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مفاجئة في »ثالثة عمان«.. 
انسحاب مرشح من 

العيار »الثقيل« 

فتح باب االعتماد للمراقبين الدوليين وللصحفيين المحليين والدوليين

المجلس 19.. لجان االنتخاب 
تؤدي القسم القانوني

 العضايلة: المطارات األردنية ستبقى 
مفتوحة الستقبال المواطنين

 6 اصابات غير محلية بـ  »كورونا« 

 الكباريتي: القضاء هو الفيصل بحسم قضية 
التسمم في عين الباشا

الأنباط – اأمين ال�سواعري

م��ن��ذ اإع�����ان ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ع���ن م��وع��د 

وبعد �سدور   ،”19 “برملان   2020 انتخابات 

االإرادة امللكية باإجراء االنتخابات يف العا�سر من 

ت�سرين ثاين نوفمرب املقبل، بداأت تظهر جلياً 

واالأح����زاب  وال��ك��ت��ل  املر�سحني  بع�ض  حت��رك��ات 

تامة  ب�سرية  يعملون  كانوا  الذين  ال�سيا�سية، 

ق��ب��ل االإع�����ان ع���ن امل���وع���د وب��ج��ل�����س��ات خا�سة 

وُمغلقة.

الطويلة  ال��ع��ي��د  لعطلة  ا�ستغالهم  وب��ع��د 

واأجواء املعايدات، واأثناء القيام باجلوالت التي 

العيديات”  ولي�ض  “االنتخابات  ل�  اأق��رب  كانت 

والتي مت ر�سدها من ِقبلنا، ظهرت لنا مفاجئة 

اأ�سبه اأن تكون من العيار الثقيل متثلت بعدول 

ال�سابق  باملجل�ض  كانوا  ممن  النواب  اأب��رز  اأح��د 

عن الرت�سح للدورة القادمة.

ال��ن��ائ��ب ال����ذي ق���رر ال���ع���دول ع���ن ال��رت���س��ح 

احليتان”  “دائرة  يف  �سعباً  رقماً  �سكل  وال��ذي 

من  ال��ع��دي��د  وي�ستقطبه  احل�����س��اب  ل��ه  يح�سب 

ليكون  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  ورج���ال  االأح����زاب 

مرتاأ�ساً للقائمة اأو حتى متواجداً فيها.

م�ستعداً  كان  باأنه  امل�سبقة  معرفتنا  وح�سب 

2020، حيث  انتخابات  خلو�ض غمار معركة 

قواعده  م��ع  االجتماعات  م��ن  بالعديد  ���س��ارك 

ال�سعبية .

التفا�صيل �ص »3«

النباط - عمان 

االن���ت���خ���اب  جل�����ان  واأع���������س����اء  روؤ������س�����اء  اأدى 

ل���ان���ت���خ���اب���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����ض 

اأع�ساء  اأم���ام  ال��ق��ان��وين  الق�سم  ع�سر،  التا�سع 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سّي  جمل�ض 

ليبا�سروا مهامهم املن�سو�ض عليها يف القانون 

والتعليمات التنفيذية ال�سادرة مبقت�ساه.

ووفق بيان �سادر عن الهيئة ام�ض الثاثاء، 

تكليفهم  ق����رارات  االن��ت��خ��اب  جل���ان  ت�سليم  مت 

باالإ�سافة اإىل ملفات واإر�سادات خا�سة متكنهم 

للعملية  واال����س���ت���ع���داد  ع��م��ل��ه��م  م��ب��ا���س��رة  م���ن 

االنتخابية مبراحلها املختلفة، و�ستقوم الهيئة 

االنتخاب  م��ق��ار جل��ان  وع��ن��اوي��ن  اأ���س��م��اء  بن�سر 

 )23( يف  النتائج  وا�ستخراج  جتميع  وم��راك��ز 

على  اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  انتخابية  دائ���رة 

.WWW.IEC.JO موقعها االإلكرتوين

ال��ن��واب،  ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ملجل�ض  ووف��ق��اً 

انتخابية  دائ��رة  لكل  املجل�ض  بقرار من  »ت�سكل 

جل��ن��ة ان��ت��خ��اب ي��ع��ني رئ��ي�����س��ه��ا واأع�������س���اوؤه���ا يف 

عليها  املن�سو�ض  باملهام  للقيام  ت�سكيلها  ق��رار 

التنفيذية  والتعليمات  واالأن��ظ��م��ة  القانون  يف 

االنتخاب  رئي�ض  ويق�سم  مبقت�ساه  ال�����س��ادرة 

واأع�ساء جلنة االنتخاب قبل مبا�سرتهم العمل 

اأمام الرئي�ض اأو اأي من اأع�ساء املجل�ض اليمني 

القانونية«.

التفا�صيل �ص »2«

النباط-وكالت

هز انفجار �سخم مرفاأ العا�سمة اللبنانية بريوت، 

الثاثاء، مما اأ�سفر عن �سقوط ع�سرات اجلرحى 

واأ�سرار هائلة ، فيما حتدثت اأنباء عن �سقوط قتيل 

يف االنفجار.

واأ�ساف اأن �ساهد مواطنني لبنانيني كانوا ينقلون 

اآخرين اأ�سيبوا من جراء االنفجار ال�سخم.

وحت���دث ع��ن ح��ال��ة م��ن ال��ف��و���س��ى ���س��ادت و�سط 

ب��ريوت بعد االنفجار ال�سخم، حيث ه��رع الكثري 

من  �سيارات االإطفاء واالإ�سعاف اإىل املكان، كما طغت 

الفو�سى على حركة ال�سكان.

وقال اإن االنفجار قويا جدا اإىل درجة اأن الواجهات 

الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء االنفجار.

واأظ���ه���رت ���س��ور وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ن�����س��رت على 

�سبكات التوا�سل حلظات االنفجار واأعمدة الدخان 

ال�سخمة التي تعالت اإىل ال�سماء.

وبدا من ال�سور اأن هناك انفجارا كبريا يف امليناء، 

تبعه انفجار اأ�سخم هز العا�سمة اللبنانية.

ويف وقت الحق، تاأكد اأن ما حدث يف امليناء عبارة 

عن انفجارين متتاليني.

فقدان 01 اإطفائيني

وقال حمافظ بريوت، مروان عبود، يف حديث اإىل 

»�سكاي نيوز عربية«، اإن هناك حريقا �سب يف امليناء.

واأ�ساف اأن فرق االإنقاذ تلقت باغا عن حريق يف 

امليناء، فهرعت اإىل املكان، وهناك اختفت اآثار 01 من 

هوؤالء بعد االنفجار.

وقال اإن رجال االإطفاء ينتمون اإىل فوج االإطفاء 

اخلا�ض ببلدية ب��ريوت، م�سريا اإىل اأن العمل جار 

للبحث عنهم. 

عدد ال يح�سى من االإ�سابات

وبينما اأفادت مرا�سلتنا ب�سقوط ع�سرات االإ�سابات، 

ذكرت الوكالة الوطنية لاإعام باأن »عدد االإ�سابات 

ال يح�سى واأن ف��رق ال�سليب االأح��م��ر تعمل على 

اإ�سعاف امل�سابني ونقلهم اإىل امل�ست�سفيات«.

وذكرت تقارير اإعامية حملية اأن قتيا واحدا 

�سقط على االأقل يف االنفجار.

وقالت مرا�سلتنا اإن املعلومات مت�ساربة لكن بع�ض 

التقديرات ت�سري اإىل اأن احلادث ناجم عن انفجار 

مفرقعات يف مرفاأ بريوت.

واأ�سافت اأن معلومات اأولية حتدثت عن االنفجار 

ناجم عن مادة »تي. اأن تي« �سديدة االنفجار.

وكان املرفاأ مقفا خال االأيام اخلم�سة املا�سية 

ب�سبب فريو�ض كوورنا، واليوم فقط عاد اإىل العمل.

ور�سد مرا�سلتنا اأ�سرارا كبرية يف امليناء، حيث ال 

تزال النريان م�ستعلة يف بع�ض اأرجائه.

وعملت قوات االأمن واجلي�ض اللبنانيني على اإبعاد 

االأ�سخا�ض الذين توافدوا على امليناء، حت�سبا من 

حدوث انفجارات اأخرى يف املكان.

وي���اأت���ي االن��ف��ج��ار ق��ب��ل ث��اث��ة اأي�����ام م��ن ���س��دور 

املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان يف ق�سية اغتيال 

رئي�ض الوزراء االأ�سبق رفيق احلريري.

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط قتلى وجرحى

النباط-عمان

اأجمد  اأّك��د وزي��ر الدولة ل�سوؤون االإع���ام، 

اأن املطارات االأردنية �ستبقى  عودة الع�سايلة، 

م��ف��ت��وح��ة ال���س��ت��ق��ب��ال امل���واط���ن���ني وم����غ����ادرة 

االأردنيني وغري االأردنيني.

واأ�ساف الع�سايلة ام�ض الثاثاء اأنه �سيتم 

زيادة عدد رحات عودة االأردنيني من اخلارج 

من خمتلف الوجهات، كما �ست�ستمر مطارات 

اجل��وي،  ال�سحن  رح��ات  ا�ستقبال  يف  اململكة 

واملتاحة  للمملكة  امل��غ��ادرة  الرحات  وت�سيري 

لاأردنيني وغري االأردنيني.

وح��������ول ع��������ودة االأردن�������ي�������ني م�����ن ال������دول 

الع�سايلة  بنّي  اخل�سراء حتديداً،  والوجهات 

اأن العائدين �سيخ�سعون، وبح�سب قرار وزير 

ال�����س��ح��ة، حل��ج��ر م��وؤ���س�����س��ي مل���دة اأ���س��ب��وع بعد 

اإ�سابتهم  ع��دم  ي��وؤك��د   PCR فح�ض  اإج���راء 

عند الو�سول لاأردن.

اأن حماية االأردنيني  و�سدد الع�سايلة على 

واحل��ا���س��م  االأول  امل��ع��ي��ار  �سيبقى  ال���وب���اء  م��ن 

اجل��وي��ة  ال���رح���ات  ت�سيري  خ��ط��ط  تنفيذ  يف 

واإع����ان م��واع��ي��ده��ا، واأن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ما 

حققه االأردن .

