن��ط��ق��ة االب���ط 

دهني،  كي�س  �سكل  على  �سغرية   « االأي�سر«حبة 

مل اأعره اأهمية، اإال اأن حجمه بداأ يكرب، الأتوجه 

اإىل االخ�سائيني الذين افادوا باأنه كي�س دهني 

���س��ي��زول م��ع اال���س��ت��م��رار ب��اأخ��ذ اأدوي����ة ال��ده��ون 

الثالثية ، اال ان عدم ج��دوى االدوي��ة يف زوال 

الكي�س اأدى اىل اإجراء عملية الزالة الكي�س.

وي�������س���ري اىل ان�����ه ت����وج����ه مل����رك����ز احل�����س��ني 

تبني  »للكي�س«، حيث  لل�سرطان الجراء �سورة 

وجود كتلة داخلية حجمها »كيلو غرام« خ�سعت 

بعدها لعملية ا�ستئ�سال جلميع االن�سجة حتت 

االبط و�سوال اىل الثدي.

تبني  العملية  بعد   ، عاما   51 خالد  وي��ق��ول 

اذ خ�سعت  ال���ث���دي،  ب�����س��رط��ان  م�����س��اب  ان���ن���ي 

جل�سة  و15  مكثفة،  كيماوية  جل�سات  لثماين 

بعدها  ب��داأت  ا�سعاعية،  جل�سة  و35  بيولوجية، 

بالعالج الهرموين امل�ستمر حتى االن.

وي��و���س��ح ان ع��ائ��ل��ت��ه ق��دم��ت ل��ه ك��ل اأ���س��ك��ال 

عن  معلومة  اأي��ة  يخِف  ومل  وامل�ساندة،  الدعم 

اأبنائه ليكونوا على دراية وفهم عن هذا املر�س 

.

ال��ب�����س��ري  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  االورام  اخ�����س��ائ��ي 

ال�سرطان«  يعرف  نوفل،  عبدالرحيم  الدكتور 

باأنه خلية غري طبيعية تنمو يف ج�سم االن�سان، 

دفاع  ق��وة  مبثابة  لتكون  دموية  اوعية  وت�سكل 

عنها، وال تظهر اعرا�سه ب�سكل مبا�سر باجل�سم 

اال بعد انت�ساره«.

ويقول ان رجال واحدا ي�ساب من بني 100 

ح��ال��ة م��ن ال�����س��ي��دات، م�����س��ريا اىل اأن احل��ال��ة 

ا�سابة  احتمالية  كبريا يف  دورا  تلعب  الوراثية 

به،  العائلة  يف  االأوىل  ال��درج��ة  من  �سخ�س  اي 

موؤكدا  باملئة،   23 اىل   4.5 ب��ني  ت���رتواح  بن�سبة 

�سرورة اجراء الفحو�سات الدورية ابتداءا من 

�سن 35 عاما.

وي�سيف ان العالج الكيماوي يقطع االوعية 

اىل  ال�����س��رط��ان، الف��ت��ا  ويق�سي على  ال��دم��وي��ة 

ان ال��درج��ت��ني)���س��ف��ر وواح������د( ت��ع��ت��ربان من 

الكتلة  ا�ستئ�سال  وميكن  الب�سيطة،  ال��درج��ات 

ال�����س��رط��ان��ي��ة واخل�������س���وع ل��ل��ع��الج ال��ك��ي��م��اوي 

بن�سبة  منه  والتعايف  والهرموين،  واال�سعاعي 

ت�سل اىل 35 باملئة.

الكيماوي  ال��ع��الج  جل�سات  ان  اىل  وي�����س��ري 

واال������س�����ع�����اع�����ي وال������ه������رم������وين، ت�����������زداد ع��ن��د 

ال��درج��ت��ني)ال��ث��ان��ي��ة اىل ال��ث��ال��ث��ة(، يف ح��ني ان 

ال�سرطان  يبداأ  العظمى  هي  الرابعة  ال��درج��ة 

باالنت�سار و�سوال اىل االنت�سار للدماغ والعظم.

وي�سدد الدكتور نوفل على اهمية االطمئنان 

النف�سي للمري�س واإجراء الفحو�سات الدورية 

اأي من االعرا�س  اأ�سهر يف حال ظهور  كل �ستة 

ك��وج��ود كتلة م��وؤمل��ة اأو غ��ري م��وؤمل��ة يف ال��ث��دي اأو 

االإب����ط، واإف������رازات دم��وّي��ة م��ن ال��ث��دي، وت��غ��رّي 

مفاجئ يف جلد الثدي اأو احللمة. مدربة ال�سحة 

العامة روال ال�سرفاء تقول اإن حمالت التوعية 

ب�سرورة  املجتمع  تثقيف  يف  ا�سا�سيا  دورا  تلعب 

اجراء الفحو�سات الدورية قبل اال�سابة وطرق 

تعامل اال�سرة مع امل�ساب بعدها.

ال  باملر�س  والثقافة  التعلم  ان  اىل  وت�سري 

تزاالن غري كافيتني لدى اجلن�سني، مو�سحة 

اال�سابة  ف��ك��رة  يتقبلون  ال  ال��رج��ال  اأغ��ل��ب  ان 

ع��ل��ى حد  بالن�ساء  امل��رت��ب��ط  ال��ث��دي،  ب�����س��رط��ان 

اعتقادهم.

�سن  يف  االب��ن��اء  تعليم  ���س��رورة  على  وت�سدد 

البلوغ اجراء الفحو�سات الذاتية يف حال وجود 

اي اختالف باجل�سم، كونه ير�سل ا�سارات تفيد 

ب�سرورة مراجعة الطبيب.

ب�سراع  يعي�س  ال�سرطان  م�ساب  ان  وتو�سح 

تعمل  التاأهيلية  اجلل�سات  ان  اال  داخلي،  وخوف 

الن�ساطات  خالل  من  حدته  من  التخفيف  على 

ونقل جتارب االخرين وزيادة ثقة امل�ساب بنف�سه.

حملة )الأتعافى بِك ( والتي انطلقت مطلع 

التوعية  اىل  ه��دف��ت  امل��ا���س��ي،  االول  ت�����س��ري��ن 

ب�سرطان الثدي واحلث على الك�سف املبكر عنه.

رئي�سة موؤ�س�سة ارادة روح للتنمية الب�سرية، 

مع  تعاملها  وبحكم  ان��ه  تقول  اجل��دوع  ابت�سام 

اأطلقت  �سمنهم،  من  وه��ي  ال�سرطان،  مر�سى 

التوا�سل  موقع  عرب  ا�ست�سافت  حيث  احلملة 

ب�سرطان  م�سابني   « الفي�سبوك  االجتماعي« 

الثدي وباأعمار خمتلفة، ا�سافة اىل اخ�سائيني 

ب�����س��رورة  وال��ت��ث��ق��ي��ف  للتوعية  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 

اإجراء الفحو�سات املبكرة .

وت�����س��ري اىل ان����ه وم����ن خ����الل م��ت��اب��ع��ات��ه��ا 

حلمالت �سرطان الثدي التي تطلقها موؤ�س�سة 

ك��ان��ت ت�ستهدف  ���س��ن��وي��ا،  ل��ل�����س��رط��ان  احل�����س��ني 

ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م��ن 45-55 ع��ام��ا، م��ا دع��اه��ا 

ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ا���س��خ��ا���س اق����ل ع���م���را م�����س��اب��ني 

حملتها  ع��رب  ر�ساله  لتوجه  ال��ث��دي،  ب�سرطان 

م��ف��اده��ا »ان ال�����س��رط��ان ال ي��ع��رف االع��م��ار وال 

يفرق بني اجلن�سني« .

مبا�سرة  بحلقات  بثت  حملتها  اأن  وتو�سح 

�ساعة  تراوحت مدة كل منها  » في�سبوك«  على 

4 االف،  ون�����س��ف، وب��ع��دد م�����س��اه��دات زادت ع��ن 

وج��وائ��ز  وم�����س��اب��ق��ات  متنوعة  ف��ق��رات  تخللها 

تذكريهم  وع���دم  امل�سابني  حتفيز  اىل  ه��دف��ت 

الذي  املبكر  للفح�س  ر�سالة  واط��الق  باآالمهم 

يزيد من ن�سبة ال�سفاء.

وت�سري االإح�ساءات االأخرية لوزارة ال�سحة 

2016 وامل��ن�����س��ورة ع��ل��ى م��وق��ع م��وؤ���س�����س��ة  ل��ع��ام 

 1262 ت�سجيل  مت  ان��ه  اىل  لل�سرطان،  احل�سني 

اإ�سابة ب�سرطان الثدي بني اجلن�سني.

امل�سجلة  وبلغ املجموع الرتاكمي لالإ�سابات 

يف االأردن منذ العام 1996، 16268 اإ�سابة، فيما 

الثدي  ب�سرطان  اإ�سابة جديدة   16 ت�سجيل  مت 

بني الذكور.

ن�سبته  الثدي ما  ب�سرطان  االإ�سابة  وت�سمل 

بال�سرطان  االإ�سابات  جمموع  من  باملئة   39.8

لدى الن�ساء، و21.4باملئة من جمموع االإ�سابات 

ب��ل��غ معدل  ل���دى اجل��ن�����س��ني، فيما  ب��ال�����س��رط��ان 

العمر عند الت�سخي�س 52.7 عاما.

 سرطان الثدي يكسر تاء التأنيث ويصيب الرجال

الأربعاء    2  /  12  / 2020

االنباط- عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  رئي�س هيئة  اأك��د   

ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، اأن ال��ق��وات 

التنموي  دوره��ا  يف  م�ستمرة  االأردنية  امل�سلحة 

احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  امل�ساركة  خ��الل  من 

واالأه���ل���ي���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��اري��ع االق��ت�����س��ادي��ة 

وال���زراع���ي���ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��دف��ع عجلة 

ال��ت��ن��م��ي��ة، وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز وم�����س��ان��دة 

على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  املختلفة  القطاعات 

الوطني  االقت�ساد  ونهو�س  ورفعة  املواطنني 

ب�سكل عام.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل زي�������ارة ال����ل����واء ال���رك���ن 

الب�سائر  اإىل �سركة  احلنيطي، ام�س الثالثاء، 

التوجيهات  ملتابعة  ال��زراع��ي��ة،  لال�ستثمارات 

الزراعي  امل�سروع  تنفيذ  حول  ال�سامية  امللكية 

الذي يخدم اأبناء املحافظة يف منطقة املدورة، 

اإق��ام��ة م�ساريع  م��ن  االأ���س��ر وميكنهم  وي��دع��م 

ت��وف��ري ف��ر���س عمل الأب��ن��اء  زراع��ي��ة، ت�سهم يف 

املنطقة وحتقق االكتفاء الذاتي من املحا�سيل 

ال��زراع��ي��ة وت�����س��دي��ره��ا. وت��ف��ق��د رئ��ي�����س هيئة 

م�سروع  يف  االإجن����از  ن�سب  امل�سرتكة  االأرك����ان 

ال�سركة والذي يهدف اإىل امل�ساهمة يف حتقيق 

االأمن الغذائي ملحافظات اجلنوب، من خالل 

زراع��ت��ه��ا ل��ل��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ي��ة، 

�سمن اجلهود التي تبذلها القوات امل�سلحة يف 

التنمية الوطنية ال�ساملة للمجتمع املحلي.

جمموعة  اأطلق  امللك  جاللة  اأن  اإىل  ي�سار 

م���ن امل�����س��اري��ع ال���زراع���ي���ة، ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام على 

للزراعة، من  األ��ف دومن �ساحلة   25 م�ساحة 

خالل ا�ستغالل اآبار املدورة البالغ عددها 25 

بئرا، كما ت�سمل هذه امل�ساريع تاأ�سي�س جمعية 

ب��االآالت  وتزويدها  املنطقة  اأه��ايل  زراعية من 

دومن   1000 وزراع������ة  ال����الزم����ة،  وامل����ع����دات 

واإق���ام���ة م�����س��روع ل��رتب��ي��ة ال����روة احل��ي��وان��ي��ة 

واإنتاج االألبان.

االنباط- عمان

ال��ث��اين لتدريب  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك   وزع م��رك��ز 

ام�����س   ،KASATC اخل����ا�����س����ة  ال���ع���ل���ي���ات 

مل��در���س��ة جريبا  ل��وح��ي  اأج��ه��زة تعليم  ال��ث��الث��اء، 

ال��ث��ان��وي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة ال��ت��اب��ع��ة مل���دي���ري���ة ت��رب��ي��ة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  ال��زرق��اء، 

وج��م��ع��ي��ة اأ����س���دق���اء ال��ط��ل��ب��ة اخل���ريي���ة، وذل���ك 

لتوفري البيئة التعليمية االإلكرتونية »عن ُبعد« 

للمدر�سة، و�سمان ا�ستمرارية التعليم للطلبة يف 

ظل ظروف جائحة كورونا.

وق����ال م��دي��ر امل���رك���ز ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن ن�سال 

احل�سبان، »اإن هذه احلملة جاءت بتوجيهات من 

القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س 

ال��ع��رب��ي، ل��دع��م اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة يف حت�سني 

خدمة التعلم عن ُبعد وامل�ساهمة يف توفري كافة 

التي تعمل على تطوير وحتديث هذه  الو�سائل 

اخل��دم��ة، ان��ط��الق��ا م��ن ال����دور ال��ت��ن��م��وي ال��ذي 

املحلي  املجتمع  لتنمية  امل�سلحة  ال��ق��وات  تنفذه 

عام  اأم��ني  واأك���دت  املتاحة«.  االإمكانيات  وبكافة 

وزارة الرتبية والتعليم لل�سوؤون االإدارية واملالية 

الدكتورة جنوى قبيالت، اأن الوزارة وبالتن�سيق 

�ست�ستمر  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع خم��ت��ل��ف 

الطلبة  ل��ك��اف��ة  التعليمية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف 

التعليم  ع��ودة  حلني  املتاحة  التقنية  بالو�سائل 

الوجاهي بعد اخلروج من تداعيات هذه االأزمة.

واأعربت عن �سكرها وتقديرها جلهود القوات 

الطلبة  اأ���س��دق��اء  وج��م��ع��ي��ة  االأردن���ي���ة  امل�سلحة 

اخلريية يف توفري الو�سائل التقنية التي متكن 

ا�ستمرار اخلدمة التعليمية يف مدر�سة جريبا.

ال��ث��اين  امل��ل��ك ع���ب���داهلل  اأن م��رك��ز  اإىل  ي�����س��ار 

 )KASATC( اخلا�سة  العمليات  لتدريب 

خالل  جريبا  مدر�سة  ملبنى  �سيانة  اأع��م��ال  نفذ 

امل�ساجد يف  اأح��د  اإىل �سيانة  اإ�سافة  ال��ع��ام،  ه��ذا 

املنطقة وجتهيزه بكافة اخلدمات االإدارية.

االنباط- عمان

واجلمعية  االأردين  التمري�سي  املجل�س  وق��ع 

امللكية للتوعية ال�سحية، ام�س الثالثاء، اتفاقية 

تعاون، تهدف اإىل تعزيز قدرات الكادر التمري�سي 

وال����ق����اب����الت يف جم�����ال ن�����س��ر ال����وع����ي ال�����س��ح��ي 

للمجتمع االأردين من خالل بناء قدرات وتطوير 

مهارات املمر�سني واملمر�سات والقابالت وخا�سة 

العاملني يف الرعاية ال�سحية االأولية.

العام  االأم���ني  املجل�س  ع��ن  االتفاقية  ووق��ع 

املدير  اجلمعية  وع��ن  النوافلة  ه��اين  الدكتور 

العام حنني عودة.

الت�سبيك  اأهمية  ال��ن��واف��ل��ة،  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

وت���ك���اث���ف اجل����ه����ود ب����ني خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

و�سراكة  وتكامل  �ساملة  خدمات  اإىل  للو�سول 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ق��دمي 

وحت�سني نوعية اخلدمات وجودتها ويف تعزيز 

ك��ك��ل. وا���س��ار يف بيان  ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع  �سحة 

�سحفي، اىل اأن االتفاقية تاأتي لتعزيز اأن�سطة 

اجلمعية مع القطاع التمري�سي والذي يعترب 

املحوري  ل��دوره  نظراً  ال�سحي  للنظام  اأ�سا�ساً 

ورف��ع  ال�سحية  املخرجات  وتعزيز  حت�سني  يف 

ال�سحة  جمال  يف  اأو�سع  ب��دور  وللقيام  كفاءته 

الوقائية والرتكيز على االأمرا�س غري ال�سارية 

يعقدها  التي  واجلن�سية  االجنابية  وال�سحة 

املجل�س مع اجلمعية بدعم من �سندوق االمم 

يف  امل�ساهمة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  لل�سكان،  املتحدة 

تنظيم اأن�سطة بناء القدرات للكادر التمري�سي 

من خالل عقد تدريبات متنوعة منها مهارات 

الفعال  االت�سال  ومهارات  ال�سريري  الفح�س 

وتغيري ال�سلوك.

من جهتها، عربت املدير العام للجمعية عن 

امتنانها للمجل�س التمري�سي وتقديرها لهذه 

االتفاقية املهمة.

 الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة في مساندة كافة القطاعات

 مركز الملك عبداهلل الثاني لتدريب العمليات الخاصة
 يوزع أجهزة تعليم لوحي

 اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي والجمعية الملكية 
للتوعية الصحية
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لالأمانة هنالك تقّدم يف اإعالمنا املرئي وامل�شموع واملقروء والإلكرتوين ب�شقيه 

وطنياً  ليكون  ال��ط��م��وح  مب�شتوى  لي�س  زال  م��ا  اأن��ه  ب��ال��رغ��م  واخل��ا���س،  الر�شمي 

ومهنياً باإمتياز، واحلاجة ملحة للنهو�س بالإعالم لينتقل من الكال�شيكية �شوب 

اراة الإعالم العاملي: مجُ

على  العليا  الوطن  م�شالح  ويجُغّلب  مهنياً  يكون  اأن  بحاجة  الوطني  الإعالم   .1

املنطقة وجائحة  تعي�شها  التي  الظروف  يف خ�شم هذه  اآخر وخ�شو�شاً  اإعتبار  اأي 

كورونا، دون حماباة لأي كان.

يجُطّبل  الأخ��ر  الإع��الم احلكومي، حيث  البّتة عن  الوطني يختلف  الإع��الم   .2

اأن  ف��الأ���ش��ل  ول��ه��ذا  ب��اق��ي،  وال��وط��ن  ترحل  فاحلكومات  بعينها،  حلكومة  وي��زّم��ر 

باإمتياز. ينحاز اإعالمنا للوطن ويكون وطنياً 

ويغتال  “الّدّفيعة”  الأ�شخا�س  لّمع  يجُ عّنا-  اهلل  –اأبعده  امل��اأج��ور  والإع���الم   .3

ال�شطح  على  ويطفو  ب�شمت،  يعملون  وال��ذي��ن  وال�شرفاء  الوطنية  ال�شخ�شيات 

ال�شّم  د�ّس  الكثر من  والرّداحني، وفيه  ّتِهمي اجلزاف  ومجُ املثقفني  �ِشلل غر  فيه 

بالد�شم.

ّح�س الغّث من ال�شمني يف الإعالم، وخ�شو�شاً يف ظل �شيطرة  4. نحتاج لأن نجُ

ال�شخ�شيات؛  واإغتيال  الإ�شاعات  خ�شم  يف  الإجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وهيمنة 

فهنالك فئة قليلة من اأ�شباه الإعالميني والذين ي�شّوهون �شورة الإعالم يف اأذهان 

الإعالميني  من  الأك��ري��ة  هنالك  وباملقابل  ال�شواء،  على  واملواطنني  امل�شوؤولني 

العالية.  املهنّية وامل�شداقية  الذين ميتلكون 

5. نتطّلع لإعالم وطني م�شوؤول وموؤمتن ومهني و�شّفاف، فيظهر على �شا�شاته 

امل�شتعر�شني،  اأو  اخلا�شة  امل�شالح  اأ�شحاب  ل  واملتمّيز  الناجح  واملواطن  امل�شوؤول 

من  وغ��ره��ا  وال��ت��ط��اول  والتجّني  الإ���ش��اءة  ��ج��ّرم  ويجُ الفا�شل،  امل�����ش��وؤول  ويحا�شب 

ال�شلبيات.

وكذلك  الإع��الم،  لإ�شالح  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  احلكومة  مرمى  يف  الكرة   .6

لالإعالميني دور اأ�شا�س يف ذلك من خالل تر�شيخ مبادئ قيم نظافة اليد والل�شان 

والقلم. وال�شمر 

ما  ب�شراحة:  حان الوقت الذي ينتقل فيه اإعالمنا �شوب “اإعالم الوطن” بكل 

الإعالميني  من  املخل�شني  مكانة  لرفع  الوقت  وح��ان  معنى،  من  الكلمة  حتمله 

وحما�شبة من ي�شيء لإعالمنا، وحان الوقت لأن يكون اإعالمنا نظيفاً.

د.محمد طالب عبيدات

 إعالم الوطن

الأربعاء  2 / 12 / 2020 

 جامعة البترا تعقد جلسة توعية بحقوق 
العاملين لخريجات قسم العلوم التربوية

 ورشة عمل حول الطالق واآلثار 
المترتبة عليه في إربد

 مجلس محافظة عجلون يبحث تنفيذ 
مشاريع خدمية بـكلفة 315 ألف دينار

 أعداد إصابات الفيروس تتناقص لكن هذا ال يعني انتهاء الوباء

وزير الصحة: العمل على توفير مطاعيم للفيروس من مصادر مختلفة

 الهياجنة: مستشفى ميداني جديد في العقبة .. وتراجع إصابات ووفيات كورونا

 51 وفاة و4187 اصابة كورونا 

 »تربية اليرموك« األولى عربيا .. و 11 استاذا منها ضمن قائمة الباحث األكثر تأثيرا 

االنباط-عمان  

ق����ال وزي�����ر ال�����ش��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

احل���ك���وم���ة  اإّن  ال�����ث�����الث�����اء،  ع�����ب�����ي�����دات، 

وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة ���ش��ام��ي��ة ت��ع��م��ل على 

ت����وف����ر م���ط���اع���ي���م ل����ف����رو�����س ك����ورون����ا 

امل�����ش��ت��ج��د، م���ن م�����ش��ادر خم��ت��ل��ف��ة، حيث 

مت ال��ت��وا���ش��ل م��ع ���ش��رك��ات اأج���رت جت��ارب 

�شريرية على مطاعيمها.

واأ�������ش������اف ع����ب����ي����دات، خ������الل م���وؤمت���ر 

�شيتم  اأن����ه  ال�������وزراء،  رئ��ا���ش��ة  ���ش��ح��ف��ي يف 

الإعالن عن بع�س التفاقيات مع �شركات 

املطاعيم؛  من  معينة  ن�شبة  اأك��ر  لنوؤمن 

لإعطائها لالأردنيني قريبا.

ف��رو���س  اإ����ش���اب���ات  اأع�������داد  اأن  واأّك�������د، 

ل  ه��ذا  لكن  تتناق�س،  الأردن  ك��ورون��ا، يف 

اأن الأعداد  يعني انتهاء الوباء، كما يوؤكد 

ي�شتدعي  وه���ذا  ك��ب��رة،  اأرق���ام���ا  ت���زال  ل 

التزاما اأكر بارتداء الكمامات، والتباعد 

اجل�شدي. 

الوبائي  الو�شع  يف  التح�شن  اأن  وتابع، 

ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��و���ش��ول  الأم�����ل يف  ي��ع��ط��ي��ن��ا 

اإي��ج��اب��ي��ة يف ال��ت�����ش��دي ل���ل���وب���اء، ول��دي��ن��ا 

ت��ع��اون��ا  اإذا م���ا  م�����ش��ت��ق��ب��ل واع�����د، وق�����درة 

اإيجابية. جميعا للو�شول اإىل نتائج 

الفرو�س  مع  “املعركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

م�����ش��ت��م��رة، وامل���واط���ن ه���و ب��ط��ل امل��ع��رك��ة، 

جميعا  ا�شتخدامه  علينا  ال��ذي  وال�شالح 

يف  ا�شتخدامه  من  بد  ول  وا�شحا،  اأ�شبح 

كل الأوقات«.

و������ش�����دد ع���ل���ى الل������ت������زام ب������اإج������راءات 

ال�شالمة العامة لأنه “اأمر مهم«.

وب���ني ع��ب��ي��دات، اأن الأج���ه���زة ال��الزم��ة 

ل��ل��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة ���ش��ت��ك��ون ج���اه���زة ع��ن��د 

ل�شتقبال  امليدانية  امل�شت�شفيات  ا�شتالم 

اإذ  امل��ق��ب��ل،  ال�شهر  منت�شف  بعد  امل��ر���ش��ى 

ميكن بعدها اإدخال املر�شى اإليها.

ال�شحية  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل  اأن  وت���اب���ع، 

تدريبية  برامج  وثمة  جيد،  ب�شكل  ي�شر 

وا���ش��ح��ة وخم��ت��ل��ف��ة، وب��اأ���ش��ك��ال م��ت��ع��ددة، 

وهي توؤدي الغر�س املطلوب.

»الت����ف����اق ال���ي���وم ع��ل��ى ����ش���راء ك��م��ي��ات 

م��ن م��ط��ع��وم اأك�����ش��ف��ورد م�����ش��ت��ق��ب��ال، وه��و 

ح����رارة  ب���درج���ة  ب�������رادات  اإىل  ي��ح��ت��اج  ل 

منخف�شة جدا” وفق عبيدات.

���ش��ت�����ش��در  اأن������ه  اإىل  ع���ب���ي���دات،  ول���ف���ت 

ت���ع���ل���ي���م���ات، الأرب������ع������اء، ع����ن ك���ل���ف ع���الج 

اخلا�شة  امل�شت�شفيات  يف  الكورونا  مر�شى 

للم�شت�شفى  ع���ادل���ة  ت�����ش��ع��رة  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

واملري�س.

فيما يتعلق بامل�شت�شفيات امليدانية، قال 

عبيدات يف رد على ا�شتف�شارات “اململكة”، 

اإّن ه��دف��ه��ا ل��ي�����س ف��ق��ط مل��ر���ش��ى ف��رو���س 

كورونا.

“الأولوية  اأن  ع����ب����ي����دات،  واأ������ش�����اف 

ا���ش��ت��ع��م��ال امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة اأث��ن��اء 

الأخ���رى  للم�شت�شفيات  ليت�شنى  ال��وب��اء، 

هناك  و�شتكون  الآخ��ري��ن،  املر�شى  ع��الج 

ترتيبات خا�شة بهذا املو�شوع«.

�شتكون  الوباء،  ينتهي  “عندما  وتابع، 

امل�شت�شفيات رافدا مهما مل�شت�شفيات وزارة 

ال�شحة، و�شيكون هناك ترتيب معني«.

وفيما يتعلق مبوازنة احلكومة ملكافحة 

احل��ك��وم��ة  “موازنة  اأن  ب��ني  ال��ف��رو���س، 

اأع��ط��ت م��و���ش��وع ال���وب���اء اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة؛ 

ومت  املو�شوع،  العتبار  بعني  اأخ��ذ  لذلك 

اأو ح�����ش��اب  ت��خ�����ش��ي�����س ���ش��ن��دوق خ���ا����س، 

ل�شالح  ك��ورون��ا  وب��اء  م��ع  للتعامل  خا�س 

وه��ن��اك  امل���و����ش���وع،  ب��ه��ذا  ال�����ش��ح��ة  وزارة 

تن�شيق بني وزارتي ال�شحة واملالية«.

االنباط-عمان

 قال اأمني عام وزارة ال�شحة ل�شوؤون 

الدكتور  ك��ورون��ا  ملف  م�شوؤول  الأوب��ئ��ة 

اإن ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د  وائ����ل ه��ي��اج��ن��ة 

ت���ث���م���ر ب���ن���ت���ائ���ج ج���ي���دة خ�����الل ال���ف���رتة 

احلالية.

واأ������ش�����اف خ�����الل م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي 

الثالثاء، اأن الن�شبة املئوية للفحو�شات 

 %16.1 الثالثاء  اليوم  بلغت  اليجابية 

وه�����ي الق������ل خ�����الل الي�������ام امل���ا����ش���ي���ة، 

ت��ت��ل��ق��ى  ح���ال���ة   1622 اأن  اإىل  م�������ش���را 

ا���ش��غ��ال  وب��ن�����ش��ب  بامل�شت�شفيات  ال��ع��الج 

ال�شغال  ون�شبة  امل�شددة،  للعناية   %50

ن�شبة  و%31   ،%34 ال���ع���ادي���ة  ب��ال��غ��رف 

التنف�س ال�شطناعي. اأجهزة  ا�شتخدام 

وب�����ني ان�����ه ي���ت���م ان�������ش���اء م�����ش��ت�����ش��ف��ى 

 216 ل�  يت�شع  العقبة  ميداين مبحافظة 

�شريراً.

ب��ع��دد ال�شابات  ث��ب��ات  اإىل وج��ود  ول��ف��ت 

خالل الأيام املا�شية، �شاكرا الأردين امللتزم 

بالكمامة والتباعد الجتماعي الذي �شاهم 

الثبات،  بالو�شول حلالة وبائية تتجه نحو 

والرتيث  بالتفاوؤل  الف��راط  بعدم  مطالبا 

الوقاية والكمامة. وال�شتمرار بو�شائل 

بني  العليا  املئوية  الن�شبة  اأن  اإىل  واأ�شار 

ال��ن�����ش��ب��ة  ت��ن��خ��ف�����س  وب������داأت  ���ش��ن��ة   34  -  25

الذكور  ا�شابة  ون�شبة  ال�شغرة،  لالعمار 

اأكر من الناث.

و����ش���دد ع��ل��ى اأن م��ن��ح��ن��ى ال���وف���ي���ات ب���داأ 

الكبرة  ب��الأع��م��ار  واأع��اله��ا  ب��الن��خ��ف��ا���س، 

���ش��ب��ط  الج��������راءات يف  ت���ك���ون  اأن  م��ت��م��ن��ي��ا 

ال���ع���دوى وال���ن���ظ���ام ال��ع��الج��ي ب��ان��خ��ف��ا���س 

اأعداد الوفيات.

االنباط-عمان

ال��ث��الث��اء  ام�����س  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�شابة  و4187 حالة  وفاة   51 ت�شجيل  عن 

ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��ّد، يف 

الأردن.

عرن  ال�شادر  ال�شحفي  الي��ج��از  ووف��ق 

ت��وّزع��ت  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ش��ة 

ال�شابات اجلديدة كما يلي:

- )1292( يف حمافظة العا�شمة عّمان.

- )843( يف حمافظة اإربد، منها )129( 

يف الرمثا.

- )406( يف حمافظة الزرقاء.

- )375( يف حمافظة البلقاء.

- )284( يف حمافظة جر�س.

- )253( يف حمافظة املفرق.

- )193( يف حمافظة عجلون.

- )175( يف حمافظة الكرك.

- )128( يف حمافظة معان، منها )47( 

يف البرتا.

- )107( يف حمافظة العقبة.

- )66( يف حمافظة ماأدبا.

- )65( يف حمافظة الطفيلة.

وب���ذل���ك ي��رت��ف��ع اإج���م���ايل ع���دد ح���الت 

اإىل )223،617( حالة،  الإ�شابة يف اململكة 

حالّياً  الن�شطة  احل���الت  ع��دد  يبلغ  فيما 

)57،856( حالة.

ّجلت )51( حالة وفاة، )رحمهم اهلل  و�شجُ

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

اإىل )2،802( حالة.

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

ال��ي��وم ل��ل��ع��الج يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ع��ت��م��دة 

حالة   )189( غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   )209(

�شفائها. بعد  امل�شت�شفيات 

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

ت��ت��ل��ّق��ى ال���ع���الج يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ح��ال��ّي��اً 

على  حالة   )426( منهم  ح��ال��ة،   )1،809(

العناية احلثيثة. اأ�شّرة 

كما بلغ عدد حالت ال�شفاء لهذا اليوم 

 )7،933( وامل�شت�شفيات  املنزيل  العزل  يف 

ح���ال���ة، ل��ي�����ش��ل اإج���م���ايل ح����الت ال�����ش��ف��اء 

)162،959( حالة.

)26،050( فح�شاً خمرّياً،  اإجراء  ومّت 

ل��ي�����ش��ب��ح اإج�����م�����ايل ع������دد ال���ف���ح���و����ش���ات 

ت�شل  وب��ذل��ك  ف��ح��و���ش��ات،   )2،577،281(

اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�شات  ن�شبة 

اإىل قرابة )%16.1(.

اإجراءات اأخرى:

اإىل  اجلميع  ال�شّحة  وزارة  ت��دع��و   •
ب���اأوام���ر ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع �شبل  الل���ت���زام 

ال��وق��اي��ة، خ�����ش��و���ش��اً ارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

 )20( من  لأك��ر  التجّمعات  اإقامة  وع��دم 

التي  التوعوية  احلملة  ومتابعة  �شخ�شاً، 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع���دوى 

فرو�س كورونا وت�شجيع الأفراد حلماية 

)#بحميهم(. اأ�شرهم ومتمعهم 

االنباط-عمان

ال��رتب��ي��ة يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ح��ق��ق��ت 

ال���رم���وك اجن����ازا اك��ادمي��ي��ا مم��ي��زا، 

ا���ش��ت��اذا فيها   11 م��ن خ��الل ح�����ش��ول 

قائمة  �شمن  متقدمة  م��رات��ب  على 

تاأثرا  الأكر  وموؤلف  باحث   100 ال� 

وا����ش���ت�������ش���ه���ادا مب���ق���الت���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة 

يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، ل��ل��ع��ام احل���ايل 

العربي   التاأثر  معامل  تقرير  وف��ق 

الكلية  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون  “اآر�شيف”، 
اجل���ام���ع���ات  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  الأوىل 

العربية يف مال العلوم الرتبوية.

نواف  الدكتور  الكلية  عميد  وقال 

ال�����ش��ط��ن��اوي، ان ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج ت��وؤك��د 

اجل�������دارة وامل���ك���ان���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة 

ال���رم���وك على  ال��رتب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 

يعزز  والعربي، مبا  الوطني  امل�شتوى 

عراقتها والتي من �شاأنها ان تنعك�س 

اإيجابا على �شمعة الكلية وح�شورها.