التفا�صيل �ص »3«

النباط-عمان

عن  ال��ث��اث��اء  ام�ض  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ك��ورون��ا ج��دي��دة يف  اإ�سابة  6 ح��االت  ت�سجيل 

االأردن جميعها غري حملية.

وب��ح�����س��ب االي����ج����از ال�����س��ح��ف��ي ال�������س���ادر 

توزعت  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  ع��ن 

اال�سابات اجلديدة على النحو االتي:

ممن  اخل����ارج  م��ن  ل��ق��ادم��ني  ح���االت   3 -

ال�سعودية،  يقيمون يف فتادق احلجر. )2 من 

و1 من العراق(

- 3 ح����االت ل�����س��ائ��ق��ي ���س��اح��ن��ات اأردن���ي���ني 

قادمني عرب حدود العمري. .

التفا�صيل �ص »3«

»حكاية  ثوب« و »البيت البدوي« 
بوابة التراث االردني في قلب »ايلة«

»فراسين«.. قرية مهددة 
باالقتالع والتهجير

المسلماني: الحكومة فقدت ثقة 
المواطن وآن االوان ان ترحل

االتحاد األوروبي وأورانج األردن يطلقان 
مشروع “مساحة االبتكار” لدعم 

الرياديين في األردن النباط-العقبة 

ال������رتاث  ل���ع���ر����ض  “اأيلة”من�سة  ت����وف����ر 

ج��م��ه��ور  اأم������ام  االأ����س���ي���ل  االأردين  وال��ف��ل��ك��ل��ور 

زوارها ومرتاديها، حيث تزّين التحف والقطع 

الرتاثية وامل�سغوالت االردنية اىل جانب االأزياء 

املجتمع  ثقافة  ج��زءاًم��ن  متثل  التي  اال�سيلة 

“الركن  ب��واب��ة  وذلك�سمن  احل�ساري  ونتاجه 

بت�ساميم  متمثلة  املر�سى  قرية  احلميمي” يف 

اآي����ات ال��زع��ب��ي يف معر�ض  ال��ري��ادي��ة االأردن���ي���ة 

روح  بني  امل��زج  يج�ّسد  ال��ذي  ثوب”  “حكاية  
يقدمة  ما  جانب  العريقاىل  وامل���وروث  الع�سر 

ال�سيد هارون.

التفا�صيل �ص »5«

النباط - وكالت

ي�����س��ي��ط��ر اخل�����وف وال��ق��ل��ق وال���رتق���ب على 

املواطنني يف قرية فرا�سني املحاذية مل�ستوطنة 

جنوب  ق��رى  اأرا���س��ي  على  املقامة  »حرمي�ض« 

غ�����رب ج���ن���ني، م����ن ت��رح��ي��ل��ه��م وت��ه��ج��ريه��م 

واق��ت��اع��ه��م م���ن اأرا���س��ي��ه��م ب��ه��دف ال��ت��و���س��ع 

التي  ال�سم  خطة  م��ن  وك��ج��زء  اال�ستيطاين، 

ي�سعى االحتال لتنفيذها.

و���س��ل��م��ت ���س��ل��ط��ات االح�����ت�����ال، ق���ب���ل اأي�����ام 

اإخطارات بهدم القرية القريبة من بلدة يعبد 

جنوب غرب جنني، واأخرى لقرية ظهر العبد 

املا�سقة لها.

من  ح��ال��ة  يعي�ض  اإن���ه  عبيد،  يعقوب  ي��ق��ول 

�سيحل  الأنه ال يعرف ماذا  والرتقب،  اخلوف 

باأهل القرية، وي�سيف »اأ�سكن يف فرا�سني منذ 

نحو02 عاما، وهذه اأر�سي ولدي اأوراق ثبوتية 

بها، واأعمل على تربية املا�سية واأعيل 21 فردا، 

وتفاجاأت باقتحام االحتال للقرية وت�سليمي 

التي  واخليم  املا�سية  برك�ض  بهدم  اإخ��ط��ارات 

ن�سكنها«.

رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ق�����روي ف���را����س���ني حم��م��ود 

عمارنة يوؤكد اأن هناك خ�سية لدى املواطنني 

ب���اأن ت��ق��وم ج��راف��ات االح��ت��ال ب��ه��دم القرية 

اأن القرية  اإىل  اأثرية، الفتا  التي تعد منطقة 

اأ�سهر  قبل  اعُتمدت  حيث  ن�سمة   002 ي�سكنها 

ب���ق���رار م���ن جم��ل�����ض ال�������وزراء، ب��ه��دف تعزيز 

�سمود املواطنني فيها. وي�سيف: اأن اعتداءات 

ومم���ار����س���ات ق����وات االح���ت���ال يف »ف��را���س��ني« 

امل��واط��ن��ني واإف��راغ��ه��ا من  ت��ه��دف اإىل تهجري 

ل�سالح  عليها  اال���س��ت��ي��اء  لت�سهيل  ال�����س��ك��ان، 

تو�سيع امل�ستوطنات.

عمره  يزيد  مياه  بئر  القرية  يف  اأن  وي�سري 

ومغر  قدمية  مبان  ت�سم  كما  �سنة،   002 عن 

اأثرية، الفتا اإىل اأنه �سبق واأن هدم االحتال 

اإخطارات  املواطنني  و�سلم  اأغ��ن��ام،  »برك�سات« 

هدم مل�ساكنهم.  

العبد طارق  اأما رئي�ض جمل�ض قروي ظهر 

عمارنة.

التفا�صيل �ص »9«

النباط - عمان

قال النائب ال�سابق اجمد امل�سلماين اننا مل 

يعد لدينا اي ثقه باي قرار من هذه احلكومة 

ب�����س��ب��ب ال��ت��خ��ب��ط امل�����س��ت��م��ر وع���د ال��ت��ن��ا���س��ق يف 

قراراتها وت�سريحاتها.

وا����س���اف امل�����س��ل��م��اين ان احل��ك��وم��ة اه��ت��م��ت 

يف  جهودها  على  ون�سكرها  الوبائي  بالو�سع 

ازم��ة كورونا وهي فرته كانت مرهقه  جت��اوز 

للحكومة وحتتاج بعدها اىل راحه.

واك����د امل�����س��ل��م��اين ان احل��ك��وم��ة وق��رارات��ه��ا 

كبري  �سرر  احلق  االخ��ري  وتخبطها  وترددها 

باالقت�ساد .

التفا�صيل �ص »3«

النباط - عمان

االأردن  االأوروب�������������ي واأوراجن  االحت�����اد  وّق�����ع 

م����وؤخ����راً ات��ف��اق��ي��ة م�����س��رتك��ة ت���ق���وم مب��وج��ب��ه 

االبتكار  ب�م�ساحة  يعرف  ما  باإن�ساء  االأخ���رية 

وذل����ك   ،ecapS  noitavonnI”“
االأوروب������ي قيمته 3.7  م��ن االحت����اد  ب��ت��م��وي��ل 

حتفز  املبادرة التي  ه��ذه  لتنفيذ  ي��ورو  مليون 

االبتكار.

التفا�صيل �ص »6«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الدفاع المدني يتعامل مع 6132 
حالة إسعافية بالعيد

المصادقة على إحالة عطاء وصلة 
طارق ــ عين غزال الحزمة الثانية

»التنمية« تضبط 78 متسوًلا 
بعطلة العيد

جرش: إغالق مخبز مخالف لشروط 
الصحة والسالمة العامة

جامعة األميرة سمية تحصد 
جائزتين عالميتين

االنباط - عمان 

تللعللاملللللت كلللللوادر اللللدفلللاع املللللدين خللال 

عللطلللللة علليللد االأ�للسللحللى امللللبلللارك مللع 6132 

حللللالللللة اإ�للللسللللعللللافلللليللللة خملللتلللللللفلللة، حلللليللللث مت 

اإجلللللللراء الللللللازم لللهللم وتللللاأمللللن و�للسللولللهللم 

تعقيم  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  امل�ست�سفيات،  اإىل 

يف  وموقعاً  ومن�ساأة  مركبة   1553 وتطهري 

خمتلف املحافظات، من خال فريق املواد 

اخلطرة.

مديرية  با�سم  االإعامي  الناطق  وقال 

انه  الثاثاء،  ام�س  بيان،  يف  العام،  االأمللن 

ملللحللا�للسلليللل  795 حللريللقللاً  ملللع  الللتللعللامللل  مت 

واع�ساب  ومثمرة  حرجية  واأ�سجار  زراعية 

جلللافلللة اأتلللللت علللللى ملل�للسللاحللات وا�لللسلللعلللة مللن 

اال�ستجابة  �سرعة  اأن  اإىل  الفتا  االأرا�سي، 

كما  احلرائق،  تلك  اإخماد  يف  دور  لها  كان 

مت التعامل مع 460 حادث اإنقاذ.

االنباط - عمان 

جل�سة  يف  عللمللان  اأمللانللة  جمل�س  �للسللادق 

برئا�سة  ُبعد،  عن  الثاثاء،  ام�س  عقدت، 

اأمن عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة على 

اإحللالللة الللعللطللاء اخلللا�للس بللاإنلل�للسللاء ملل�للسللروع 

الزرقاء  للل  �سريع الرتدد بن عمان  البا�س 

و�سلة طارق لل عن غزال / احلزمة الثانية 

األف  18 مليونا و744  اإجمالية تبلغ  بقيمة 

دينار لكامل االأعمال.

مل�سار  ا�ستكمااًل  الللعللطللاء  اإحللالللة  ويللاأتللي 

احلللللافللللات �للسللريللعللة اللللللللرتدد بللللن عللمللان 

بللن ج�سر  تللاأتللي  الو�سلة  وهللذه  والللزرقللاء 

علللن غللللزال وتللقللاطللع طللللارق بللهللدف ربللط 

عمان  و�سمال  الزرقاء  بن  الركاب  حركة 

اإن�ساء  االأعمال  وت�سمل  مبا�سرة،  بطريقة 

نللفللق بلللاجتلللاهلللن وجلل�للسللر وحملللطلللة ركلللاب 

واعادة ان�ساء الطريق بطول 3 كيلومرتات 

ونلل�للسللف الللكلليلللللو. كللمللا وافلللق املللجللللل�للس على 

ح�سبان  بلدية  مع  اتفاقية  م�سودة  توقيع 

اجلللللديللللدة لللتللحلل�للسلليللل خملللاللللفلللات اللل�للسللري 

و�للسللادق على  املللخللالللفللات،  غللرامللات  وقيمة 

البولينج  مللراكللز  بت�سنيف  الللنللظللر  اإعللللادة 

للعبة  ريا�سي  تدريب  مراكز  تعترب  كونها 

واأقللر  علللام(،  لهو  )اأمللاكللن  اعتبارها  وعللدم 

اإعادة  املجل�س �سرف قيمة جائزة م�سابقة 

بناء  االأول  عللبللداهلل  امللللللك  تللاأهلليللل حللدائللق 

على نتائج وتو�سيات جلنة التحكيم.