ان  توؤكد  النتائج  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 

هيئتها  اع�����ش��اء  ب���ني  ت�����ش��م  ال��ك��ل��ي��ة 

وبحثية  علمية  ك��ف��اءات  التدري�شية 

م��ت��م��ي��زة ق������ادرة ع��ل��ى ت���ق���دمي ج��ه��د 

حتقيق  وب��ال��ت��ايل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي،  بحثي 

خمرجات  وت��ق��دمي  العلمية  اجل���ودة 

م��وؤه��ل��ة ع��ل��م��ي��ا وع��م��ل��ي��ا ����ش���واء اأك���ان 

ذل�������ك ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل���ط���ل���ب���ة م���رح���ل���ة 

باحثني  ت��خ��ري��ج  اأو  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 

العليا  ال���درا����ش���ات  ب���رام���ج  يف  اأك���ف���اء 

وكذلك  وال��دك��ت��واره،  املاج�شتر   –
احل����ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم 

العايل يف الرتبية .

ا�شماء الأ�شاتذة:  وتاليا 

اأبو غزال  الدكتور معاوية  الأ�شتاذ 

- املركز الثاين

الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ك��رمي 

جرادات - املركز ال�شاد�س

امل��رك��ز   - ال��رب��ي��ع  في�شل  ال��دك��ت��ور 

ال�شابع

املركز   - ط�شطو�س  رامي  الدكتور 

الثامن

ال�شريفني  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ 

- املركز الثالث ع�شر

 - م�شطفى  ب��ن��ي  م��ن��ار  ال��دك��ت��ورة 

املركز الثامن ع�شر

الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر 

اجلراح - املركز ال�شابع والثالثني

الأ�شتاذ الدكتور هادي الطوالبة - 

املركز الثامن والأربعني

 - املومني  الدكتور حممد  الأ�شتاذ 

ال�شتني املركز 

املركز   - ال�شوا�شرة  عمر  الدكتور 

وال�شتني التا�شع 

الدكتور ح�شن احلياري -  الأ�شتاذ 

املركز املائة

االنباط-عمان

نظم ق�شم العلوم الرتبوية بجامعة 

ح��ول  ق��ان��ون��ي��ة  ت��وع��ي��ة  ال��ب��رتا جل�شة 

ق����ان����ون ال���ع���م���ل خل���ري���ج���ات ال��ق�����ش��م 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���وؤ����ش�������ش���ة ����ش���داق���ة 

القانونية،  لال�شت�شارات  عدل  ومركز 

26 خريجة. ومب�شاركة 

وتناولت اجلل�شة بنود قانون العمل 

وال��ع��م��ال م��ث��ل ع��ق��ود ال��ع��م��ل والأج���ور 

والج������ازات وال����ش���رتاك يف ال�����ش��م��ان 

 72 الج��ت��م��اع��ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل امل���ادة 

م���ن ق���ان���ون ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��وف��ر 

العاملة  ل��الأ���ش��ر  موؤ�ش�شية  ح�����ش��ان��ات 

املرتبط  الجتماعية  احلماية  ونظام 

مبقت�شى  ال�����ش��ادر  الأم���وم���ة  ب��ت��اأم��ني 

ال�����ش��م��ان  ق����ان����ون  م����ن   )42( امل��������ادة 

الجتماعي.

جل�شات  ���ش��داق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ع��ق��د 

ت��وع��وي��ة خل��ري��ج��ي اجل���ام���ع���ات ح��ول 

ح��ق��وق ال��ع��ام��ل��ني وال��ع��ام��الت، بهدف 

متكينهم من فهم حقوقهم القانونية.

االنباط- اإربد

 نظمت جمعية احتاد املراأة الردنية 

زيادة  ام�س، و�شمن م�شروع  اإربد  فرع 

و�شول الناجني من العنف املبني على 

ور�شة  “حمايتي”،  الجتماعي  النوع 

الطالق  ح��ول  قانونية  توعوية  عمل 

فيها  حت��دث��ت  عليه،  امل��رتت��ب��ة  والآث����ار 

املحامية اأروى اأبو �شامل.

وا�����ش����ت����ع����ر�����ش����ت اأن������������واع ال����ط����الق 

ك���ال���ر����ش���ائ���ي وال���ق�������ش���ائ���ي، والث������ار 

امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��م��ا م����ن ح���ي���ث ال���ع���دة 

وال���ن���ف���ق���ة وامل����ه����ر امل���ع���ج���ل وامل����وؤج����ل، 

والج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة عند 

حدوث الطالق.

ك��م��ا مت احل���دي���ث ع���ن ال���ط���الق ما 

ق��ب��ل ال�������زواج وم����ا ي��ح��ق ل���ل���زوج���ة يف 

ح�����الت ح�����دوث ال���ط���الق ال��ت��ع�����ش��ف��ي، 

وع���ن ال���ط���الق ال��ق�����ش��ائ��ي ال����ذي يتم 

ع���ن ط���ري���ق امل��ح��ك��م��ة وك��ي��ف��ي��ة وق���وع 

ال���ط���الق ال��رج��ع��ي وال���ب���ائ���ن ب��ي��ن��ون��ة 

ال��ط��الق  ا�شتئناف  وح���الت  ���ش��غ��رى، 

ال�شتئناف،  وم��دد  جوازيا  اأو  وجوبيا 

ح��الت  يف  ال�شرعية  الح��ك��ام  وتنفيذ 

الق�شايا  على  احلب�س  وم��دد  الطالق 

ال�شرعية.

ح�شرتها  التي  ال��ور���ش��ة  نهاية  ويف 

نقا�س  دار  و�شورية،  اأردن��ي��ة  �شيدة   15

خالله  �شامل  ابو  اأجابت  احل�شور  مع 

عن الأ�شئلة القانونية التي تهم املراأة.

االنباط- عجلون

 بحث مل�س حمافظة عجلون خالل 

مبنى  قاعة  يف  ال��ث��الث��اء،  ام�س  اجتماع، 

من  ع��دد  تنفيذ  متابعة  اآل��ي��ة  املحافظة، 

خلدمة  القطاعات  من  ع��دد  يف  امل�شاريع 

املحافظة. اأبناء 

امل��ح��اف��ظ��ة عمر  رئ��ي�����س مل�س  وق���ال 

ال���ه���دف م���ن الج��ت��م��اع هو  اإن  امل��وم��ن��ي 

ال����وق����وف ع���ل���ى امل���ع���ي���ق���ات وال���ت���ح���دي���ات 

امل�شاريع  من  عدد  ا�شتكمال  تواجه  التي 

ال�شحية  القطاع  خمتلف  يف  تنفذ  التي 

واملياه  والثقافية  وال�شبابية  والرتبوية 

ه��ن��اك  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال���ع���ام���ة،  وال�����ش����غ����ال 

بتكلفة  �شتنفذ  ا�شافية  خدمية  م�شاريع 

315 األف دينار.

الأعمال  بع�س  اأن  اإىل  املومني  واأ�شار 

بتو�شعة  تتمثل  �شتنفذ  ال��ت��ي  اخل��دم��ي��ة 

ط���ري���ق ع���رج���ان ج��دي��ت��ا وم���دخ���ل ب��ل��دة 

ث��ان��ي��ة ل�شفط  و����ش���راء م�����ش��خ��ة  را����ش���ون 

امل���ي���اه ال��ت��ي ت��ت��ج��م��ع ع��ل��ى م��ث��ل��ث ع��ب��ني، 

مثلث  منطقة  ومعاجلة  ال�شتاء،  خ��الل 

�شخره - عجلون - اربد منطقة الإ�شارة 

ال�����ش��وئ��ي��ة، وت��و���ش��ع��ة ط���ري���ق ك��ف��رجن��ة 

ملدخل  ا�شتنادي  ج��دار  واإن�شاء  الزغدية 

حالوة.

وبني اأهمية متابعة م�شروعني كان قد 

زيارته  خ��الل  امللك  جاللة  عنهما  اعلن 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة، وه���م���ا م�����ش��ن��ع��ي احل��ط��ب 

واجلفت وال�شناعات الغذائية معربا عن 

جرى  ما  على  املجل�س  واأع�شاء  اع��ت��زازه 

اإجنازه من مبادرات ومكارم ملكية ومنها 

وم�شاكن  الع�شكريني  املتقاعدين  ن��ادي 

الأ�����ش����ر ال��ع��ف��ي��ف��ة يف ب����اع����ون وم�������ش���روع 

ال�شو�س” ال�شياحي وغرها من  “متنزه 
امل�شاريع على م�شتوى البلديات والدوائر 

املختلفة. واملوؤ�ش�شات 

وث���م���ن امل���وم���ن���ي واأع���������ش����اء امل��ج��ل�����س 

النجادا  �شلمان  عجلون  حمافظ  ت��ع��اون 

اأج��ل  م��ن  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم  مل��ا  ومتابعته 

خ��دم��ة امل��ح��اف��ظ��ة والرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 

امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

الأمنية والرقابية يف  ال�شحية والأجهزة 

عدد  وتنفيذ  ك��ورون��ا  لفرو�س  الت�شدي 

م��ن الج�����راءات ب���زي���ادة ع���دد ال����ش���رة يف 

ال�شحي وبناء  القطاع  امل�شت�شفيات لدعم 

امليدانية. امل�شت�شفيات 
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ترد  كما  ويعود  املانيه  �شركه  من  للكورونا  اللقاح  اإنتاج  بدء  عن  الأخبار  ت��وايل  مع 

ا���ش��ل فل�شطيني وهي  ت��رك��ي وم��ن  اأ���ش��ل  م��ن  م��ن قبل مبدعني  اب��داع��ه��ا  اإىل  الأخ��ب��ار 

ر�شاله يف راأيي اتت عفويه نتيجة حتدي الكورونا  باأن العامل يحت�شن ويدعم املبدعني 

والكفاءات بغ�ص النظر عن الأ�شل واملنبت و�شهادة امليالد ال�شخ�ص اأو والده اأو جده اأو 

جد جده والإبداع يف ابتكار اللقاح يعود بالفائده املاديه على ال�شركه واملبدعني ودولة 

اأحدهم  ب��اأن  الأخبار  وتوالت  هائله  واقت�شاديه  واجتماعيه  �شيا�شيه  اآث��ار  وله  الإنتاج 

اأ�شبح من اول مائة غني يف اأملانيا وتتواىل الأخبار عن ال�شماح بانتاج اللقاح يف م�شانع 

اأملانيا  خارج 

مما  الردن��ي��ه  الدوائية  ال�شناعات  ق��درة  يف  �شيدنا  جاللة  روؤي��ة  اإىل  يقودين  وه��ذا 

على  العمل  يف  الإ���ش��راع  اأج��ل  من  نهار  ليل  الدوله  اأجهزة  تعمل  ان  راأي��ي  يف  ي�شتدعي 

اإمكانية ت�شنيع اللقاح يف الردن ولدينا مثال ادوية احلكمه التي تعترب عامليه يف الدواء 

�شوؤال  اإىل  العودة  القدره واكتب هذا دون  اعتقد  ولها فروع يف دول عامليه ولديها كما 

ال�شحه  ووزير  احلكمه  ادويه  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  دروزه  �شميح  �شعيد  املهند�ص  معايل 

�شناعة  يف  عمالقه  �شركة  احلكمه  ادوي��ة  اي  باأنها  معرفتي  خ��الل  من  لنني  الأ�شبق 

على  الردن  فيكون  ال��دول��ه  اأج��ه��زة  جنحت  واذا  وت�شويقه  وت�شديره  واإنتاجه  ال��دواء 

راأيي  ويف  العامل  لدول  ولت�شديره  اول  لالردنيني  اللقاح  اإنتاج  يف  العامل  دول  خارطة 

باأن ذلك يعترب اجنازا لالردن وجاللة �شيدنا يعمل ليل نهار لالردن وابنائه ولالمه 

اإىل دعم الإبداع واملبدعني ومع  وفل�شطني والقد�ص والعامل وقد وجه جاللة �شيدنا  

تغيريا  راأي��ي   يتطلب يف  والعامل  الرنيني  اقلق  الذي  الكورونا  اأو جائحة  وباء  حتدي 

اأيام كرمت جامعة البلقاء  جذريا يف اجلامعات وال�شتثمار يف الإبداع واملبدعني وقبل 

٩% من موازنتها لدعم  التطبيقيه ا�شاتذه  املنجزين يف الت�شنيفات العامليه وخ�ش�شت 

العلمي   البحث  دعم  يف  رياديا  كان  ان  العلمي  البحث  ل�شندوق  و�شبق  العلمي  البحث 

ويف راأيي واأقرتح البحث عن املبدعني يف كافة املجالت  يف البحث العلمي املتطور وان 

اإيجاد اليه لتكون كل خمتربات اجلامعات وال�شركات حتت ت�شرفهم  تتوىل الدوله يف 

يبحث  ال��ي��وم  وع��امل  وال�����ش��رك��ات   احلكمه  ك�شركة  �شركات  يف  ه���وؤلء  مثل  يكون  اأن  اأو 

اإىل  الفقر  باأنهم من  اأحوالهم تبني  ن�شرت �شورهم وعن  اثنني وكما  عن هوؤلء ولعل 

الإبداع  وخدموا الن�شانيه

يف  وت�شهم  مديونتها  وت�شد  العامل  خارطة  على  وت�شعها  دول  تغري  اإبداعات  ولعل 

بداأت من  الإبداعات  والعاملي فكل  الوطني  وال�شيا�شي  القت�شادي والجتماعي  الرفاه 

مبدعه يف جامعة  فهناك خامات  عملي  وبحكم  وال�شركات  التقنيه  واملعاهد  اجلامعات 

اأن  وميكن  والزراعيه  والدوائيه  ال�شناعيه  و�شركاتنا  وجامعاتنا  التطبيقيه  البلقاء 

تبدع وتتطور وتنجز 

وارجو من جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم الداعم واملوجه  باأن يكون يف 

اأو يف �شركه يف  الردن مركزا متقدما لكل مبدع متفرغ للبحث يكون مكانه يف جامعه 

من  اإب��داع��ات  كانت  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  فكل  فيه  ويخرتع  يبدع  ال��ذي  املجال 

جامعات و�شركات وكل التطور م�شدره مبدعني من جامعات و�شركات وقد يكون املبدع 

معدله مقبول يف جامعة اأو كليه   اأو مل يدخل جامعه اأو كليه ونقراأ عن تاريخ املبدعني 

واملدر�شني والدارات الذكيه واملعدل لي�ص �شرطا واإمنا يكون عائقا يف بع�ص دول العامل 

يجد  الإنرتنت  يفتح  ومن  وتاريخهم  مبدعني  وعن  ذلك  عن  بقيه  وللحديث  الثالث 

ودق��ه  ب�شرعه  تنفذ  وان  الي��ج��اب��ي  اجل���ذري  للتغيري  الوان  ان  ب��ان��ه  فاأعتقد  ذل���ك    

والإب��داع ويف  والإجن��از  الكفاءه  اأ�شا�شها  الإدارات يف  تكون  باأن  �شيدنا  توجيهات جاللة 

اأن يتم ذلك مبعرفة ماذا قدمت  وماذا �شتقدم وتاريخ ال�شخ�ص املهني والعملي  راأيي 

فلدينا يف الردن اإجنازات هائله ويف راأيي باأن روؤية جاللة �شيدنا وما وردت يف الوراق 

بناء  لتعزيز   ركيزة  متثل  امليادين   خمتلف  يف  الدائمه  جاللته  وتوجيهات  النقا�شيه 

الردن اجلديد يف القرن الواحد والع�شرين ولجيال قادمه وركيزه للتغيري اليجابي 

ويكون  وا�شتقطابهم  املبدعني  لدعم  �شندوق  لتاأ�شي�ص  وا�شالمي  عربي  وتعاون  وطنيا 

لالبداع  الوان  فاإن  �شركات  اأو  امل�شلحه  القوات  اأو  جامعه  عناية  حتت  الردن   مركزه 

واجزم  امل�شتقبل  نحو  �شيدنا  جاللة  روؤية  وحتقيق  جذري  وتغيري   وادارات  واملبدعني 

بقيادتنا الها�شميه بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�شمو ويل العهد الأمري 

املعظم م�شرقا  احل�شني 

تفاءلوا باخلري جتدوه 

حمى اهلل الردن وال�شعب واجلي�ص والأجهزة المنيه بقيادتنا الها�شميه التاريخيه 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

د. مصطفى محمد عيروط

الدوائية  الصناعات 
االردنيه ولقاح الكورونا

الأربعاء   2/ 12 / 2020 

االنباط- معان

ال�شامية   طالب مواطنون يف منطقة 

مب���ع���ان، ب��ت��ح�����ش��ني اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة 

مل����رك����ز ����ش���ح���ي الأم���������رية رح����م����ة ورف����ع 

م�شتواها.

وا���ش��ت��ك��وا ام�����ص ال��ث��الث��اء، م��ن نق�ص 

ال�شحي،  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات 

م���وؤك���دي���ن اأن����ه وم��ن��ذ اأ���ش��ه��ر ع���دي���دة مت 

اإغالق املخترب وعيادة طب الأ�شنان، اإىل 

ج��ان��ب ع��دم ت��وف��ر تغطية ك��ام��ل��ة ل��دوام 

التمري�شي  ال��ك��ادر  ونق�ص  ال�شيدلية، 

الذكور. خ�شو�شا 

من جهته بني مدير مديرية ال�شوؤون 

اأجمد  الدكتور  معان  ملحافظة  ال�شحية 

اإحل��اق فنيي خمترب  اأن��ه مت  اأب��و دروي�ص، 

اإىل خمترب  الأم��رية رحمة  مركز �شحي 

ف��ح�����ص ال���ك���ورون���ا، م���وؤك���دا ان امل��دي��ري��ة 

ت���ع���اين م����ن ن��ق�����ص ح�����اد يف امل��م��ر���ش��ني 

الذكور واأطباء الأ�شنان.

اإىل  ����ش���ي���دلين  ن���ق���ل  اأن������ه مت  وب�����ني 

مو�شحا  ال��ن��ق�����ص،  لتغطية  امل��رك��ز  ذات 

كافية  امل��رك��ز  يف  احل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  اأن 

ومقبولة، واأنه ميكن للمراجعني التوجه 

ملركز �شحي معان ال�شامل ومركز �شحي 

معان الغربي، حيث تتوفر بها اخلدمات 

العالجية املرتبطة باخت�شا�شها يف حال 

احتاجوا لتلك اخلدمات.

االنباط-عمان

نبهت درا�شة علمية �شادرة عن جامعة 

احلامل  امل��راأة  التزام  �شرورة  اإىل  البرتا 

ب��اجل��رع��ات امل��و���ش��ى ب��ه��ا ع��ن��د ا���ش��ت��خ��دام 

حتتوي  التي  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات 

ع��ل��ى م�����ش��ت��خ��ل�����ص ال���زع���رت ح��ف��اظ��ا على 

درا�شة  على  بناء  وذل��ك  اجلنني،  �شالمة 

علمية اأجريت على فئران التجارب.

ال�شيدلة  واأ�شار فريق علمي من كلية 

اأن  اإىل  البرتا  والعلوم الطبية يف جامعة 

ال��زع��رت ميكنها  الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  امل��رك��ب��ات 

ع���ب���ور ح���اج���ز امل�����ش��ي��م��ة وزي�������ادة م��وؤ���ش��ر 

ارت�����ش��اف اأج��ن��ة ال��ف��ئ��ران ع��ن��د ا���ش��ت��خ��دام 

طويلة  زمنية  ل��ف��رتات  مرتفعة  ج��رع��ات 

الزعرت. من م�شتخل�ص 

و����ش���م ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ع�����ش��وي��ت��ه 

اإي��اد  وال��دك��ت��ور  ك��ن��زا من�شور،  ال��دك��ت��ورة 

امل������الح، وال���دك���ت���ور ل�����وؤي اأب�����و ق��ط��و���ش��ة، 

زينة طاف�ص. وال�شيدلنية 

نبات  م�شتخل�ص  تاأثري  الفريق  ودر�ص 

ال���زع���رت ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران احل���وام���ل وع��ل��ى 

من���و الأج���ن���ة، ب��ه��دف حت��دي��د م��اأم��ون��ي��ة 

النباتات الطبية خالل فرتة احلمل. من 

خمتلفة  جرعات  ث��الث  ا�شتخدام  خ��الل 

على  اآث���اره  لتقييم  ال��زع��رت  خال�شة  م��ن 

من���و الأج����ن����ة م���ن ال���ي���وم اخل���ام�������ص م��ن 

الثاميول  مركب  اإىل  بالإ�شافة  احلمل. 

الرئي�شي  امل��ع��ي��اري  امل��رك��ب  وه��و  ال��ن��ق��ي، 

اأج���ري���ت حت��ال��ي��ل دق��ي��ق��ة  اإذ  ال���زع���رت،  يف 

لعينات دم ماأخوذة من الفئران احلوامل 

وعينات الأن�شجة من الأجنة للك�شف عن 

التي  التحاليل  وبينت  ال��ث��امي��ول  وج���ود 

الوا�شلة  الكمية  متو�شط  ب���اأن  اأج��ري��ت 

للجنني بلغت ما يقارب 3.14% و %1.75، 

اإىل اخل����روج  ال���ف���ري���ق  اأو�����ش����ل  وه����و م���ا 

بتو�شية بالتزام املراأة احلامل باجلرعات 

ا�شتخدام  عند  بها  املو�شى  ال�شيدلنية 

حتتوي  التي  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات 

الزعرت. م�شتخل�ص 

االنباط- عمان

ق����ال ال�����ش��ف��ري ال����روم����اين يف ع��م��ان 

يعد  الردن  اإن  كومني�شكو،  ن��ي��ك��ولي 

ع��ام��ال ث��اب��ت��ا ل���ل���ت���وازن والع����ت����دال يف 

اآ�شيا  بني  ا�شرتاتيجيا  ورابطا  املنطقة، 

واأوروبا. واأفريقيا 

وع�����رب مب���ن���ا����ش���ب���ة ال���ع���ي���د ال���وط���ن���ي 

ل����ب����الده، ع���ن ت���ق���دي���ر روم���ان���ي���ا ل���دور 

يعد  حيث  املنطقة  يف  ومكانتها  اململكة 

ل��روم��ان��ي��ا يف  رئ��ي�����ش��ًي��ا  ���ش��ري��ًك��ا  الردن 

�شراكة  ان  اىل  وا�شار  الأو�شط.  ال�شرق 

نحو  اىل  ام��ت��دت  الردن،  م��ع  روم��ان��ي��ا 

الدبلوما�شية،  العالقات  من  عاًما   55

وق���ت م�شى،  اأي  م��ن  اأق����وى  اأ���ش��ب��ح��ت 

بني  وال��ف��اع��ل  ال��ق��وي  التن�شيق  مبينا 

ال���ب���ل���دي���ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ل��ف��ات احل�����ش��ا���ش��ة، مثل 

ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��الم يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 

والإره�������������اب وال����ت����ط����رف ب���الإ����ش���اف���ة 

والأزم��������ة يف  ال�������ش���وري،  ال�������ش���راع  اإىل 

املتعلقة  الإن�شانية  والق�شايا  ال��ع��راق، 

بالالجئني.

ح������واراً  ط������ورا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  واأك�������د 

���ش��ي��ا���ش��ي��اً م��ت�����ش��ق��ا، جت�����ش��د يف زي�����ارات 

ر����ش���م���ي���ة م����ت����ك����ررة ع���ل���ى امل�������ش���ت���وي���ني 

احلكومي والربملاين.

���ش��ري��ك��ا  ي���ع���ت���رب  الردن  اإن  وق�������ال 

اق���ت�������ش���ادي���ا م���ه���م���ا ل���روم���ان���ي���ا، ح��ي��ث 

����ش���اه���م���ت ال�����ع�����الق�����ات ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة-

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 

البلدين،  بني  والتجارية  القت�شادية 

خا�شاً  اه��ت��م��ام��اً  ت��ويل  ب���الده  ان  مبينا 

تو�شيع  وزي�����ادة  الق��ت�����ش��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 

وهي  الثنائية،  والتجارة  ال�شتثمارات 

عالقاتنا  اأج��ن��دة  على  ه��ام��ة  موا�شيع 

اخلارجية.

���ش��وق��ا  ي�����ش��ك��ل  الأردن  اإن  وا�����ش����اف 

ت�����ش��دي��ري��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا ل��روم��ان��ي��ا يف 

اإجمايل  بلغ   ،201٩ ع��ام  ففي  املنطقة، 

دولر  مليون   251.5 الثنائية  التجارة 

اأم���ريك���ي، و���ش��ه��دت اجت���اًه���ا ت�����ش��اع��دًي��ا 

املا�شية. ال�شنوات  خالل 

وبني ان ال�شركات الرومانية تتعاون 

م���ع ن��ظ��ريات��ه��ا الأردن�����ي�����ة، خ��ا���ش��ة يف 

قطاعات الت�شالت والطاقة والزراعة 

وال�����ش��ي��اح��ة، م�شريا  وال�����ش��ح��ة  وامل���ي���اه 

الرومانية  ال�شتثمارات  معظم  ان  اىل 

واملواد  ال�شناعة  على  ترتكز  الأردن  يف 

الغذائية واخلدمات.

وك�����ش��ف ال�����ش��ف��ري ان���ه ي��ج��ري ح��ال��ًي��ا 

ال�شفر  اإج����راءات  تب�شيط  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

عملية  تب�شيط  مت  حيث  البلدين،  بني 

ال���ت���اأ����ش���رية م����ن خ�����الل ن���ظ���ام ت��ق��دمي 

ال��ط��ل��ب��ات ع��رب الإن���رتن���ت، م�����ش��ريا اىل 

يخدم  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  اأن 

البلدين. م�شلحة 

ال��ت��ع��اون بني  ب��رن��ام��ج  وت���ط���رق اىل 

ال��ب��ل��دي��ن يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ف��رتة 

احل���ك���وم���ة  ان  وق�������ال   ،2024-201٩

الدرا�شية  املنح  ع��دد  رفعت  الرومانية 

م��ن��ح��ة   53 اإىل  الأردن�����ي�����ني  ل���ل���ط���الب 

يف ال�����ش��ن��ة )ب��ك��ال��وري��و���ص، م��اج�����ش��ت��ري، 

نحو  هناك  واأن  اخت�شا�ص(،  دك��ت��وراه، 

اجلامعات  من  تخرجوا  اأردين   13000

الرومانية.

ال�شفري  ا�شاد  كورونا،  وحول جائحة 

اخلارجية  وزارة  قدمته  ال��ذي  بالدعم 

رومانيا  مواطنا   161 لإع���ادة  الأردن��ي��ة 

ج��راء  الأردن  يف  ال�����ش��ب��ل  ب��ه��م  تقطعت 

ال���ت���داب���ري ال���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ال�����ش��ل��ط��ات 

لوقف انت�شار فريو�ص كورونا.

وا�شار اىل ان عدد اجلالية الرومانية 

ح�شل  ن�شمة،  الف   5 يبلغ  الردن  يف 

م��ع��ظ��م��ه��م ع���ل���ى اجل��ن�����ش��ي��ة الأردن����ي����ة 

اإىل  ي��ن��ت��م��ون  اأ����ش���رة،  ل��ت��اأ���ش��ي�����ص  نتيجة 

عائالت خمتلطة.

وق����ال ان ب����الده ت�����ش��ارك ب��ا���ش��ت��م��رار 

لتطوير  امل�شممة  ال�شيا�شات  تنفيذ  يف 

واأدائها  الدميقراطي  نظامها  وتعزيز 

الجتماعي والقت�شادي وبيئة الأعمال 

والعالقات اخلارجية وال�شراكات.

ان
ّ
االنباط- عم

ب���ح���ث ع�������ش���و جم���ل�������ص الأع����ي����ان 

امل���ه���ن���د����ص ����ش���خ���ر دودي���������ن، ام�������ص 

ال���ث���الث���اء، م���ع ال�����ش��ف��ري الي���ط���ايل 

م�شاركة  كا�شي�شي،  فابيو  ع��ّم��ان  يف 

ال����ربمل����اين  “املنتدى  يف  الأردن 

ال������دورة  ���ش��م��ن  كوفيد-1٩”،   -

ال�������ش���اد����ش���ة م�����ن م���ن���ت���دى ال��ب��ح��ر 

الأبي�ص املتو�شط، والذي من املُقرر 

الت�����ش��ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ي��ن��ط��ل��ق  اأن 

املرئي “زووم” اخلمي�ص املُقبل.

وب��������ح��������ث اجل��������ان��������ب��������ان خ�������الل 

ال�شفري  نائبة  ح�شرته  اللقاء،الذي 

جمل�ص  دار  يف  روم�������اري،  ف��ال��ريي��ا 

الأع�������ي�������ان، ج���م���ل���ة م�����ن ال��ق�����ش��اي��ا 

ع��ل��ى  امل���������ش����رتك،  اله����ت����م����ام  ذات 

راأ����ش���ه���ا ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ل��ت��خ��ط��ي 

خمتلف  على  كورونا  اأزمة  تداعيات 

القطاعات.

الأبي�ص  البحر  منتدى  ان  يذكر 

رفيعة  �شنوية  فعالية  هو  املتو�شط، 

اخلارجية  وزارة  تنظمها  امل�شتوى 

الإي��ط��ال��ي��ة ب��ال���ش��رتاك م��ع م��رك��ز 

ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث، وي��ه��دف اإىل 

ت�����ش��ج��ي��ع احل��������وار وال����ت����ع����اون ب��ني 

ال��ب��ح��ر  ال��ف��اع��ل��ة م���ن دول  اجل���ه���ات 

املتو�شط. الأبي�ص 

االنباط عمان

الأ���ش��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ا�شتقبل 

مكتبه،  يف  اخلراب�شة  عاطف  الدكتور 

ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن ال����دك����ت����ور ي��و���ش��ف 

الع�شكرية  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ائ��د  اخل��ط��ي��ب 

ال���رائ���د ح�شن  اجل��ن��وب��ي��ة، وب��ح�����ش��ور 

اخل������وال������دة رئ���ي�������ص ����ش���ع���ب���ة ال���ع���ل���وم 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة/ ج���ام���ع���ة احل�������ش���ني ب��ن 

طالل.

ب����داي����ة ال���ل���ق���اء رّح�������ب رئ��ي�����ص  يف 

اخلراب�شة  عاطف  الدكتور  اجلامعة 

ب���ال�������ش���ي���ف ال�����ك�����رمي، م���ب���ي���ن���اً ح��ج��م 

امل���ج���ه���ود ال���ع���ظ���ي���م ال������ذي ي���ق���وم ب��ه 

اجلي�ص العربي وعلى جميع الفرتات 

م����واج����ه����ة ج��ائ��ح��ة  وخ�������ش���و����ش���اً يف 

ك������ورون������ا، واجل�����ه�����ود ال����ت����ي ي��ب��ذل��ه��ا 

التعليم،  جم��الت  يف  العربي  اجلي�ص 

اإ�شتعداد  اخلراب�شة  الدكتور  بنّي  كما 

جامعة احل�شني بن طالل لتقدمي ما 

امل�شرية  يخ�ص  فيما  دع��م  م��ن  ميكن 

وتطلعات  لآم��ال  جت�شيدا  التعليمية، 

ق��ائ��د ال��وط��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين ابن احل�شني املعظم.

م����ن ج��ه��ت��ه ب�����نّي ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن 

ال����دك����ت����ور ي���و����ش���ف اخل���ط���ي���ب ق��ائ��د 

اإ�شتعداد  اجلنوبية  الع�شكرية  املنطقة 

احل�شني  جامعة  مع  للتعاون  اجلي�ص 

ب���ن ط���الل يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��الت 

وم���ن���ه���ا ت���ن���ف���ي���ذ زي����������ارات ل����وح����دات 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، كما 

ث��ّم��ن اخل��ط��ي��ب م��ا ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة 

الثقافة  ل�شعبة  ودع��م  ت�شهيالت  من 

الع�شكرية يف اجلامعة.

ال���رائ���د ح�شن  ال��ل��ق��اء  وحت����دث يف 

اخل������وال������دة رئ���ي�������ص ����ش���ع���ب���ة ال���ع���ل���وم 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة/ ج���ام���ع���ة احل�������ش���ني ب��ن 

احل�شني  ج��ام��ع��ة  دع��م  مبيناً  ط���الل، 

الع�شكرية  الثقافة  ل�شعبة  طالل  بن 

ال��ت��ي  يف اجل����ام����ع����ة، وال���ت�������ش���ه���ي���الت 

ق���دم���ت���ه���ا اجل����ام����ع����ة ل���ل�������ش���ع���ب���ة م��ن 

الدرا�شية  العملية  لت�شهيل  اإمكانيات 

ان�شجاما  بعد،  عن  للدرا�شة  وحتولها 

م��ع ال��واق��ع ال���ذي ف��ر���ش��ت��ه ال��ظ��روف 

الوبائية يف الوطن.

 مطالب بتحسين خدمات مركز 
صحي األميرة رحمة بمعان

 دراسة علمية بجامعة البترا تشير 
إلى تأثير مستخلص الزعتر على األجنة

 السفير الروماني: االردن عامل ثابت للتوازن واالعتدال في المنطقة

 رئيس جامعة الحسين بن طالل يستقبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية

 العين دودين والسفير اإليطالي يبحثان مشاركة االردن بالمنتدى البرلماني كوفيد19
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اأكاد اأجزم ان كل من قابلني من املر�شحني ملجل�س النواب ومنهم من فاز.. قالوا “يا 

اأكمل  اأن  ان��ه م�س ناق�شني ال م��ال وال ج��اه.. وك��ل ما اطمح له  ان��ت بتعرف  اآب��ا الليث.. 

النيابة القاتل من  قوة وح�شانة  اري��د فقط  ولكن  للمواطنني..  �شرف خدمتي  م�شرية 

اجل النا�س”..

وهنا اأت�شاءل واأقول.. اإن كان مو�شوع املال ال يهمكم.. اأفال يفرت�س فيكم اأن تقدموا 

رواتب اأول �شنة الأحد ال�شناديق اخلا�شة بجائحة كورونا؟!..

عليه  اقدمتم  ما  ف��اإن  للت�شويت..  لنا  وا�شتدراج  دعاية  حم�س  هو  قلتم  ما  كان  واإن 

هو م�شروع ا�شتثماري.. ويف االأعراف اال�شتثمارية.. هناك تكاليف تاأ�شي�س وهي ما قمتم 

�شنة  ت�شغيلية الأول  االإنتخابية وما لف لفيفها.. وهناك م�شاريف  الدعاية  بدفعه على 

اأن اأول �شنة �شتم�شونها حتت القبة هي بدل م�شاريف ت�شغيلية.. فما  مالية.. ولنعترب 

املانع باأن تقوموا بالتربع برواتبها الأحد ال�شناديق؟!.. 