االنباط - عمان 

�للسللبللطللت كلللللوادر مللكللافللحللة الللتلل�للسللول يف 

مت�سوال   78 االجللتللمللاعلليللة،  التنمية  وزارة 

خال عطلة عيد االأ�سحى املبارك.

الت�سول  مكافحة  مديرية  مدير  وقللال 

يف الللللوزارة مللاهللر الللكلللللوب املل�للس، اإن عللدد 

17 من  بلللللغ  الللبللالللغللن  امللل�للسللبللوطللن ملللن 

الذكور و28 من االإناث، ومن فئة االأحداث 

15 ذكرا و18 اأنثى. وبن اأن املديرية نفذت 

خمتلف  يف  العيد  عطلة  خللال  حملة   50

ملللنلللاطلللق امللللملللللللكلللة، تللللركللللزت علللللللى املللقللابللر 

واالأمللللاكللللن املللخلل�للسلل�للسللة لللذبللح االأ�للسللاحللي، 

باالإ�سافة اإىل ال�سوارع الرئي�سة.

االنباط- جر�ش

اأغلللللللقلللت جللللنلللة اللل�للسللحللة واللل�للسللامللة 

الللللعللللامللللة يف حملللافلللظلللة جلللللر�لللللس، امللل�لللس 

الللللثللللاثللللاء، خملللبلللزا خملللاللللفلللا لللل�لللسلللروط 

العامة. وال�سامة  ال�سحة 

حمافظ  م�ساعد  اللجنة  رئي�س  وقللال 

جر�س عمر الق�ساة، اإن اللجنة تتابع من 

االأ�للسللواق  على  الرقابية  جوالتها  خللال 

وامللللحلللال الللتللجللاريللة بللا�للسللتللمللرار الللتللقلليللد 

العامة. ب�سروط ال�سحة وال�سامة 

خمللبللزا  �للسللبللطللت  اللللللللجلللنلللة  اأن  وبلللللن 

خمللالللفللا للل�للسللروط اللل�للسللحللة واللل�للسللامللة 

اللللعلللاملللة لللبلليللعلله مللللللادة اخللللبلللز مللنللتللهلليللة 

وجللللود  اإىل  بللللاالإ�للللسللللافللللة  الللل�لللسلللاحللليلللة، 

احلللل�لللسلللرات واللللللديلللللدان، وجلللللرى اإتللللاف 

الللكللملليللات امللل�للسللبللوطللة حلل�للسللب االأ�لللسلللول 

واإغاق املخبز حلن ت�سويب اأو�ساعه.

تتهاون  لللن  اللجنة  اأن  الق�ساة  واأكلللد 

الللقللانللونلليللة بحق  اتلللخلللاذ االإجللللللللراءات  يف 

اجللللهلللات  اإىل  وحتلللويلللللللهلللم  امللللخلللاللللفلللن، 

املتخ�س�سة. الق�سائية 

االنباط - عمان 

الطاقة  مهند�سي  منظمة  نللادي  اأحلللرز 

للتكنولوجيا  �سمية  االأمللرية  جامعة  فللرع 

واأف�سل  جائزتن عامليتن الأف�سل موؤمتر 

م�سابقة  خللال  اجللتللمللاعللي  تللوا�للسللل  حملة 

نللظللمللهللا الللللفللللرع اللللرئللليللل�لللس للللللمللنللظللمللة يف 

وا�للسللنللطللن، مبلل�للسللاركللة اأكلللر مللن 100 فللرع 

للنادي حول العامل.

ووفلللق بلليللان �للسللادر عللن اجلللامللعللة ام�س 

اللللثلللاثلللاء، حلل�للسللل اللللنلللادي علللللى اجلللائللزة 

امللللللوؤمتلللللرات  تللنللظلليللم  خلللللال  مللللن  االأوىل 

اخللللا�لللسلللة بللالللطللاقللة علللللى مللللدى �للسللنللتللن، 

والللثللانلليللة ملللن خلللال حللمللات للللللتللوا�للسللل 

االجلللتلللملللاعلللي مللللع الللللطللللاب علللللللى ملللواقلللع 

الللتللوا�للسللل واإنللل�لللسلللاء قللنللاة علللللى اللليللوتلليللوب 

يف  توعوية  وفيديوهات  اإلكرتوين  وموقع 

العديد من املجاالت.

م�سهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأكللد 

توجيهات  تنفيذ  على  احلللر�للس  الللرفللاعللي 

رئي�س  احل�سن،  بنت  �سمية  االأمللرية  �سمو 

نحو  ال�سعي  يف  اجلللامللعللة،  اأمللنللاء  جمل�س 

ما  املتنوعة،  الدولية  بامل�سابقات  امل�ساركة 

يوؤثر اإيجابياً يف حت�سيل الطلبة للخربات 

الللعلللللملليللة والللعللمللللليللة، ويلل�للسللقللل مللواهللبللهللم، 

ويتيح لهم فر�س اإثبات متيزهم.

االنباط - عمان 

لللانللتللخللابللات  واأعللل�لللسلللاء جلللللان االنلللتلللخلللاب  اأدى روؤ�للللسللللاء 

القانوين  الق�سم  ع�سر،  التا�سع  للمجل�س  العامة  النيابية 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سّي  جمل�س  اأع�ساء  اأمللام 

والتعليمات  القانون  عليها يف  املن�سو�س  ليبا�سروا مهامهم 

مبقت�ساه. ال�سادرة  التنفيذية 

ت�سليم  مت  الثاثاء،  ام�س  الهيئة  عن  �سادر  بيان  ووفللق 

ملفات  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  تكليفهم  قللللرارات  االنللتللخللاب  جللللان 

واال�ستعداد  عملهم  مبا�سرة  من  متكنهم  خا�سة  واإر�سادات 

الهيئة  و�ستقوم  املختلفة،  مبراحلها  االنتخابية  للعملية 

بن�سر اأ�سماء وعناوين مقار جلان االنتخاب ومراكز جتميع 

اأنحاء  انتخابية يف جميع  النتائج يف )23( دائرة  وا�ستخراج 

.WWW.IEC.JO اململكة على موقعها االإلكرتوين 

بقرار  “ت�سكل  الللنللواب،  ملجل�س  االنتخاب  لقانون  ووفقاً 

من املجل�س لكل دائرة انتخابية جلنة انتخاب يعن رئي�سها 

املن�سو�س عليها  باملهام  للقيام  ت�سكيلها  واأع�ساوؤها يف قرار 

يف الللقللانللون واالأنللظللمللة والللتللعللللليللمللات الللتللنللفلليللذيللة اللل�للسللادرة 

مبقت�ساه ويق�سم رئي�س االنتخاب واأع�ساء جلنة االنتخاب 

اأعلل�للسللاء  مللن  اأي  اأو  الللرئلليلل�للس  اأملللام  الللعللمللل  مبا�سرتهم  قللبللل 

القانونية«. اليمن  املجل�س 

وكللللان جمللللل�للس مللفللو�للسللّي الللهلليللئللة قلللد حلللدد 10 تلل�للسللريللن 

الثاين املقبل موعداً لاقرتاع لانتخابات النيابية العامة 

ع�سر. التا�سع  للمجل�س 

فتح  عللن  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأعلللللنللت  ذللللك،  اىل 

االنتخابات  ملراقبة  الدولية،  الرقابة  لبعثات  االعتماد  باب 

يف  اجراوؤها  املقرر  ع�سر،  التا�سع  للمجل�س  العامة  النيابية 

10 ت�سرين الثاين املقبل.

وقالت الهيئة يف بيان، انها اعتمدت املراقبن الدولين، 

املللراقللبللن  بللاعللتللمللاد  اخلللا�للسللة  التنفيذية  للتعليمات  ِوفللقللاً 

 ،2016 للل�للسللنللة  رقللللم )4(  االنللتللخللابلليللة  للللللعللمللللليللة  اللللدولللليلللن 

 ،www.iec.jo للهيئة  الر�سمي  املوقع  على  واملن�سورة 

احلللايل،   16 االأحللد  ليوم  الر�سمي  الللدوام  بداية  وذلللك من 

ت�سرين   20 الللثللاثللاء  للليللوم  الر�سمي  اللللدوام  نهاية  ولغاية 

الكرتونيا  الطلب  تللقللدمي  خللال  مللن  وذلللك  املللقللبللل،  االول 

على موقع الهيئة.

تنطبق  والتي  الدولية  واملنظمات  اجلهات  جميع  ودعت 

عللللليللهللا اللل�للسللروط الللللللواردة يف الللتللعللللليللمللات امللللذكلللورة اأعلللاه 

االلكرتوين  املوقع  زيللارة  اإىل  املراقبة،  عملية  يف  والراغبة 

ي�سرتط  حيث  باالعتماد،  اخلا�سة  النماذج  لتعبئة  للهيئة 

اأن ال يللكللون علل�للسللواً يف  فيمن يللتللم اعللتللمللاده مللراقللبللا دوللليللاً 

ال�سلوك  واأن يوقع على مدونة  اأكر من بعثة رقابة دولية 

يف  انلله  اىل  الهيئة  وا�للسللارت  الدولين.  باملراقبن  اخلا�سة 

التوا�سل مع �سابط  املو�سوع،  ا�ستف�سار عن  اي  حال وجود 

على  خليفات،  النللا  الهيئة  يف  الللدوللليللن  املللراقللبللن  ارتللبللاط 

االلللكللرتوين  الللربيللد  اأو   ،)0792933707( ال�ساخن  اخلللط 

.)lana.khlifat@ic.jo(

لل�سحفين  االعللتللمللاد  بللاب  فتح  عللن  الهيئة  اأعلللللنللت  كما 

للمجل�س  النيابية  االنتخابات  لتغطية  والدولين  املحلين 

ع�سر. التا�سع 

وفقاً  والللدوللليللن  املحلين  ال�سحفين  الهيئة  وتعتمد 

 2016 لعام   5 رقللم  باعتماد  اخلا�سة  التنفيذية  للتعليمات 

االإلللكللرتوين  املللوقللع  الغاية واملللنلل�للسللورة على  لللهللذه  اللل�للسللادرة 

للهيئة.

املوافق  االربعاء  يوم  من  االعتماد  فرتة  حتديد  وقللررت 

ت�سرين   31 للل  املللوافللق  ال�سبت  يللوم  وحللتللى  احللللايل  اآب   5 للل 

االأول املقبل من خال تقدمي الطلب اإلكرتونيا على موقع 

.www.IEC.jo الهيئة 

يف  الللعللاملللللن  واالإعللاملليللن  ال�سحفين  الللهلليللئللة  ودعلللت 

املحلين  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  االإعامية  املوؤ�س�سات 

ممن  التغطية  عملية  يف  بامل�ساركة  الللراغللبللن  والللدوللليللن 

املوقع  زيارة  التعليمات  يف  الللواردة  ال�سروط  عليهم  تنطبق 

النماذج اخلا�سة باالعتماد. لتعبئة 

ويللل�لللسلللرتط للللللللراغلللبلللن بللتللغللطلليللة جمللللريللللات الللعللمللللليللة 

اأن  االأردنللليلللن،  واالإعللاملليللن  ال�سحفين  مللن  االنتخابية 

يكون قد بلغ الثامنة ع�سرة من عمره، واأن يكون على راأ�س 

عمله يف جمال ال�سحافة واالإعام، واأن يقدم الوثائق التي 

تثبت ارتباطه بجهة اإعامية.

اأن  في�سرتط  االأجللانللب،  واالإعللاملليللون  ال�سحفيون  اأمللا 

يكون قد بلغ الثامنة ع�سرة من عمره، واأن تكون موؤ�س�ساتهم 

االإعامي  الن�ساط  ملمار�سة  واالإعامية معتمدة  ال�سحفية 

داخل اململكة من هيئة االإعام املرئي وامل�سموع، واأن يحمل 

اجلهات  لللدى  املعتمدين  لغري  اإعللامللي  او  �سحفي  بطاقة 

الر�سمية.

االإعامية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  على  حر�سها  واأكللدت 

ال�سحفين  لتمكن  الللازمللة  االإجللللراءات  التللخللاذ  و�سعيها 

العملية  مراحل  جميع  وتغطية  مراقبة  من  واالإعامين 

واملمار�سات  االأردنلليللة  والت�سريعات  يتوافق  مبا  االنتخابية 

الف�سلى. الدولية 

كلللملللا دعللللت للللاتللل�لللسلللال بلل�للسللابللط ارتللللبللللاط اللل�للسللحللفلليللن 
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االنباط - عمان 

قللال وزيللر املياه والللري املهند�س رائللد ابو 

الللدول  �للسللدارة  يف  يعترب  االأردن  اإن  ال�سعود، 

الللتللي واجللهللت حتللديللات جائحة كللورونللا فيما 

يتعلق مبياه ال�سرب و�سمان ا�ستدامة تزويد 

املعاجلة  املياه  مع  والتعامل  فيها،  املواطنن 

من  ال�سحي  ال�سرف  حمطات  عللن  الناجتة 

اللل�للسللوديللوم للمياه  كلللللوريللن  ا�للسللافللة  خلللال 

املعاجلة ل�سمان عدم انتقال العدوى الناجتة 

عن الفريو�س.

االردن  يف  املياه  قطاع  ادارة  ان  اىل  وا�للسللار 

حتظى  الللتللي  الللفللاعلللللة  االدارات  ملللن  تللعللتللرب 

الدولية  املللوؤ�للسلل�للسللات  قبل  مللن  كبري  باهتمام 

الللعللامللليللة للللللجللهللود اللللكلللبلللرية واالجنللللللللازات يف 

مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع املياه 

واحدة  كونها  من  بالرغم  ال�سحي  وال�سرف 

من اكر الدول �سحا مب�سادر املياه.

جلللللاء ذللللللك يف بللليلللان عللللن اللللللللللوزارة املل�للس 

الوزراء  ، مبنا�سبة م�سادقة جمل�س  الثاثاء 

واملياه  ال�سحي  ال�سرف  �سراكة  مبادرة  على 

للجميع التي وقعت موؤخرا، من قبل منظمة 

ال�سحة  ومنظمة  للطفولة  املللتللحللدة  االمم 

م�ستوى  على  الللقللادة  من  وجمموعة  العاملية 

العامل. 

قطاع  بن  واملثمر  البناء  بالتعاون  واأ�ساد، 

ان  اىل  واللليللونلليلل�للسللف، الفللتللا  االردن  امللليللاه يف 

باأ�سره  الللعللامل  تنبيه  اعلللادت  كللورونللا  جائحة 

واملللنللطللقللة الللعللربلليللة الأهللملليللة تللوفللري خللدمللات 

وادارتللهللا  للجميع  ال�سحي  واللل�للسللرف  امللليللاه 

ادارة م�ستدامة، حتقيقا للهدف ال�ساد�س من 

 .2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية  خطة  اهللداف 

على  امل�سادقة  من  الرئي�سي  الهدف  اأن  واكد 

الدعوة هو ابراز احلاجة للرتكيز على املعايري 

ل�سمان  الللكلللللف،  نللاحلليللة  ملللن  الللفللعللاللليللة  ذات 

ا�للسللتللمللرار تللقللدمي خلللدملللات املللليلللاه واللل�للسللرف 

اللل�للسللحللي خللللال ازملللللة كللللورونللللا ومللللا بللعللدهللا 

للمر�س حاليا،  او عاج  لقاح  كونه ال يوجد 

ابو  واو�للسللح  الوقاية.  هو  طريقة  اف�سل  وان 

ال�سعود ان ان�سمام االردن اىل نداء من اجل 

لتن�سيق  ياأتي  العامل،  لقيادات  املوجه  العمل 

وح�سد اجلهود الدولية واالحرتام والتقدير 

الذي يحظى به االردن، ول�سمان ا�ستمرارية 

توفري وجودة خدمات املياه وال�سرف ال�سحي 

والنظافة خال اال�ستجابة الزمة انت�سار وباء 

كورونا وما بعد االزمة.

وبلللن اللللوزيلللر ان ملللللزودي خلللدملللات امللليللاه 

يتعر�سون  املياه  قطاع  يف  ال�سحي  وال�سرف 

لللتللحللديللات ملللتلللزايلللدة يف جللهللودهللم الللهللادفللة 

اإىل مللوا�للسلللللة �للسللمللان تللوفللري خللدمللات امللليللاه 

خال  خا�سة  واإدارتلللهلللا،  ال�سحي  واللل�للسللرف 

من  عنها  ينتج  قد  ما  اجلائحة،  هللذه  تف�سي 

وال�سرف  امللليللاه  خللدمللات  الطلب يف  زيلللادة يف 

جللودة  ذات  مبللوا�للسللفللات  لتقدميها  اللل�للسللحللي 

علللالللليلللة، االمللللللر الللللللذي يلللوجلللب ا�للسللتللمللراريللة 

لفح�س  الللازمللة  الكيميائية  املللواد  املللدادات 

اللل�للسللحللي، ومعاجلتها  اللل�للسللرف  امللليللاه وملليللاه 

زيللادة  ان  اىل  وا�للسللار  كافية.  وكميات  بكفاءة 

احلاجة  ب�سبب  جللاء  املائية  امللللوارد  ا�ستهاك 

للتعقيم والتنظيف امل�ستمر يف ظل اجلائحة، 

كما زاد ال�سغط على م�سادر املياه التي نعاين 

املللتللزايللدة  وال�سغوطات  تراجعها  مللن  ا�للسللا 

وهللذا  الللعللامل،  دول  معظم  يف  هللو  كما  عليها 

ي�سكل حتديا كبريا و�سعوبة بالغة خا�سة يف 

ظل حمدودية املوارد، وما نعانيه من نق�س يف 

التحديات االخرى  ا�سافة اىل  املياه،  م�سادر 

املادية  االمكانات  وقلة  ال�سوري  اللجوء  مثل 

ارتفاع  من  يرافقها  ومللا  املناخية  والتغريات 

احلرارة وغريها.

وا�ساف ان املبادرة تركز على �سمان توفري 

يتوافق  مبا  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات 

ملللع اللللهلللدف اللل�للسللاد�للس للللللتللنللملليللة امللل�للسللتللدامللة 

املعنين،  اللل�للسللركللاء  كللافللة  بللن  مللا  والتن�سيق 

املياه  ملنظومات  واملنعة  اال�ستدامة  وحتقيق 

والللل�لللسلللرف اللل�للسللحللي، ورفللللع اأولللللويللللة تللاأمللن 

التمويل لدعم الدول للقدرة على اال�ستجابة 

لتحديات الوباء.

وا�ساد الوزير بجهود منظمة االمم املتحدة 

والتن�سيق مع  املبادرة  تبني هذه  للطفولة يف 

الللبللنللاءة  وجللهللودهللا  االردن،  يف  املللليلللاه  قللطللاع 

والللري،  امللليللاه  وزارة  وا�سناد  دعللم  يف  واملثمرة 

ملللوؤكلللدا اهللملليللة اللللدعلللم امللللقلللدم ملللن املنظمة 

ملواجهة التحديات التي تواجه اململكة خا�سة 

يف ظل اجلائحة.

االنباط - عمان 

نللفللت املللوؤ�للسلل�للسللة الللعللامللة للللللغللذاء والللللدواء 

املللعلللللومللات امللللتلللداولللله يف ملللواقلللع الللتللوا�للسللل 

االجلللتلللملللاعلللي والللفلل�للسللائلليللات بللل�لللسلللاأن قللائللمللة 

�للسللركللات ومللنلل�للسللاآت غللذائلليللة مغلقة،  بللاأ�للسللمللاء 

واإحالتها اإىل الق�ساء.