- ثانيها اإىل اأ�شحاب الدولة واملعايل وال�شعادة جمل�س االأعيان..

امل��وق��ر.. هو  اأع�شاء جمل�شكم  اه��م �شفات  اإن من  واق��ول  ال�شرح..  اطيل يف  لن  وهنا 

اخلربة الطويلة يف جماالت العمل العام اأو اخلا�س واال�شتقرار املايل واحلكمة.. وغالبية 

من هم يف هذا املجل�س املوقر هم متقاعدون من منا�شب عليا..

فاأقول اأي�شا.. اأال ي�شتحق الوطن اأن تتربعوا براتب اأول �شنة الأحد ال�شناديق.. وتكتفوا 

برواتب تقاعدكم واأية خم�ش�شات اأخرى �شتح�شلون عليها من خالل املجل�س؟!.. 

- ثالثها اإىل اأع�شاء املجل�س االقت�شادي..

للم�شهد  ظ��ه��وره مت�شدرا  وع��دم  املجل�س  ه��ذا  وج��ود  م��ن  اإن��ن��ي م�شتغرب  ول��الأم��ان��ة 

بالتوازي مع م�شوؤويل ال�شحة يف هذا الظرف ال�شعب..

فاجلائحة لها تاأثريان �شبه متكافئني يف القوة.. التاأثري ال�شحي واالقت�شادي..

اأن ا�شمع او ا�شاهد خطة ا�شتثمارية ا�شرتاتيجية ببعديها ق�شري املدى  اأنتظر  فكنت 

وا�شحة  ت��ك��ون  اال�شتثمار  ولهيئة  للحكومة  ملزمة  تو�شيات  وك��ذل��ك  امل����دى..  وبعيد 

املعامل وقابلة للتطبيق وتظهر اآثارها االإيجابية على ار�س الواقع.. وكما يقال “من رد 

لتعاود  اأغلقت  التي  املوؤ�ش�شات  �شريع ينعك�س على  ب�شيء  ليتكم تتحفونا  �شرد”.. فيا  ما 

ن�شاطها.. وكذلك للتي على و�شك االإغالق.. واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه..

لك اهلل يا وطني..

حمى اهلل االأردن ملكا و�شعبا واأر�شا..

محمود الدباس

 ثالثة تساؤالت أوجهها بشكل مباشر.. 
أوالها إلى أصحاب السعادة النواب

 وزير التربية يطلع على االستعدادات لعقد الدورة التكميلية للتوجيهي

 وزير الزراعة يلتقي عددا من القطاعات في الزرقاء 

 وزير التنمية: أداء صندوق المعونة نموذج يحتذى به

 متخصصون يجمعون على أهمية تغيير األنماط الغذائية لتقليل نسبة السمنة

االنباط- عمان

بحث وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�شري النعيمي، مع 

اال�شتعدادات  الثالثاء،  ام�س  بالوزارة  العام  االمتحان  جلنة 

لعقد ام��ت��ح��ان ���ش��ه��ادة ال��درا���ش��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة / ال���دورة 

والثالثني  احل��ادي  يف  جل�شاته  اأوىل  تبداأ  ال��ذي  التكميلية، 

من �شهر كانون االول احلايل، وتنتهي يف ال�شاد�س ع�شر من 

طالبا   95451 مب�شاركة  يليه  ال���ذي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �شهر 

وطالبة.

واأك����د ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي ����ش���رورة االل���ت���زام ب���االإج���راءات 

و�شحة  �شالمة  ي�شمن  مب��ا  ال���دورة،  انعقاد  اث��ن��اء  ال�شحية 

تطبيق  خالل  من  االمتحان  على  القائمني  وجميع  الطلبة 

الربوتوكول ال�شحي الذي اأعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة 

امتحانية  بيئة  ايجاد  على  ال��وزارة  حر�س  اأكد  كما  ال�شحة. 

امل�شتلزمات  وكل  التدفئة  توفري  للطلبة، من خالل  مالئمة 

واأج��ه��زة  ال��ق��اع��ات  داخ���ل  ك��م��ام��ات وم��ع��ق��م��ات  ال�شحية م��ن 

قيا�س احلرارة.

رئي�س  التعليمية  لل�شوؤون  ال��وزارة  ع��ام  ام��ني  بني  ب��دوره، 

على  �شارفت  ال���وزارة  ان  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  اللجنة 

االن��ت��ه��اء م��ن اال���ش��ت��ع��ددات ال��الزم��ة لعقد االم��ت��ح��ان، مبينا 

امليدان  الراجعة من  للتغذية  بالغا  اهتماما  اللجنة تويل  ان 

ور�شدتها الوازرة خالل الدورة االمتحانية املا�شية.

وقال انه مت جتهيز غرفتي عمليات يف مركز الوزارة واإدارة 

وا�شتقبال  وجمرياته  االمتحان  �شري  ملتابعة  االمتحانات؛ 

املالحظات واال�شتف�شارات من الطلبة واملجتمع املحلي.

ب���دوره او���ش��ح م��دي��ر اإدارة االم��ت��ح��ان��ات ع��ل��ي ح��م��اد، اأن��ه 

وجتهيز  واملراقبني  القاعات  روؤ���ش��اء  اختيار  من  االنتهاء  مت 

القاعات الالزمة لعقد االمتحان يف جميع مديريات الرتبية 

تعمل على متابعة  الرقابية  الوزارة  ان فرق  والتعليم، مبينا 

هذه اال�شتعدادت ل�شمان �شالمة �شريها على اكمل وجه.

االنباط-الزرقاء

داودي�������ة  حم���م���د  ال������زراع������ة  وزي�������ر  زار 

ام�����س حم��اف��ظ ال����زرق����اء ووال���ت���ق���ى ن���واب 

�شناعة  غرفة  واع�شاء  ورئي�س  املحافظة 

التي  املوا�شيع  اه��م  اىل  وا�شتمع  ال��زرق��اء 

ت��خ�����س ال�����ش��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ع��ي��ق��ات 

والتحديات حيث اكد فار�س حمودة رئي�س 

النوعي  واالحت���اد  ال��زرق��اء  �شناعة  غ��رف��ة 

ف��اع��ل  ال���زراع���ة  وزارة  دور  ان  ل��ل��دواج��ن 

ظل  يف  الغذائية  ال�شناعات  دفع  يف  ومهم 

كافة  وت�شهيل  ال��ق��ط��اع  وت��ن��م��ي��ة  االزم����ات 

و�شال�شل  االن��ت��اج  ال���ش��ت��دام��ة  االج�����راءات 

التوريد .

وج����ال داودي�����ة ع��ل��ى ع���دد م���ن ���ش��رك��ات 

الدواجن وم�شانع االلبان والتقى مزارعي 

واك��د على  ال�شليل واحل��الب��ات  االب��ق��ار يف 

هذا  ودعم  احليوانية  للرثوة  املتابعة  دوام 

االم��ن  حم���ددات  �شمن  اال�شا�شي  القطاع 

وت�شهيل  تي�شري  ع��ل��ى  وال��ت��اك��ي��د  ال��غ��ذائ��ي 

االجراءات الناظمة لعمل القطاع. 

واكد توجيه دولة ب�شر هاين اخل�شاونة  

رئي�س جمل�س الوزراء على تذليل املعيقات 

وال��ت��ح��دي��ات وح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي مبا 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك  امل���ن���ت���ح اىل  ي�����ش��م��ن و�����ش����ول 

على  واحلفاظ  املنا�شبني  وال�شعر  باجلودة 

املزارع  ت�شم  التي  الزراعية  املعادلة  توازن 

وامل�شتهلك. والتاجر 

وا�شتمع داودية اىل عدد من املداخالت 

ال��ت��ي ت��خ�����س ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي م���ن قبل 

مو�شى  حممد  النائب  ثمن  حيث  ال��ن��واب 

وزير  قبل  من  الكبري  االإهتمام  الغويري 

للمطالبات  اال�شتجابة  و���ش��رع��ة  ال��زراع��ة 

امليدانية  واملتابعة  للمحافظة  واحل�شور 

املبا�شرة. فيما دعا النائب �شليمان القالب 

اان  م��وؤك��دا  ال���زرق���اء  ب�شيل  االه��ت��م��ام  اىل 

حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ت�����ش��م ال��ن�����ش��ب��ة االك��رب 

وحتتاج  واحلرجية  احليوانية  ال��رثوة  من 

ورد من  ك��ل  وم��ت��اب��ع��ة  االه��ت��م��ام  دوام  اىل 

مداخالت خالل اجلولة امليدانية.

ال��زرق��اء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  واك��د 

التعاون  زيادة  �شرورة  على  عليمات  احمد 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع ال��الم��رك��زي��ة اخل��ا���ش��ة 

اال�شواق  �شبط  وخا�شة  الزراعي  بالقطاع 

امل���رك���زي���ة واجن������از ال���ع���ي���ادات ال��ب��ي��ط��ري��ة 

املتنقلة. 

ك���اف���ة  م���ت���اب���ع���ة  اىل  ال�����وزي�����ر  وا������ش�����ار 

ال��ت��ح��دي��ات ���ش��م��ن رزن���ام���ة ع��م��ل وا���ش��ح��ة 

وت�����ش��ارك��ي��ة م��ع ن���واب امل��ح��اف��ظ��ة واع�����ش��اء 

والنقابات  واجلمعيات  املحافظة  جمل�س 

�شل�شلة  اىل  و�شوال  املحافظة  يف  املخت�شة 

من االجنازات املرتبطة بجدول زمني.

االنباط- عمان

رئي�س  االجتماعية  التنمية  وزير  ا�شاد   

الوطنية،  املعونة  �شندوق  ادارة  جمل�س 

لل�شندوق،  الرفيع  ب���االداء  املفلح،  اأمي��ن 

واع�����ت�����ربه من����وذج����ا ي���ح���ت���ذى وي���ت���وج���ب 

وال��ربام��ج  االدارات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ي��م��ه 

للوزارة. التابعة  املوؤ�ش�شات  يف  العاملة 

وذكرت الوزارة يف بيان ام�س الثالثاء، 

ان امل��ف��ل��ح وج���ه ر���ش��ال��ة اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر 

ال�������ش���ن���دوق مب��ن��ا���ش��ب��ة  ع�����ام  م����دي����ر  اىل 

ف����وزه ب��ج��ائ��زة اف�����ش��ل م�����ش��روع ح��ك��وم��ي 

ب���رن���ام���ج  امل���ج���ت���م���ع - م�������ش���روع  ل��ت��ن��م��ي��ة 

التميز  جوائز  �شمن   - التكميلي  الدعم 

يف  دورتها  عقدت  التي  العربي  احلكومي 

االمارات.

ال��ك��ب��ري يعرب  امل��ف��ل��ح ان االجن���از  واأك���د 

رفعة  الأج��ل  وال��ت��ف��اين  العمل  م��ق��دار  ع��ن 

النجاحات  هذه  على  للبناء  داعًيا  االردن، 

ل��ب��ن��اء م�شرية  ال���ق���درات  ه���ذه  وا���ش��ت��ث��م��ار 

لها. اأ�ش�س  التي  والنجاح  التقدم 

ك��م��ا دع���ا ال��ع��ام��ل��ني يف ال�����ش��ن��دوق اىل 

بالعمل  لالرتقاء  اجلهود  من  املزيد  بذل 

للمواطنني. خدمة  اف�شل  وتقدمي  العام 

العربي،  احلكومي  التميز  جائزة  وتعد 

م�شتوى  على  واالأك��رب  نوعها،  من  االأوىل 

ال���ت���ط���وي���ر  ال����ع����رب����ي يف جم������ال  ال����وط����ن 

احلكومي. املوؤ�ش�شي  والتميز  االإداري 

م��ظ��ل��ة  حت�����ت  اجل�����ائ�����زة  اإط��������الق  ومت 

ج��ام��ع��ة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، ب��ال�����ش��راك��ة بني 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 

وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االإداري�������ة، 

 5000 فيها  ناف�شت  ف��ئ��ة،   15 و�شملت 

1500 طلب تر�شح. م�شاركة، واأكرث من 

االنباط- عمان

التغذية  جمال  يف  متخ�ش�شون  اأجمع   

واحل��م��ي��ات ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��غ��ي��ري االأمن����اط 

االجتماعية  والعادات  وال�شلوكية  الغذائية 

املزمنة  واالأمرا�س  ال�شمنة  ن�شبة  لتقليل 

املجتمع. يف  لها  املرافقة 

موؤ�ش�شة  م��ن��ت��دى  ن��ظ��م��ه��ا  ح��واري��ة  ويف 

ع��ب��د احل��م��ي��د ���ش��وم��ان ال��ث��ق��ايف، ب��ال��ت��ع��اون 

لدعم  ���ش��وم��ان  احلميد  عبد  ���ش��ن��دوق  م��ع 

“ال�شمنة  ب����ع����ن����وان  ال���ع���ل���م���ي،  ال���ب���ح���ث 

ف��ي��ه��ا  و������ش�����ارك  املزمنة”،  واالأم������را�������س 

الدكتور  واحل��م��ي��ات  التغذية  اخت�شا�شي 

التغذية  وب��روف��ي�����ش��ور  ارم��ل��ي��ة،  اأب���و  ن��اج��ي 

وال���ت���غ���ذي���ة ال���ع���الج���ي���ة ال����دك����ت����ور ح��ي��در 

ال���دوم���ي، واأدارت����ه����ا اخ�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة 

ومت  م�شرب�س،  رب��ى  ال��دك��ت��ورة  واحل��م��ي��ات 

ب��ث��ه��ا م�����ش��اء اأم�������س االث���ن���ني ع���رب م��ن�����ش��ة 

)ال��ف��ي�����س  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وم��وق��ع  )زووم( 

ب�����وك(، دع�����وا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ورا���ش��م��ي 

اىل  االأردن  يف  ال�������ش���ح���ي���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ات 

االع��������رتاف ب��ال�����ش��م��ن��ة ك���م���ر����س م���زم���ن، 

ه��ذا  علمية يف  واأب��ح��اث  درا���ش��ات  واإج����راء 

امل��ج��ال، ل��و���ش��ع اخل���ط واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

منها. للحد  املنا�شبة 

راأ���س  على  ال�شمنة  و�شع  اىل  دع��وا  كما 

للتخفيف  االأردن  يف  ال�شحية  االأول��وي��ات 

م���ن االم���را����س امل��زم��ن��ة، وت���وف���ري ال��وق��ت 

امل��ال��ي��ة على امل��ري�����س واحل��ك��وم��ة.  وال��ك��ل��ف 

م�شطلح  اأن  اىل  ال��دوم��ي  الدكتور  واأ���ش��ار 

اأ���ش��ب��ح م��ن��ت�����ش��را االآن يف  ج��ائ��ح��ة ال�����ش��م��ن��ة 

كورونا  جائحة  وانت�شار  ظهور  مع  العامل 

االأ���ش��خ��ا���س  ع��ل��ى  �شلبية  اآث����ار  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا 

التي  ال�شمنة  اأو  ال���وزن  ب��زي��ادة  امل�����ش��اب��ني 

بالعديد  الرتباطها  الع�شر  مر�س  تعترب 

واأمرا�س  كال�شكري  املزمنة  االمرا�س  من 

اأمرا�س  وبع�س  ال�شرايني  وت�شلب  القلب 

ال�شرطان.

وبني اأن ما بني عام 1980 - 2013، 

الن�شاء  بني  ال�شمنة  انت�شار  معدل  ارتفع 

من  الذكور  وبني  باملئة،   38 اإىل   30 من 

نحو  بلغت  بزيادة  اأي  باملئة،   37 اىل   28
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وه���ذه  ب��امل��ئ��ة   10

للقلق. تدعو  كبرية  اأرقام 

بح�شب  ان���ه  ال���دوم���ي،  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

 3 ت��ق��ري��ب��ا  االأردن  يف  ي���وج���د  ال���درا����ش���ات 

4 م�شابات بال�شمنة، ورجل  ن�شاء من بني 

اىل  م�شريا  بال�شمنة،  2م�شاب  من  واحد 

ت�����ش��اوي ال��ن�����ش��ب��ة ب��ال�����ش��م��ن��ة ب���ني ال��رج��ال 

والن�شاء.

ال�����ش��م��ن��ة ب��ني  ان��ت�����ش��ار  اأ�����ش����ار اىل  ك��م��ا 

ي��وج��د م�شاب  اأن��ه  اإذ  وال�����ش��ب��اب،  االأط��ف��ال 

�شن  �شباب حتت   4 بال�شمنة بني كل  واحد 

عاما.  20
على  لل�شمنة  ال�شلبي  التاأثري  اإىل  ولفت 

اجل��ه��از امل��ن��اع��ي يف اجل�����ش��م م��ن ال��ن��واح��ي 

ال�شمنة  عن  ينتج  اأنه  اإىل  م�شريا  الطبية، 

اختالالت  ي�شاحبها  هرمونية  اختالالت 

م��ن��اع��ي��ة واأث�����ر ���ش��ل��ب��ي ل���رتاك���م االأن�����ش��ج��ة 

االن�شان. عند  املناعة  جهاز  على  الدهنية 

اأب���و رميلة  ال��دك��ت��ور  م��ن ج��ه��ت��ه، ع���رف 

الدهون يف اجل�شم،  زيادة يف  باأنها  ال�شمنة 

ج�����ش��م  يف  ال����ده����ون  زادت  اذا  ان����ه  م��ب��ي��ن��ا 

25 باملئة من الوزن فاإنه يعد  الرجل عن 

 30 ع��ن  ال��ن�����ش��اء  ع��ن��د  زادت  واإذا  ���ش��م��ي��ن��ا، 

�شمينة. فتعد  باملئة 

واأرج�������ع اأب�����و رم���ي���ل���ة زي������ادة ال������وزن اأو 

ال����ع����وام����ل  م�����ن  ال����ع����دي����د  اىل  ال�������ش���م���ن���ة 

ولي�س  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  البيئية  وامل���وؤث���رات 

ف��ق��ط االخ����ت����الالت ال��ه��رم��ون��ي��ة وم���ي���زان 

الوراثية  العوامل  اأن  اإىل  م�شريا  الطاقة، 

)االي�س  كذلك  املجال،  هذا  دورا يف  تلعب 

العمر،  يف  بالتقدم  يتاأثر  الذي  املنخف�س( 

وكميات  االجتماعية  ال��ع��ادات  اىل  اإ�شافة 

ال��ط��ع��ام واأمن����اط احل��ي��اة احل��دي��ث��ة وع��دم 

مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة واحل��رك��ة وال��ت��غ��ريات 

املجتمع  �شحة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه��ا  البيئية 

اأهمية  اىل  واأ�شار  واالجتماعية.  النف�شية 

ال���ع���ادات  االأب����ن����اء  ت��ع��ل��ي��م  االأ�����ش����رة يف  دور 

من  للوقاية  ال�شحية  الغذائية  واالأمناط 

الفتا  �شحتهم،  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�شمنة 

ال��غ��ذاء  ���ش��ن��دوق  يت�شمن  ان  اأه��م��ي��ة  اىل 

ال�شحي  الغذاء  للطفل،  اليومي  املدر�شي 

و�شطائر  واخل�شروات  كالفاكهة  املتوازن 

الدهون. قليلة  او  خالية  �شحية 

ال������دك������ت������ورة م���������ش����رب���������س اأ���������ش��������ارت يف 

النظام  اىل  العودة  اأهمية  اىل  مداخالتها 

ال�����ش��ح��ي  وال����ع����رب����ي  االأردين  ال����غ����ذائ����ي 

الغذائية  والعنا�شر  باخل�شروات  والغني 

امل��ه��م��ة ل��ل��ج�����ش��م، واالب��ت��ع��اد ع��ن االأط��ع��م��ة 

ال��ده��ون يف  ت��راك��م  ت�شبب  ال��ت��ي  اجل��اه��زة 

عليها. واالدمان  اجل�شم 

 القبض على 3 مطلوبين خطيرين 
في البادية الشمالية وجرش

 أبناء السلط يطلقون مبادرة »قدوتنا سيدنا 
وسالمتنا بكمامتنا« لمكافحة فيروس كورونا

االنباط- عمان

اجلنائي  البحث  اإدارة  م��رت��ب��ات  األ��ق��ت   

امل�شنفني  م��ن  ا���ش��خ��ا���س   3 ع��ل��ى  القب�س 

باخلطريين يف البادية ال�شمالية وجر�س.

مديرية  با�شم  االعالمي  الناطق  وقال 

االم���ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��الث��اء، انه 

وم���ن خ���الل احل��م��الت االم��ن��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة 

اخلطريين  خا�شة  املطلوبني  اال�شخا�س 

اجلنائي  البحث  ادارة  متكنت  فقد  منهم، 

يوم  ال�شمالية  ال��ب��ادي��ة  �شرطة  وم��دي��ري��ة 

ام�����س االث���ن���ني، م���ن ال���ق���اء ال��ق��ب�����س على 

اث���ن���ني م���ن امل��ط��ل��وب��ني اخل���ط���ريي���ن ب��ع��د 

بط  و�شُ داخلهما،  ك��ان��ا  موقعني  مداهمة 

بحوزة احدهما �شالح ناري اوتوماتيكي.

ويف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، ج���رت م��داه��م��ة 

اح���د امل��ن��ازل ب��ع��د ال��ت��اأك��د م��ن وج���ود اح��د 

امل��ط��ل��وب��ني داخ���ل���ه، ح��ي��ث اب����دى م��ق��اوم��ة 

���ش��دي��دة ل��ل��ق��وة االم��ن��ي��ة، وق����ام مب��ح��اول��ة 

ا���ش��ت��خ��دام ���ش��الح��ه ال���ن���اري، اال ان���ه متت 

�شالحان  بحوزته  بط  و�شُ عليه  ال�شيطرة 

ناريان.

االنباط-ال�سلط

اأبناء مدينة ال�شلط بالتعاون مع  اأطلق �شباب 

يف  املجتمعية  ال�شرطة  و  ال��ك��ربى  ال�شلط  بلدية 

حمافظة البلقاء مبادرة اجتماعية توعوية للحد 

من انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

و اأعلن رئي�س بلدية ال�شلط الكربى املهند�س 

البلقاء  حمافظة  �شرطة  مدير  و  خ�شمان  خالد 

الدكتور العميد تامر املعايطة عن اإطالق املبادرة 

و  البلدي  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  بح�شور 

�شباب مدينة ال�شلط

 وت���ه���دف امل����ب����ادرة اإىل ت���وزي���ع ال���ك���م���ام���ات و 

ب���رو����ش���ورات ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة االل���ت���زام 

بالتباعد و التعقيم امل�شتمر و ارتداء الكمامات 

 ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى ذل���ك ���ش��اح��ب اجل��الل��ة امللك 

عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم 

على اأهمية الكمامة يف الوقت احلايل اإىل حني 

اإيجاد لقاح لهذا الفريو�س.

اإن الهدف  األقاها  وقال اخل�شمان خالل كلمة 

االأوىل  القدوة  نتبع  اأن  املبادرة  االأ�شا�س من هذه 

يف هذا الوطن و هو جاللة امللك عبداهلل الثاين 

اأطلق م��ب��ادرة مهمه  اب��ن احل�شني املعظم وال���ذي 

و�شحتة  امل��واط��ن  �شالمة  على  املحافظة  هدفها 

الفريو�س يف  وانت�شار  العدوى  �شبح  واإبعاد  واأمنه 

هذا الوطن 

ولي�س اكرب من اأن يكون االأردنيني �شفا واحدا 

يف جمابهة مثل هكذا خماطر 

و نحن اليوم والب�شرية جمعا نتعر�س لفريو�س 

�شجل اأرقام فلكية يف العدوى واأرقام عالية بالوفيات 

و كعادته جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم ال 

يرتك اأمر لل�شدفة وال للفزعة ولكنه دائما كان و 

�شيبقى و �شي�شعى اأن تكون املبادرات حقيقية 

قدوتنا  كمامتك  يف  )�شالمتك  نعلنها  واليوم 

�شيدنا(

ال�شيافة  وح�شن  بالكرم  ال�شلط  كعادتها  و   

البلقاء  حمافظة  �شرطة  مديرية  ملدير  وتكرميا 

العميد مازن املعايطة مت تكليفه من رئي�س بلدية 

ال�شلط الكربى باإعالن اإنطالقة املبادرة،

و يف كلمة األقاها العميد تامر املعايطة مدير 

�شرطة حمافظة البلقاء قال 

اأه��ايل  يقدم  و  �شيفها  تكرم  ال�شلط  كعادتها 

ال�شلط ن�شامى ون�شميات هذا اليوم مفهوماً رائعاً و 

ح�شارياً ملعنى االأمن املجتمعي. واأن رجال االأمن و 

املجتمع �شركاء يف حتقيق االأمن و االأمن ال�شحي.

و هذا اليوم تكرم علينا اإخوانا يف مبادرة اأبناء 

ال�شلط بتعاون وت�شارك مع ال�شرطة املجتمعية يف 

ا�شتجابة لنداء  املبادرة  العام الإجن��اح هذه  االأم��ن 

ال��ث��اين ابن  جاللة القائد االأع��ل��ى امللك ع��ب��داهلل 

احل�شني املعظم يف حتقيق الوعي ال�شحي باأعلى 

ه��ذه اجلائحة  لنجتاز  االأردن  اأبناء  ل��دى  درجاته 

معا وبهمةاجلميع  

)وعليه وب�شم اهلل وعلى بركة اهلل نعلن انطالق 

هذه املبادرة(

امل���ب���ادرة ح��م��زه عوامله  امل��ت��ح��دث با�شم  وق���ال 

ال�شلط  مدينة  �شباب  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم 

الذين لبوا نداء جاللة امللك 

ون�شكر جميع االأجهزة االأمنية و بلدية ال�شلط 

الكربى 

و فريق ال�شلط راي����درز ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة و 

جميع اجلهات واالأ�شخا�س 

الذين �شاركوا و دعموا هذه املبادرة 

واكد عوامله نحن يف هذه املبادرة منثل �شباب 

ال�شلط و نعك�س �شورة ال�شلط واأبنائها بالتزامنا 

بالتباعد و ارتداء الكمامات.

االربعاء   2 / 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    2   /  12  / 2020

 االنباط-عمان

املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  اأطلقت 

واالت�������س���االت »اإن���ت���اج« وجم��ل�����س ال�����س��رك��ات 

درا���س��ة  خطة  ج��و«،  اب�����س  »���س��ت��ارت  النا�سئة 

»خ��ري��ط��ة ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة االأردن����ي����ة« 

ب���ه���دف االرت����ق����اء ب���االب���ت���ك���ار ال�����س��ب��اب��ي يف 

اململكة.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ع��ن اإن���ت���اج ام�����س 

ال���ث���اث���اء، مت��ك��ن��ت اإن����ت����اج م���ن ال��ت��ح�����س��ري 

الإط���������اق اخل����ري����ط����ة ب����دع����م م�����ن ����س���رك���ة 

مكونة  ا���س��ت�����س��اري��ة  وجل��ن��ة  االأردن  اأوراجن 

وزارات  م��ن  وك��ل  ال��ع��ه��د  ويل  موؤ�س�سة  م��ن 

والتخطيط  وال��ري��ادة،  ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد 

وال��ت��ع��اون ال����دويل، وال�����س��ب��اب، ف�����س��ًا عن 

اال�ستثمار  وهيئة  االأردين  الريادة  �سندوق 

االأردنية.

ت�������س���ن���ي���ف  اإىل  ال������درا�������س������ة  وت������ه������دف 

ال�������س���رك���ات ال���ن���ا����س���ئ���ة ����س���م���ن ال���ق���ط���اع���ات 

ال���رئ���ي�������س���ي���ة وال���ف���رع���ي���ة ك��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واالألعاب،  ال�سحية،  والتكنولوجيا  املالية، 

وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ال������زراع������ي������ة، واالأم���������ن 

وغريها  اال�سطناعي،  والذكاء  ال�سيرباين، 

م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، ح�����س��ب��م��ا ي��ن��درج 

كل منها. حتت 

م�سروع  ودع���م  بطلب  ال��درا���س��ة  وج���اءت 

بتمويل  االب��ت��ك��ار«  »م�ساحة  االأردن  اأوراجن 

مليون  3ر7  قيمته  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن 

الرقمي  واالقت�ساد  االبتكار  لتحفيز  يورو 

يف االأردن.

وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل���دي���ري���ن جل��م��ع��ي��ة 

اإن ه��ذه  ب�����س��ار ح���وام���دة،  ال���دك���ت���ور  اإن���ت���اج، 

ال�سركات  اإبراز وترويج  املبادرة �ستعمل على 

اإطاقها  �سيتم  ال��ت��ي  اخل��ري��ط��ة  خ��ال  م��ن 

العاملية. واملقارنات  املمار�سات  على  بناًء 

ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��رة  وب��ي��ن��ت 

وامل���������س����وؤول����ي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة واالت���������س����ال 

رنا  املهند�سة  االأردن،  اأوراجن  لدى  املوؤ�س�سي 

درا���س��ة  �سابقا  اأج���رت  اأوراجن  اأن  ال��دب��اب��ن��ة، 

توفري  ب��ه��دف  اإن��ت��اج  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ال��ري��ادي��ة  بالبيئة  ل��ارت��ق��اء  وا���س��ح��ة  روؤى 

اململكة. يف 

االنباط-عمان

اأكد مدير عام �سريبة الدخل واملبيعات 

اأب�����و ع��ل��ي ان ارت����ف����اع حت�����س��ي��ات  ح�����س��ام 

ال������دائ������رة ج������اء ن���ت���ي���ج���ة ل���اإ����س���اح���ات 

ال�سريبي  التهرب  ومكافحة  ال�سريبية 

الذي تقوم به الدائرة.

اإن ارتفاع  وقال يف بيان ام�س الثاثاء، 

���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات امل��ح�����س��ل��ة م���ن ج��م��ي��ع 

�سريبة  ا�ستبعاد  ب��ع��د  واخل��دم��ات  ال�سلع 

امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة خ��ال 

اىل  العام  هذا  االوىل من  الت�سعة  اال�سهر 

1.994 م��ل��ي��ار دي��ن��ار يف ح��ن ك��ان��ت خ��ال 

م��ق��داره  م��ا   2019 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س 

1.891 مليار دينار وبن�سبة ارتفاع )%5(.

مت  التح�سيات  زي���ادة  اأن  على  و���س��دد 

ال�سريبي  اج����راءات اال���س��اح  م��ن خ��ال 

وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي واإج�����راء 

التح�سيل  كفاءة  رفع  و  �سريبية  ت�سويات 

ال�سريبية  ال��ق��اع��دة  تو�سيع  و  ال�سريبي 

حيث جاء ذلك تطبيقا للنهج احلكومي.

1.994 مليار دينار تحصيالت ضريبة المبيعات باستثناء 
النفطية حتى نهاية أيلول

 االنباط-عمان

ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  اأق��رت 

بالتعاون مع موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكرين 

الأف���راد  ج��دي��دا  انتاجيا  م�سروعا   39 مت��وي��ل 

املتقاعدين الع�سكرين.

وق���ال وزي���ر التخطيط وال��ت��ع��اون ال��دويل 

نا�سر ال�سريدة، اإن التمويل ياأتي �سمن حزمة 

م�ساريع برنامج تعزيز االنتاجية االقت�سادية 

االقرا�سية  املحفظة  و�سمن  واالجتماعية، 

لتمويل  ال������وزارة  واأ���س�����س��ت��ه��ا  �سممتها  ال��ت��ي 

وتنفيذ م�ساريع اإنتاجية �سغرية مدرة للدخل 

وموفرة فر�س عمل للمتقاعدين الع�سكرين 

وابناء املجتمعات املحلية.

واأ����س���ار ال�����س��ري��دة اىل اأن ال�����وزارة ر���س��دت 

خال االع��وام 2018-2020 ، 3 ماين دينار 

خم�س�سات  م��ن  االق��را���س��ي��ة  املحفظة  ل��ه��ذه 

ب���رن���ام���ج ت���ع���زي���ز االن���ت���اج���ي���ة االق��ت�����س��ادي��ة 

واالجتماعية الذي تديره الوزارة.

وا���س��اف ان���ه مت مت��وي��ل 623 م�����س��روع��ا يف 

قبل  و�سيتم  اململكة،  وحمافظات  الوية  كافة 

واق��رار  متويل  من  االنتهاء  العام  ه��ذا  نهاية 

ح���وايل 50 م�����س��روع��ا ا���س��اف��ي��ا ج��دي��دا، حيث 

���س��ي��ت��م ت��وف��ري م����اال ي��ق��ل ع���ن 1100 ف��ر���س��ة 

وابناء  الع�سكرين  للمتقاعدين  دائمة  عمل 

املجتمعات املحلية يف خمتلف املناطق.

امل�ساريع  لهذه  التمويل  ان  الوزير  واو�سح 

ال��ق��ر���س احل�����س��ن و�سيتم  ب��اأ���س��ل��وب  ���س��ي��وف��ر 

ت��ق��دمي ك��اف��ة ال��ت�����س��ه��ي��ات ال���ازم���ة لنجاح 

وا���س��ت��دام��ة ه��ذه امل�����س��اري��ع ب���دءا م��ن درا���س��ات 

الدعم  ا�سكال  وتقدمي  االقت�سادية  اجل��دوى 

ال��ف��ن��ي واال���س��ت�����س��اري وال��ت��دري��ب��ي ان تطلب، 

والت�سغيل  التنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  اىل  ب��اال���س��اف��ة 

للوزارة  التابعة  »ارادة«  مراكز  لها من خال 

واملنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة.

وب���ن ان���ه يف ���س��وء االق���ب���ال امل��ت��زاي��د من 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ن ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 

عمل  لفر�س  وموفرة  للدخل  م��درة  انتاجية 

يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ف�����اإن ال������وزارة 

ت��در���س حاليا زي���ادة راأ����س م��ال ه��ذه املحفظة 

االق���را����س���ي���ة مب��ل��ي��ون دي���ن���ار ا����س���ايف يف ع��ام 

االنتاجية  ت��ع��زي��ز  ب��رن��ام��ج  خ���ال  م��ن   2021

يزيد  م��ا  لتمويل  واالجتماعية  االقت�سادية 

ع���ن 300 م�����س��روع ان��ت��اج��ي ج���دي���د وال���ت���زام 

الوزارة با�ستدامة هذه املحفظة.