ام�س  �سحفي  بلليللان  يف  املللوؤ�للسلل�للسللة  وقللالللت 

التوا�سل  مللواقللع  تللداولللتلله  مللا  اإن  الللثللاثللاء: 

قائمة  املت�سمن  والللفلل�للسللائلليللات  االجللتللمللاعللي 

بللاأ�للسللمللاء �للسللركللات ومللنلل�للسللاآت غللذائلليللة جللرى 

اإغللاقللهللا لللوجللود خمللالللفللات فيها واإحللالللتللهللا 

ن�سرت  قللدميللة  معلومات  هللي  الللقلل�للسللاء،  اإىل 

لها  �سلة  وال  اإخبارية،  مواقع  يف   2012 عللام 

باإجراءات املوؤ�س�سة يف الفرتة احلالية.

تللوخللي احللليللطللة  اإىل  امللللواطلللنلللن   ودعللللت 

اأيلللة  نلل�للسللر  اأو  تلللللداول  اأو  نللقللل  عللنللد  واحللللللذر 

ب�سفتها  عنها  ر�سميا  �للسللادرة  غللري  معلومة 

اجللللهلللة الللر�للسللملليللة املللخللولللة بللالللرقللابللة على 

املوؤ�س�سة  �سامة الغذاء يف اململكة. كما دعت 

اأيللللة  وجلللللود  حللللال  مللعللهللا يف  اللللتلللوا�لللسلللل  اإىل 

خط  على  ا�ستف�سار  اأو  �سكوى  اأو  ماحظة 

117114 والربيد  ال�ساخن املجاين  ال�سكاوى 

 ،  INFO@JFDA.JO االإللللكلللرتوين 

�سفحتها  عرب  اأو   ،0795632000 والوات�ساب 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية 

في�سبوك 

.facebook.com/jfda.jo

االنباط - برتا

العربية  الللدول  و�سائر  اململكة  �سماء  ت�سهد 

ويتوقع  “الرب�ساويات”،  ل�سهب  كثيفة  زخللات 

الللواحللدة  ال�ساعة  يف  �سهابا   50-40 بللن  روؤيللللة 

تللقللريللبللا، وميللكللن ر�للسللدهللا اعللتللبللارا مللن 11 اآب 

احلايل وحتى 13 منه.

ام�س،  جماهد  عماد  االأردين  الفلكي  وقللال 

اإن ر�سد ال�سهب �سيكون بالعن املجردة ومتاحا 

اأدوات  اأو  تل�سكوب  اىل  يللحللتللاج  وال  للجميع، 

الر�سد االأخرى، مو�سحا اأنها على �سكل اأ�سهم 

واالأحمر  االأزرق  بن  لونها  مييل  المعة  نارية 

والربتقايل، وت�سبه االألعاب النارية يف ظهورها.

الللذرات الرتابية عندما  اأن  واأو�سح جماهد 

تقرتب من الكرة االأر�سية فاإنها تدخل الغاف 

الللغللازي االأر�للسللي ب�سرعة عالية جللدا ت�سل اإىل 

�سبعن كيلو مرتا يف الثانية الواحدة يف املعدل، 

ونتيجة لهذه ال�سرعة العالية فاإن ذرات الرتاب 

اإىل  يللوؤدي  االأر�سي ما  الغازي  بالغاف  حتتك 

اأ�سهم  �سكل  على  فتتوهج  عالية  حلللرارة  توليد 

نارية المعة لربهة من الزمن ثم تنطفئ.

وبن اأن ال�سهب تبداأ باالحرتاق على ارتفاع 

االأر�للللس، ثم  100 كيلو مللرت تقريبا عللن �سطح 

حترتق وتتحول اإىل رماد على ارتفاع 60 كيلو 

مللللرتا، لللذلللك ال تلل�للسللل اللل�للسللهللب �للسللطللح الللكللرة 

االأر�سية اإال يف حاالت نادرة واإذا ما و�سل منها 

�للسللوى ذرات �سغرية جللدا ال  لي�ست  �للسلليء فهي 

ي�سعر بها اأحد.

وعلللللللللللللللللللل جملللللللللاهلللللللللد مللللللل�لللللللسلللللللدر �للللسللللهللللب 

Swift- »الرب�ساويات،املذنب “�سويفت – تتل

اأنلله يرتك  اكت�سف الفلكيون  حيث  Tuttle؛ 
اأثللنللاء اقللرتابلله  نللهللرا مللن الغبار حللول ال�سم�س 

منها، وذلللك كل 130 �سنة تقريبا، واأن االأر�للس 

اآب  11 و12 و13  اأيللام  الغباري  النهر  هللذا  تعرب 

بكثافة يف  ال�سهب  لللذلللك تظهر  علللام،  كللل  مللن 

هذه الفرتة. واأ�ساف اأن املذنبات تعترب امل�سدر 

اأثللنللاء  املللذنللبللات  الللوحلليللد لل�سهب؛ حيث تللرتك 

ذرات  من  كبرية  كميات  ال�سم�س  من  اقرتابها 

الغبار بن الكواكب ال�سيارة يف الف�ساء، وعندما 

تعرب االأر�للس ذرات الغبار التي تركتها املذنبات 

وت�سمى  ن�سبيا،  كللبللرية  بللاأعللداد  ال�سهب  تظهر 

زخات ال�سهب من جهة الكوكبة ال�سماوية التي 

تظهر ال�سهب من جهتها يف ال�سماء.

ودعا جماهد املخيمات ال�سياحية وال�سبابية 

االأيللام  ا�ستغال هذه  اإىل  الطبيعية  واملحميات 

املظلمة  املناطق  يف  ال�سهب  ر�سد  يف  بامل�ساركة 

الطبيعية  واملحميات  رم،  وادي  مثل  والدافئة 

وعللجلللللون  واالأزرق  �للسللانللا  حمللملليللة  وحتلللديلللدا 

اململكة  اأنحاء  املنت�سرة يف  ال�سياحية  واملخيمات 

البعيدة عن االإنارة والتلوث، حيث تظهر ال�سهب 

ب�سكل اأكر اإثارة وجماال.

كللمللا دعلللا اإىل تلل�للسللويللر اللل�للسللهللب ملللن خللال 

التعري�س الطويل للكامريا الرقمية وب�سورة 

التقاط  مللن  الللكللامللريا  تتمكن  لكي  متوا�سلة، 

اأي �سهاب يظهر يف ال�سماء، وعادة ما تكون هذه 

بن  ال�سهاب  ظهر  اإذا  ال�سيما  جميلة  ال�سور 

اجلبال والغابات.

المجلس 19.. لجان االنتخاب تؤدي القسم القانوني
فتح باب االعتماد للمراقبين الدوليين وللصحفيين المحليين والدوليين

ابو السعود: االردن في صدارة الدول التي استطاعت مواجهة التحديات المائية خالل كورونا

»الغذاء«: قائمة المنشآت المغلقة المتداولة نشرت بـ2012

مجاهد: سماء األردن تشهد زخات من الشهب اعتبارا من 11 آب

20 االربعاء   5/ 8 / 2020
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االنباط-عمان

امل�سلماين  اجم��د  ال�سابق  ال��ن��ائ��ب  ق��ال 

ق���رار من  ب��اي  ثقه  اي  لدينا  يعد  ان��ن��ا مل 

هذه احلكومة ب�سبب التخبط امل�ستمر وعد 

التنا�سق يف قراراتها وت�سريحاتها.

اهتمت  احلكومة  ان  امل�سلماين  وا�ساف 

جهودها  على  ون�سكرها  الوبائي  بالو�سع 

يف جت���اوز ازم���ة ك��ورون��ا وه���ي ف���ره كانت 

مرهقه للحكومة وحتتاج بعدها اىل راحه.

وقراراتها  احلكومة  ان  امل�سلماين  واك��د 

وت���ردده���ا وت��خ��ب��ط��ه��ا االخ����ر احل���ق ���س��رر 

االأ�سهر  يف  اث��اره  �سنلم�س  باالقت�ساد  كبر 

القريبه القادمة فما ال يقل عن ٣٠% من 

عمل  ب��ا  نف�سها  �ستجد  ال��ع��ام��ل��ه  االي����دي 

وي�سافوا اىل ن�سبة البطاله املرتفعه ا�سا.

ام��ام حكومت  اننا  اىل  امل�سلماين  وا�سار 

م�����وؤمت�����رات ���س��ح��اف��ي��ه وظ����ه����ور اع���ام���ي 

ووعود دون اي اثر على ار�س الواقع ودون 

القطاعات  ت��واج��ه  م�سكله  الي  ع���اج  اي 

االقت�سادية.

وا����س���اف امل�����س��ل��م��اين ان����ه ال ي��وج��د اي 

كافة  ا�ستنفذت  فقد  احلكومة  ب��ه��ذه  ام��ل 

وتخبطها  ارهاقها  جليا  وظهر  خياراتها 

وعدم وجود اي خطه لديها وكل ما ي�سدر 

عنها هو جمرد ردت فعل وفزعات.

اىل  بحاجة  ان��ن��ا  على  امل�سلماين  واك���د 

حكومة لديها خطه وفريق عمل متجان�س 

وق��ادرة على تنفيذ ما تتعهد به وان تنقذ 

املوؤ�س�سات وال�سركات االقت�سادية من حالة 

االفا�س الو�سيك وان تكون �ساحبة قرار 

يف م��واج��ه��ة ال��ب��ن��وك ال��ت��ي مل ت��ت��ق��دم ب��اي 

خطوة جتاه املوؤ�س�سات االقت�سادية.

كل  ان  على  بالتاكيد  امل�سلماين  وخ��ت��م 

ي����وم مي���ر ب���وج���ود ه����ذه احل��ك��وم��ة يعترب 

امل��واط��ن  لثقة  و���س��ي��اع  لاقت�ساد  خ�����س��اره 

اآن االوان لرحيل احلكومة  بحكومته فقد 

وفتح �سفحة جديدة مع حكومة اخرى.

االنباط-عمان

م�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ  ق�سم  راج���ع 

االأردن���ي���ة خ���ال عطلة عيد  اجل��ام��ع��ة 

االأ�سحى املبارك 1083 حالة مر�سية 

ت���ن���وع���ت ب�����ن االأط������ف������ال واجل�����راح�����ة 

والوالدة، والباطنية.

اأق�سام  اإىل  االإدخ����ال  ح���االت  وبلغت 

�سحفي  بيان  وفق  املختلفة،  امل�ست�سفى 

ام�س الثاثاء 218 حالة، كما اأجريت 

عملية جراحية و 19 حالة والدة،   37
و173 حالة غ�سيل كلى.

امل�ست�سفى  م��دي��ر  ان  ال��ب��ي��ان  وق����ال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���زي���ادات تفقد 

جهودهم  على  مثنيا  العاملة  ال��ك��وادر 

امل��ب��ارك ملا  اأث��ن��اء عطلة عيد االأ���س��ح��ى 

وعاجية  طبية  خ��دم��ات  م��ن  ق��دم��وه 

للمراجعن.

المسلماني: الحكومة فقدت ثقة 
المواطن وآن االوان ان ترحل

 1083 حالة مرضية راجعت طوارئ 
مستشفى الجامعة خالل العيد

االنباط-عمان

اأط���ل���ق���ت م���دي���ري���ة االأم������ن ال����ع����ام، ام�����س 

ال���ث���اث���اء، يف م��رك��ز االب���ت���ك���ار وال��ت��ط��وي��ر، 

فعاليات املخيم التدريبي للربع الثاين لعام 

من  االبتكارية  االأف��ك��ار  الأ���س��ح��اب   2020
العام  املفت�س  بح�سور  العام،  االأمن  مرتبات 

للمديرية العميد عمر احلراثي، ومب�ساركة 

ال�سف. و�سباط  ال�سباط  من   60
وق������ال م�����س��اع��د م���دي���ر االأم�������ن ال���ع���ام 

لاإدارة والدعم اللوج�ستي العميد الركن 

مديرية  اإن  �ستال  اأب���و  معت�سم  ال��دك��ت��ور 

االأم�����ن ال���ع���ام ت��ع��م��ل ب��ن��ه��ج ا���س��رات��ي��ج��ي 

م���ت���ط���ور ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى االب��������داع ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

م�ستوى  رف��ع  يف  ال�سامية  امللكية  ال���روؤى 

الف�سلى  امل��م��ار���س��ات  وت��ط��ب��ي��ق  اخل��دم��ات 

ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة الح��ت�����س��ان 

االأف���ك���ار واالب��ت��ك��ارات اجل��دي��دة م��ن ِقبل 

مرتبات االأمن العام واملواطنن واجلهات 

وامل���وؤ����س�������س���ات وال�����س��ع��ي ن��ح��و ت��ط��وي��ره��ا 

االأداء  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����س  مب����ا  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 

ال�سرطي وم�ستوى اخلدمات املقدمة .

ال�����ع�����ام يف م���دي���ري���ة  امل���ف���ت�������س  وق��������ال 

االأم����ن ال��ع��ام ال��ع��م��ي��د ع��م��ر احل��را���س��ي�����س 

ل���دع���م  ت����ه����دف  امل����خ����ي����م  ف����ع����ال����ي����ات  اإن 

اأ����س���ح���اب االأف����ك����ار االإب���داع���ي���ة وت��رج��م��ة 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ق���ي���ادة اجل���ه���از يف م��اأ���س�����س��ة 

م�������س���ارات االب���ت���ك���ار وال���ت���ط���وي���ر ���س��م��ن 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي، وا���س��ت��ك��م��ااًل 

الب�سرية  امل�����وارد  ت��اأه��ي��ل  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ومكمًا  ب��ق��درات��ه��ا، وردي��ف��اً  واال���س��ت��ث��م��ار 

ل��ربن��ام��ج ال���ق���ي���ادات االأم��ن��ي��ة ال���واع���دة. 

لتوظيف قدرات  �سيوفر فر�سة  اأنه  وبن 

مرتبات االأمن العام االإبداعية واأفكارهم 

وتخ�س�سي  اح����رايف  ب�سكل  االب��ت��ك��اري��ة 

ينعك�س  ومب���ا  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  للتطبيق  ق��اب��ل 

اي���ج���اب���اً ع��ل��ى ج����ودة ون��وع��ي��ة اخل���دم���ات 

للمجتمع  امل��ق��دم��ة  وال�����س��رط��ي��ة  االأم��ن��ي��ة 

منوذجية  عمل  بيئة  يحقق  ومبا  املحلي، 

قة داخل خمتلف االإدارات والوحدات  خااّ

االمنية.

امل��خ��ي��م  يف  امل�������س���ارك���ن  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال����ت����دري����ب����ي ����س���ي���خ�������س���ع���ون ل���ت���دري���ب���ات 

من  اأ�سبوعن  م��دار  على  وعملية  علمية 

ق��ب��ل جم��م��وع��ة م���ن اخل�����رباء ال��دول��ي��ن 

والتطوير  االإب��داع  م�سارات  يف  واملحلين 

حل�سر  ع��ل��م��ي  ب�سكل  م��ه��ارات��ه��م  ل�سقل 

االأث��ر  �ستحقق  ال��ت��ي  االب��ت��ك��اري��ة  االأف��ك��ار 

االي���ج���اب���ي امل���ل���م���و����س ���س��م��ن اإج��������راءات 

ع��م��ل امل�����س��ار ال��وظ��ي��ف��ي ال�����ذي ت��ت��ب��ع له 

ب���االأداء  ال��ري��ادي  والفكر  االب��ت��ك��ار  لربط 

املوؤ�س�سي.

االنباط-عمان

���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع����ام، اأجم��د  اأكاّ

اأن امل��ط��ارات االأردن��ي��ة �ستبقى  ع��ودة الع�سايلة، 

مفتوحة ال�ستقبال املواطنن ومغادرة االأردنين 

وغر االأردنين.

اأن��ه �سيتم  الع�سايلة ام�س الثاثاء  واأ�ساف 

زي��ادة عدد رح��ات ع��ودة االأردنين من اخلارج 

مطارات  �ست�ستمر  كما  الوجهات،  خمتلف  من 

اجل���وي،  ال�سحن  رح���ات  ا�ستقبال  يف  اململكة 

واملتاحة  للمملكة  امل��غ��ادرة  ال��رح��ات  وت�سير 

لاأردنين وغر االأردنين.

وحول عودة االأردنين من الدول والوجهات 

اخل�سراء حتديداً، بناّ الع�سايلة اأن العائدين 

�سيخ�سعون، وبح�سب قرار وزير ال�سحة، حلجر 

 PCR موؤ�س�سي ملدة اأ�سبوع بعد اإجراء فح�س

يوؤكد عدم اإ�سابتهم عند الو�سول لاأردن.

االأردن��ي��ن  حماية  اأن  على  الع�سايلة  و�سدد 

يف  واحل��ا���س��م  االأول  املعيار  �سيبقى  ال��وب��اء  م��ن 

تنفيذ خطط ت�سير الرحات اجلوية واإعان 

مواعيدها، واأن املحافظة على ما حققه االأردن 

الوبائية  احل��ال��ة  ال�سيطرة على  اإجن���از يف  م��ن 

حملياً، واأعداد االإ�سابة املتدنية لن يتم امل�سا�س 

به، خا�سة مع اقراب بدء العام الدرا�سي والذي 

اأك���رب يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة  يتطلب ح��ر���س��اً 

حملية خالية من ال��وب��اء. وك��ان الع�سايلة قد 

بننَّ يف ت�سريحات �سابقة اأن قرار اإرجاء ت�سير 

املنتظمة من واإىل الوجهات  الرحات اجلوية 

وال�������دول اخل�������س���راء ج����اء ب���ن���اء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة 

اللجنة الوطنية لاأوبئة، يف ظل عدم ا�ستقرار 

احلالة الوبائية عاملياً والت�سارع احلاد يف اأعداد 

االإ�سابات بفرو�س كورونا.

االنباط-عمان

رع���ى رئ��ي�����س هيئة االأرك�����ان امل�����س��رك��ة ال��ل��واء 

الثاثاء،  ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 

ح��ف��ل اف��ت��ت��اح دورة ال��ق��ي��ادة واالأرك�������ان احل��ادي��ة 

وال�ستن، امل�سركة اخلام�سة والع�سرين يف كلية 

القيادة واالأركان امللكية االأردنية مب�ساركة �سباط 

امل�سلحة واالأج��ه��زة االأمنية وال��دول  ال��ق��وات  من 

ال�سقيقة وال�سديقة، بح�سور اآمر الكلية ونائب 

رئي�س جامعة موؤتة لل�سوؤون الع�سكرية وعدد من 

كبار �سباط القوات امل�سلحة وامللحقن الع�سكرين 

للدول ال�سقيقة وال�سديقة.

اأح��م��د احلنيطي  ال��رك��ن يو�سف  ال��ل��واء  ونقل 

ومباركة  حتية  احلفل  ب��داي��ة  يف  القاها  كلمة  يف 

جالة امللك عبداهلل الثاين القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة مبنا�سبة عيد اال�سحى املبارك ومتنياته 

للم�ساركن بالتوفيق والنجاح.

واأ�سار رئي�س هيئة االأركان امل�سركة اإىل اأهمية 

دورة القيادة واالأرك��ان يف تاأهيل واإع��داد ال�سباط 

ووظائف  القيادية  ال��وظ��ائ��ف  خمتلف  يف  للعمل 

الركن يف ت�سكيات ووحدات القوات امل�سلحة االأمر 

الذي ي�سهم يف رفع جاهزيتها وقدرتها العملياتية.

العميد ماجد  امل�سلحة  ال��ق��وات  واأل��ق��ى مفتي 

ن��ع��ت��ز بهذه  “اإننا  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  ك��ل��م��ة  ال���دراو����س���ة 

بالكفاءة  لها  امل�سهود  العريقة،  الع�سكرية  الكلية 

والتفوق واالقتدار، ونفتخر بتلك النخب االفذاذ 

املتخرجة منها على مدى اأع��وام عديدة ونباهي 

الأمتنا  ال���درب  اأن���ارت  التي  العقول  بتلك  الدنيا 

وجنودنا ولاأجيال الاحقة”.

وي��ب��ل��غ ع���دد ال�����س��ب��اط امل�����س��ارك��ن م��ن ال���دول 

و174  89 �سابطاً  العام  وال�سديقة هذا  ال�سقيقة 

من االأردن.

امللكية  واالأرك�����ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  اأن  اإىل  ي�سار 

العلوم  يف  البكالوريو�س  درج���ة  خريجيها  متنح 

الع�سكرية.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ام�س الثاثاء عن ت�سجيل 

6 حاالت اإ�سابة كورونا جديدة يف االأردن جميعها 

غر حملية.