وا�����س����اد ال�������س���ري���دة ب���ال���ت���ع���اون احل��ق��ي��ق��ي 

املتقاعدين  وموؤ�س�سة  ال��وزارة  بن  ما  واملثمر 

ال���ع�������س���ك���ري���ن وك������وادره������ا ل����دع����م م�����س��اري��ع 

انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفر�س العمل 

املجتمعات  واب��ن��اء  الع�سكرين  للمتقاعدين 

املحلية.

م��ن  داأب�������ت  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ان  ي���ذك���ر 

االقت�سادية  االنتاجية  تعزيز  برنامج  خال 

املتقاعدين  ���س��راك��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ة  ب��ن��اء  ع��ل��ى 

وتنفيذ  لتمويل   2004 ع��ام  منذ  الع�سكرين 

م�����س��اري��ع ان��ت��اج��ي��ة جل��م��ع��ي��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن 

حت�سن  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  م��ن  الع�سكرين 

امل�����س��ت��وى امل��ع��ي�����س��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، وت��ق��دمي 

ال���دع���م ال��ف��ن��ي واال����س���ت�������س���اري وال��ت��دري��ب��ي 

تعزيز  يف  للم�ساهمة  قدراتهم  لرفع  ال���ازم 

دوره��م بهذا املجال، حيث مت من خال هذه 

انتاجيا  م�سروعا  ل���87  منح  تقدمي  ال�سراكة 

للجمعيات  ا�ستهاكيا  �سوقا   43 ان�ساء  ودع��م 

عملت  الع�سكرين  للمتقاعدين  التعاونية 

550 فر�سة عمل،  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ت��وف��ري  على 

وا�ستفاد منها ب�سكل غري مبا�سر حوايل 5000 

من اأع�ساء اجلمعيات التعاونية للمتقاعدين 

الع�سكرين.

 االنباط-عمان

غرفتي  اإدارة  جمل�سي  واأع�����س��اء  رئي�س  اك��د 

�سناعة االأردن وعمان، اأهمية لقاء رئي�س الوزراء 

القطاع  ممثلي  م��ع  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور 

ال�سناعي، م�ساء االأثنن والذي بحث التحديات 

مبا  االأردن��ي��ة،  ال�سناعة  ت��واج��ه  التي  واملعيقات 

املتوفرة  الكبرية  الفر�س  ا�ستغال  م��ن  ميكن 

لديها.

ل��غ��رف��ة �سناعة  ���س��ح��ف��ي  ب��ي��ان  و����س���ددوا يف 

ا�ستغال  ���س��رورة  على  الثاثاء،  ام�س  االأردن، 

ق������درات ال�����س��ن��اع��ة االأردن�����ي�����ة وال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا، 

والو�سول اىل االأ�سواق العاملية ب�سكل اأكرب.

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  وق��ال 

ال�سناعي  القطاع  »اإن  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

وي�سهم  االنتاج وحمرك منوها،  دول  اأ�سا�س  هو 

الناجت  م��ن  باملئة   25 ي��ق��ارب  مب��ا  مبا�سر  ب�سكل 

املحلي االجمايل، فيما ت�سكل �سادراته 93 باملئة 

من اإجمايل ال�سادرات الوطنية«.

واأ�ساف ان املنتج االأردين ي�سل اإىل الأكرث من 

142 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، يف حن ان 

اال�ستثمارات يف القطاع ال�سناعي �سكلت ما يزيد 

على 65 باملئة من اإجمايل اال�ستثمارات امل�سجلة 

يف االأردن خال العقد املا�سي.

ولفت املهند�س اجلغبري اإىل م�ساهمة القطاع 

األ��ف   250 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت�سغيل  ال�����س��ن��اع��ي يف 

عامل وعاملة ي�سكلون ُخم�س القوى العاملة يف 

االأردن.

واأ���س��ار اىل ال���دور امل��ح��وري وامل��ه��م لل�سناعة 

االأردن�����ي�����ة يف ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات ال�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة 

ت�ستحوذ  ال��ت��ي  وال��ب�����س��ائ��ع  ال�سلع  خمتلف  م��ن 

من  باملئة   42 ن�سبته  ما  على  الوطنية  املنتجات 

خال  جليا  ظهر  ذل��ك  ان  م��وؤك��دا  احتياجاتها، 

اأزمة جائحة فريو�س كورونا.

واك���د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري ���س��رورة تخفي�س 

الق�سايا  اأب��رز  بانها  اعتربها  التي  االإنتاج  كلف 

قلقا  زالت متثل  وما  ال�سناعي،  للقطاع  املوؤرقة 

له، وتوؤثر على تناف�سية املنتج املحلي �سواء داخل 

او خارج اململكة.

واو����س���ح ان خ��ف�����س ك��ل��ف االن���ت���اج وخ��ا���س��ة 

ال��ط��اق��ة ل���ه ان��ع��ك��ا���س��ات ع��ل��ى زي�����ادة ال�����س��ادرات 

واالأ���س��رع  االأب���رز  امل��ح��رك  تعترب  ال��ت��ي  الوطنية 

ت�سغيل  عن  ف�سًا  االقت�سادي،  النمو  لتحقيق 

االأردنين وحتفيز النمو االقت�سادي يف اململكة.

املعاملة  م��ب��داأ  تطبيق  ���س��رورة  ع��ل��ى  و���س��دد 

ال�سناعة  اأب��رز مطالب  باأنه ما زال ميثل  باملثل 

اجلوهرية، وخا�سة يف حال وجود عقبات اإدارية 

واجرائية حتول دون ان�سياب ال�سلع االأردنية اىل 

اأي من االأ�سواق العاملية.

وق�����ال: ن��ت��ط��ل��ع اىل ����س���رورة وج����ود ���س��راك��ة 

ح��ق��ي��ق��ي��ة وم�������س���ت���م���رة م����ع احل���ك���وم���ة ت��ن��ف��ي��ذا 

للتوجيهات امللكية ال�سامية باالهتمام والرتكيز 

على مفهوم دولة االنتاج واالعتماد على الذات، 

مبداأ  اإىل  للو�سول  �ساملة  ا�سرتاتيجية  وب��ن��اء 

الناجتة  الفر�س  وتعزيز  ال���ذات  على  االعتماد 

خال جائحة كورونا ومبا يعزز منعة االقت�ساد 

االأردين وتوفري فر�س عمل جديدة لاأردنين.

ولفت املهند�س اجلغبري اىل اأن ال�سراكة بن 

ق�سايا،  اأي��ة  االأ�سا�س يف معاجلة  القطاعن هي 

م���وؤك���دا ا���س��ت��ع��داد ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي لتقدمي 

معاجلة  ح���ال  يف  وال��ن��م��و  للت�سغيل  ال��ت��زام��ات 

التحديات اجلوهرية التي مت�س عمله.

الغذائية  ال�سناعات  بدوره، اكد ممثل قطاع 

يف غرفة �سناعة االأردن حممد اجليطان، قدرة 

النمو والتو�سع،  الغذائية على  ال�سناعات  قطاع 

ي�سل  حيث  ال�سناعية،  القطاعات  اأب���رز  وب��ان��ه 

ويوظف  دينار  مليار  5ر4  من  اأك��رث  اىل  انتاجه 

60 الف عامل.

و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى خم��رج��ات 

اج��راءات  والتي حددت  الغذائي  الت�سنيع  جلنة 

القطاع  تناف�سية  برفع  ت�سهم  نوعية  وتو�سيات 

حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، ف�����س��ًا ع��ن حت��دي��ده��ا لفر�س 

امل�سافة  القيمة  �سا�سل  تعزز  نوعية  ا�ستثمار 

للقطاع.

م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ن مم��ث��ل ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  يف  وامل��ح��ي��ك��ات  اجل��ل��دي��ة 

قادري، اجنازات قطاع اجللدية  ايهاب  املهند�س 

وامل��ح��ي��ك��ات ع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��د االأخ����ري وو���س��ول 

مليار  4ر2  ي��ق��ارب  م��ا  اىل  ال�سنوية  ���س��ادرات��ه��ا 

ان��ت��اج��ي��ا  ف��رع��ا   27 ل��ن��ح��و  وا���س��ت��ح��داث��ه  دوالر، 

مبختلف املحافظات.

القت  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  اأزم����ة  اأن  ول��ف��ت اىل 

ب��ظ��ال��ه��ا ع���ل���ى ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ات اجل��ل��دي��ة 

واملحيكات واوقفت منوه املت�سارع خال ال�سنوات 

كبرية  �سلبية  تداعيات  معها  وحملت  االأخ���رية، 

لتبني  ملحة  احل��اج��ة  وا�سبحت  ال��ق��ط��اع،  على 

وتنفيذ اجراءات فورية وقائية.

يف  التعدينية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  وا�سار 

غرفة �سناعة االأردن الدكتور معن الن�سور، اىل 

اأن قطاع ال�سناعات التعدينية حقق نتائج غري 

جائحة  خ��ال  والت�سويق  االن��ت��اج  يف  م�سبوقة 

من  والتعاون  الت�ساركية  بف�سل  وذل��ك  كورونا، 

خمتلف اجلهات احلكومية.

واكد احلاجة ال�سرتاتيجية حمدثة للقطاع 

ق��درات  ا�ستغال  مب��ق��دوره��ا  ي��ك��ون  ال�سناعي، 

اىل  والو�سول  عليها،  والبناء  املحلية  ال�سناعة 

االأ�سواق العاملية ب�سكل اأكرب، ف�سًا عن �سرورة 

وبيئة  للتناف�سية  العاملية  التقارير  اىل  النظر 

يف  واال�ستثمار  االأع��م��ال  بيئة  ومتكن  االأع��م��ال 

اململكة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ل���ف���ت مم���ث���ل ق����ط����اع ال��ت��ع��ب��ئ��ة 

والتغليف يف غرفة �سناعة االأردن حكيم ظاظا، 

خمتلف  يف  مهم  انتاج  كعن�سر  القطاع  دور  اىل 

القطاعات الفرعية، مبينا ان التغليف اجليد هو 

املحلية  االأ�سواق  اىل  والو�سول  الت�سويق  اأ�سا�س 

اليها  ت�سعى  التي  التناف�سية  وحتقيق  والعاملية 

ال�سناعة االأردنية.

للتعبئة  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  دور  ع��ل��ى  و����س���دد 

ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  م�����س��اع��دة  يف  وال��ت��غ��ل��ي��ف 

وب��اأن��ه  منتجاتها،  وت��غ��ل��ي��ف  ت�ساميم  ل��ت��ط��وي��ر 

ا�سبح مركزاً رائداً على م�ستوى الوطن العربي 

و�سرورة دعمه لارتقاء بعمله اأكرث واكرث.

م���ن ج��ان��ب��ه، دع����ا مم��ث��ل ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

املهند�س  االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  يف  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

اح��م��د ال��ب�����س، اىل ����س���رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد 

م�����س��اري��ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة ���س��خ��م��ة ت�����س��م��ن ان��ت��اج 

وت�سهيل  االأردن،  يف  وال��ف�����س��ف��ور  ال��ن��ي��رتوج��ن 

وتخفي�س عملية ح�سول ال�سناعة املحلية على 

الغاز حتى ت�ستطيع التو�سع يف انتاجها ومناف�سة 

الدول االجنبية.

كما �سدد ممثل قطاع ال�سناعات البا�ستيكية 

املهند�س  االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  يف  وامل��ط��اط��ي��ة 

عاء ابو خزنة، على �سرورة خف�س كلف االنتاج 

وخا�سة الكهرباء، والتي ت�سكل عبئا مالياً كبريا 

ان��ت��اج  عن�سر  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ب��ا���س��ت��ي��ك،  مل�سانع 

رئي�سا.

ولفت ابو خزنة اىل دور �سركة بيت الت�سدير 

و�����س����رورة دع����م ع��م��ل��ه��ا ل��ل��ت��م��ك��ن م���ن االرت���ق���اء 

اىل  والو�سول  باململكة،  الت�سديرية  بالعمليات 

االأ�سواق العاملية وتو�سعة القاعدة الت�سديرية.

عمان  �سناعة  غرفة  نائب  اأ���س��ار  جهته،  م��ن 

عمل  ا�ستمرارية  �سرورة  اىل  اخل�سري،  احمد 

القطاع ال�سناعي خال اجلائحة، وان اي حظر 

او اإغاق للمن�ساآت ال�سناعية، يوؤثر على فر�سها 

ب��االأ���س��واق  امل�سرتين  بع�س  وخ�����س��ارة  الت�سدير 

العاملية.

تمويل 39 مشروعا انتاجيا جديدا للمتقاعدين العسكريين

صناعة األردن وعمان تدعوان الستغالل قدرات الصناعة الوطنية

الخولي رئيسا للمجلس الوطني 
لألمن السيبراني

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 6 ماليين دينار

هيئة االتصاالت: لم يتم تزويدنا لآلن 
بطلب مكتمل من الشركة المتقدمة 

لرخصة الُمشّغل الرابع

االنباط-عمان

�سدرت االإدارة امللكية ال�سامية بتعين 

ط���م���وح ���س��م��ي��ح ت��وف��ي��ق اخل�����ويل رئ��ي�����س��ا 

ال�����س��ي��رباين  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 

ا���س��ت��ن��اداً  وذل���ك   ،2020/11/23 اع��ت��ب��اراً 

ق��ان��ون االأم���ن  امل����ادة )3/اأ( م��ن  الأح��ك��ام 

ال�سيرباين رقم 16 ل�سنة 2019.

 االنباط-عمان

الثاثاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

6.9 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت����داول 

على 2739 عقدا بقيمة تداوالت اإجمالية 

بلغت 6 ماين دينار. 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

0.05 باملئة مقارنة  1572، بن�سبة  النقطة 

مع اغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

51 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   27 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

23 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط-عمان

االت�ساالت  قطاع  تنظيم  هيئة  اأك��دت 

ام�����س ال���ث���اث���اء، اأن����ه مل ي��ت��م ت��زوي��ده��ا 

ب��ط��ل��ب م��ك��ت��م��ل ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة م���ن قبل 

ال�����س��رك��ة االأردن���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت بطلب 

�سبتمرب/اأيلول  يف  الرابع  امل�سّغل  رخ�سة 

.2020

مع  االجتماع  مت   ” الهيئة:  واأ�سافت 

وت��و���س��ي��ح جميع  ال�����س��رك��ة،  امل��ع��ن��ي��ن يف 

والتنظيمية  الفنية  واملتطلبات  احليثيات 

ال����ازم����ة؛ ل��ت��م��ك��ن ال��ه��ي��ئ��ة م���ن درا���س��ة 

يتم  املنا�سب، ومل  القرار  واتخاذ  الطلب، 

هذه  حتى  مكتمل  بطلب  الهيئة  ت��زوي��د 

اللحظة”.

ي��ذك��ر ان ال��ه��ي��ئ��ة اأع��ل��ن��ت ر���س��م��ي��ا عن 

اأردن��ي��ة  �سركة  م��ن  ر�سميا  طلبا  ت�سّلمها 

وتكنولوجيا  االت�����س��االت  قطاع  يف  تعمل 

اأيلول/   13 املعلومات، ولها بعد عاملي. يف 

���س��ب��ت��م��رب احل���ايل،ح���ي���ث اأب�����دت ال�����س��رك��ة 

رغبتها يف احل�سول على تراخي�س الزمة 

متنقلة  ات�����س��االت  �سبكة  واإدارة  الإن�����س��اء 

الرابع  اجليل  تقنيات  با�ستخدام  عامة، 

.)4G(

املحلي  ال�����س��وق  ب��ح��اج��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

“حتديد  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة،  ق��ال��ت  راب���ع  مل�سّغل 

مل�سّغل  اململكة  يف  االت�ساالت  �سوق  حاجة 

راب���ع يعتمد ع��ل��ى ع���دة ع��وام��ل حت��دده��ا 

املناف�سة  توافر  حيث  من  ال�سوق  طبيعة 

جميع  يف  وانت�سارها  واخلدمات  الفاعلة 

امل��ن��اط��ق، ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ق��ي��م اأي 

ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����س ج���دي���دة وف���ق���اً ل��ه��ذه 

التاأثري يف  انعكا�سها على  املحاور، ومدى 

.“ ال�سوق �سلباً و اإيجاباً 

إنتاج وستارت ابس جو يطلقان دراسة خريطة الشركات الناشئة األردنية

اتفاقية بين أبو غزالة والرمز الدولي 
بالبرمجة وتكنولوجيا المعلومات

 االنباط-عمان

وق��������ع م������رك������ز ط��������ال اأب����������و غ�����زال�����ة 

الرمز الدويل االأردين  للمعرفة، و�سركة 

تعاون  اتفاقية  امل��ع��ل��وم��ات،  لتكنولوجيا 

للتدريب يف جمال الربجمة وتكنولوجيا 

املعلومات.

الثاثاء،  ام�س  بيان  املركز يف  واو�سح 

ل��ل��ت��ع��اون يف عقد  ت��ه��دف  االت��ف��اق��ي��ة  ان 

�سركة  تقدمها  التي  التدريبية  ال��دورات 

»ال���رم���ز ال����دويل« يف جم���االت ال��ربجم��ة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات واالت�������س���االت 

الرقمي،  والتحول  االإلكرتوين  والتعليم 

العماء  الأعمال  حقيقية  قيمة  الإ�سافة 

م����ن خ�����ال ت���زوي���ده���م ب����اأح����دث ح��ل��ول 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات واالت���������س����االت 

واأكرثها موثوقية على م�ستوى العامل.

ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  االتفاقية  ووق��ع 

وامل��دي��ر  ب�سيوين،  ال���دويل ���س��اح  ال��رم��ز 

زيد  غ��زال��ة،  اأب���و  ط��ال  مل��رك��ز  التنفيذي 

املجايل.

واأعرب ب�سيوين عن اعتزازه بال�سراكة 

العاملية«  غزالة  اأبو  »طال  مع جمموعة 

املحلي  املجتمع  خ��دم��ة  يف  وم�ساهماتها 

ك��اف��ة حمافظات  امل��دن��ي��ة يف  وامل��وؤ���س�����س��ات 

اململكة لبناء قدرات اأفرادها.

التعاون  هذا  اأهمية  املجايل  اأك��د  فيما 

ممكنة  �سريحة  اأك��رب  خدمة  اإىل  الهادف 

املهنية  الكفاءة  لرفع  املحلي  املجتمع  من 

واالت�����س��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  يف جم��ال 

على  قادرين  وجعلهم  الرقمي  والتحول 

امل��ن��اف�����س��ة ب�����س��ك��ل اأك�����رب يف ����س���وق ال��ع��م��ل 

تكنولوجيا  ح��ل��ول  ب���اأح���دث  وت��زوي��ده��م 

واالت�ساالت. املعلومات 



االعالين
07

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 389 ( تاريخ 2020/8/30 الموافقة 
 /2019/326/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
احد ( المتضمن : الموافقة على استحداث والغاء شوارع ضمن 

حوض رقم 
) 6 ( تلعة هليل الغربي وكما هو موضح على المخطط في 
منطقة ) احد ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/10/4 تاريخ   )  498  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/571/ صويلح ( المتضمن : الموافقة 
على الغاء اجزاء من شارع ضمن حوض ) 7 ( ابو القرصان وكما هو موضح 
المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث  المخطط   نسخة  على 
المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) صويلح ( اثناء الدوام الرسمي 
ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين 
حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 486 ( تاريخ 2020/9/27 الموافقة على ايداع المخطط 
 : المتضمن  القويسمة(   /2020/856/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على استحداث شارع ضمن القطعة رقم ) 612 ( حوض رقم 
) 3 ( ابو صوانه وكما هي موضحه على نسخة المخطط  حيث يمكن 
لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية 
لمنطقة ) القويسمة ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
اذا كان هناك ما  الرسمية وجريدتين محليتين حتى  الجريدة  االعالن في 
يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  البحث على موقع  المخطط مدار  االطالع على  وكما يمكنهم 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
التعديلي  المخطط  ايــداع  على  الموافقة   2020/10/4 تاريخ   )  497  ( رقم 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/570/ صويلح  ( المتضمن : الموافقة على تحويل 
صفة استعمال جزء من القطعة رقم ) 31 ( وجزء من القطعة رقم ) 33 ( حوض 
) 6 ( البلد من سكن ) د ( الى تجاري عادي ضمن سكن ) د ( وباحكام خاصة – فتح 
القطع مع  الحسين – شريطة توحيد  بنت  التجاري على شارع االميرة هيا  ابواب 
القطعة رقم ) 30 ( من نفس الحوض وفرض تعويض بواقع ) 50 ( خمسون 
دينار / م2 الواحد من مساحة االجزاء المحوله الى تجاري باالستناد للمادة ) 47 ( 
من قانون التنظيم حيث يمكن  لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في 
مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) صويلح ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من 
تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما 
يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار 

الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة االلكتروني 

www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 380 ( تاريخ 2020/8/23 الموافقة على ايداع المخطط 
 : المتضمن   ) اليرموك   /2020/99/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
المدينه   )  33  ( حوض   )  1562  ( رقم  القطعة  اعطاء  على  الموافقة 
حكم خاص – اعتماد منسوب القطعة من الطريق ) 4 (م استنادا لقرار 
اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 2095 ( تاريخ 2019/9/8 وكما هو موضح 
على نسخة المخطط  حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط 
الدوام  اثناء   ) اليرموك   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  مكتب  في  المذكور 
الرسمية  الجريدة  في  االعالن  نشر  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي 
وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم 
اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة 

السالفة الذكر .  
االمانة  البحث على موقع  المخطط مدار  االطالع على  وكما يمكنهم 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها 
على  الموافقة   2020/9/20 تاريخ   )  451  ( رقم  بقرارها  قررت 
 ) اليرموك  أ ع /2019/97/   ( التنظيمي رقم  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على الغاء جزء من شارع ضمن حوض ) 33 ( 
على  موضح  هو  وكما  السرور  وادي   )  20  ( رقم  حي  المدينة 
المخطط في منطقة ) اليرموك ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا 
الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة    ) 24( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/9/20 تاريخ   )  457  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/179/ ابونصير ( المتضمن : الموافقة 
على استحداث شارع ضمن حوض ) 10 ( اصهي الفقير وكما هو موضح على 
نسخة المخطط  حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور 
في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) ابو نصير( اثناء الدوام الرسمي ولمدة 
شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية 

في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 401 ( تاريخ 2020/8/30 الموافقة على ايداع المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2017/304/ احد ( المتضمن : الموافقة 
على على الغاء الطريق المار من القطعة رقم ) 723 ( حوض ) 3 ( رجم 
هو  وكما  الحوض  نفس  من   )  142  ( رقم  القطعة  من  وجزء  مسلم 
على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  المخطط  حيث  نسخة  على  موضح 
اثناء   ) احد   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  مكتب  في  المذكور  المخطط 
الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية 
وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم 
اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة 

السالفة الذكر .  
االمانة  البحث على موقع  المخطط مدار  االطالع على  وكما يمكنهم 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 499 ( تاريخ 2020/10/4 الموافقة على ايداع المخطط 
 : المتضمن   ) بدران  شفا   /2020/593/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على الغاء جزء من شارع ضمن حوض ) 2 ( المقرن  وكما هو 
على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  المخطط  حيث  نسخة  على  موضح 
المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) شفا بدران ( اثناء 
الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية 
وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم 
اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة 

السالفة الذكر .  
االمانة  البحث على موقع  المخطط مدار  االطالع على  وكما يمكنهم 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 518 ( تاريخ 2020/10/19 الموافقة على المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2019/512/ زهران ( المتضمن : الموافقة على تغيير 
صفة استعمال القطعة رقم ) 1643 ( حوض ) 22 ( الملفوف الشرقي من 
سكن ) أ ( الى مكاتب بأحكام خاصه  وكما هي مدونه على نسخة المخطط 
وحسب قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 3412 ( تاريخ 2018/11/11 وكما 
التنفيذ  موضع  ووضعه   ) زهران   ( منطقة  في  المخطط  على  موضح  هو 
استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية

 �سركة عالء غيث ووليد احمد

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )101842 ( 

بتاريخ 2011/6/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) ٢٠٠١٥٤٨٠٩(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة بيان املرعي و�سريكها 

 وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم ) 113969( بتاريخ 2016/6/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/1

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  بيان ابراهيم علي املرعي  م�سفيا 

لل�سركة .

باأن عنوان امل�سفي : طرببور / قرب وزارة ال�سحة / ت:  علما 

0798187687

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠١73٤٠6(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ن�سال امل�ساعلة و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2019/7/17 حتت الرقم )20287( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/9 

ربه  عبد  علي  ه�سام  املحامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

امل�ساعلة  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : معان – وادي مو�سى – و�سط البلد – 

ت: 0796241149

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة جني قطان و�سريكتها  

 )  69625( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2004/1/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠٠6٤٤٠7(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة امين �سر�سور و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

2004/4/27 قد تقدمت بطلب  حتت الرقم )70975( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/21

�سر�سور   جميل  خليل  اأمي��ن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   / احل��ج��ر  وادي   / ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796789998

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/1/30 ت��اري��خ   )141  ( رق��م  ب��ق��راره   ق��رر  ق��د  الع��ل��ى 

�سمن   ) 12م   ( �سعة  �سارع  م�سار  تعديل  خمطط   على  املوافقة 

احلو�س رقم ) 6 ( املداوير ومن ارا�سي بلعما .

يف بلدية بلعما اجلديدة / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية لتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق 

ومكاتب بلدية بلعما اجلديدة وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة 

التنظيم يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن / للمرة االوىل
تعلن بلدية الرويشد الجديدة عن 

طرح عطاء ) خلطة اسفلتية (
فعلى من يرغب من ذوي الخت�سا�س الدخول يف العطاء مراجعة البلدية ل�سراء ن�سخ 

العطاء ح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة وفق ال�سروط التالية :

مدة العمل ) 90 ( مائة يومًا تقومييًا ومن تاريخ ا�سدار امر مبا�سرة العمل .

ان يكون ت�سنيف املقاول املتقدم للعطاء فئة ) رابعة او ثالثة ( ان�ساء و�سيانة طرق 

دائرة  من  او م�سدقة  ا�سلية  املفعول  �سارية  ا�سفلتية  ( خلطات  ثانية  او  ثالثة   ( او 

العطاءات احلكومية .

تقدمي كفالة دخول العطاء ) بنكية ( او �سيك م�سدق با�سم ال�سركة ومببلغ 

) 9000 ( ت�سعة الف دينار .

ثمن ن�سخة العطاء ) 200 ( مائتان دينارا غري م�سرتدة ولن متنح ال ل�ساحب ال�سركة 

او من يفو�سه خطيا .

غرامة قدرها ) 250 ( مائتان وخم�سون دينارًا لكل يوم تاأخري .

البلدية غري ملزمة باأقل ال�سعار ويحق للبلدية الغاء العطاء وبدون بيان ال�سباب .

ال�ساعة   )2020/12/9  ( املوافق   ) الربعاء   ( يوم  هو  العرو�س  ل�سراء  موعد  اخر 

الثانية ظهرًا .

لي��داع  موعد  اخ��ر  ب��اأن  علمًا   ، اجلديدة  الروي�سد  بلدية  مبنى  يف  العرو�س  ت��ودع 

العرو�س هو يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف من �سباح يوم الثالثاء املوافق 

) 2020/12/22 ( وهو نف�س موعد فتح العطاء .

اجور العالنات مهما تكررت على من ير�سو عليه العطاء .

محمد عايد مطر الغياث
رئيس بلدية الرويشد الجديدة

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : مختار احمد مشتاق احمد

الرقم الوطني :  ٨٠٠33١١١3٥

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة طارق ابو ر�سوان 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18034 ( بتاريخ 2014/9/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سويكي   ون��زار  �سالح  مامون  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )74833( بتاريخ 

2005/3/14  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مامون �سالح ونزار ال�سويكي

اإىل �سركة : نزار ال�سويكي و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف / قاسم 

علي قاسم العمري

نظرا لتغيبك عن العمل يف موؤ�س�سة 

تزيد  ملدة  املا�سية  الناقة  عالمة 

عذر  دون  متتالية  ايام  ع�سرة  عن 

 28  ( امل��ادة  اىل  وا�ستنادا  م�سروع 

الردين  العمل  قانون  من   ) ه�   /

عملك  مركز  اىل  بالعودة  ننذرك 

خالل مدة اق�ساها ثالثة ايام من 

وخالفا  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

لذلك تعترب فاقد لوظيفتك .

املنذرة :مؤسسة عالمة 

االناقة املاسية

الربعاء   2 / 12 / 2020

اعالن طرح مزاودة رقم ) ١ / ٢٠٢٠ (
صادر عن وزارة الصحة للمرة الثانية

م�ست�سفى  حرم  داخل  كافترييا  تاجري  اتفاقية  بخ�سو�س   )  2020  /  1  ( رقم  مزاودة  طرح  عن  ال�سحة  وزارة  تعلن 

احل�سني ال�سلط اجلديد .

 فعلى من يود ال�سرتاك يف املزاودة من ذوي  الخت�سا�س مراجعة ق�سم العطاءات يف مديرية البنية وال�سيانة ) 

الطابق الثامن ( يف مبنى وزارة ال�سحة ل�ستالم ال�سروط للمزاودة مقابل ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة 

5% ( من قيمة عر�سه او مل يفقط  وكل من ل يرفق بعر�سه �سيكا م�سدقا او كفالة مالية ومبغلف منف�سل بقيمة ) 

ال�سعار الفرادية واملبلغ الجمايل يرف�س عر�سه .

مالحظة :

اجور الن�سر على من ير�سو عليه املزاودة مهما تكرر الن�سر .

يبداأ بيع ن�سخ املزاودة من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة  الواحدة ظهرًا .

اخر موعد لل�سراء يوم الثالثاء املوافق 2020/12/8

اخر موعد ليداع العرو�س ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2020/12/15

تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) ال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الديوان العام .

يحق للوزارة الغاءاملزاودة بدون ابداء ال�سباب .

االمني العام / املكلف
رئيس لجنة الشراء املحلية
الدكتور عمار نعيم الشرفا

اعالن دعوة اجتماع

املوافق  ال�سبت  يوم  لالجتماع  للحزب  العام  املوؤمتر  اع�ساء  اقوى  اردن  حزب  امني  يدعو 

2020/12/19 ال�ساعة الرابعة م�ساء وذلك ملناق�سة جدول العمال التايل :

مناق�سة واقرار التقرير املايل والداري لعام 2019 .

انتخاب اع�ساء املجل�س املركزي .

ما ي�ستجد من اعمال .

ونظرا للظرف الوبائي ولقانون الطوارئ �سيكون الجتماع عرب من�سة زوم من خالل الرابط 

التايل :

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73719920535?pwd=

VTJwYXJnVnFRVmk4L2IzZnc2dDVHUT09

Meeting ID: 737 1992 0535

Passcode: hGpL5x



الدويل
 80 الأربعاء  2/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

حذرت فل�سطني من خطورة املرحلة احلالية، 

ال��ت��ي ت�سبق رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

ترامب، على خيار حل الدولتني

وامل����غ����رب����ني  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وق������ال������ت 

اليمني احلاكم  اإن  �سيا�سي  بيان  الفل�سطينية يف 

م�ساريعه  تنفيذ  يف  ال��زم��ن  ي�سابق  اإ���س��رائ��ي��ل  يف 

وخم��ط��ط��ات��ه ال���س��ت��ع��م��اري��ة ) ( ع��ل��ى ح�����س��اب 

الفل�سطينيني وحقوقهم

وحلفاوؤه  الإ�سرائيلي  اليمني  يبذل  واأ�سافت 

ل�ستغالل  م�ستطاع  جهد  ك��ل  امل�ستوطنني  م��ن 

الفرة املتبقية على وجود )الرئي�س الأمريكي( 

لتحقيق هذا  الأبي�س  البيت  ت��رام��ب يف  دون��ال��د 

الغر�س

وم��ع ف���ورز امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي ج��و بايدن 

التي  الن��ت��خ��اب��ات  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات  برئا�سة 

جرت يف 3 نوفمرب/ت�سرين ثاين املا�سي، يتوقع 

يناير/  20 الأب��ي�����س يف  البيت  ت��رام��ب  ي��غ��ادر  اأن 

كانون ثاين املقبل

وحت���دث���ت اخل���ارج���ي���ة ع���ن ت��و���س��ي��ع وتعميق 

ب��وؤر ا�ستيطانية  اإق��ام��ة  لال�ستيطان مبا يف ذل��ك 

بالهدم  واإخ���ط���ارات  ه���دم  وعمليات   )  ( ج��دي��دة 

الغربية  ال�سفة  يف  وامل���ن���ازل  امل��ن�����س��اآت  ل��ع�����س��رات 

املحتلة

واأ������س�����ارت اإىل وج������ود ت�����س��ع��ي��د م��ل��ح��وظ يف 

اع����ت����داءات امل��ت��ط��رف��ني ال��ي��ه��ود ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

ويف  املحتلة،  القد�س  يف  والإ���س��الم��ي��ة  امل�سيحية 

للم�سجد  امل��ت��وا���س��ل��ة  الق���ت���ح���ام���ات  م��ق��دم��ت��ه��ا 

الأق�سى

وت�ساءلت اخلارجية الفل�سطينية اأين �سيقود 

ه��ذا الأم���ر ح��ل ال��دول��ت��ني، ح��ق �سعبنا يف دولته 

وحقه يف تقرير م�سريه؟!