وبح�سب االيجاز ال�سحفي ال�سادر عن رئا�سة 

الوزراء ووزارة ال�سحة توزعت اال�سابات اجلديدة 

على النحو االتي:

- ٣ حاالت لقادمن من اخل��ارج ممن يقيمون 

يف فتادق احلجر. )2 من ال�سعودية، و1 من العراق(

اأردنين قادمن  �ساحنات  ل�سائقي  - ٣ ح��االت 

عرب حدود العمري.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حاالت اال�سابة يف 

اململكة اىل 1224 حالة.

 18 منها  �سفاء  حالة   24 ال��ي��وم  اي�سا  و�سجلت 

يف م�ست�سفى االمر حمزة و6 يف املنطقة اخلا�سة 

بعزل امل�سابن يف البحر امليت.

4781 فح�سا خم��ربي��ا، وبذلك  اج���راء  كما مت 

ي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي اجريت حتى 

االآن 616656 فح�سا.

االأنباط – اأمين ال�سواعري

منذ اإعان الهيئة امل�ستقلة عن موعد انتخابات 

امللكية  االإرادة  ���س��دور  وب��ع��د   ،”19 “برملان   2٠2٠

ثاين  ت�سرين  من  العا�سر  يف  االنتخابات  ب��اإج��راء 

بع�س  حتركات  جلياً  تظهر  ب��داأت  املقبل،  نوفمرب 

الذين  ال�سيا�سية،  واالأح����زاب  وال��ك��ت��ل  املر�سحن 

كانوا يعملون ب�سرية تامة قبل االإعان عن املوعد 

وُمغلقة. وبجل�سات خا�سة 

وبعد ا�ستغالهم لعطلة العيد الطويلة واأجواء 

امل��ع��اي��دات، واأث���ن���اء ال��ق��ي��ام ب��اجل��والت ال��ت��ي كانت 

العيديات” والتي مت  ولي�س  “االنتخابات  ل�  اأقرب 

اأن  اأ�سبه  مفاجئة  لنا  ظهرت  ِقبلنا،  م��ن  ر�سدها 

اأبرز  اأح��د  بعدول  متثلت  الثقيل  العيار  من  تكون 

الر�سح  عن  ال�سابق  باملجل�س  كانوا  ممن  النواب 

القادمة. للدورة 

والذي  الر�سح  عن  العدول  قرر  ال��ذي  النائب 

له  احليتان” يح�سب  “دائرة  يف  �سعباً  رقماً  �سكل 

ورجال  االأح��زاب  من  العديد  وي�ستقطبه  احل�ساب 

اأو  للقائمة  مراأ�ساً  ليكون  واالقت�ساد  ال�سيا�سة 

حتى متواجداً فيها.

م�ستعداً  ك���ان  ب��اأن��ه  امل�سبقة  معرفتنا  وح�����س��ب 

خلو�س غمار معركة انتخابات 2٠2٠، حيث �سارك 

ال�سعبية  ق��واع��ده  م��ع  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  بالعديد 

بع�س  بنقل  اخلا�سة  الك�سوفات  بتجهيز  البدء  ثم 

ال��ق��واع��د االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن م��ن��اط��ق ُم��ت��ف��رق��ة اإىل 

اجلل�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  وع��ق��ده  ال��ث��ال��ث��ة،  منطقته 

االأوىل  الدوائر  يف  املر�سحن  بع�س  مع  اخلا�سة 

قواعده  بع�س  تواجد  ب�سبب  واخلام�سة  والثانية 

االنتخابية يف هذه الدوائر من اأجل “املقاي�سة”.

ي��ب��ق��ى ���س��ر ان�����س��ح��اب��ه واإغ������اق م��ل��ف ت��ر���س��ح��ه 

“ثالثة  �ستهز  ك��ب��رة  مفاجئة   2٠2٠ الن��ت��خ��اب��ات 

يعتمد  دمي���غ���رايف  ب��ن�����س��ي��ج  ت��ت��م��ي��ز  عمان” ال���ت���ي  

وق��واع��د  ال�سلطية  ال��ع�����س��ائ��ر  ع��ل��ى  ك��ب��رة  بن�سبة 

“�سوام  من  كبرة  وجمموعات  امل�سيحين  االخوة 

ال�����س��ع��ب��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف  ق����واع����ده  عمان” وو����س���ط 

ك��اف��ة  ان�����س��ح��اب��ه  خ��رب  �سيقلب  ح��ي��ث  وامل��خ��ي��م��ات، 

�سعب  رق��م  بانه  اليه  ي�سار  اأن��ه  خا�سه  التوقعات، 

يف الدائرة الثالثة ومفتاح لقواعد انتخابية مهمة 

يف دوائر اآخرى.

واخ�����راً وم���ع ك���رة امل��ن��ا���س��دات ب���زي���ادة اأع����داد 

حتقيق  اأج��ل  من  القادمة  لانتخابات  املر�سحن 

اأكرب قدر من التغير، اإال اأن اخلاف بن املعلمن 

واحل��ك��وم��ة وم���ا ي��راف��ق��ه��ا م��ن اع��ت�����س��ام��ات وع��دم 

�ستكون  االزم��ة،  ه��ذه  لنهاية  وا�سحة  روؤي��ة  وج��ود 

للع�سرة”  و”العد  املر�سحن  بع�س  ت��ردد  يف  �سبباً 

قبل التفكر بخو�س �سمار املعركة.

ل��ل��ت��ذك��ر ي��ب��ق��ى االإ����س���اح احل��ق��ي��ق��ي ي��ب��داأ من 

امل��واط��ن نف�سه حل��ظ��ة ات��خ��اذه ق���رار امل�����س��ارك��ة يف 

ليمثله  الكفوؤ  املر�سح  واختيار  النيابية  االنتخابات 

ان��ت��ق��اد م�����س��ت��وى احل��ي��اة  ال���ربمل���ان، ف��ا ميكننا  يف 

لوم  ث��م  وم��ن  امل�����س��ارك��ة،  ع��ن  وال��ع��زوف  ال�سيا�سية 

اأدائه. املجل�س النيابي على 

انطالق فعاليات المخيم التدريبي ألصحاب األفكار االبتكارية من األمن العام

 العضايلة: المطارات األردنية ستبقى مفتوحة الستقبال المواطنين

افتتاح دورة القيادة واألركان

6 اصابات غير محلية بـ » كورونا « 

مفاجئة في »ثالثة عمان«.. انسحاب مرشح من العيار »الثقيل« 

احمد ال�صفدي قي�س زيادين خمي�س عطية اجمد م�سلماين



املحلي
40

اأح�شنت الدوله يف ت�شكيل جلنه حمايده للوقوف على حقيقة   الت�شمم الغذائي والدجاج 

مو�شوع الت�شمم الغذائي،والدجاج الذي كان له حيزا يف الراأي العام واعالم وقنوات التوا�شل 

وتقدمي  جرى  فيما  والتحقيق  لدرا�شة  للجنه  مهله  اإعطاء  يف  الدوله  واح�شنت  االجتماعي 

تقريرها خالل ا�شبوعني وحتى يزداد العمل ففي راأيي اقرتح ان يتم اإ�شدار قرار بعدم الن�شر 

ال�شياحه  على  وي��وؤث��ر  اأث��ر  بانه  ال��ي��وم  �شمعت  كما  ذل��ك  الن  الت�شريحات  ووق��ف  املو�شوع  يف 

والت�شدير واملطاعم واال�شتهالك للدجاج ويوؤثر على ال�شناعه املحليه واالإنتاج الوطني خا�شة 

باأن هناك منتجني ومزارعني للدواجن وم�شالخ نعتز بها وتطبيقها للجوده والنوعيه وت�شدر 

اإىل اخلارج ويحتاج اإىل الوقوف على امل�شكله واال�شتماع اإىل كافة وجهات النظر يف القطاعني 

العام واخلا�ص ب�شرعه ودقه فالقطاع الزراعي يف االردن اثبت جدارته وانتماءه يف ظل مواجهة 

اأزمة جائحة كورونا و�شاهم م�شاهمه فعاله يف االأمن الغذائي الوطني و�شاهدنا وتابعنا زيارات 

وحديث جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم عن اأهمية ودعم القطاع الزراعي لي�شبح 

التخندق يف م�شلحة  اإىل  اجلميع  االأم��ر من  ويحتاج  الغذائي  اإقليميا لالمن  االردن مركزا 

الوطن ولي�ص التخندق اإىل م�شلحة قطاع على ح�شاب قطاع اآخر فكل القطاعات االأ�شل فيها 

توفري  قادرين على  فيه  واملزارعني  الدواجن  الوطن فقطاع  تكون متخندقه يف م�شلحة  ان 

االأمن الغذائي من اللحوم البي�شاء والت�شدير للخارج واملو�شوع يحتاج اإىل تغيريات اداريه 

وح�شر  واالإجن���از  الكفاءه  وعنوانه  واخل��ا���ص  العام  القطاعني  ويف  القطاعات  كل  يف  جذريه 

اإىل تعديل قوانني  ه��ذا يحتاج  و  ع��دة جهات  ب��دال من  الرقابه يف جهة معينه  ام��ور  قانونية 

اأن عملت برامج حول املو�شوع  الزراعه وال�شحه والبلديات واالأمانة والغذاء وال��دواء و�شبق 

وكتبت عنه الن من يعمل مل�شلحة الوطن فمن واجبه اأن ينبه اإىل اي خلل مبو�شوعيه ومهنيه 

اأخبار غري �شحيحه واتهامات  ولي�ص كما يقوم البع�ص يف ت�شهري واغتيال ال�شخ�شيه ون�شر 

ومن واجب اأي�شا االإعالم الوطني املهني وجمموعات الوت�ص اب وقنوات التوا�شل االجتماعي 

اأمن وطني وال ميكن  اأو تهول فمو�شوع الت�شمم تهتم به الدوله الأنه  ان ال تن�شر وال ت�شيء 

اأو  اأو يغ�ص  القانون  اإج��راءات قانونيه وحازمه بكل من يخالف ويخرتق  اإالان تتخذ  للدوله 

يوؤذي النا�ص فلدينا اإجنازات يف القطاع الزراعي خا�شة ومن واجبنا جميعا ان نحافظ عليه 

وندعمه جميعا واعرف ق�ش�ص جناح يف القطاع الزراعي نعتز بها جميعا وال حقا �شاحتدث عن 

بع�شها وبع�شهم ي�شغل ١٢٠٠ عاما وعامله وينتج ١٥% من حاجة االردن من الدجاج ويطبق 

اأعلى املوا�شفات االردنيه والعامليه وي�شدر وال ي�شتورد وفعال قطاع زراعي منوذجي يف االردن 