وي��ع��ار���س احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي الأم��ري��ك��ي، 

ال����ذي ينتمي ل��ه ب���اي���دن، وال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

ذلك  ع��ن  ع��رب  كما  ال�ستيطان،  نف�سه،  املنتخب 

خالل حملته النتخابية

وي��خ�����س��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

املوؤيدون لل�سالم، اأن تعمد احلكومة الإ�سرائيلية 

اإىل اإق��رار م�ساريع ا�ستيطانية �سخمة يف مدينة 

عام  اإ���س��رائ��ي��ل  احتلتها  ال��ت��ي  ال�سرقية،  ال��ق��د���س 

1967، قبل تن�سيب الإدارة الأمريكية اجلديدة

وحذرت حركة ال�سالم الآن الإ�سرائيلية غري 

يف  ال�ستيطان  ر�سد  يف  املتخ�س�سة  احلكومية، 

اأك��رب عدد  اإمكانية فر�س  الأرا���س��ي املحتلة، من 

مم��ك��ن م���ن احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى الأر�������س ق��ب��ل تغيري 

الإدارة الأمريكية

اأم���ا منظمة ع��ري ع��ام��ي��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة غري 

يف  ال�ستيطان  بر�سد  املتخ�س�سة  احل��ك��وم��ي��ة، 

اإن  املا�سي،  الثالثاء  فقالت،  ال�سرقية،  القد�س 

احلكومة الإ�سرائيلية ك�سفت عن نيتها يف ت�سريع 

م�ساريع البناء ال�ستيطاين يف الأيام الأخرية من 

اإدارة ترامب

ول��ف��ت��ت يف ه���ذا ال�����س��دد اإىل م�����س��ادق��ة جلنة 

التخطيط اللوائية الإ�سرائيلية يف القد�س، على 

هار  م�ستوطنة  يف  ا�ستيطانية  وح���دة   540 ب��ن��اء 

حوماه على اأرا�سي جبل اأبو غنيم، جنوبي القد�س

و���س��ب��ق ذل����ك، ن�����س��ر وزارة ال��ب��ن��اء والإ���س��ك��ان 

الإ�سرائيلية يف 15 من ال�سهر اجلاري، مناق�سات 

م�ستوطنة  يف  ا�ستيطانية،  وح����دة   1257 ل��ب��ن��اء 

جفعات هاماتو�س على اأرا�سي بلدة بيت �سفافا يف 

جنوبي القد�س

االنباط-وكاالت

اأن  املقرر  من  وف��ا-   2020-12-1 ابيب  تل 

الإ�سرائيلية )متمثلة يف كتلة  املعار�سة  تقدم 

م�سروع  الأرب��ع��اء،  ال��ي��وم  تيلم(،  عتيد-  ي�س 

الإ�سرائيلية الكني�ست  قانون حلل 

اأن حزبي  ال��ع��ربي��ة،   13 ال���� ال��ق��ن��اة  وذك���رت 

ل�سالح  �سي�سوتان  والعمل  لفان”  “كحول 
ق����ان����ون ح����ل ال���ك���ن���ي�������س���ت، ال�������ذي ���س��ت��ق��دم��ه 

املعار�سة غدا

“كحول  ح���زب  زع��ي��م  اإن  ال��ق��ن��اة،  وق��ال��ت 

الثالثاء،  اليوم  �سيعلن  غانت�س،  لفان” بيني 

حل  لقانون  تاأييده  ع��ن  �سحفي،  م��وؤمت��ر  يف 

عتيد،  ي�س  كتلة  �ستقدمه  ال���ذي  الكني�ست، 

م�سرية اإىل اأن وزراء حزب العمل يف احلكومة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة احل���ال���ي���ة ق����د اأع���ل���ن���وا ان��ه��م 

�سي�سوتون ل�سالح قانون حل الكني�ست غدا

ون����ق����ل����ت ال����ق����ن����اة ع�����ن رئ����ي���������س ال���������وزراء 

“اإن  ق��ول��ه:  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

�سد  �ست�سوت  الربملانية  الليكود  ح��زب  كتلة 

م�سروع قانون حل الكني�ست غدا”

الئ��ت��الف  اأن اخل��الف��ات يف  واأ����س���ارت اىل 

احل���ك���وم���ي ح����ول امل�������س���ادق���ة ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ع���ام���ة ق���د ت������وؤدي اىل ح��ل 

الكني�ست واحلكومة الإ�سرائيليتني، والتوجه 

مبكرة لنتخابات 

االنباط-وكاالت

قال موقع املونيتور ، نقال عن م�سادر مطلعة، 

اإن رئي�س جهاز املخابرات الوطنية الركي هاكان 

ف���ي���دان، اأج�����رى حم���ادث���ات ���س��ري��ة م��ع م�����س��وؤول��ني 

اإ�سرائيليني، يف اإطار جهود اأطلقتها تركيا لتعزيز 

العالقات مع اإ�سرائيل

عدم  �سريطة  للموقع،  م�سادر،  ثالثة  واأك���دت 

ذكر اأ�سمائهم، اأن عدة اجتماعات جرت يف الأ�سابيع 

الأخرية، مع اجلانب الركي، كان واحدا منها على 

الأقل مع هاكان فيدان، لكن امل�سادر مل حتدد مكان 

عقدها وقال اأحد امل�سادر اإن احلركة بني البلدين 

من  اأي  يف  �سفري  ه��ن��اك  يكن  مل  ول��ك��ن  م�ستمرة، 

اعر�ست  2018، عندما  مايو  اأي��ار/  منذ  البلدين 

تركيا على الهجمات الإ�سرائيلية على غزة واحتجت 

على نقل ال�سفارة الإ�سرائيلية اإىل القد�س

واأف��اد املونيتور باأنه ُيعتقد اأن فيدان عقد عدة 

ملناق�سة  امل��ا���س��ي،  القبيل يف  ه���ذا  م��ن  اج��ت��م��اع��ات 

املخاوف الأمنية امل�سركة يف �سوريا وليبيا من بني 

اأمور اأخرى، لكن امل�سادر قالت اإن اجلولة الأخرية 

كانت تهدف -حتديدا- رفع العالقات اإىل م�ستوى 

ه��ن��اك قلقا  اأن  امل��ون��ي��ت��ور  ت��ق��ري��ر  وي��ذك��ر  ال�سفري 

القادمة  بايدن  اإدارة جو  اأن  اأنقرة من  متزايدا يف 

عدوانية  ب���  و�سفها  م��ا  م��ع  ت�ساهال  اأق���ل  �ستكون 

الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان

منف�سلة  غ���ارات  بثالث  تركيا  قيام  اإىل  ولفت 

واإر���س��ال   ،2016 ع��ام  منذ  ال�سوريني  الأك����راد  �سد 

واأذربيجان،  اإىل ليبيا  ال�سوريني  القوات واملرتزقة 

و�سرق  اإيجة  اليونان يف مياه بحر  وم��ا ح��دث مع 

البحر الأبي�س املتو�سط وي�سري التقرير كذلك اإىل 

اأن القلق الركي الأك��رب يتمثل يف اأن��ه، على عك�س 

الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب، ل��ن يحمي ب��اي��دن تركيا 

من العقوبات، ب�سبب �سرائها �سواريخ )اإ�س -400( 

الرو�سية، ولن يتغا�سى عن دور بنك خلق يف ت�سهيل 

جتارة الذهب غري امل�سروعة مبليارات الدولرات 

وقال م�سدر: الرا�سخ الآن لدى الأتراك هو اأن 

لدى  حظوة  يك�سبهم  �سوف  اإ�سرائيل  مع  التعامل 

فريق بايدن

االنباط-وكاالت

ال�سجن  رف��ي��ق��ات  حت����رر  دون  ح���ري���ة  “كل   

املحررات  كل  فيها  تت�سارك  حقيقة  منقو�سة”، 

ال��ل��وات��ي ي��خ��رج��ن م��ن ب���اب ال�����س��ج��ن، وخلفهن 

“عيون وقلوب” اأتعبها ال�سوق واحلزن، ويحدوها 
الأم��ل نحو حرية قريبة تخل�سهن من عذابات 

العتقال  حمملة بر�سائل من الأ�سريات وذكريات 

عن التعذيب يف زنازين “امل�سكوبية”، واإجراءات 

ال�سجانني خلنق احلركة الأ�سرية، تعود الأ�سرية 

خميم  يف  عائلتها  ح�سن  اإىل  غ��و���س  اأب���و  مي�س 

ق��ل��ن��دي��ا ���س��م��ال ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، ب��ع��د ح��رم��ان 

الحتالل لها منهم ملدة 15 �سهراً

تقول  و�سفها”،  ميكن  ل  �سعبة  “حلظات 
مي�س عن اللحظات وال�ساعات الأخ��رية لها بني 

الأ�سريات، قبل اأن يفرج عنها

تروي مي�س “لُقد�س الإخبارية”، عن اأ�سعب 

العتقال:  ف��رة  خ��الل  تتذكرها  التي  امل��واق��ف 

“قبل الإفراج عن الأ�سرية �سماح جرادات، قالت 
لها الأ�سرية �سروق دويات املحكومة بال�سجن ملدة 

15 عاماً: ميكن اأظل يف ال�سجن بعدك 10 �سنني، 

ومي��ك��ن ت��ت��ذك��روين اأو م��ا ت��ت��ذك��روين ك��ل اللي 

بتمناه اأكون معكم واأعي�س احلياة”

اإىل  تتحول  الب�سيطة  احلياتية  “الأ�سياء 
الأ�سرى  حياة  مي�س  تلخ�س  ال�سجن”،  يف  حلم 

والأ�سريات، وهم ينا�سلون يومياً للح�سول على 

�سجون  اإدارة  مت��اط��ل  ب�سيطة،  اإن�سانية  ح��ق��وق 

الح��ت��الل يف منحها ل��ه��م، وت��ق��ول: الأ���س��ريات 

ا�ستطعنا موؤخراً بعد جهود ون�سالت، اأن يدخلن 

بالفتيات،  اخلا�سة  و”امل�سابك”  “الدبابي�س” 
وهي اأ�سياء ب�سيطة يف نظر النا�س، لكنها يف حياة 

اأ�سغر الأ�سياء، كبرية  الأ�سريات املحرومات من 

ولها قيمتها

ع��دة  الأ����س���ريات  ل���دى  اأن  اإىل  وت�����س��ري مي�س 

مطالب، اأهمها اإغالق معرب “�سجن ال�سارون”، 

ال��ذي يحتجز الحتالل فيه الأ���س��ريات اللواتي 

ظ��روف  يف  اجل���دد،  واملعتقالت  التحقيق  ينهني 

تت�ساعف  واأ���س��اف��ت:  قا�سية  واإن�سانية  �سحية 

م��ع��ان��اة الأ�����س����رية يف امل��ع��رب م���ع وج����ود �سجناء 

ج��ن��ائ��ي��ني يف ال���غ���رف امل����ج����اورة ل���ه���ن، وه�����وؤلء 

يتعمدون اإطالق ال�ستائم والألفاظ النابية وخلق 

ظروف �ساغطة على الأ�سريات

الكامريات من  باإزالة  الأ�سريات  كما تطالب 

حيث  “الدامون”  �سجن  يف  “الفورة”  ���س��اح��ة 

يحتجزهن الحتالل، ت�سيف مي�س، “لأن فيها 

انتهاكاً خل�سو�سيات الأ�سريات وتنغي�ساً عليهن”

وت���ق���ول: ح��ل��م ك���ل اأ����س���رية اأ���س��ب��ح اأن ت��رى 

ال�سم�س بحريتها، خا�سة اأن الق�سم الأكرب منهن 

اأن ينعمن بال�سوء، دون  حمجبات، ومن حقهن 

اأن تكون هناك كامريات تنتهك حريتهن املقيدة 

الحتالل  اأن  مي�س  واأو���س��ح��ت  بال�سجن  اأ���س��اًل 

ل ي��ك��ت��ف��ي ب��ال��ت�����س��ي��ي��ق ع��ل��ى الأم������ور احل��ي��ات��ي��ة 

يعمل على منعهن من  بل  بالأ�سريات،  اخلا�سة 

اإك��م��ال التعليم اجل��ام��ع��ي، حيث ���س��ادر م��وؤخ��راً 

م��ن داخ��ل غرفهن وال��دف��ات��ر التي حتتوي  كتباً 

الأ���س��ريات  بعزل  وه���دد  ل��ل��م��واد،  على ملخ�سات 

اللواتي يحاولن التعلم وحول احلالت ال�سحية 

اأن الأ���س��رية  اإىل  ل��الأ���س��ريات اجل��ري��ح��ات، ت�سري 

اإ�����س����راء ج��ع��اب��ي�����س ب��ان��ت��ظ��ار ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة 

مل��ع��اجل��ة احل������روق ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا، ك��م��ا اأن 

الأط��ب��اء اأخ���ربوا اجلريحة م��رح باكري اأنهم لن 

ي�ستطيعوا اإخراج “البالتني” من يدها لأن ذلك 

والأ�سرية نورهان عواد  بتلف فيها”،  “�سيت�سبب 
وو�سعها  بطنها،  يف  م�ستقرة  بر�سا�سة  م�سابة 

ال�سحي م�ستقر، واجلريحة اأمل طقاطقة لديها 

بر�سا�س  اإ�سابتها  ج��راء  قدمها  يف  “بالتني” 
ع��ن حلظات  اعتقالها  خ���الل  الح���ت���الل  ج��ن��ود 

يت�سارك  التي  الأث���ري  الأه���ل ع��رب  انتظار �سوت 

“دائماً  فيها الأ�سرى والأ���س��ريات، ت��روي مي�س: 

قبل م��واع��ي��د ب��رام��ج الأ���س��رى ال��ت��ي تبثها عدد 

بانتظار  كاأنهن  الأ�سريات  الإذاع���ات، تتجهز  من 

اأن  زائ��ر، وك��ل كلمة ت�سمعها من عائلتها كفيلة 

جتعل يومها اأف�سل” يف بداية اعتقالها، تعر�ست 

مي�س لتحقيق قا�س يف مركز خمابرات الحتالل 

الأي����ام  ه���ذه  وت�����س��ف  ب��ال��ق��د���س،  “امل�سكوبية” 
بداية  يف  وت��ق��ول:  والأ�سعب”  “الأق�سى  باأنها 

الحتالل  خم��اب��رات  �سباط  ا�ستخدم  التحقيق 

لتحقيق  تعر�ست  ثم  النف�سي،  التحقيق  اأ�سلوب 

و�سائل  فيها  تنوعت  اأي����ام،  ث��الث��ة  مل��دة  ع�سكري 

و”املوزة”،  احل��ائ��ط  على  ال�سبح  ب��ني  التعذيب 

وتوجيه ال�ستائم والتهديد بالإبعاد عن اجلامعة 

واعتقال عائلتي، وقد نفذوا تهديدهم باعتقال 

معي  التحقيق  ف���رة  خ���الل  ال�����س��غ��ري  �سقيقي 

ي�سرخون  وه��م  الأ���س��رى  اأ���س��وات  اأ�سمع  “كنت 
“كان  وت�سيف:  مي�س،  ت���روي  التعذيب”،  م��ن 

الأ�سوات كي  اأ�سمع هذه  اأن  املحققون يتعمدون 

يزيدوا من التعب النف�سي” وت�سيف: “تعر�ست 

اأنني طالبة  الع�سكري والتعذيب رغم  للتحقيق 

جامعية، والتهم التي وجهتها حمكمة الحتالل 

يل تتعلق بعمل نقابي و�سحفي” وتقول: “قراأت 

كثرياً عن التعذيب يف �سجون الحتالل لكن اأن 

تعي�س التجربة لي�س كال�سماع، مل اأكن اأت�سور اأن 

الأمر بهذه الب�ساعة، اأن ت�سمع اأ�سوات اأ�سدقائك 

م�ساعدتهم،  على  تقدر  اأن  دون  يتعذبون  وه��م 

لكنك تكت�سف اأنك اأقوى مما اعتقدت وقادر على 

ال�سمود”

من  ك��ث��ري  داخ���ل���ي  ت��غ��ريت  الع���ت���ق���ال  “يف 
اأن��ن��ي تعرفت  اأه���م م��ا ح�سل يل  الأ���س��ي��اء، لكن 

على الأ�سريات لي�س كمادة �سحفية، بل ت�ساركت 

منهن”،  و�سمعت  وامل��ع��ان��اة  التجربة  يف  معهن 

ت�سيف مي�س

مي�س اأبو غو�س خريجة من ق�سم ال�سحافة 

ب���ريزي���ت، وه����ي �سقيقة  والإع�������الم يف ج��ام��ع��ة 

ال�سهيد ح�سني والأ�سري �سليمان اأبو غو�س

ي��ح��ت��ج��ز الح�����ت�����الل يف ���س��ج��ون��ه ع�����س��رات 

من  ي��ع��ان��ني  ج��ري��ح��ات  بينهن  الفل�سطينيات، 

اإ�سابات، وطالبات جامعيات، واأمهات يحرمهن 

العتقال من اأطفالهن

 فلسطين تحذر من خطورة الفترة المتبقية ل ترامب على حل الدولتين

 أحزاب إسرائيلية تصوت اليوم على قانون لحل الكنيست

 المونيتور: تركيا تفتح قناة سرية لتعزيز العالقات مع إسرائيل

 المحررة ميس أبو غوش.. عن لحظات التعذيب ورسائل رفيقات السجن

االنباط-وكاالت

اأج�����������������ربت ق��������������وات الح��������ت��������الل 

الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي ام�����������س ال����ث����الث����اء 

ع��ب��ده  ف����واز  امل��ق��د���س��ي   ،2020/12/1

على هدم منزله يف بلدة جبل املكرب

وق������ال ال���ن���ا����س���ط الج���ت���م���اع���ي يف 

اإن   ، ت��اي��ه  اأب��و  خ��ال��د  املحتلة  القد�س 

ع��ب��ده ���س��رع يف ���س��اع��ة م���ت���اأخ���رة من 

م�����س��اء اأم�������س ب���ه���دم م��ن��زل��ه يف ح��ي 

اأن طالبته  بعد  امل��ك��رب،  م��ن  امل��دار���س 

بالهدم، بحجة عدم  الحتالل  بلدية 

الرخي�س

واأف������اد م���ال���ك امل���ن���زل ع���ب���دة ب��اأن��ه 

�سنوات،   5 من  اأك��ر  قبل  منزله  بنى 

وي��ع��ي�����س ه��و وا���س��رت��ه امل��ك��ون��ة م��ن 6 

 100 البالغة م�ساحته  املنزل  اأفراد يف 

مر مربع

 االحتالل يجبر مقدسيا على هدم 
منزله في المكبر

 بعد توقف طويل لل�سياحة اخلارجية وبخا�سة الرو�سية اإىل املدينة 

الأث��ري��ة  مناطقها  �سهدت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  َدب��ا 
ْ
م��اأ  – املُ��ت��ح��ف 

�سديقات  “ناديجدا”  نادي  وفد  زي��ارة  املا�سي،  الأ�سبوع  واحل�سارية 

الن�ِسطة  رئي�سته  بقيادة  الرو�سية،  باللغة  الناطقات  الرو�سية  الثقافة 

ماأَدبا  مواقع  يف  الوفد  �سيدات  َجالت  لقد  نزارنكو.  نتاليا  ���س��ت��اذة  
ُ
الأ

ا اإعجاب بن�ساط  عِجنب اإميمّ
ُ
الدينية والتاريخية واحل�سارية عموماً، واأ

والبطريركيات  والآث����ار،  ال�سياحة  وزارة  وبخا�سة  املَعنية،  اجل��ه��ات 

امل�سيحية املختلفة النا�سطة يف تفعيالت حماية اآثار وكنوز ماأَدبا، ذلك 

ل  اأر�سها  على  املتوافر  والثقايف  املعنوي  وال��راث��ني  امل��ادي  الإرث  اأن 

وب  ر بثمن، بل ل مثيل له على وجه الب�سيطة، وهو مادفع بنا �سَ ُيقدمّ

ال�سخمة  بالمكانات  ال�ساملة  الثقة  لتعزيز  والعمل  الأمل  من  مزيٍد 

لتفعيل  جانبنا  م��ن  العملية  ال��دع��وة  و���س��رورة  الأردن���ي���ة،  لل�سياحة 

ال�سياحة التنموية واجلذب ال�سياحي من الَعامل اإىل اململكة. 

املُ�ساِركات  ال�سيدات  اإتفقت  اإذ  بحق،  تاريخية  وف��دن��ا  زي��ارة  كانت   

يف  املدينة  هذه  وكنوز  جماليات  ترويج  �سرورة  على  الرحلة  ختام  يف 

رو�سيا  ويف  ال�سالفية،  اأوروب���ا  �سرقي  يف  بالرو�سية،  الناطقة  ال���دول 

كتابة  ج��ه��ود  ت��ت��وا���س��ل  َدب���ا 
ْ
م���اأ ف��ف��ي  ال�����س��اب��ق��ة..  ال�سوفييتية  وال����دول 

التاريخ الأردين مبعونة املزيد من الكنوز الأثرية التي يتم اكت�سافها 

وعاملية  حملية  علمية  قيمة  منها  ج��زء  كل  وُيعَترب  ي��وم،  اإث��ر  يف  يوماً 

ال��ذي  الأردن  َيحت�سنها  وعظيمة  ثمينة  ودينية  تاريخية  وثقافية، 

�سواء،  حٍد  على  والغربية  ال�سرقية  احل�سارات  تالحق  اأر�سه  �سهدت 

ومن ثم تالقحها ومتاُزجها لتنتج التفاعل والتبادل املُثِمر لكل الب�سر 

ا�ستثناء.  دون 

دة يف طبيعتها  ُم���ت���ف���رمّ ت��اري��خ��ي��ة  م��در���س��ة  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ن��ا  َدب����ا 
ْ
م����اأ  يف 

ل�ستدامة  وبن�ساط  ُمن�سبط  اإطار  يف  تعمل  فهي  الِعلمية،  وتقِدماتها 

وجهود  بالقانون  املَحِمية  الآثار  خالل  من  الراقي،  احل�ساري  الِفعل 

�سني  املخل�سني من اأبنائها ورجال الدين والدنيا وم�ساعديهم املتخ�سِ

للتفاعل  فطرية  اإن�سانية  تطلعات  عن  َجِلي  تعبرٌي  لعمري  وهذا  بها، 

الوقت  يف  املُ�����س��اِرك  لكنه  وث��ق��اف��ًة،  ل��غ��ًة  املختلف  الب�سري  الآخ���ر  م��ع 

 – البلد  كونها  اململكة  خ��الل  م��ن  الأردن،  م��ع  اإن�����س��اين  بفعٍل  نف�سه 

اإىل  الأردن  يتطلع  لذلك،  وا�سعة.  �سماء  حتت  املَفتوح  العاملي  املُتَحف 

ال�سعوب ككٍل واحٍد حلماية املُنَتج املادي واملعنوي للب�سرية على اأر�سه، 

والن�سان  احلياة  املتالقية حول هدف حماية  ال�سالم  ثقافات  �سمنها 

ردن 
ُ
ول��الأ والأث��ار  ال�سياحة  ل��وزارة  ف�سكراً  للجميع،  الآم��ن  وامل�ستقبل 

بيل ال�سريف. َمِلَكاً و�سعباً لكل اجلهود التي يبذلونها يف هذا ال�سمّ

وفاعالت  النادي، وُهنمّ كثريات جداً   يف احلقيقة، مل تكن ع�سوات 

التاريخية  الآث��ار  ه��ذه  كامل  َيعرفن  واخلارجية،  الأردن��ي��ة  احلياة  يف 

واملَ��ن��اح��ي،  الجت��اه��ات  �ستى  يف  العميقة  واأب��ع��اده��ا  العريقة  ردن��ي��ة 
ُ
الأ

“اليوم”،  وي�ساهدنها  الأوىل،  للمرة  عليها  يتعرفن  منهن  فكثريات 

املواقع  ه��ذه  ا�ستولت  وق��د  بها،  الكربى  وده�ستهن  اإعجابهن  اأث��ار  ما 

ويف  والآن  وع��ق��ول��ه��ن.  قلوبهن  �سغاف  على  البهية  بطلمّتها  الأث��ري��ة 

املاأدبية يف كل مكان  املواقع  با�ستذكار هذه  �سيداتنا  �ست�ستمر  امل�سقبل، 

يف  والبحث  ر  والتفكمّ التاأمل  الت  وموا�سِ اأرك��ان��ه،  يف  يتواجدن  وزم��ان 

املُعا�س  حا�سرنا  يف  ونقالِته  املا�سي  د  جت�سمّ التي  التَّاريخيَّة  املَ��َع��امِل 

ت�سحن  التي  والب�سرية،  الهند�سية   - الفنية  الثقافية  تفا�سيله  بكل 

اأبد  النور احل�ساري الذي ت�سع به ول ين�سب  حا�سرنا ونا�سنا بدفء 

الدهور.

، وباتت   لقد ُولدت ماأَدبا يف  قلوب �سيداتنا، ولم�ست �ِسغاف قلوبهنمّ

حتاور عقولهنمّ و ت�سعرهن باحلب والأمان يف اأجواء )�سالم ها�سمي( 

من  فاأ�سبحن  ردن، 
ُ
والأ م��اأَدب��ا  وم�سلمي  م�سيحيي  ح��وِل��ه  ِم��ن  يلتف 

ع�ساق التاريخ ويتم�سكن بثقافة الطالع على احل�سارات القدمية يف 

�سبيل اأدراك وفهم املا�سي من اأجل فهم احلا�سر على اأمثل وجه. 

ويف مقدمتنا ال�سيدة املديرة  نتاليا   نحن �سيدات نادي “ناديجدا”، 

نزارنكو، ن�سعر بالفخر والعتزاز والر�ساء وال�سرور كلمّما دخلنا مدينة 

ال�سياحة والآثار،  لوزارة  “الأردن جنة”  اأردنية �سمن برنامج  وقرية 

واق��ع��ي��ة  ���س��ادق��ة  ���س��ورة  ب��ج��الء  تعك�س  ب��ج��ذورع��ري��ق��ة  تتمتع  فكلها 

لأجيالنا  م�سيئة  ���س��ورة  ومت��ن��ح  اجل��م��ي��ل،  ال��وط��ن  ل��ت��اري��خ  وم�سرقة 

رها الآباء والأجداد بجهودهم املُ�ستِنرية. املُتالحقة عن ع�سور عممّ

نيدوغينا يلينا 

 مْأَدبا.. الناطقات بالروسية 
في الَمدينة الُمْتَحف



الدويل
90

االنباط-وكاالت

 ب��ع��د اأن اأث����ارت الن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة 

الأخرية جدل و�سط رف�س الرئي�س املنتهية 

بنتيجتها  بالت�سليم  ترامب  دونالد  واليته 

وال��ت��م��ه��ي��د ل��ل��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ج���و ب��اي��دن 

كما  االأبي�س  البيت  اإىل  ب�سال�سة  للو�سول 

جرت العادة، بات االأمريكيون يتلهفون اإىل 

�سفحة  وط���ي  ال�سيا�سي  اال���س��ت��ق��رار  ع���ودة 

ذلك اجلدل

فران�سي�س  الكاتب  ق��ال  االإط���ار  ه��ذا  ويف 

ويلكن�سون يف تقرير ن�سرته وكالة بلومربج 

الذين  االأمريكيني  اأن ماليني من  لالأنباء 

املا�سية  االأرب���ع  ال�سنوات  م��دار  على  عا�سوا 

حت���ت رئ���ا����س���ة دون����ال����د ت����رام����ب، يف اأج�����واء 

اأ����س���وات مو�سيقى  ت�����س��رب  ت�����س��ب��ه  ���س��اخ��ب��ة 

يف  نوافذهم  اإىل  ال�سارخة  ميتال  الهيفي 

من  جديدة  ف��رة  يف  ياأملون  الليل،  �سكون 

الهدوء يف ظل اإدارة جو بايدن

اأن  اإن���ه م��ن املحتمل  ي��ق��ول  ال��ك��ات��ب  لكن 

اإىل  االأم�����ل، م�����س��را  ي�����س��اب ه����وؤالء بخيبة 

نطاق  على  تتحقق  رمب��ا  ال��رغ��ب��ات  تلك  اأن 

حمدود فح�سب

وي�سيف اأنه يف عهد الرئي�س جو بايدن، 

لن تكون هناك اأجواء ن�ساز يف البيت االأبي�س 

الغ�سب  ن��وب��ات  و�ستخ�سع  ال��ك��ف��اءة،  ل��ع��دم 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��دف��ق يف ت��غ��ري��دات ت��رام��ب، 

التنبوؤ.  على  وال��ق��درة  العملية  النزعة  اإىل 

بالن�سج  ال�سريحة  ه��ات  ال��ررُ و�سترُ�ستبدل 

التقليدي لالأمور املرتبط باحلقيقة

وي�سر اإىل اأنه من الوا�سح اأن امل�سوؤولني 

ي�سعوا  ل��ن  اجل���دي���دة  االإدارة  يف  وامل��ع��ي��ن��ني 

الأ�سالفهم،  امل��ت��ه��ورة  ال��ق��ي��ادة  م�ساهاة  اإىل 

التي  وال�سيا�سية  االأخالقية  الت�سادمات  اأو 

نتجت عن ذلك

واأو������س�����ح اأن������ه ل����ن ي���ق���وم اأح������د ب��خ��ط��ف 

اإىل  والديهم  وترحيل  املهاجرين  االأطفال 

اأم���اك���ن جم��ه��ول��ة. ل��ك��ن ب��ي��ن��م��ا ق���د مي�سي 

بايدن يف العمل كاملعتاد ، فاإن االأمة والعامل 

لن يفعلوا ذلك. وو�سف ال�سيا�سة الداخلية 

ب��اأن��ه��ا ف��و���س��ى قبيحة،  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 

وم��ن ث��م ف��اإن اأي اإج��م��اع م�سو�س ق��د يكون 

ال��والي��ات  ب��ني حلفاء  اإل��ي��ه  التو�سل  ق��د مت 

املتحدة فيما يتعلق بالطموحات ال�سينية اأو 

الهجرة العاملية اأو خماطر املناخ هو اأبعد ما 

اأربع  قبل  عليه  كان  التحقق مما  يكون عن 

�سنوات

النظر  ب��غ�����س  اأن����ه  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ر 

عما يتطلع اإليه بايدن ، فاإن قوى االنزالق 

ما  ذل��ك  يف  مبا  اال�سطراب  اإىل  التدريجي 

�سيتم  ال��ذي  واليته  املنتهية  الرئي�س  يفعله 

وال��ذي  االأبي�س  البيت  من  قريبا  اإق�����س��اوؤه 

اأج��ل  م��ن  اال���س��ت��ق��ط��اب  اإىل  ج��اه��دا  ي�سعى 

الربح �ستدفع نحو الفو�سى وال�سراع

اأن جميع  امللحوظ هو  االأم��ر  اأن  واأو�سح 

افرا�سات الهدوء يف ال�سيا�سات االأمريكية 

هيمنة  اإىل  �سريح  ب�سكل  اأو  �سمنيا  ت�ستند 

الدميقراطيني على امل�سهد ال�سيا�سي. ومع 

ذل���ك، ف���اإن اجل��ان��ب ال��دمي��وغ��رايف للحزب 

بذل  فقد  لال�ستغالل.  ق��اب��ل  غ��ر  ي���زال  ال 

ت����رام����ب ق�������س���ارى ج���ه���ده ل���دف���ع احل����زب 

اجلمهوري اإىل عمق اأكرب يف طريق ال رجعة 

وم��ع  للبي�س.  بالتحيز  يتعلق  ف��ي��م��ا  م��ن��ه 

نيوز،  ب��ل��وم��ربج  حتليل  خل�س  وك��م��ا  ذل���ك، 

فاإنه يف مقاطعات متنوعة مثل ميامي ديد 

يف فلوريدا ، وماريكوبا يف اأريزونا وهاري�س 

بني  اأف�����س��ل  ت��رام��ب  اأداء  ك��ان   ، تك�سا�س  يف 

 2020 ع��ام  اإ���س��ب��اين يف  اأ���س��ل  الناخبني م��ن 

مقارنة بعام .2016

بدد  ترامب  عهد  اأن  اإىل  الكاتب  وي�سر 

للعودة  القريب  املدى  على  احلزب  اإمكانات 

اإىل عامل قائم على احلقائق

وي��ق��ول اإن���ه ب���دون احل��ق��ائ��ق امل�����س��رك��ة ، 

وميكن  �سعيفة.  امل�سركة  احلكومة  تكون 

ال��ذي  اال�ستياء  على  التغلب  ب��اي��دن  الإدارة 

، لكن ال توجد  ال��رام��ب��ي��ة  اأذك��ت��ه احل��رك��ة 

التي  االأك���اذي���ب  لتحييد  وا���س��ح��ة  ط��ري��ق��ة 

حت��رك��ه��ا. و���س��ي��ت��م ب��ب�����س��اط��ة اإع�����ادة توجيه 

عن  ال�سادرة  وال�سيا�سات  اخلطابات  جميع 

امل��وؤام��رة  ن��ظ��ري��ات  لتعزيز  االأب��ي�����س  البيت 

اجلديدة

تعزيز  ع��ل��ى  �سيعمل  ب��اي��دن  اأن  واأو����س���ح 

القيم الدميقراطية يف عامل ال يزال يعاين 

االأع���راف  املتحدة ع��ن  ال��والي��ات  م��ن تخلي 

ويف  الدميقراطية،  واالأه����داف  واملمار�سات 

دول����ة ي��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا ح���زب امل��ع��ار���س��ة ب�سكل 

عائق  اأنها  على  الدميقراطية  اإىل  متزايد 

اأمام �سعيه للو�سول اإىل ال�سلطة. و�سيواجه 

م���ع���ار����س���ة داخ���ل���ي���ة م��ل��ت��زم��ة ل��ي�����س ف��ق��ط 

بتقوي�س  اأي�سا  ولكن   ، �سيا�ساته  بتقوي�س 

اأ�سا�سها التجريبي

اأن��ه ك��ان ل��دى حلفاء  اإىل  واأ���س��ار الكاتب 

���س��ن��وات لتعديل  اأرب�����ع  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 

خ��رائ��ط��ه��م ال��ذه��ن��ي��ة ل��ل��ع��امل، واالع����راف 

وال�سيا�سي  االأخ���الق���ي  ب��ال��ف��راغ  ت��دري��ج��ي��ا 

للخطوط العري�سة الأمريكا

واأ�سار الكاتب يف هذا ال�سدد اإىل ما قاله 

ب��اي��دن االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��اأن��ه: ل��ق��د ع��ادت 

اأمريكا . ويف البيت االأبي�س ، وعرب وزارات 

ذلك.  يثبت �سحة  قد  االحتادية،  احلكومة 

اأنحاء  ال�سكوك �ستظل باقية يف جميع  لكن 

العامل. ويف الداخل ، �سي�سيف اجلمهوريون 

�سببا جديدا لل�سك، من خالل �سدهم بقوة 

الأطراف الدميقراطية االأمريكية املتعرثة

اأك��رث  املقبلة  االأرب����ع  ال�����س��ن��وات  و�ستكون 

ه������دوءا واأق������ل ب��غ�����س��ا واأق������ل خ���ط���ورة من 

تكون  ل��ن  لكنها  املا�سية.  االأرب���ع  ال�سنوات 

مملة وكذلك لن تكون طبيعية

االنباط-وكاالت

ب��������روت- ت����دخ����ل م�����������س�����اورات ت�����س��ك��ي��ل 

دون  ال�سابع  اأ�سبوعها  اللبنانية  احلكومة 

حتقيق اأي اخراق يف ظل موؤثرات خارجية 

اأم��ام  ع��رثة  حجر  تقف  داخلية،  وتعقيدات 

اأي ت���ق���دم، يف وق���ت ي���واج���ه ل��ب��ن��ان ان��ه��ي��ارا 

على  القدرة  عدم  يخ�سى  واقت�ساديا  ماليا 

ال�سيطرة عليه

على  جليا  املتحدة  ال��والي��ات  تاأثر  وب��دا 

خ��ف��وت  ب��ع��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل 

حمللون  وع���زا  ال��ف��رن�����س��ي،  ل��ل��ت��اأث��ر  ن�سبي 

انتظار  اإىل  الت�سكيل  تعرث  اأ�سباب  لبنانيون 

الدميقراطي  للمر�سح  الر�سمي  التن�سيب 

جو بايدن رئي�سا لبالده

و����س���ع���ى زع����ي����م ت����ي����ار امل�������س���ت���ق���ب���ل ���س��ع��د 

ال��ف��رن�����س��ي��ة  امل���ب���ادرة  اإب���ق���اء  احل���ري���ري اإىل 

ح��ك��وم��ة من  ت�سكيل  ع��رب حم��اول��ة  ق��ائ��م��ة 

اخ��ت�����س��ا���س��ي��ني مل����دة ���س��ت��ة اأ����س���ه���ر، ت��ت��وىل 

جهوده  اأن  بيد  دوليا  املطلوبة  االإ�سالحات 

التيار  ب��ات  ح��ي��ث  ع���دة،  ب��ع��راق��ي��ل  ت�سطدم 

ال��وط��ن��ي احل�����ّر ب��زع��ام��ة ال���وزي���ر ال�����س��اب��ق 

جربان با�سيل و”حزب اهلل” املوايل الإيران، 

ت��ل��ك اجل��ه��ود، ج��راء  ت��ع��رث  ال�����س��ر يف  كلمتا 

مت�سكهما باال�ستحواذ على حقائب وزارية

راأ�س  على  للحريري  الرابعة  املرة  وهذه 

احلكومة، اإذ توىل االأوىل يف 2009، والثانية 

الثالثة  حكومته  تنهار  اأن  قبل   ،2016 ع��ام 

احتجاجات  �سغوط  حتت   ،2019 اأكتوبر  يف 

ق��دم  ال���ذي  دي���اب  ح�����س��ان  ليخلفه  �سعبية، 

مرفاأ  انفجار  على  اأي��ام   10 عقب  ا�ستقالته 

بريوت

ال�سيما  احلكومة  ت�سكيل  تعقيد  وازداد 

االأمركي بفر�س عقوبات على  القرار  بعد 

مطالبه  يف  ت�سددا  اأك��رث  �سار  ال��ذي  با�سيل 

احل��ك��وم��ي��ة، وه���و م���ا ذه��ب��ت اإل���ي���ه ق��ي��ادات 

حليفة من حزب اهلل

6 نوفمرب فر�ست وا�سنطن عقوبات  ويف 

على �سهر الرئي�س اللبناين ب�سبب “تورطه 

يف الف�ساد وعالقاته مع حزب اهلل”، حليف 

اإي�������ران وال���ن���ظ���ام ال�������س���وري. ك��م��ا ف��ر���س��ت 

على  عقوبات  املا�سي،  �سبتمرب  يف  وا�سنطن 

ال���وزي���ري���ن ال�����س��اب��ق��ني، ع��ل��ي ح�����س��ن خليل 

اهلل  “حزب  دعم  بتهمة  فنيانو�س،  ويو�سف 

وال�سلوع يف ف�ساد”

كتلة  عن  النائب  ن�سراهلل،  حممد  وق��ال 

امل��ت��ح��دة تفر�س  ال���والي���ات  اإن  اأم���ل  ح��رك��ة 

احلكومة  ت�سكيل  على  واإم����الءات  ���س��روط��ا 

وا�سنطن  اأن  ن�����س��راهلل  واع��ت��رب  اللبنانية. 

ت�سعى من خالل العقوبات االأمركّية التي 

اإىل  لبنانية  ق��ي��ادات  ع��ل��ى  م��وؤخ��را  ��ر���س��ت  فرُ

فر�س اإرادتها على القرار ال�سيادي يف لبنان

كتلة  عن  النائب  ال�سايغ،  في�سل  وي��رى 

التعقيدات  اأن  اال�سراكي  التقدمي  احلزب 

ت��ع��رث ت�سكيل  ب��ق��وة يف  ���س��اه��م��ت  ال��داخ��ل��ي��ة 

احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. واأ����س���ار ال�����س��اي��غ اإىل 

ال��ت��ي��ار  يف  ت��ك��م��ن  االأ���س��ا���س��ّي��ة  “العقدة  اأن 

التم�سك  ع��ل��ى  الإ�����س����راره  احل�����ّر،  ال��وط��ن��ي 

والعدل  ك��ال��دف��اع،  بعينها  وزاري���ة  بحقائب 

والداخلّية”

وتتهم اأو�ساط �سيا�سية وعلى راأ�سها تيار 

يقف  ب��اأن��ه  احل��ر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  امل�ستقبل 

وراء تعرث ت�سكيل احلكومة اجلديدة

رئي�س  نائب  علو�س،  م�سطفى  واأو���س��ح 

تيار امل�ستقبل اأن التيار الوطني احلّر ي�سعى 

خ��الل  م���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  اإىل 

ال���ق���وى وال���ط���وائ���ف، فيما  مت��ث��ي��ل ج��م��ي��ع 

موؤلفة  حكومة  ت�سكيل  يف  احلريري  يرغب 

من اخت�سا�سيني”

وتعكرت العالقة بني با�سيل واحلريري، 

احلكومة،  رئا�سة  من  االأخ��ر  ا�ستقالة  بعد 

بعدما   ،2019 اأك��ت��وب��ر   17 اح��ت��ج��اج��ات  اإث���ر 

كانوا حلفاء يف االنتخابات النيابية االأخرة 

عام 2018

ت��ع��رث  م���ع���وق���ات  اأن  م����راق����ب����ون  وي������رى 

ت�����س��ك��ي��ل احل����ك����وم����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ت���ت���ج���اوز 

ال��ت��اأث��رات  اإىل  لتمتد  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ة 

ال�سيا�سي  املحّلل  يراه  ما  ووفق  اخلارجية. 

التي  الفرن�سّية  “املبادرة  ف��اإن  منر  جوين 

اأط��ل��ق��ه��ا اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ت��دع��م ب��ق��وة 

الت�سليم  ي��رف�����س  ب��ي��ن��م��ا  احل���ري���ري،  ���س��ع��د 

جربان  و�سهره  ع��ون  مي�سال  الرئي�س  بها 

با�سيل”

اأ����س���ب���اب  اإّن  ���س��ي��ا���س��ي��ة  دوائ�������ر  وت����ق����ول 

بت�سمية  تتعلق  اللبناين  الرئي�س  اعرا�س 

الوزراء ولي�س عدد احلقائب الوزارية

االنباط-وكاالت

 قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف حركة اجلهاد 

اإن  الثالثاء،  ي��وم  البط�س”  “خالد  بفل�سطني 

املدخل احلقيقي ملواجهة التحديات التي تواجه 

منظمة  ب��ن��اء  اع���ادة  ه��و  الفل�سطينية  الق�سية 

التحرير الفل�سطينية

بغزة،  الوطني  اللقاء  خ��الل  البط�س  ودع���ا 

ال�سلطة الفل�سطينية اإىل �سرورة الراجع عن 

قرار العودة اإىل التن�سيق االأمني مع االحتالل، 

ووق����ف االإج��������راءات ال��ع��ق��اب��ي��ة ع���ن ق��ط��اع غ��زة 

وتوفر االحتياجات الطبية للقطاع

وم����ن ج��ه��ت��ه اأك����د ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

للجبهة ال�سعبية جميل مزهر، اأننا نعي�س اليوم 

ق�سيتنا  ت��اري��خ  م��ن  وح�سا�سة  دق��ي��ق��ة  حل��ظ��ات 

ال�سامل  ال�سهيوين  ال��ع��دوان  ظ��ل  يف  و�سعبنا، 

على �سعبنا، وحماولة اإحكام الطوق على �سعبنا 

عرب اإدخال املزيد من االأنظمة الرجعية العربية 

وال�سهيوين  االأمريكي  للعدو  الطاعة  بيت  يف 

من خالل ت�سريع وترة التطبيع

بالوحدة  التم�سك  ل�سرورة  مزهر،  دعا  كما 

ب��اع��ت��ب��اره��ا خ���ي���اراً ا���س��رات��ي��ج��ي��اً ال ب��دي��ل عنه 

العامني،  االأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  خم��رج��ات  وبتنفيذ 

الوطنية  ال��وف��اق  ووث��ي��ق��ة  للم�ساحلة  ط��ري��ق��اً 

االحتالل  مع  ال�سراع  الإدارة  وطنية  مرجعية 

االإ�سرائيلي

واأو�����س����ح، ال��ت��ح��دي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��راه��ن��ة 

ال�سعيدين  ع��ل��ى  خ��ط��رة  اأزم�����ة  م���ع  ت��ت��زام��ن 

ال�����س��ح��ي واالق��ت�����س��ادي ت�����س��ب��ب ب��ه��ا االن��ت�����س��ار 

ال��وا���س��ع واخل��ط��ر جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا واآث���اره���ا 

امل���رع���ب���ة ع���ل���ى االأو������س�����اع امل��ع��ي�����س��ي��ة ل�����س��ع��ب��ن��ا 

يعملون  الذين  واملهم�سني  الفقراء  وخ�سو�ساً 

بقوت يومهم

واأ���������س��������اف، م�����ا زال��������ت ح����ال����ة اال�����س����ت����الب 

واالخ���ت���ط���اف امل��م��ن��ه��ج��ة مل��وؤ���س�����س��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة 

جت��ري على ق��دٍم و���س��اق، ك��ان اآخ��ره��ا االنقالب 

اجل��دي��د ع��ل��ى ق�����رارات االج���م���اع ال��وط��ن��ي عرب 

اإىل االت���ف���اق���ي���ات م��ع  ال����ع����ودة  االإع��������الن ع����ن 

ما  االأم��ن��ي،  والتن�سيق  االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل 

الوطنية  امل�ساحلة  جلهود  كبرة  �سربة  �َسكّل 

وحلالة االجماع الراف�سة للت�سوية واملفاو�سات 

مع االحتالل

وت��اأث��رات��ه��ا  االن��ق�����س��ام  ون����وه، ت�ستمر ح��ال��ة 

قطاع  يف  وخ�سو�ساً  �سعبنا  اأبناء  على  الكارثية 

غ�����زة ال�����ذي ي���ئ���ن م���ن���ذ ����س���ن���وات ط���وي���ل���ة حت��ت 

العدوان واحل�سار واالنق�سام

واحلرجة  اخل��ط��رة  اللحظات  اأن  وحت���دث، 

ت��ت��ط��ل��ب م���ن���ا ج��م��ي��ع��اً ال���ع���م���ل ب���ك���ل ال���ط���اق���ات 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ع��دوان ال�����س��ه��ي��وين وخم��ط��ط��ات 

الت�سوية  نهج  وم��واج��ه��ة  والتطبيع  الت�سفية 

املدمر الذي ما زال يراهن على الغو�س اأكرث يف 

اتفاقيات اأو�سلو، ومفاو�سات الت�سوية

ويف ال�سياق ذاته، قال م�سوؤول حركة املبادرة 

اأن��ه يجب  ي��اغ��ي،  عائد  غ��زة  الوطنية يف قطاع 

االتفاق على ا�سراتيجية وطنية وت�سكيل قيادة 

وطنية موحدة ورف�س، عودة ال�سلطة للتن�سيق 

ب��ال��راج��ع ع��ن هذا  ال�سلطة  االأم��ن��ي ون��ط��ال��ب 

امل�����س��ار وت�����رك ال���ره���ان ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ة وع��ل��ى 

الرئي�س االأمريكي اجلديد

�سعبنا  على  تراهن  اأن  ال�سلطة  على  و�سدد، 

وما ي�ستطيع اأن يفعل ب�سموده وكفاحه ولي�س 

على االإدارات االأمريكية واالحتالل

تنموية  خطة  و���س��ع  يجب  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار، 

وحتقيق  الفل�سطيني  امل��واط��ن  �سمود  لتعزيز 

العدالة االجتماعية ودعم القد�س واأهلها

�سالح نا�سر ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة 

ذاهبون  االإ�سرائيليون  اأن  اأك��د،  الدميقراطية: 

اإ�سرائيل  اأم��ر واق��ع على االأر���س الإق��ام��ة  خللق 

الكربى لتحقيق الرواية االإ�سرائيلية

ك��م��ا رف�����س ن��ا���س��ر ن��رف�����س رف�����س��ا مطلقا 

اخل���روج ع��ن ق���رارات االج��م��اع وع���ودة ال�سلطة 

للعالقات مع ا�سرائيل ونطالبها بالعودة ملا مت 

االتفاق عليه يف االجتماعات الوطنية

االأم��ن��اء  دع���وة  العمل على  اأن���ه يجب  ون���وه، 

ال���ع���ام���ون م���ن ج���دي���د ل��و���س��ع اخل���ط���ة وو���س��ع 

االآليات امللزمة ال�ستعادة الوحدة

االنباط-وكاالت

اليوم  اللبناين مي�سال عون  الرئي�س   اأكد    

الثالثاء اأن التدقيق اجلنائي �سيحقق �سدقية 

الدولة جتاه املجتمع الدويل والدول املانحة

ونقلت الوكالة الوطنية لالإعالم  اليوم عن 

البنك  من  وف��دا  ا�ستقباله  خالل  قوله،   عون 

ال��دويل واالأمم املتحدة واالحت��اد االأوروب���ي، : 

ندعم االأهداف اال�سراتيجية الواردة يف اطار 

اال�سالح والتعايف واعادة االعمار

اأن ل��ب��ن��ان ���س��ي��ت��م��ك��ن م���ن جت���اوز  واأ�����س����اف 

على  م�سددا   ، بها  مير  التي  ال�سعبة  الظروف 

اأهمية املحافظة على اال�ستقرار

ي��ذك��ر اأن جم��ل�����س ال�����وزراء ال��ل��ب��ن��اين واف��ق 

اال�ستعانة  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و  مت���وز/   21 يف 

 Alvarez & وم��ار���س��ال  ال��ف��اري��ز  ب�����س��رك��ة 

اجلنائي  التحقيق  مبهمة  للقيام   Marsal
يف م�سرف لبنان ،لكن م�سرف لبنان مل ي�سلم 

امل�����س��ت��ن��دات وامل��ع��ل��وم��ات  ���س��وى بع�س  ال�����س��رك��ة 

اجلنائي  ال��ت��دق��ي��ق  ت��ب��ا���س��ر  ك��ي  تطلبها،  ال��ت��ي 

امل�سرفية  ال�سرية  ق��ان��ون  ب�سبب  امل�سرف،  يف 

املعتمد يف لبنان

واأب��ل��غ��ت ال��ف��اري��ز وم��ار���س��ال وزي����ر امل����ال يف 

ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف االأع���م���ال غ����ازي وزين ي��وم 

حول  املوقعة  االتفاقية  اإنهاء  املا�سي  اجلمعة 

ال��ت��دق��ي��ق اجل��ن��ائ��ي يف م�����س��رف ل��ب��ن��ان ل��ع��دم 

ح�����س��ول ال�����س��رك��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة 

تنفيذ مهمتها ملبا�سرة 

 سنوات بايدن القادمة بين آمال عودة االستقرار وموروثات إدارة ترامب

مشهد ضبابي في لبنان.. متى تنقشع سحابة تشكيل الحكومة 

 فصائل تطالب بإعادة بناء »منظمة التحرير« والتراجع عن عودة التنسيق األمني

 عون:التدقيق الجنائي سيحقق صدقية لبنان تجاه المجتمع الدولي

 أذربيجان تستعيد السيطرة على التشين 
ثالث إقليم سّلمته أرمينيا قرب قره باغ

 يبحث عن إنجاز أمني. اشتداد الحرب 
االستخبارية بين االحتالل والمقاومة بغزة

 األمم المتحدة: الصراع في اليمن 
أسفر عن مقتل 233 ألف شخص

االنباط-وكاالت

اأّنها  الثالثاء  االأذربيجانية  القوات  اأعلنت   

الذي  واالأخ���ر  الثالث  الت�سني،  اإقليم  دخلت 

�سّلمته اأرمينيا قرب ناغورين قره باغ، مبوجب 

اتفاق اإنهاء االأعمال القتالية املوقع يف التا�سع 

من ت�سرين الثاين/نوفمرب برعاية رو�سيا

وقالت وزارة الدفاع االأذربيجانية يف بيان اإّن 

وحدات من اجلي�س االأذربيجاين دخلت اإقليم 

الت�سني يف االأول من كانون االول/دي�سمرب

وكان اإقليم الت�سني االأخر من بني ثالثة 

اأقاليم تعّهدت اأرمينيا بت�سليمها اإىل اأذربيجان 

تنفيذاً لقرار وقف اإطالق النار

اأغ��دام الذي  اإقليما  واإقليم الت�سني، ومثله 

وكلبجار  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   20 يف  �سّلم 

عازلة  منطقة  ي�سكل  منه،   25 يف  �سّلم  ال���ذي 

حتيط بقره باغ، اجلمهورية املعلنة من جانب 

واحد ذي الغالبية االأرمينية منذ انتهاء حرب 

اأوىل العام 1994

اأقاليم  اأربعة  ال�سيطرة على  باكو  ا�ستعادت 

اأخ��رى تلعب ال��دور نف�سه، خالل �ستة اأ�سابيع 

من املعارك ال�سر�سة التي دارت بني املع�سكرين 

اآالف  اأيلول/�سبتمرب واأ�سفرت عن  منذ نهاية 

القتلى

ومي���ت���ّد اإق��ل��ي��م الت�����س��ني اجل��ب��ل��ي وامل��غ��ط��ى 

بالثلوج حالياً، من ال�سمال اإىل اجلنوب و�سواًل 

ال�سرقية مع  احل����دود  ع��ل��ى ط���ول  اإي����ران  اإىل 

ممر  با�سم  خ�سو�ساً  م��ع��روف  وه��و  اأرم��ي��ن��ي��ا، 

يحمل اال�سم نف�سه

ت�سيطر على هذا املمر قوات رو�سية حلفظ 

ال�����س��الم وه���و ح��ال��ي��اً ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د ال��ذي 

يربط ناغورين قره باغ باأرمينيا

بعيد اإع��الن باكو، عرب رتل من ال�ساحنات 

الع�سكرية االأذربيجانية ترافقها اآليات للقوات 

باللغة  )ب�����ردزور  الت�سني  مدينة  ال��رو���س��ي��ة، 

وكالة  �ساهد �سحايف يف  م��ا  وف��ق  االأرم��ن��ي��ة(، 

فران�س بر�س

االإقليم  ملغادرة  ال�سكان طوياًل  ينتظر  ومل 

ب��ع��د اأن دّم������روا امل���ن���ازل وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

االأرا�سي التي يغادرونها

ويف ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع ال��ف��ائ��ت، ك���ان رج���ال 

ي���ق���ط���ع���ون اأ�������س������ج������اراً وي���ح���م���ل���ون ح��ط��ب��ه��ا 

ال�ستخدامه للتدفئة

واأكد موظف يف اإدارة االإقليم دافيت دافتيان 

لوكالة فران�س بر�س اأبلغنا جميع ال�سكان باأنه 

االث��ن��ني.   18،00 ال�ساعة  قبل  امل��غ��ادرة  عليهم 

وهذا ي�سري اأي�ساً لقريتي �سو�س واأغافنو

لكن رئي�س اإدارة االإقليم قال لفران�س بر�س 

لي�ستا معنيتني يف  البلدتني  اإن هاتني  االأح��د 

االن�سحاب

ب��ردزور  ملدينة  بالن�سبة  دافتيان  واأ���س��اف 

�سخ�س  مئتا  فيها  يبقى  اأن  )الت�سني(، ميكن 

م��ف��ي��د ل������الإدارة )غ����از وك��ه��رب��اء وط���رق���ات (. 

�سنعطي اأ�سماءهم اإىل اجلنود الرو�س )حلفظ 

االأ���س��خ��ا���س على  ه���وؤالء  ال�����س��الم( و�سيح�سل 

ترخي�س للبقاء

لديهم  لي�س  الأن  يبقون  �سكاناً  هناك  لكن 

دافتيان  واأو�سح  اإليه.  يذهبون  اآخ��ر  مكان  اأي 

�سيبقون  اإنهم  لنا  قالوا  االأ�سخا�س  ه��وؤالء  اأن 

و�سينتظرون ماذا �سيحدث الثالثاء

ال اأعرف اأين اأذهب

املمر،  الواقعة قرب طريق  اأغافنو  بلدة  يف 

كان �سكان يغادرون منازلهم االثنني حمملني 

اأثاثهم وحطباً يف �ساحنات و�سيارات

60 عاماً هي  البالغة  اأراك�سيا غيوك�ساكيان 

لوكالة  وق��ال��ت  �سيبقون.  اأ���س��خ��ا���س  ب��ني  م��ن 

فران�س بر�س ال اأع��رف اأي��ن اأذه��ب. بقيت هنا 

خالل احلرب. هذا منزيل

 ،1994 ع������ام  االأوىل  احل�������رب  ن���ه���اي���ة  يف 

ال�سكان  ف��ّر  فقد  معاك�س،  ب�سكل  ن��زوح  ح�سل 

�سكنها  التي  املناطق  ه��ذه  من  االأذربيجانيون 

بعد ذلك اأرمنيون

ويكّر�س اتفاق وقف اإط��الق النار املوقع يف 

وقت  يف  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  م��ن  التا�سع 

كان الو�سع الع�سكري كارثياً بالن�سبة الأرمينيا، 

ميدانية  مكا�سب  ومينحها  اأذربيجان  انت�سار 

كبرة

وي�سمح باحلفاظ على اإقليم ناغورين قره 

ن�سر  على  وين�ّس  م�ساحته  تقلي�س  رغ��م  ب��اغ 

األفي جندي رو�سي حلفظ ال�سالم

وذّك������ر االت����ف����اق امل���وق���ع ب���رع���اي���ة رو���س��ي��ة، 

بالدور احلازم الذي تلعبه مو�سكو يف القوقاز 

الداعم  املتزايد لركيا،  النفوذ  اإىل  باالإ�سافة 

الرئي�سي لباكو

تفقد  الغربية  ال���دول  اأن  يبدو  امل��ق��اب��ل،  يف 

نفوذها اإذ اإنه مل حت�سل ال فرن�سا وال الواليات 

يف  ع�سوين  كونهما  و�سيطان  وهما  املتحدة، 

الت�سعينات  م��ن��ذ  امل��ك��ل��ف��ة  مين�سك  جم��م��وع��ة 

اإيجاد حل م�ستدام لالأزمة، على نتائج مقنعة 

يف امللف

 مالدينوف: الكويت تقدم مساعدات 
لغزة لمواجهة جائحة »كورونا«

االنباط-وكاالت

امل��ن�����س��ق  ميادينوف”  “نيكوالي  اأع����ل����ن 

اخل��ا���س ل����الأمم امل��ت��ح��دة لعملية ال�����س��الم يف 

ال�سرق االأو�سط �سباح يوم الثالثاء، عن تقدمي 

الكويت مل�ساعدات لقطاع غزة

وقال مالدينوف يف تغريدة له عرب ح�سابه 

تقدمي  توا�سل  “الكويت  اإّن  “توير”،  على 

دعمها لغزة ملواجهة جائحة كورونا”

تغريدة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ن�����س��رت  جهتها  وم 

لها قالت فيها: “اإّن “منظمة ال�سحة العاملية 

لل�سلطات  ت��ن��ف�����س  ج��ه��از   15 االأح������د،  ق��دم��ت 

للم�ساعدة  غ���زة  ق��ط��اع  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�سحية 

باأمرا�س  للم�سابني  اإ�سافية  �سعة  جتهيز  يف 

خطرية”

واأو�سحت، اأّن “حوايل ن�سف اأ�سرة العناية 

املركزة قيد اال�ستخدام ، مبا يف ذلك 5 مر�سى 

ي�ستخدمون اأجهزة التنف�س ال�سناعي”

االنباط-وكاالت

ع��ل��ى رغ���م ال��ه��دوء ال��ظ��اه��ري يف ق��ط��اع غ��زة 

واال�ستخبارية  االأمنية  اجلهود  تتوا�سل  حالياً، 

االإ�سرائيلية �سّد املقاومة الفل�سطينية

���ت���اب���ع ف���ي���ه خم���اب���رات  ويف ال����وق����ت ال������ذي ترُ

االأو���س��اع  �ستغّلًة  مرُ ج���دد،  ع��م��الء  ال��ع��دو جتنيد 

االأجهزة  ترُعّزز  القطاع،  يف  ال�سعبة  االقت�سادية 

االأمنية للمقاومة جهودها على امل�ستويني االأمني 

والتقني

تروي م�سادر اأمنية، يف حديث اإىل “االأخبار”، 

جزءاً من هذه املعركة، كا�سفة اأن املقاومة اأحبطت 

لتعطيل  ج��دي��دة  اإ�سرائيلية  م��ّدة حم��اول��ة  قبل 

ج��زء من �سبكة ات�ساالتها يف غ��زة، وق��د متّكنت 

من اعتقال �سخ�سني على عالقة بتلك احلادثة

وترُبنّي امل�سادر نف�سها اأنه مع تطّور القدرات 

التقنية واالأمنية لدى اأجهزة اأمن املقاومة، بات 

اأك���رث �سعوبة داخ��ل  ل��الح��ت��الل  االأم��ن��ي  العمل 

تطويراً  ك�سفت  التقنية  الوحدات  لكن  القطاع، 

جلاأ  اإذ  التوا�سل؛  و�سائل  يف  ج��دي��داً  اإ�سرائيلياً 

العدو اإىل اأ�ساليب مبتكرة للتوا�سل مع عمالئه 

ترُ�سبه  واج���ه���ات  حت��م��ل  م��زّي��ف��ة  تطبيقات  ع��رب 

على  ب  ترُن�سَّ “يوتيوب”  مثل  �سهرة  تطبيقات 

الهواتف احلديثة وتوّفر خا�سية اّت�سال م�سّفر 

بني �سباط املخابرات وعمالء االحتالل

التوازي، تتح�ّسب املقاومة لنية العدو تنفيذ 

اأعمال اأمنية يف غزة تهدف اإىل االإ�سرار بقدرات 

املقاومة وقادتها ومهند�سيها، كتلك التي حدثت 

يف 2019 وجرى خاللها ك�سف قوة ع�سكرية دخلت 

اال���س��ت��ع��دادات  ه��ذه  ت��اأت��ي  ومهاجمتها  متخّفية 

والتنبيهات بعد ورود اإ�سارات اأمنية اإىل اإمكانية 

ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل اأم����ن����ي ج�������ّراء ع���ج���ز ال���ت���ح���ّرك���ات 

امل�ستوى  وذل��ك كي يحّقق  امل��ح��دودة،  الع�سكرية 

ال�سيا�سي �سورة االنت�سار من دون اأن يجلب رّداً 

بعد  َت��ع��ّززت  التقديرات  املقاومةهذه  من  وا�سعاً 

واإحباط  ك�سف  املقاومة من  اأم��ن  اأج��ه��زة  متّكن 

حماوالت لزرع اأجهزة جت�ّس�س على عدد من قادة 

املقاومة، اإ�سافة اإىل �سخ�سيات عاملة يف تطوير 

حم���اوالت  وه���ي  وال��ف��ن��ي��ة،  الع�سكرية  ق��درات��ه��ا 

اأجهزة العدو االن�سغال مبتابعة احلالة  ا�ستغّلت 

الوبائية بفعل فرو�س كورونا امل�ستجّد لتنفيذها

االنباط-وكاالت

ذكر مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون 

األ��ف   233 ال��ث��الث��اء  االث��ن��ني/  ليل  االإن�سانية 

ال�����س��راع يف  ج���راء  االآن  ح��ت��ى  ق��ت��ل��وا  �سخ�س 

اليمن وامل�سائل االأخرى ذات ال�سلة به

واأ�ساف املكتب عرب �سفحته على توير اأن 

هذا العدد املذهل غر مقبول

اليمن و�سل  اأن  اإىل  االأمم��ي  املكتب  واأ�سار 

وق��ف  اإىل  ح��اج��ة  يف  وب���ات  حت���ول  نقطة  اإىل 

الإطالق النار

اليمن �سراعا م�سلحا  ي�سهد   ،2015 ومنذ 

ال��دع��م من  امل��ت��ه��م��ني بتلقي  ب��ني احل��وث��ي��ني 

بقوات  م�سنودة  احلكومية  وال��ق��وات  اإي����ران، 

التحالف العربي، ما اأدى اإىل جر البالد نحو 

اأزمة اإن�سانية تو�سف باأنها االأ�سواأ يف العامل

االربعاء   2 / 12 / 2020
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الـريـا�ضي

الدوحة - وكاالت 

�����س���اد �لإ����س���ب���اين �آن���دري�������س �إن��ي��ي�����س��ت��ا 

الثالثاء بالتقدم الذي تعي�شه كرة القدم 

م�شريا  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف  الآ�شيوية 

اأ���ش��ب��ح��ت  ال���ي���وم  ال���ق���دم  “كرة  اأن  اإىل 

مت�شابهة للغاية” يف العديد من املناطق. 

عن  �شحفي  موؤمتر  خالل  اإنيي�شتا  وقال 

فريقه  م��ع  ي�شارك  حيث  قطر،  م��ن  بعد 

�شمن  اآ�شيا  اأبطال  ب��دوري  كوبي  في�شيل 

املجموعة ال�شابعة “اإذا مل تكن يف اأف�شل 

حالتك، فقد يفوزوا عليك يف اأي مكان«.

ب�شت  جمموعته  كوبي  في�شيل  ويت�شدر 

نقاط، بعد ثالث مواجهات، حيث انت�شر 

اأم�����ام ج���واجن���زو  2 وخ�����ش��ر الأخ������رية  يف 

املا�شي  ال�شبت  يوم  ال�شيني  اإيفرجراند 

بر�شلونة  لعب  واأ�شاف  نظيفة.  بثنائية 

الآ�شيوية  القدم  ك��رة  “م�شتوى  ال�شابق 

ال�شنوات  تتطور خالل  للغاية وهي  جيد 

اأنه  ي�شعر  “الر�شام” اأنه  واأكد  املا�شية«. 

تتابع  رغم  ومعنويا،  بدنيا  جيدة  بحالة 

امل���ب���اري���ات م���ع ف��ي�����ش��ي��ل ك���وب���ي ����ش���واء يف 

جدول  ب�شبب  الأبطال  دوري  اأو  ال��دوري 

م�����ش��غ��وط ج�����راء ت���وق���ف ال��ل��ع��ب ل��ف��رة 

ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. وح����ال وا���ش��ل 

املقامة  بالبطولة  م�شواره  كوبي  في�شيل 

يف قطر �شيخو�ض مباراة كل ثالثة اأيام، 

36 عاما “اأمتنى  وقال اإنيي�شتا �شاحب ال�

�شتكون  لأنها  الإمكانية  بهذه  اأحظى  اأن 

ال��ب��دن��ي��ة  ح��ال��ت��ه  ع��ل��ى  كبرية”  اإ�����ش����ارة 

اجليدة.

01

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكروين

انييستا معجب بتطور الكرة االسيوية 

اشبيلية يرغب التعاقد مع ايسكو 

ايوكوهاما الى ثمن نهائي ابطال اسيا 

 زياش يامل التتويج مع تشيلسي  

مدريد - وكاالت 

اأح��د  اأن  ال��ث��الث��اء،  اإ���ش��ب��اين  تقرير  ك�شف 

اأن���دي���ة ال��ل��ي��ج��ا ط��ل��ب ال��ت��ع��اق��د م���ع اإي�����ش��ك��و، 

لع��ب و���ش��ط ري��ال م��دري��د. ووف��ًق��ا لربنامج 

طلب  اإ�شبيلية  فاإن  الإ�شباين،  »ال�شريجنيتو« 

اأن  �شيما  ل  املو�شم،  ه��ذا  اإي�شكو  مع  التعاقد 

باإعجاب املدرب جولني  ي��ح��ظ��ى  ال���الع���ب 

اإي�����ش��ك��و حتت  ت����درب  اأن  ل��وب��ي��ت��ي��ج��ي. و���ش��ب��ق 

حيث  اإ�شبانيا،  منتخب  يف  لوبيتيجي  ق��ي��ادة 

خ��ا���ض م��ع��ه 10 م���ب���اري���ات، واأح�����رز ه��دف��ني، 

ب��ج��ان��ب مت���ري���رة ح��ا���ش��م��ة واح�����دة، ك��م��ا اأن���ه 

معا  عمال  عنما  مدريد  ريال  يف  عليه  اعتمد 

يف النادي امللكي.وذكرت العديد من التقارير 

اأن اإي�����ش��ك��و ط��ل��ب ال��رح��ي��ل ع��ن ري���ال م��دري��د 

خالل املريكاتو ال�شتوي املقبل، ب�شبب رغبته 

يف امل�����ش��ارك��ة ب��ع��دد اأك����رب م��ن ال��دق��ائ��ق على 

اإي�شكو حلجز مقعد يف  املو�شم. وي�شعى  مدار 

اليورو  بطولة  قبل  اإ�شبانيا  منتخب  ت�شكيلة 

التي �شتقام يف ال�شيف املقبل.

الدوحة - وكاالت 

اك���ت�������ش���ح ي����وك����وه����ام����ا م���اري���ن���و����ض 

ال���ي���اب���اين ف���ري���ق ج��ي��ون��ب��وك م���وت���ورز 

الكوري اجلنوبي 4-1، �شمن مناف�شات 

ب��دوري  الثامنة  باملجموعة   5 اجل��ول��ة 

التاأهل  لي�شمن  الثالثاء،  اآ�شيا  اأبطال 

ي��وك��وه��ام��ا  ال��ن��ه��ائ��ي.وت��ق��دم  اإىل ث��م��ن 

ترياتون  طريق  ع��ن   17 الدقيقة  منذ 

ي�����ش��ي��ف م��ارك��و���ض  اأن  ب��ن��م��اث��ان، ق��ب��ل 

ج��ون��ي��ور ال���ه���دف ال���ث���اين يف ال��دق��ي��ق��ة 

جيونبوك  �شجل   54 الدقيقة  51.ويف 

ه�����دف ت��ق��ل��ي�����ض ال����ف����ارق ع����ن ط��ري��ق 

يوكوهاما  يعود  اأن  قبل  جو�شتاجول، 

وي�����ش��ي��ف ال���ه���دف ال��ث��ال��ث ع���ن ط��ري��ق 

71.ويف  تريوهيتو ناكاجاوا يف الدقيقة 

كيون  ب��ي��وم  ���ش��وجن  �شجل   84 الدقيقة 

مدافع الفريق الكوري هدفا باخلطاأ يف 

الرابع  لي�شيف الهدف  فريقه  مرمى 

بعدما  ي��وك��وه��ام��ا  ل��ي��وك��وه��ام��ا.وت��اأه��ل 

مت�شدرا  نقطة   12 اإىل  ر���ش��ي��ده  رف���ع 

عن  نقاط   3 بفارق  املجموعة،  ترتيب 

�شنغهاي اإي�شت اآ�شيا ال�شيني، و8 نقاط 

املركز  �شاحب  م��وت��ورز  جيونبوك  عن 

مناف�شات  الدوحة  الثالث.وت�شت�شيف 

مثلما  القارة،  �شرق  يف  املجموعات  دور 

القارة على  ا�شت�شافات مناف�شات غرب 

اأر�شها يف �شبتمرب/ اأيلول املا�شي.

لندن - وكاالت 

حت����دث امل��غ��رب��ي ح��ك��ي��م زي���ا����ض، جنم 

ت�شيل�شي، عن حظوظ فريقه يف املناف�شة 

املمتاز.  الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  لقب  على 

وق����ال زي���ا����ض، يف ت�����ش��ري��ح��ات اأب��رزت��ه��ا 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  “تيلجراف”  ���ش��ح��ي��ف��ة 

بالربميريليج؟ بالطبع،  ت�شيل�شي  “فوز 
ع��ل��ي��ك دائ���ًم���ا اأن ت���وؤم���ن ب��ه��ذا الأم�����ر«.

به  الإمي��ان  التتويج من  “يبداأ  واأو�شح: 

ثم العمل بجد كل يوم لتحقيقه. اأعتقد 

املو�شم  نهاية  ويف  ب��ه.  ن��ق��وم  م��ا  ه��ذا  اأن 

����ش���رى ن��ت��ي��ج��ة م���ا ن��ف��ع��ل��ه«. واأ����ش���اف: 

من  لعب  هازارد؟ اإيدين  مع  “املقارنة 
يل،  اإلهام  كم�شدر  واأ�شعه  عاملي.  ط��راز 

واأ�شاهد  امل��ب��اري��ات،  يخو�ض  كيف  واأرى 

ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا، 

ومي��ك��ن��ن��ي ت��ع��ل��م ال��ك��ث��ري م���ن���ه«. وت��اب��ع: 

“ميكنني التح�شن من التدريب واللعب 
مع هافريتز وبولي�شيت�ض وفرينر، وهذا 

ال�شبب وراء رغبتي يف اتخاذ خطوة اأكرب 

لعبني  مع  نف�شي  لتحدي  م�شريتي،  يف 

اأف�����ش��ل. ه���ذا ���ش��يء ج��ي��د ل��ك��ل لع���ب«. 

“اأنا �شعيد يف ت�شيل�شي، واأ�شعر  ووا�شل: 

اأن��ن��ي ب��ح��ال��ة ج��ي��دة، واأن���ن���ي م��وج��ود يف 

اأه���م ���ش��يء ع��ن��دم��ا تلعب«.  ب��ي��ت��ي، وه���ذا 

فعله،  ميكنني  م��ا  دائ��ًم��ا  “اأعرف  واأمت: 

ومطمئن،  هادئ  اأنا  بنف�شي.  اأثق  ودائما 

تلقاء  من  �شتاأتي  الأخ��رى  الأ�شياء  وكل 

نف�شها«.

االنباط - عمان 

تتوا�شل م�شاء اليوم مناف�شات اجلولة اخلام�شة 

من دوري الدرجة الأوىل 2020، والذي تقام جميع 

مبارياته عند الثانية ع�شراً.حيث يلتقي ذات را�ض 

بالكرك،  في�شل  الأم����ري  ملعب  على  ال��ط��رة  م��ع 

وكفر�شوم مع ال�شرحان على ملعب الأمري ها�شم 

ب��ال��رم��ث��ا، وم��غ��ري ال�����ش��رح��ان م��ع دار ال����دواء على 

اجلولة  وتختتم  بالزرقاء.  حممد  الأم��ري  ملعب 

الكرمل  العربي مع  بلقاء وحيد يجمع  اخلمي�ض 

ويقام على ملعب الأمري ها�شم.ويت�شدر ذات را�ض 

ترتيب الفرق بر�شيد 10 نقاط وبفارق الأهداف 

ال�شرحان  8، مغري  الرمثا، ثم اجلليل  عن احت��اد 

والبقعة 7، ثم كفر�شوم، الريموك، الطرة، وبلعما 

5، العربي ودار ال��دواء 4، ال�شرحان 3، الكرمل 1، 

من�شية بني ح�شن دون نقاط. يذكر اأن مناف�شات 

�شحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق  و���ش��ط  ت��ق��ام  البطولة 

م�شدد حفاظا على ال�شالمة العامة.

مدريد - وكاالت  

كومان،  رونالد  الهولندي  اأعلن 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��رب���ش��ل��ون��ة، ق��ائ��م��ة 

ف����ري����ق����ه مل����ب����اراة ف����ري����ن����ك����ف����اروزي 

الأرب��ع��اء،  اليوم  لها،  املقرر  املجري 

امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن   5 يف اجل��ول��ة 

ب�����دوري اأب���ط���ال اأوروب�������ا. و���ش��ه��دت 

من  ك��ل  ا�شتبعاد  ك��وم��ان  اخ��ت��ي��ارات 

كوتينيو  وف��ي��ل��ي��ب  م��ي�����ش��ي  ل��ي��ون��ي��ل 

و���ش��ام��وي��ل  �شتيجن  ت��ري  واأن���دري���ه 

بر�شلونة  قائمة  اأوم��ت��ي��ت��ي.وج��اءت 

بو�شكيت�ض   - د�شت  كالآتي:  كاملة، 

بيانيت�ض   - ج��ري��زم��ان   - األ��ي��ن��ي��ا   -

ب��وي��ج   - دمي��ب��ل��ي   - ب���راي���ث���واي���ت   -

 - ب���ي���دري   - ل��ي��ن��ج��ل��ي��ت   - ن��ي��ت��و   -

األ��ب��ا - م��ات��ي��و���ض - دي  ت��ري��ن��ك��او - 

اإي���ن���اك���ي ب��ي��ن��ا -  ي����وجن - ف���ريب���و - 

ت��ي��ن��ا���ض.  - ك����ون����راد   م��ي��ن��ج��وي��زا - 

وي��ح��ت��ل ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ال��ي��ا ���ش��دارة 

 12 ب��� الأب��ط��ال  دوري  يف  جمموعته 

باملركز  يوفنتو�ض  ويناف�شه  نقطة، 

9 نقاط. الثاين ب�

االنباط - عمان 

ق�������درت ال���ه���ي���ئ���ة الإداري�������������ة ل���ن���ادي 

عزايزة،  وجيه  العني  برئا�شة  الوحدات 

الأول،  ال���ك���رة  ف��ري��ق  م��ن��ظ��وم��ة  ج��ه��ود 

بهدف  ج��ه��وده��ا  مب�شاعفة  وط��ال��ب��ت��ه��ا 

الن����ت���������ش����ارات،  ط����ري����ق  اىل  ال������ع������ودة 

دوري  ب���������ش����دارة  ال����زح����ف  وم���وا����ش���ل���ة 

ن��ح��و من�شة  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  امل��ح��رف��ني 

ال��ت��ت��وي��ج، واأك����دت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة لن 

ت��دخ��ر ج��ه��دا ل��دع��م م�����ش��رية ال��ف��ري��ق، 

واحلوافز  الدعم  ا�شكال  كافة  وتقدمي 

الم����ام �شوب  اإىل  وال��ن��ظ��ر  وامل���ك���اف���اآت، 

النت�شارات، ووعدت يتذليل ال�شعوبات 

اأمام فريق الوحدات لتحقيق الجنازات 

واجن����ازات  وت���اري���خ  وا���ش��م  ين�شجم  مب��ا 

العري�شة،  الوحدات  نادي  وجماهريية 

واأكدت على �شورة تكاتف جهود اجلميع 

وال��ت��ف��اف اجل��م��اه��ري ح���ول ال��ف��ري��ق يف 

ه����ذه امل���رح���ل���ة ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال�����ش��ر���ش��ة. 

ج���اء ذل���ك يف اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����ة 

ل����ن����ادي ال�����وح�����دات ب���رئ���ا����ش���ة ع����زاي����زة، 

فريق  وق��ائ��د  والإداري  الفني  باجلهاز 

الناطق  ب��ه  اأف���اد  م��ا  بح�شب  ال��وح��دات، 

الإع��الم��ي ل��ل��ن��ادي حممد غ��ن��ام، ال��ذي 

زي��اد  ال��ك��رة  ن�شاط  م��دي��ر  قال:”اأجمع 

عبداهلل  للفريق  الفني  واملدير  �شلباية، 

اأب��وزم��ع، وق��ائ��د فريق ال��وح��دات ط��ارق 

خ��ط��اب، ع��ل��ى ق���درة ال��ف��ري��ق ال��وح��دات 

الن����ت���������ش����ارات،  ط����ري����ق  اىل  ب����ال����ع����ودة 

باأكملها  املنظومة  حتمل  اإىل  م�شريين 

م�����ش��وؤول��ي��ة ال��ل��ع��ب ل��ل��وح��دات وال��دف��اع 

ع����ن ال�����وان�����ه، م���ع���رج���ني ع���ل���ى م�����ش��رية 

درع  بلقب  ت��وج  ان  بعد  املظفرة  الفريق 

ال��ك��رة، وامل�شي يف ���ش��دارة دوري  احت��اد 

واعدين  القيا�شية،  بالأرقام  املحرفني 

بتقدمي الأف�شل والنظر �شوب من�شات 

�شيبذل  الفريق  ب��اأن  واع��دي��ن  التتويج، 

الغايل والنفي�ض للتويج باللقب وا�شعاد 

جماهري الوحدات الوفية”.

تواصل منافسات دوري االولى 

استبعاد ميسي من تشكيلة برشلونه 

ادارة الوحدات تحفز نجوم الفريق 
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مدافع دورتموند يغيب عن مواجهة التسيو 

كافاني يتوهج في صفوف الشياطين 

الشباب واالتحاد في البطولة العربية لالندية 

برلني - وكاالت 

مونييه  توما�س  البلجيكي  امل��داف��ع  غ��ي��اب  امل��وؤك��د  م��ن  ب��ات 

اأم��ام الت�سيو  االأمل��اين  عن مواجهة فريقه بورو�سيا دورمتوند 

االإي��ط��ايل يف دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم، وامل��ق��رر لها 

ال��ي��وم االأرب���ع���اء، يف ال��وق��ت ال���ذي حت���وم ف��ي��ه ال�����س��ك��وك ح��ول 

اث��ن��ن اأخ���ري���ن م��ن ال��اع��ب��ن. وت��ع��ر���س ال����دويل البلجيكي 

التي  امل��ب��اراة  ���س��اق��ه، خ��ال  ل��اإ���س��اب��ة يف  مونييه )29 ع��ام��ا( 

خ�سرها فريقه يوم ال�سبت املا�سي اأمام كولن 1 / 2 يف الدوري 

االأملاين )بوند�سليجا(. ويخو�س الثنائي اإميري كان ورافائيل 

حاهزيته.وقال  تاأكيد  اأج��ل  من  الزمن  �سد  �سباقا  جويريرو 

لو�سيان فافر املدير الفني للفريق: “لقد تعر�س كان ل�سربة 

ويتعافى  امل�ساركة«.  باإمكانه  اإن  القول  ال�سعب  كاحله، من  يف 

جويريرو من اإ�سابة ع�سلية �سابقة، وحتى االآن الزال يتدرب 

املجموعة و�سي�سل  منفردا. ويحتل دورمتوند �سدارة ترتيب 

اإىل دور ال�ستة ع�سر من امل�سابقة يف حال التعادل مع الت�سيو، 

الذي يبتعد بفارق نقطة خلف دورمتوند رغم اأنه تفوق ذهابا 

روم��ا. االإي��ط��ال��ي��ة  العا�سمة  /  1 يف   3 االأمل����اين  ال��ف��ري��ق  على 

اأداء  بتقدمي  زم��اءه  ديايني  توما�س  الو�سط  وطالب العب 

ديايني:  ال��ف��ري��ق.وق��ال  عليه  ظهر  ال��ذي  االأداء  م��ن  اأف�سل 

النزعة  اإىل  دائما نرتاجع للخلف بخطوة، كنا نفتقد  “نحن 
الدفاعية يف جميع اأنحاء امللعب، كما اأننا نحتاج لل�سيطرة اأكرث 

من ذي قبل وال ميكننا اأن نرتد للخلف ب�سرعة«.

لندن - وكاالت 

مان�س�سرت  �سفوف  اإىل  كافاين  اإدين�سون  ان�سم  عندما 

اأك��ت��وب��ر/ ت�����س��ري��ن اأول امل��ا���س��ي،  ي��ون��اي��ت��د االإجن��ل��ي��زي يف 

اأث����رت ان��ت��ق��ادات ب�����س��اأن ق���درة ال��اع��ب )33 ع��ام��ا( على 

ت�سجيل االأهداف، لكن برونو فرنانديز العب خط و�سط 

الفني  املدير  �سول�سكاير  جونار  اأويل  والرنويجي  الفريق 

اإزاء جناح كافاين  اأبديا االآن �سعادتهما  ملان�س�سرت يونايتد 

يف ا�ستعرا�س قيمته �سمن �سفوف الفريق.

يونايتد  مان�س�سرت  مباراة  يف  امل�ساركة  لكافاين  وميكن 

امل����ق����ررة ال���ي���وم االأرب�����ع�����اء اأم������ام ب���اري�������س ����س���ان ج��رم��ان 

الفرن�سي، الفريق ال�سابق لكافاين، �سمن مناف�سات دوري 

لتحقيقات من جانب  وذلك رغم خ�سوعه  اأوروبا،  اأبطال 

االحتاد االإجنليزي للعبة ب�ساأن من�سور كتبه الاعب عرب 

عن�سرية. كلمة  وت�سمن  االجتماعي  التوا�سل  و���س��ائ��ل 

البدالء  االأوروجوياين كافاين من مقعد  املهاجم  و�سارك 

ال��ف��وز  اإىل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ب��ه��ا  ق���اد  ثنائية  لي�سجل 

وق��ال  االإجن��ل��ي��زي،  ال���دوري  يف   2  /  3 �ساوثهامبتون  على 

املهاجمن  ط���راز  م��ن  ك��اف��اين  اأن  يعتقد  اإن���ه  ف��رن��ان��دي��ز 

رائحة” االأه��داف.وق��ال العب خط  “�سم  الذين ميكنهم 

مهاجم  كل  اأن  “اأعتقد  املباراة:  عقب  الربتغايل  الو�سط 

“اإدين�سون لديه بالطبع  لدينا مينحنا خيارات.«واأ�ساف: 

قدرات، والكل يعلم ذلك. 

ميكنهم  الذين  املهاجمن  من  واح��د  هو  يل،  بالن�سبة 

���س��م رائ��ح��ة ال��ه��دف، ك��م��ا راأي��ت��م م��رت��ن وال��ف��ري��ق يحتاج 

االأه���داف.«واأ����س���ار  ت�سجيل  اأج���ل  م��ن  ال���ق���درات  ه���ذه  اإىل 

بال�سكل  ك��اف��اين  اأداء  تقييم  يجر  مل  اأن��ه  اإىل  فرنانديز 

با�ساك �سهر  بالفوز على  انتهت  التي  املباراة  املطلوب، يف 

�سول�سكاير  اأب��دى  االأبطال كذلك  دوري  1 يف   /  4 الرتكي 

�سعادته باإ�سهامات كافاين مع الفريق، وقد �سبهه باعب 

الفريق ال�سابق اآندي كول، الذي �سجل 93 هدفا ملان�س�سرت 

قد  ك��ان  ال��ت��ي  الن�سائح  يتبع  ك��اف��اين  اأن  ي��ون��اي��ت��د.وذك��ر 

تلقاها من ال�سر األيك�س فرج�سون املدير الفني االأ�سبق 

يونايتد. ملان�س�سرت 

اأن كافاين يتمتع بكل �سفات العب كرة القدم  واأ�ساف 

اأي���ن  حت���دي���دا  ي��ع��رف  “هو  وت���اب���ع:  االأول.  ال���ط���راز  م���ن 

كان  ما  هو  ال�سندوق  داخ��ل  له  �سديق  واأف�سل  يتحرك، 

ال�سر األيك�س يخربين به دائما: اأف�سل �سديق لك داخل 

اإىل هذه  ي��دخ��ل  “هو  امل�����س��اح��ة«.ووا���س��ل:  ال�����س��ن��دوق ه��و 

امل�ساحة يف التوقيت املثايل.«

الريا�ض - وكاالت 

حممد  ك��اأ���س  بطولة  مناف�سات  ت�ستاأنف 

ال�����س��اد���س ل��اأن��دي��ة االأب���ط���ال، م�����س��اء ال��ي��وم 

االأرب���ع���اء، ب��امل��ب��اراة ال��ت��ي جتمع ب��ن فريقي 

ال�����س��ع��ودي��ن يف مدينة  ال�����س��ب��اب واالحت������اد 

الريا�س، بذهاب الدور ن�سف النهائي. وكان 

االحتاد العربي لكرة القدم حدد الثاين من 

دي�سمرب/ كانون االأول احلايل موعداً ملباراة 

الذهاب بن ال�سباب واالحت��اد، على اأن يقام 

مدينة  يف  االأخ����ر  �سيافة  يف  ال��ع��ودة  ل��ق��اء 

جدة يف الرابع من ال�سهر القادم. و�سي�سعى 

متنحه  اإيجابية،  نتيجة  لتحقيق  فريق  كل 

و�سيلتقي  االإي�������اب.  م���ب���اراة  ق��ب��ل  اأف�����س��ل��ي��ة 

املتاأهل من الفريقن ال�سعودين مع املتاأهل 

امل�سري،  واالإ�سماعيلي  املغربي  الرجاء  من 

ويت�سلح  ل��ل��ب��ط��ول��ة.  اخل��ت��ام��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 

ف���ري���ق ال�����س��ب��اب مب��ج��م��وع��ة م���ن االأ����س���م���اء 

املحرتفة اجلديدة، اأبرزها االأرجنتيني اإيفر 

ن��واف  ال�����س��ع��ودي  ال����دويل  وال��اع��ب  بانيغا 

والفريد  جوانكا  كري�ستيان  بجانب  العابد، 

القحطاين  وح�سن  دي��وب  وماكيتي  ندياي 

ال�ساب  واملهاجم  واإي��غ��ور  ال�سامخ  وع��ب��داهلل 

عبداهلل احلمدان، حتت قيادة فنية للمدرب 

الربتغايل بيدرو كاي�سينا.

اأي�ساً  االحت���اد  فريق  امل��ق��اب��ل، ميتلك  يف   

امل��درب  م��ع  الاعبن  م��ن  مميزة  جمموعة 

امل�سري  اأب��رزه��م  ك��اري��ل��ي،  فابيو  ال��ربازي��ل��ي 

اأح��م��د ح��ج��ازي وع��م��ر ه��و���س��اوي واحل��ار���س 

م���ار����س���ي���ل���و ج�����روه�����ي م�����ع ب��ري��ج��وف��ي��ت�����س 

وج�����اري رودري���ج���ي���ز وال����ه����داف ال��ربازي��ل��ي 

ج��ان��ب  اإىل  ���س��ي��ل��ف��ا  دي  روم����اري����و  امل���ت���األ���ق 

 امل��ه��اج��م ال�����دويل ال�����س��ع��ودي، ف��ه��د امل��ول��د.

كبر  ارت����ب����اط  ل��ه��م��ا  واالحت��������اد،   ال�سباب 

ب���ب���ط���والت االحت������اد ال���ع���رب���ي ل���ك���رة ال��ق��دم 

بطولة  حقق  فال�سباب  م�سمياتها،  مبختلف 

1992 وعام  عام  العرب مرتن  اأبطال  دوري 

1999، وحقق اأي�ساً بطولتي النخبة العربية 

االحت��اد  بينما حقق   ،2000 وع��ام   1995 ع��ام 

بطولة دوري اأبطال العرب عام 2005. 

خال  مميز  مب�ستوى  الفريقان  وظهر 

امل��ب��اري��ات ال�����س��اب��ق��ة يف ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث مل 

الن�سخة  خ��ال  اخل�سارة  منهما  الأي  ي�سبق 

احل���ال���ي���ة. واف���ت���ت���ح ال�������س���ب���اب م�������س���واره يف 

ال�ساورة  �سبيبة  ن��ادي  على  بالفوز  البطولة 

يف   1-3 بنتيجة  واإي���اب���اً  ذه���اب���اً  اجل���زائ���ري، 

الذهاب و 2-0 يف االإي��اب، لياقي يف دور ال� 

16 �سباب االأردن، ويحقق الفوز بهدفن دون 

اإيجابي  بتعادل  وي��ع��ود  ال��ري��ا���س،  يف  مقابل 

جانب.  لكل  بهدف  االأردن��ي��ة  العا�سمة  م��ن 

عن  الليوث  ك�سر  النهائي  الربع  ال��دور  ويف 

العراقي  ال�سرطة  ن��ادي  لي�سحقوا  اأي��اب��ه��م، 

ب�سدا�سية نظيفة يف الريا�س، قبل اأن يجدد 

االإي��اب  لقاء  ال�سرطة يف  على  ف��وزه  الفريق 

بهدف دون مقابل، لي�سمن مقعده يف الدور 

قبل النهائي.

ن�����س��ف  امل�����ب�����اراة  اإىل  م�������س���واره  وخ������ال 

متكن  مباريات،   6 ال�سباب  خا�س  النهائية، 

ت��ع��ادل وحيد،  5 منها، مقابل  ال��ف��وز يف  م��ن 

�سوى  ي�ستقبل مرماه  14 هدفا ومل  و�سجل 

ه��دف��ن ف��ق��ط. م��ن جهة اأخ���رى ق��دم احت��اد 

البطولة،  ه��ذه  خ��ال  مميزا  م�ستوى  ج��دة 

العهد  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  م�����س��واره  ا�ستهل  ح��ي��ث 

مقابل،  دون  اأه���داف  ثاثة  بجدة  اللبناين 

 ق��ب��ل اأن ي��ع��ود ب��ت��ع��ادل ���س��ل��ب��ي م���ن ب���روت.

 واأوقعت قرعة الدور الثمن النهائي االحتاد 

يف مواجهة �سعبة اأمام الو�سل االإماراتي، 

ومت��ك��ن م���ن خ��ط��ف ال���ف���وز يف االإم�����ارات 

ب��ه��دف��ن م��ق��اب��ل ه���دف، ويف م��ب��اراة االإي���اب 

ظ��ه��ر مب�����س��ت��وى اأق������وى ل��ي��ل��ح��ق ال��ه��زمي��ة 

طريق  وك���ان  مقابل.  دون  بهدفن  ب�سيفة 

حمفوفاً  النهائي  ال��رب��ع  ال���دور  يف  االحت���اد 

اآ�سفي  اأوملبيك  ن��ادي  واج��ه  حيث  باملخاطر، 

املغربي، الذي فر�س التعادل االإيجابي على 

م�سيفه االحت��اد بهدف لكل جانب. ومتكن 

االحتاد من ح�سم التاأهل يف املغرب بعد فوزه 

ال�سعب بهدف دون مقابل.

اول سيدة تدير مباراة اوروبية 

كيكي يشكو تجاهل حقوقه 

االهلي يحفز نجمه السومة 
على التجديد 

باري�ض - وكاالت 

ف��راب��ارت،  �ستيفاين  الفرن�سية  ب��ات��ت 

ع���ل���ى اأع�����ت�����اب دخ��������ول ال����ت����اري����خ ك������اأول 

اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  مل���ب���اراة يف  ح��ك��م��ة 

ل����ل����رج����ال، ح����ي����ث �����س����ت����دي����ر م���واج���ه���ة 

 ، االأرب��ع��اء  كييف،  دينامو  �سد  يوفنتو�س 

املجموعات. دور  من  اخلام�سة   باجلولة 

اأوروب���ي���ة، حيث  ف��راب��ارت �ساحبة خ��ربة 

االأوروب��ي  بالدوري  مباريات  �سابًقا  قادت 

وال�����س��وب��ر االأوروب��ي.و���س��ي��ع��اون ف��راب��ارت 

املباراة احلكام ه�سام زاكراين ومهدي  يف 

رح���م���وين، وك���رمي ع��اب��د ���س��ي��ك��ون احلكم 

الرابع، وبنوا ميلوت حكم الفيديو. ُيذكر 

اإىل  ع��ب��وره  بالفعل  ح�سم  يوفنتو�س  اأن 

ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ب��ج��ان��ب ب��ر���س��ل��ون��ة، حيث 

قبل  كييف  دينامو  على  نقاط  ب�8  يتفوق 

مباراتن من نهاية دور املجموعات.

مدريد - وكاالت 

ع��ل��ق ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ن، امل�����درب ال�����س��اب��ق 

ل��رب���س��ل��ون��ة، ع��ل��ى دخ���ول���ه يف ����س���راع مع 

ال�����ن�����ادي ال���ك���ت���ال���وين، ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

م��وؤخ��ًرا  رف���ع  وك����ان �سيتن  ت��ع��وي�����س��ات. 

بدعوى  بر�سلونة،  �سد  ق�سائية  دع��وى 

بينهما.  امل����ربم  ل��ل��ت��ع��اق��د  االأخ�����ر  خ����رق 

بعد  بر�سلونة،  ق��ي��ادة  ع��ن  �سيتن  ورح���ل 

اأب��ط��ال  اخل�����روج م���ن رب���ع ن��ه��ائ��ي دوري 

اأوروب�������ا، امل��و���س��م امل��ا���س��ي، اإث����ر ال��ه��زمي��ة 

ال�ساحقة اأمام بايرن ميونخ )2-8(. وقال 

�سيتن،

اأب����رزت����ه����ا ���س��ح��ي��ف��ة   يف ت�����س��ري��ح��ات 

مل  االإ�سبانية: “بر�سلونة  »م�����ارك�����ا« 

اإنهم  ���س��يء.  اأي  يل  يقدم  ومل  يعو�سني، 

 مل يت�سلوا بي ليخربوين اأنني مطرود« .

مير  ال��ن��ادي  اأن  الوا�سح  “من  واأ���س��اف: 

ب��ل��ح��ظ��ة م��ق��ل��ق��ة، وه���و اأم����ر ي��ت��م اإدراك�����ه 

ب��و���س��وح ع��ن��د دخ����ول ب��ر���س��ل��ون��ة، وي��وؤث��ر 

ال��ري��ا���س��ي  االأداء  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 

للفريق«.

على  ق��ادر  اأن��ك  دائ��ًم��ا  واأمت: “تعتقد   

امل�����س��اع��دة يف ح��ل االأزم����ة مب��ج��رد دخ��ول 

النادي، لكن بالن�سبة لنا قدمنا كل �سيء 

لرب�سلونة، اإال اأن االأمر كان م�ستحيًا«.

جده - وكاالت 

ذكر تقرير اإخباري، الثاثاء، اأن اإدارة 

التفكر يف  ب��داأت  ال�سعودي  ن��ادي االأهلي 

عمر  ال�سوري  املهاجم  عقد  ملف جتديد 

دخول  من  اق��رتاب��ه  مع  خا�سة  ال�سومة، 

ال��ف��رتة احل���رة يف ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون الثاين 

املقبل.واأو�سحت �سحيفة “االقت�سادية” 

ال�سعودية، اأن اإدارة االأهلي فتحت خطوط 

له  �ستقدم  حيث  ال��اع��ب،  م��ع  التوا�سل 

عر�سا �سفهيا، قبل تقدمي ملف كامل عن 

الفرتة املقبلة لل�سومة مع الفريق يف حال 

املميزات  بع�س  اإ�سافة  مع  تعاقده،  جدد 

اإن  ال�سحيفة  اإىل عقده اجلديد.وتابعت 

على  االإب��ق��اء  على  حري�سة  االأه��ل��ي  اإدارة 

عمر �سمن �سفوف الفريق، خا�سة واأنه 

الهجومية  القوة  يف  مهما  عن�سرا  ي�سكل 

لاأهلي.وكان ال�سومة قد �سجل هدفا يف 

املباراة التي فاز بها فريقه على الفي�سلي 

اإىل  ل��ي�����س��ل  امل��ا���س��ي،  ي���وم االأح�����د   ،/1 2

الفريق. وان�سم  126 له مع  الهدف رقم 

من  ق��ادم��ا  االأه��ل��ي  اإىل  ال�سوري  املهاجم 

فريق القاد�سية الكويتي عام 2014، حيث 

م��ب��اراة. ويحتل   135 126 هدفا يف  �سجل 

نقطة   13 بر�سيد  الثالث  املركز  االأه��ل��ي 

يف ترتيب الدوري ال�سعودي بفارق نقطة 

املركز  �ساحبي  وال��ه��ال  ال�سباب  خلف 

االأول والثاين يف الرتتيب.

باري�ض - وكاالت 

اأعلن االحتاد االأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الثاثاء، 

.2020  عن املر�سحن لدخول الفريق املثايل ليويفا يف 

و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال��رت���س��ي��ح��ات ع��ل��ى امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي 

ال��ك��ربى:  ال��دوري��ات االأوروب���ي���ة  50 الع��ًب��ا م��ن  ليويفا 

كيلور  لوبيز-  اأنتوين  بيكر-   األي�سون  املرمى:  حرا�سة 

دافيد  ال��دف��اع:  اأوب���اك.  ي��ان  نوير-  مانويل  نافا�س- 

برنات-  خ��وان  اأنخيلينيو-  اأرن��ول��د-  األك�سندر  اأالب��ا- 

دي  �ستيفان  ل��ي��خ��ت-  دي  م��ات��ي��ا���س  دي��ف��ي��ز-  األ��ف��ون�����س��و 

�سرجيو  كيميت�س-  ج��و���س��وا  ه��ات��ي��ب��ور-  ه��ان��ز  ف���ري- 

روبرت�سون-  اأن���دري  كيمبيمبي-  بري�سنيل  رام��و���س- 

ت��ي��اج��و ���س��ي��ل��ف��ا- داي�����وت اأوب��ام��ي��ان��ك��و- ف��رج��ي��ل ف��ان 

داي�����ك. ال���و����س���ط: ت��ي��اج��و األ���ك���ان���ت���ارا- ح�����س��ام ع����وار- 

ك��وم��ان-  كينج�سلي  ب���اري���ا-  ن��ي��ك��ول��و  ب��ان��ي��ج��ا-  اإي��ف��ر 

ك��ي��ف��ن دي ب���روي���ن- ب��رون��و ف��رن��ان��دي��ز- األ��ي��خ��ان��درو 

ج��وردان  ه��اف��رت��ز-  ك��اي  جوريت�سكا-  ليون  جوميز- 

م��ارك��ي��ن��ي��و���س-  اإي��ل��ي�����س��ي�����س-  هندر�سون- جو�سيب 

اإيرلينج  �سابيتزر.الهجوم:  مولر- مار�سيل  توما�س 

���س��رج��ي  ه�����االن�����د- دي م�����اري�����ا- ج������واو ف��ي��ل��ي��ك�����س- 

ج���ن���اب���ري- ����س���رو اإمي���وب���ي���ل���ي- ه�����اري ك����ن- روب����رت 

ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي- روم��ي��ل��و ل���وك���اك���و- ���س��ادي��و م���اين- 

�سيلفا-  دا  ن��ي��م��ار  م��ي�����س��ي-  ل��ي��ون��ي��ل  م��ب��اب��ي-  ك��ي��ل��ي��ان 

 كري�ستيانو رونالدو- حممد �ساح- رحيم �سرتلينج.

صالح ينافس في القائمة االوروبية المثالية 
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االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة زي����ن ���ص��رك��ة االت�����ص��االت 

ال�صرق  اأ�صواق  الرقمية يف  االبتكارات  الرائدة يف 

اجلديدة  التجارية  العالمة  واأفريقيا  االأو���ص��ط 

االلكرتونية(،  )للريا�صة   Zain esports
ل��ت��ف��ت��ح م����ن خ���الل���ه���ا ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن امل��ن��اف�����ص��ات 

وامل�������ص���اب���ق���ات ال���ري���ا����ص���ي���ة االإل����ك����رتون����ي����ة ع��ر 

االإنرتنت يف اأ�صواق ال�صرق االأو�صط.

اإطالق  اأن  بيان �صحايف  املجموعة يف  وك�صفت 

 Zain esports العالمة التجارية اجلديدة

املناف�صات  موا�صم  اأك��ر  تد�صني  معه  �صيتزامن 

االإق���ل���ي���م���ي���ة يف ال���ري���ا����ص���ة االإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي 

م�صتوى  على  �صبورت�س«  اأيه  »اإي  �صركة  تنظمها 

 EA Sports« للعبة  االأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق 

نوعها  من  االأوىل  امل�صابقة  وهي   ،»21  FIFA
يف املنطقة، حيث �صيتم تنظيمها ب�صراكة ر�صمية 

 EA( »اأي���ه ���ص��ب��ورت�����س م��ع ك��ل م��ن ���ص��رك��ة »اإي 

الرتفيه  جم��ال  يف  عاملياً  ال��رائ��دة   )Sports
.»PlayStation»التفاعلي الرقمي، و

�صت�صهد  التي  املناف�صات  اأن  املجموعة  وذك��رت 

ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات رئ��ي�����ص��ي��ة م��ت��ن��وع��ة اإىل ج��ان��ب 

نقدية،  ج��وائ��ز  م��ع  اأ���ص��غ��ر  جمتمعية  م�صابقات 

ت����اأت����ي ع���ق���ب االإط��������الق ال���ع���امل���ي االأخ�������ر ل����� »5 

 EA Sports« ولعبة   ،»PlayStation
�صركة  اأطلقتها  االأخ��رة  وكانت   ،»21  FIFA
»فيفا«،  األعاب  �صل�صلة  �صمن  �صبورت�س«  اأيه  »اإي 

»فيفا«،  �صل�صة  �صمن   28 ال���� احللقة  متثل  وه��ي 

حيث جرى اإطالقها يف 9 اأكتوبر املا�صي.

ال���ن�������ص���خ���ة  ه��������ذه  ت�������ص���ه���د  اأن  امل������ق������رر  م������ن 

االإق��ل��ي��م��ي��ة م��ن امل��ن��اف�����ص��ات االإل��ك��رتون��ي��ة اإق��ام��ة 

م��ب��اري��ات مت��ه��ي��دي��ة م��وؤه��ل��ة خ���الل ال��ف��رتة بني 

مباريات  ذلك  بعد  تقام  اأن  على  دي�صمر،   5  -  1

الت�صفيات النهائية يف الفرتة من 8 – 9 دي�صمر 

املقبل، و15 – 16 من نف�س ال�صهر.

 Zain« اجلدير بالذكر اأن العالمة التجارية

esports« اجلديدة حتالفت مع بطل م�صابقة 
 FIFA( االإلكرتونية  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 

املواطن ال�صعودي  ال�صابق   )eWorld Cup
م�صاعد الدو�صري، يف الن�صخة االأولية من حتدي 

ال�صرق   »PS4  21  EA Sports FIFA  «

اأو���ص��ط��ي��ة، ح��ي��ث ���ص��ي��ت��وىل ال��دو���ص��ري دع���م زي��ن 

احل��دث  ب��ه��ذا  اخلا�صة  الرتويجية  اجل��وان��ب  يف 

الريا�صة  مناف�صات  وعا�صقي  ملحبي  اال�صتثنائي 

االإلكرتونية، عالوة على ذلك، تعاونت جمموعة 

االإلكرتونية  الريا�صية  من�صتها  اإط��الق  يف  زين 

وا�صت�صارات  خلدمات  وكالة  وه��ي   ،eGen مع 

االإلكرتونية. الريا�صات 

ومنذ اأوائل العام 2019، توا�صل جمموعة زين 

رقمي  م��زود  اإىل  التحول  نحو  الن�صط  توجهها 

لالأفراد وال�صركات والقطاعات احلكومية، حيث 

العالمة  اأن�صطة  �صتحدثه  ال���ذي  ال��زخ��م  ميثل 

رئي�صياً  ج��زءاً   «  Zain esports« التجارية 

الرقمية. ا�صرتاتيجيتها  من 

االأردن  زبن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

اإزاء  ل��ل��غ��اي��ة  متحم�صون  »ن��ح��ن  اجل��ا���ص��م:  ف��ه��د 

 ،Zain esports التجارية  العالمة  اإطالق 

وه������ي اخل����ط����وة ال����ت����ي مت���ث���ل ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف 

ا�صرتاتيجية زين الرامية اإىل التنوع واال�صتثمار 

التقليدية«.  االت�صاالت  خدمات  جم��االت  خ��ارج 

واأو����ص���ح ق��ائ��ال »ه����ذه امل���ب���ادرة ت��خ��دم االأه����داف 

تنمية  يف  ���ص��ت�����ص��اع��د  اإذ  ل���زي���ن،  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

م��ه��ارات ال�����ص��ب��اب ال��رق��م��ي��ة، وت��ع��زي��ز االب��ت��ك��ارات 

الرابع  اجليل  على  �صبكاتها  ع��ر  التكنولوجية 

الب�صرية«. واالألياف 

وت���اب���ع اجل��ا���ص��م ق��ائ��ال »ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 

نكون  باأن  تطلعاتنا  على  التاأكيد  تعيد  اجلديدة 

واخلدمات  باملنتجات  ال�صوق  اإىل  الوا�صلني  اأول 

ال���ت���ي ت���ع���زز ح���ي���اة امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ن��خ��دم��ه��ا 

وخ��ارج��ه��ا، ول��دي��ن��ا ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ب���اأن العالمة 

لت�صبح  �صتتطور   Zain esports التجارية 

ق���وة األ��ع��اب اإل��ك��رتون��ي��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة، نحن 

مع  نتعاون  بكوننا  للغاية  ومتحم�صون  �صعداء 

�صركاء ومطوري األعاب من الطراز العاملي«.

 Zain esports »ع���الم���ة  ب��ق��ول��ه  وب���ني 

ت���خ���اط���ب ج���م���ه���ور ُي���ع���ت���ر ح���ل���م ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 

الرقمية،  ال�صبكة  على  واالإع��الن��ي��ة  الت�صويقية 

ف��ه��و مي��ث��ل ال��رتك��ي��ب��ة ال���ت���ي ُت���ط���ارده���ا م��ع��ظ��م 

العالمات التجارية العاملية يف هذه االآونة، حيث 

ُت��ع��د ال��ري��ا���ص��ة االإل��ك��رتون��ي��ة اأق���وى حم��رك منو 

»نرى  بقوله  اأف��اد  كما  االإن��رتن��ت«.  األعاب  ل�صوق 

اأن ه��ن��اك دواف����ع ب��ك��ل ت��اأك��ي��د مل��واك��ب��ة م���ب���ادرات 

الريا�صة  م��ع  وال��ت��داخ��ل  االإلكرتونية  الريا�صة 

تنتظر  التي  الهائلة  الفر�س  حيث  التقليدية، 

االأوىل يف �صوق ينمو بقوة بحجم منطقة ال�صرق 

االأو�صط«.

 Zain ال�����ت�����ج�����اري�����ة  ال�����ع�����الم�����ة  ومت������ث������ل 

عجلة  ل��دف��ع  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ف��ر���ص��ة   esports
اأع��م��ال املجموعة يف اجت��اه جم��االت ج��دي��دة مع 

فئة  خ�صو�صا  عمالئها،  رغ��ب��ات  اإث���راء  موا�صلة 

خلقت  كورونا  جائحة  اأن  خا�صًة  منهم،  ال�صباب 

االإنرتنت  عر  االت�صال  على  الطلب  من  مزيدا 

االألعاب  اأن  الرقمي، كما  املحتوى  اإىل  والو�صول 

االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة واجل���وائ���ز امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 

�صتكون  االأو�صع  االإقليمي  للمجتمع  زين  تقدمها 

مبثابة حمفز لدفع التقدم الذي اأحرزته زين يف 

هذا املجال.

 Zain اجلدير بالذكر اأن العالمة التجارية

امل��واه��ب  ورع���اي���ة  ل��ر���ص��د  ت��خ��ط��ط   esports
عديدة  بطرق  االأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  يف  املحلية 

اإط����الق م�����ص��اب��ق��ة الخ��ت��ي��ار معلقني  ع���ن ط��ري��ق 

العربية،  باللغة  للتعليق  االإلكرتونية  للريا�صة 

وم�صممي  ملبدعي  مواتية  بيئة  خلق  عن  ف�صال 

حم��ت��وى ال��ري��ا���ص��ة االإل��ك��رتون��ي��ة، وذل���ك بهدف 

ت���اأه���ي���ل ���ص��ان��ع��ي حم���ت���وى ي���وت���ي���وب ي��ت��م��ت��ع��ون 

بال�صعبية.

التجارية  العالمة  �صتدعم  ذلك،  على  عالوة 

التوا�صل  و�صائل  ��ري  م��وؤثِّ  Zain esports
للرتويج  معهم  وت��ت��ع��اون  املحليني،  االجتماعي 

خطوة  وهي  املحليني،  الالعبني  بني  للم�صابقات 

ت��وؤ���ص�����س الن��ت�����ص��ار اأك����ر ل��ل��ح��ي��اة ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي 

املجتمعات  مت��ك��ني  ب��غ��ر���س  »زي����ن«  اإل��ي��ه��ا  ت�صعى 

واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  عجلة  ودف��ع 

من خالل خلق فر�س متعددة لل�صباب يف اأ�صواق 

الفر�صة  �صتتاح  كما  االأو���ص��ط،  ال�����ص��رق  منطقة 

بجوائز  للفوز  اأي�صا  االإقليميني  الهواة  لالعبني 

مالية وباأجهزة يف بيئة تناف�صية عادلة.

���ص��ي��م��ث��ل ال��الع��ب��ون االأف�����ص��ل ب��ل��دان��ه��م على 

م��ن�����ص��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة ت��دع��م��ه��ا ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 

���ص��اح��ة  ع���ل���ى  وك����ذل����ك   ،Zain esports
بينما  م�صرتكة؛  بطوالت  مع  العاملية  املناف�صات 

���ص��ت��ت��اح ال��ف��ر���ص��ة مل��ذي��ع��ني وم��ع��ل��ق��ني خم��ت��اري��ن 

لعر�س مواهبهم على جماهر من دول متعددة، 

وت��خ��ط��ط زي����ن ح��ال��ي��ا الإن�������ص���اء ح��ا���ص��ن��ة األ��ع��اب 

اإل���ك���رتون���ي���ة ب���ه���دف خ��ل��ق ف���ر����س ل��ل��م��رجم��ني 

ب�صكل  تقنًيا  للم�صاهمة  الطموحني  واملنتجني 

.Zain esports م�صتمر يف مبادرة

عملياتها  جميع  م�صتوى  على  زي��ن  و�صهدت 

البيانات  ا�صتخدام  معدل  يف   %300 بن�صبة  زي��ادة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأل���ع���اب االل��ك��رتون��ي��ة م��ن��ذ ف��راي��ر 

2020، مع ا�صتفادة العمالء من خدمات اجليلني 

ال��راب��ع واخل��ام�����س، وخ��دم��ات االأل��ي��اف الب�صرية 

.)FTTH(

االإح�صاءات عن  فيه  تك�صف  الذي  الوقت  ويف 

احل��ج��م امل��ت��ن��ام��ي الإم��ك��ان��ات ���ص��وق االأل���ع���اب عر 

التوقعات  ف��اإن  ال��دويل،  ال�صعيد  على  االإن��رتن��ت 

اأن ���ص��ن��اع��ة االأل���ع���اب ع��ر االإن��رتن��ت  اإىل  ت�����ص��ر 

دوالر  مليار   196 بقيمة  اإي����رادات  ُت��در  اأن  ميكن 

اأ�صرع  م��ن  واح��دة  يجعلها  ال��ع��ام، مم��ا  نهاية  م��ع 

ال�صناعات منوا يف االأ�صواق العاملية.

 Newzoo ����ص���رك���ة  ل���ت���ق���دي���رات  ووف����ق����ا 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف حت��ل��ي��الت االأل����ع����اب واالأل����ع����اب 

اأنه  ال�صوقية  واالأب��ح��اث  االإلكرتونية  الريا�صية 

من  اأمريكي  دوالر  مليار   152 اإج��م��ايل  ب��ني  م��ن 

االإي������رادات امل��ت��ول��دة ع��ن األ���ع���اب االإن���رتن���ت على 

مليار   34.7 جاء   ،2019 العام  يف  العامل  م�صتوى 

 - %23 دوالر اأمريكي من االإجمايل العاملي - اأي 

من اأوروبا وال�صرق االأو�صط واأفريقيا.

يف  ال�صابق  العربي  البطل  ق��ال  ناحيته  وم��ن 

لعبة FIFA e- World، م�صاعد الدو�صري 

امل�صاركة مع العالمة  اإزاء  »اإنني متحم�س للغاية 

يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة   Zain esports ال��ت��ج��اري��ة 

االإلكرتونية  االألعاب  عامل  اإىل  دخولهم  اإط��الق 

 »21 EA Sports FIFA« من خالل حتدي

�صركة  م��ع  بال�صراكة  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  الأ���ص��واق 

.»PlayStation«

وت��اب��ع ال��دو���ص��ري ق��ائ��ال »ه��ن��اك ال��ك��ث��ر من 

اجلوائز الرائعة مبا يف ذلك اأجهزة بالي�صتي�صن 

 FIFA بكاأ�س  الفوز  ك��ان  اإذ  نقدية،  وج��وائ��ز   5

اإجنازاتي،  اأعظم  اأحد  هو   eWorld Cup
م��ث��ل جم��م��وع��ة  ���ص��رك��ات  اأرى  اأن  ال���رائ���ع  وم���ن 

الريا�صية  االألعاب  فر�س  من  املزيد  جتلب  زين 

امل��واه��ب  ال�صتك�صاف  املنطقة  اإىل  االإل��ك��رتون��ي��ة 

املذهلة«.

املمكن  م��ن  التي  املالية  ال��ف��وائ��د  على  ع��الوة 

اأن يجنيها الالعبون من وراء امل�صاركة يف حتدي 

االأل���ع���اب ع��ر االإن���رتن���ت، ف���اإن م�����ص��ارك��ة زي���ن يف 

اأقوى حاالت  واحدة من  اأي�صا  املجال متثل  هذا 

اخلام�س  اجل��ي��ل  ل�صبكات  ال��ف��ردي��ة  اال���ص��ت��خ��دام 

االأم���ر  وه���و   ،)FTTH( ال��ب�����ص��ري��ة واالأل���ي���اف 

تتوا�صل  ك��ي  العاملة  زي��ن  �صركات  يدعم  ال��ذي 

م���ع جم��ت��م��ع االأل���ع���اب ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات اجل��ي��ل 

مماثلة  وخ��دم��ات  الب�صرية  واالأل��ي��اف  اخلام�س 

القيمة. عالية 

املناف�صات  ه��ذه  لفعاليات  املتابعون  �صيتمكن 

م����ن م�������ص���اه���دة االأل�����ع�����اب وامل���ح���ت���وى م��ب��ا���ص��رة، 

وك����ذل����ك ع����ر ق����ن����وات ال���ت���وا����ص���ل االج��ت��م��اع��ي 

اخلا�صة مبجموعة زين، خ�صو�صاً عر تطبيقي

 YouTube ،Instagram،و  Twitch
Facebook، Twitter، LinkedIn

اإط�������الق ال��ع��الم��ة  اإط�������ار االإع��������الن ع����ن  ويف 

 EA وم�صابقة   Zain esports التجارية 

املقبلة، �صتنفذ جمموعة   21  Sports FIFA
جميع  ع��ر  الت�صويقية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  زي��ن 

خاللها  م��ن  �صت�صتهدف  االإع���الم���ي���ة،  ق��ن��وات��ه��ا 

ج��م��ي��ع امل�����ص��ارك��ني يف م��ن��ظ��وم��ة ب��ي��ئ��ة االأل���ع���اب 

اإىل  لتدعوهم  االإقليمية  االإلكرتونية  الريا�صية 

يف  االأخ��رى  االأن�صطة  ويف  امل�صابقات  يف  امل�صاركة 

هذه املغامرة املثرة.

Zain esports زين« تطلق عالمتها التجارية«

 االنباط-برتا

اأك���د م��دي��ر ع���ام دائ���رة االآث����ار ال��ع��ام��ة يزيد 

ع��ل��ي��ان، اأن ال���دائ���رة ت��ع��م��ل ب��اأق�����ص��ى ط��اق��ات��ه��ا 

حتت�صنه  ال���ذي  االأث����ري  االإرث  ع��ل��ى  للحفاظ 

اأن ه��ذه  امل���واق���ع، ال���ص��ي��م��ا  امل��م��ل��ك��ة يف خم��ت��ل��ف 

القطاع  عليه  ُيبنى  اأ�صا�صياً  رك��ن��اً  ت��ع��ّد  امل��واق��ع 

ال�صياحي، وتعتر معاملاً عاملياً للح�صارات التي 

مرت على تاريخ االردن.

وق����ال ع��ل��ي��ان يف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي ل��وك��ال��ة 

)ب����رتا(، اإن���ه ب��ال��رغ��م م��ن حم���دودي���ة ال��ك��وادر 

امل�صجلة على قاعدة  االأثرية  املواقع  العاملة يف 

ال��ب��ي��ان��ات يف ال��دائ��رة وال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا عن 

بكوادرها  الدائرة ممثلة  اأن  اإال  موقع،  األف   15

املطلوبة  ب��ال��واج��ب��ات  ت��ق��وم  واالإداري������ة  ال��ف��ن��ي��ة 

منها ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���رتاث 

احل�����ص��اري وامل���واق���ع االأث���ري���ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 

باالإ�صافة  والعبث،  التخريب  واأعمال  ال�صرقة 

اىل ج��ه��وده��ا امل�����ص��ت��م��رة م��ع اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة 

واجلمركية ملنع االجتار وتهريب االثار.

ويف �صياق مت�صل، اأ�صار عليان اىل اأنه خالل 

ف��رتة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ورغ���م تعليق ال����دوام يف 

م��دي��ري��ات  جميع  اأن  اإال  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ك��ث��ر 

على  عملت  املحافظات،  كافة  يف  املوزعة  االآث��ار 

والرتميم  ال�صيانة  اأعمال  من  العديد  تنفيذ 

ل���ل���م���واق���ع االث����ري����ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا واإب������راز 

���ص��ورت��ه��ا احل�����ص��اري��ة، وك��ذل��ك احل��ف��اظ على 

والفنية واجلمالية. التاريخية  قيمتها 

اي�صا  عملت  االآث��ار  مديريات  اأن  اىل  ولفت 

االأث��ري��ة ال�صتقبال  امل��واق��ع  ج��اه��زي��ة  رف��ع  على 

ال�صتاء  ف�صل  ا�صتقبال  وكذلك  جم��ددا،  ال��زوار 

وتنظيف  العامة  ال�صيانة  اج��راءات  خالل  من 

احلمايات  وتدعيم  املياه  جم��اري  وفتح  املواقع 

والبوابات وغرها من االجراءات.

وبهذا ال�صدد، قال مدير اآثار جر�س حممد 

ال�صلبي ل�)برتا(، اإن املديرية ويف �صوء املوازنة 

امل��ت��وا���ص��ع��ة امل���م���ول���ة م���ن جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة، 

والبالغة 120 الف دينار، قامت خالل هذا العام 

ال�صيانة  وبرامج  م�صاريع  من  العديد  بتنفيذ 

بالرغم  منها،  واالنتهاء  والتنقيب  والرتميم 

م���ن ظ����روف احل��ال��ي��ة ج����راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

والتي نتج عنها احلظر واالإغالقات.

وب���ني اأن ك����ادر امل��دي��ري��ة ق���ام ب��ال��ع��دي��د من 

اأع���م���ال ال�����ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة ل��ع��دد م���ن امل��ع��امل 

االأثرية يف جر�س، ومنها �صيانة وتخ�صني اأدراج 

املوقع  ل�صياج  �صيانة  واأع��م��ال  االث���ري  اجل�صر 

والتي مت االنتهاء منها قبل 3 اأ�صهر، باالإ�صافة 

اىل تع�صيب 700 دومن يف املوقع.

وال�صيانة  النظافة  اأعمال  اأن  ال�صلبي  واأك��د 

يف ب��ع�����س امل����واق����ع االأث�����ري�����ة ه����ي م�����ص��وؤول��ي��ة 

اجل��ه��ات،  خمتلف  م��ع  تكاملي  ودور  م�صرتكة 

خ�����ص��و���ص��ا م��دي��ري��ة ال�����ص��ي��اح��ة وال��ب��ل��دي��ات كل 

ال��ن��ظ��اف��ة يف  اأن  اىل  الف��ت��ا  اخ��ت�����ص��ا���ص��ه،  �صمن 

جر�س  يف  الها�صمية  وال�صاحة  ال�صياحي  املوقع 

تقع خارج  ال�صرقية  واحلمامات  الذهب  ووادي 

ف��ه��ي من  االآث�����ار ول��ذل��ك  دائ����رة  ح���دود ملكية 

البلدية. اخت�صا�س 

وب��خ�����ص��و���س اأع���م���ال احل��ف��ر مل�����ص��روع اإن�����ص��اء 

املقرة  ملوقع  حماذية  اأر���س  قطعة  يف  مدر�صة 

امللكية يف جر�س، قال ال�صلبي، اإن اأعمال احلفر 

تعهد  ومبوجب  االث��ار  مديرية  مبراقبة  متت 

من قبل املقاول الذي يعمل على امل�صروع ح�صب 

املوقع  �صالمة  على  للحفاظ  وذل��ك  االأ���ص��ول، 

االأث���ري، م��وؤك��دا ان امل��ع��امل االأث��ري��ة بعيدة عن 

اأعمال احلفر والطمم الناجت عنها.

وب����ني اأن����ه ���ص��ي��ج��ري ب���ن���اء ج����دار ا���ص��ت��ن��ادي 

وامل��در���ص��ة  االأث���ري  امل��وق��ع  ب��ني  فا�صل  جتميلي 

اإزالة  جرى  اأنه  مو�صحا  اإن�صائها،  يجري  التي 

ومت  كامل،  ب�صكل  الطمم  من  الفائ�صة  الكمية 

من  قليلة  كميات  على  م��وؤق��ت  وب�صكل  االإب��ق��اء 

الطمم النظيف خلف موقع اجلدار اال�صتنادي 

م�صتقبال  منه  لال�صتفادة  امل��در���ص��ة،  جهة  م��ن 

بني  الرتبة  وت�صوية  الفا�صل  احل��د  جتميل  يف 

املدر�صة واملوقع االأثري.

واأكد ال�صلبي اأن اأية اأعمال قريبة من املوقع 

االأث������ري يف ج���ر����س ت��خ�����ص��ع ل��رق��اب��ة م��دي��ري��ة 

دائما  مقيم  حار�س  يوجد  واأن��ه  خا�صة  االآث���ار، 

يف املوقع.

دائرة اآلثار تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على اإلرث األثري

تحبس ابنها 30 عاما بالمنزل.. والعثور 
عليه في حالة »مرعبة«

دراسة: المتسوقون يثقون في 
نصائح الذكاء االصطناعي عند الشراء

مأساة إنسانية.. 50 شخصا إلخراج 
رجل وزنه 300 كلغ من منزله

مكالمات جماعية.. تلغرام يطلق
 ميزة جديدة

همت بفتح باب سيارتها فاكتشفت 
»صدمة كبرى« في بابها

وكاالت - اأبوظبي

ق���ال ج��ه��ازا ال�����ص��رط��ة واالدع�����اء ال��ع��ام 

ال�صلطات  اإن  الثالثاء،  ام�س  ال�صويد،   يف 

ال�صبعني من  امراأة يف  القب�س على  األقت 

اإث��ر  ا�صتوكهولهم،  العا�صمة  يف  ع��م��ره��ا 

البيت  يف  ابنها  حب�صت  اأن��ه��ا  يف  اال�صتباه 

لفرتة ت�صل اإىل 30 عاما.

العامة  املدعية  اأول�����ص��ون،  اإمي��ا  وق��ال��ت 

ل����«روي���رتز«،  ت�صريح  يف  ا���ص��ت��وك��ه��ومل،  يف 

اإن اأح��د االأق���ارب عرث على االب��ن وه��و يف 

االأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ع��م��ره، االأح����د، مثخنا 

حمبو�صا  ظل  رمبا  اأنه  م�صيفة  باجلراح، 

طوال 30 عاما تقريبا.

وذك���������رت و�����ص����ائ����ل اإع���������الم ����ص���وي���دي���ة 

خم��ت��ل��ف��ة، ن���ق���ال ع����ن ق���ري���ب ال�����ص��ح��ي��ة، 

على  بطانية  ع��ل��ى  ي��رق��د  ك��ان  ال��رج��ل  اأن 

اأ���ص��ن��ان، ع��اج��زا ع��ن النطق،  االأر�����س ب��ال 

تغطيه البثور واجلروح.

تفا�صيل  اأي  ذكر  دون  اأول�صون  وقالت 

اأخرى عن حالته«: »هو االآن يف امل�صت�صفى. 

واأنا على علم باأنه احتاج جلراحة«.

و�صحف  »اإك�صر�صن«  �صحيفة  وذكرت 

اإخ���راج االب���ن م��ن املدر�صة  اأن���ه مت  اأخ���رى 

وهو يف الثانية ع�صرة من عمره.

م��ن  روزن����ام����ت����ني  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  ومت 

التي  ال�صقة  يف  ج���دار  على  و1996   1995

و�صائل  نقلته  ما  بح�صب  الفو�صى،  تعمها 

االإعالم عن القريب.

تنفي  االأم  اإن  بيان،  يف  اأول�صن،  وقالت 

االأذى  واإحل����اق  اب��ن��ه��ا  بحب�س  االت��ه��ام��ات 

اجل�صدي اجل�صيم به.

يف  ال�صقة  طوقت  ق��د  ال�صرطة  وك��ان��ت 

االأم��ر،  يف  للتحقيق  �صتوكهومل،  جنوبي 

امل�صت�صفى  طاقم  من  بالغا  تلقت  اأن  بعد 

الذي ي�صرف على عالج الرجل.

.االنباط-وكاالت

ت�����زاي�����د ع���دد  يف االآون����������ة االأخ������������رة، 

ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى اال���ص��ت��ف��ادة 

م���ن خ�����رات ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي م��ن 

اأج������ل ت���ق���دمي ت���و����ص���ي���ات ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 

ال�صراء  عند  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  ت�صاعدهم 

“جورنال  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���دوري���ة  ون�����ص��رت   .

اأب��ح��اث  يف  املتخ�ص�صة  ماركتينج”  اأوف 

ال���ت�������ص���وي���ق درا������ص�����ة ب���������ص����اأن م������دى ث��ق��ة 

امل�صتهلك يف الن�صيحة التي يح�صل عليها 

عندما  اال�صطناعي  للذكاء  منظومة  من 

واعتمدت  م��ا.  �صلعة  ���ص��راء  ب�صدد  ي��ك��ون 

ال���درا����ص���ة ع���ل���ى ب���ي���ان���ات جت���رب���ة ���ص��م��ل��ت 

اأن  الدرا�صة  وك�صف  م�صارك.  اآالف  ثالثة 

امل�صتهلك يثق يف ن�صيحة منظومة الذكاء 

وجودة  بكفاءة  تتعلق  عندما  اال�صطناعي 

ال�صلعة من ناحية اال�صتخدام اأو الوظيفة 

عندما  ولكن  ال�صلعة،  تلك  ت��وؤدي��ه��ا  التي 

ب�صلعة  اال���ص��ت��م��ت��اع  االأم����ر مب���دى  ي��ت��ع��ل��ق 

معينة، فاإن امل�صتهلك العادي يثق اأكرث يف 

الب�صر.  التي يح�صل عليها من  الن�صيحة 

“�صاين�س ديلي”  ونقل املوقع االإلكرتوين 

�صارك  الذي  لوجنوين  كيارا  الباحث  عن 

يف اإج�����راء ال��درا���ص��ة ق��ول��ه ” وج��دن��ا اأن��ه 

�صلعة  جودة  مبدى  ال�صوؤال  يتعلق  عندما 

فاإن  الوظيفية،  خ�صائ�صها  ح�صب  معينة 

امل�صتهلك يف�صل ن�صيحة منظومة الذكاء 

ال�صوؤال  يتعلق  ولكن عندما  اال�صطناعي، 

ن�صبة  ف��اإن  معينة  �صلعة  ا�صتخدام  بخرة 

اال�صتعانة  يف�صلون  امل�صاركني  من  اأك��ر 

التجربة  واأظهرت  الب�صرية”.  بالن�صيحة 

ن�صائح  يف  امل�صتهلكون  يرغب  عندما  اأن��ه 

ت��ت��م��ا���ص��ى م��ع اأذواق���ه���م ال��ف��ري��دة، ف��اإن��ه��م 

ي��ف�����ص��ل��ون ن�����ص��ائ��ح ال��ب�����ص��ر، وي��رف�����ص��ون 

ن�����ص��ائ��ح ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي. وي��ق��ول 

الرقمية  “ال�صوق  اإن  �صيان  لوكا  الباحث 

ب�صلعة  امل�صتهلك  اهتمام  وف��رتة  مكتظة، 

م���ا ت���ك���ون ق�����ص��رة، وب���ال���ت���ايل ف����اإن فهم 

الظروف التي تعتمد عليها ثقة امل�صتهلك 

لل�صركات  التناف�صية  القدرة  ترفع  �صوف 

يف هذا املجال.

وكاالت - اأبوظبي

ي�����ب�����ذل ع����ن����ا�����ص����ر اإغ�������اث�������ة حم�������اوالت 

م�����ص��ت��م��ي��ت��ة الإخ��������راج رج�����ل ي���ق���رتب وزن����ه 

م��ن��زل��ه يف مدينة  ك��ي��ل��وغ��رام م��ن   300 م��ن 

يقبع  حيث  فرن�صا،  غربي  جنوب  بربينيان 

احل�صا�صية  بالغة  عملية  يف  ���ص��ن��وات،  منذ 

وكالة  وف��ق  حياته،  على  خ��ط��را  ت�صكل  ق��د 

»فران�س بر�س«.

بانابير،  اآالن  الفرن�صي  اإخراج  ويتعذر 

االأر���س  على  يعي�س  ال��ذي  عاما،   53 البالغ 

ال�صالمة، عر  يف منزل ال ي�صتويف �صروط 

على  الرجل  قدرة  عدم  اإىل  نظرا  ال�صالمل 

ال��ع��ب��ور م��ن ب��اب ال��غ��رف��ة، يف ه��ذه العملية 

»ال��ب��ال��غ��ة اخل���ط���ورة« وف���ق حم��ام��ي��ه ج��ان 

كودونيي�س.

وبعد اأعمال تدعيم اأوىل للمنزل املوؤلف 

من طبقتني يف حي ذي �صوارع �صيقة و�صط 

امل���دي���ن���ة، ال���واق���ع���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ري��ن��ي��ه 

���ص��خ�����ص��ا،   50 ح������وايل  ����ن����د  ُجّ ال�������ص���رق���ي���ة، 

اإطفاء  وعنا�صر  �صرطيون  بينهم  الثالثاء، 

وفق  ال��رج��ل،  اإخ���راج  ملحاولة  طبية  وف��رق 

املحلية. ال�صلطات 

و����ص���ي���ه���دم ه�������وؤالء ج������زءا م����ن واج���ه���ة 

بانابير،  الإجالء  املنزل  من  االأول  الطابق 

على  حممولة  حجرة  اإىل  اأفقيا  نقله  قبل 

حيث  الطريق  على  الرجل  �صتنزل  رافعة، 

اإ�صعاف. �صيارة  تنتظره 

و�صُينقل بانابير بداية اإىل م�صت�صفى يف 

للخ�صوع  فرن�صا  جنوب  مونبيلييه  مدينة 

ل���«ت��ق��ومي ���ص��ام��ل« ل��و���ص��ع��ه ال�����ص��ح��ي، قبل 

نقله بعد اأ�صابيع اإىل مركز الإعادة التاأهيل، 

وال�صكري  الغدد  اأمرا�س  ق�صم  رئي�س  وفق 

اأفينيون. اأنطوان  والتغذية 

دبي - العربية

اأع���ل���ن ت��ط��ب��ي��ق »ت���ل���غ���رام« ل��ل��م��ح��ادث��ة، 

م�صتخدميه  مت��ك��ن  ج��دي��دة  م��ي��زة  اإط���الق 

و�صيطلق  ج��م��اع��ي،  ب�����ص��ك��ل  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن 

باملكاملة  ممثلة  اجل��دي��دة  ميزته  الرنامج 

اجلماعية.

ومي���ك���ن اإن�������ص���اء م���ث���ل ه�����ذه ال���درد����ص���ة 

ب��وا���ص��ط��ة ���ص��خ�����س واح�����د ي���ق���وم ب��ت��ح��دي��د 

النوع  هذا  مثل  اإج��راء  املطلوب  االأ�صخا�س 

من املكاملات بينهم.

يف  تقدم  قد  ك��ان  »تلغرام«  اأن  اإىل  ي�صار 

وقت �صابق ب�صكوى مكافحة احتكار ر�صمية 

اإىل االحتاد االأوروبي �صد متجر تطبيقات 

»اأبل«.

ووفقاً ل�صحيفة »فاينان�صال تاميز، فقد 

اإىل رئي�صة  جاء يف ال�صكوى املقدمة ر�صمياً 

امل��ن��اف�����ص��ة يف االحت���اد االأوروب�����ي م��ارغ��ري��ت 

ف��ي�����ص��ت��اغ��ر: »اإن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى اأب���ل ال�����ص��م��اح 

ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني ب��ف��ر���ص��ة ت��ن��زي��ل ال��رام��ج 

م��ن خ���ارج متجر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. ك��م��ا ت��وؤك��د 

اأن يقبلوا  اأن املطورين يجب  ال�صكوى على 

بن�صبة  عمولة  �صمنها  وم��ن  اأب���ل،  ���ص��روط 

التطبيق.  داخل  ال�صراء  عمليات  على   %30

امل��الي��ني من  مئات  اإىل  الو�صول  اأج��ل  م��ن 

اآيفون«. النا�س الذين ي�صتخدمون اأجهزة 

ترجمات - اأبوظبي

اأ�صيب امراأة اأ�صرتالية بالذعر، موؤخرا، 

مقب�س  يف  ك��ب��را  عنكبوتا  وج���دت  ب��ع��دم��ا 

ب���اب ال�����ص��ي��ارة االأم����ام����ي، وت���ق���ول اإن���ه���ا ما 

ت�صتطيع  وال  ال��ي��وم،  حتى  م�صدومة  زال��ت 

على  اأ���ص��ب��وع  م�صي  رغ��م  عربتها،  تقود  اأن 

الواقعة.

وب����ح���������ص����ب ����ص���ح���ي���ف���ة »دي������ل������ي م���ي���ل« 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، ف���اإن امل����راأة ك��ان��ت ت��ه��م بفتح 

قيادتها  الأجل  اخلارج  يف  املركونة  �صيارتها 

����ص���وب م���ك���ان م����ا، ف������اإذا ب���ه���ا ت���الح���ظ اأن 

يف  نف�صه  ح�صر  ق��د  ال�صعر  يعلوه  عنكبوتا 

الباب. مقب�س 

على  ���ص��ورة  ال�صيارة  �صاحبة  و���ص��ارك��ت 

م��وق��ع ف��ي�����ص��ب��وك، ف��ان��ه��ال ع���دد ك��ب��ر من 

املعلقني باالأ�صئلة والردود الطريقة، بعدما 

طلق على العنكبوت ا�صم »كري�صتني«.
ُ
اأ

وجل���اأ ال��ع��ن��ك��ب��وت اإىل االخ��ت��ب��اء يف ه��ذا 

م��ن احل��رارة  للتخل�س  امل��ك��ان، يف حم��اول��ة 

التي تطغى على الطق�س يف منطقة �صاوث 

اأ�صرتاليا. ويلز، جنوب �صرقي 

واع��ت��ق��دت امل����راأة يف ال��ب��داي��ة، اأن االأم��ر 

ال����رق����ات، يف مقب�س  م���ن  ب���رق���ة  ي��ت��ع��ل��ق 

»ال�صيف  اأن عنكبوتا هو  ال�صيارة، ثم تبني 

املتطفل«.