واملنطقه فاأذن ال داعي للتهويل من البع�ص واال�شاءات من البع�ص ومن م�شلحة الوطن يف 

راأيي التهدئه حتى تنجز اللجنه املحايده اعمالها وتقدم التقرير ولن تتهاون الدوله مع اي 

مق�شر من القطاعني العام واخلا�ص حمى اهلل الوطن وال�شعب واجلي�ص واالأجهزة االأمنية 

وقيادتنا الها�شميه التاريخيه بقيادة جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم اأد م�شطفى 

حممد عريوط

د .مصطفى محمد عيروط 

كلنا في خندق الوطن

الأربعاد    5  /  8  / 2020

 إطالق منصة الكترونية لتقديم طلبات القبول للطلبة 
الجدد في الجامعة األلمانية األردنية 

 14مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك النصفية

شباب بني حسن حول أزمة المعلمين: سياقات ال يتمناها كل وطني

االنباط-عمان

املعلومات  وتكنولوجيا  نظم  مركز  اأطلق 

يف اجل���ام���ع���ة االأمل����ان����ي����ة االأردن������ي������ة م��ن�����ش��ة 

ال���ك���رتون���ي���ة ال����ش���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ال���ق���ب���ول 

ال��ع��ام  م���ن  االأول  ل��ل��ف�����ش��ل  ل��ل��ط��ل��ب��ة اجل�����دد 

الطلبة  وال�شيما   2020/2021 اجلامعي 

املتواجدين حاليا خارج االأردن. 

وعربت رئي�شة اجلامعة االأ�شتاذ الدكتورة 

منار فيا�ص عن اعتزازها بهذا االإجناز الذي 

مت بناوؤه بجهود مدير وموظفي املركز مبينة 

اأن����ه ج���اء ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي فر�شها 

انت�شار فايرو�ص كورونا امل�شتجد حول العامل.

واأ�����ش����اف����ت ف���ي���ا����ص ان امل��ن�����ش��ة ���ش��ت��م��ك��ن 

املحيطة  ال��ظ��روف  منعتهم  ال��ذي��ن  الطلبة 

من العودة لالأردن من تقدمي طلبات القبول 

التي  االأك��ادمي��ي��ة  وال��ربام��ج  التخ�ش�شات  يف 

تطرحها اجلامعة يف مرحلتي البكالوريو�ص 

واملاج�شتري.

ب���دوره ب��ني م��دي��ر امل��رك��ز ال��دك��ت��ور فرا�ص 

امليزات  العديد من  املن�شة تقدم  ان  احل��وري 

ويف مقدمتها ادارة طلبات القبول الكرتونيا 

بكافة تفا�شيلها كتعبئة املعلومات ال�شخ�شية 

ل��ل��ط��ال��ب وادخ�����ال ب��ي��ان��ات ���ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 

وك�شف  ال��ث��ب��وت��ي��ة  االوراق  وحت��م��ي��ل  ال��ع��ام��ة 

ال��ع��الم��ات وال�����ش��ه��ادات ب��االإ���ش��اف��ة الخ��ت��ي��ار 

التخ�ش�شات املطلوبة.

واأ�شاف احلوري انه يتوجب على الطالب 

ان�شاء ح�شاب يف النظام اجلديد حيث يتلقى 

بعدها ر�شالة يف الربيد االلكرتوين اخلا�ص 

به لتاأكيد الهوية واحل�شول على رمز تفعيل 

احل�شاب ليتمكن بعدها من الدخول للنظام. 

وي��رت��ب��ط ك��ل ح�����ش��اب ب��رق��م دف���ع ال��ك��رتوين 

مي���ك���ن ال���ط���ال���ب م����ن دف�����ع ر�����ش����وم ال��ط��ل��ب 

ال��ك��رتون��ي��ا ع���رب خ��دم��ة اي ف��وات��ريك��م من 

البنوك  جلميع  االلكرتونية  املن�شات  خالل 

االردنية.  

وجت��در اال���ش��ارة ان فريق الربجمة تكون 

املهند�شني  و  ف��را���ص احل����وري  ال��دك��ت��ور  م��ن 

هالة  و  العفي�شات  عنود  و  الهباهبة  حممد 

ب��ره��م وال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ج��ه��ود ذات��ي��ة وف��رتة 

زمنية قيا�شية من تطوير النظام وربطه مع 

من�شة اي فواتريكم، مما وفر على اجلامعة 

ال��ك��ث��ري م��ن امل����ال و���ش��ي��م��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة اجل��دد 

من  اجلامعة  يف  القبول  طلبات  تقدمي  م��ن 

بيوتهم ومن كافة اأرجاء العامل.

ميكن الو�شول للنظام من خالل الرابط 

التايل:

https://guests.gju.edu.jo 

االنباط-عمان

ب��ل��غ ����ش���ايف اأرب������اح ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ل��ن��ه��اي��ة 

مليون   14 احل��ايل  العام  من  االأول  الن�شف 

دي����ن����ار، يف ح���ني ح��ق��ق اإج����م����ايل اأرب�������اح قبل 

الفرتة  دينار خالل  6ر17 مليون  ال�شريبة 

انخفا�ص  وبن�شبة  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا 

عن العام املا�شي بلغت 15باملئة، وذلك نظرا 

االأزم���ة  م��ن  للتحوط  البنك  ال�شرتاتيجية 

الناجتة عن جائحة كوفيد19-، بح�شب بيان 

للبنك.

وقال البنك، يف بيان اأ�شدره ام�ص الثالثاء، 

اإج��م��ايل يف �شايف  اأن��ه متكن من حتقيق منو 

الدخل الت�شغيلي بن�شبة 20 باملئة، كما حقق 

19باملئة،  بن�شبة  املوجودات  اإجمايل  يف  منوا 

عازيا  دينار،  مليون   409 مقداره  وبارتفاع 

اإىل منو م�شادر  رئي�شي  ب�شكل  االرت��ف��اع  ه��ذا 

التمويل، وخا�شة ودائع العمالء التي ارتفعت 

15باملئة،  وبن�شبة  دينار  مليون   194 بنحو 

ك��م��ا من���ت حم��ف��ظ��ة ق���رو����ص ال��ب��ن��ك مب��ق��دار 

باملئة.  16 وبن�شبة  دينار  مليون   167
وعزز البنك حقوق ملكيته لت�شل ملا يعادل 

حزيران  نهاية  حتى  دينار  مليون  6ر357 
احلايل، مقابل 5ر347 مليون دينار يف العام 

.2019
رئي�ص  اأك��د  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 

خليل  ب��ا���ش��م  ب���ن���ك،  ك��اب��ي��ت��ال  اإدارة  جم��ل�����ص 

من  التخفيف  م��ن  متكن  البنك  اأن  ال�شامل، 

وطاأة التداعيات االقت�شادية ال�شلبية جلائحة 

امل�شريف  القطاع  اأن  اإىل  الف��ت��اً  كوفيد19-، 

ب��ان��خ��ف��ا���ص االإي������رادات من  ت��اأث��ر ب�شكل ع���ام 

الفوائد والعموالت وانخفا�ص اأ�شعار الفوائد 

وتراجع اأ�شعار النفط.

االأردين  املركزي  البنك  دور  ال�شامل  وثمن 

وال���ب���ن���وك االأردن�����ي�����ة الح����ت����واء ال���ت���داع���ي���ات 

من  والتخفيف  اجلائحة  لهذه  االقت�شادية 

حدة تباطوؤ النمو املتوقع، الفتاً اإىل اأن كابيتال 

ب��ن��ك ُي���ع���د م���ن اأوائ������ل ال��ب��ن��وك ال���ت���ي دع��م��ت 

و�شاركت يف مبادرة الربنامج الوطني ل�شمان 

امل��ه��ن��ي��ني  اإىل مت���ك���ني  وال�����ه�����ادف  ال���ق���رو����ص 

واحل��رف��ي��ني واأ���ش��ح��اب امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ف��ردي��ة 

وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من احل�شول 

على متويالت ب�شروط وكلف مي�شرة.

من جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال 

بنك، داود الغول، اإن كابيتال بنك �شي�شتمر يف 

تنفيذ خططه اال�شرتاتيجية املو�شوعة على 

يف  واملتمثلة  امل���دى،  وبعيد  املتو�شط  امل��دي��ني 

وتعزيز  االئتمانية،  حمفظته  ج��ودة  حت�شني 

اأم�����وال�����ه، وزي�������ادة ح�شته  وت���ن���وي���ع م�������ش���ادر 

ال�����ش��وق��ي��ة م���ن ال����ودائ����ع وال��ت�����ش��ه��ي��الت، مع 

جميع  جت��اه  املتحفظة  �شيا�شته  على  االإب��ق��اء 

اأنواع املخاطر.

االنباط-عمان

قبيلة  �شباب  عن  بيان  الثالثاء  ام�ص  �شدر 

بني ح�شن حول اأزمة املعلمني، جاء فيه

“واعت�شموا  التنزيل  حمكم  يف  تعاىل  ق��ال 

اهلل  ���ش��دق  تفرقوا”،  وال  ج��م��ي��ع��اً  اهلل  ب��ح��ب��ل 

العظيم

ي��ت��اب��ع ���ش��ب��اب قبيلة ب��ن��ي ح�����ش��ن، وك��م��ا هم 

وترّقٍب  بالغ،  اهتماٍم  بكل  االأغ��ر،  االأردن  اأبناء 

اأ�شا�شه احلر�ص الوطني ودافعه التم�ّشك باأمن 

ال��وط��ن و���ش��ون ا���ش��ت��ق��راره، م��ا ي���دور ال��ي��وم يف 

ال�شاحة الوطنية من تفاعالت لق�شية اعت�شام 

املعلمني، مبا جتاوز االإطار املهني لها، ودفع بها 

اإىل منحنيات راأت بها اأطراٌف داخليٌة وخارجيٌة 

�شياقها  ع��ن  املحلية  الق�شايا  الإخ���راج  فر�شًة 

الوطني، ومبا يخدم اأجندات يدركها االأردنيون 

ويعونها واأ�شبحت مك�شوفًة لهم.

ومع تاأكيدنا على مكانة املعلم، حمور الرتبية 

وموّجه التعليم، واعتزازنا باإ�شهاماته املاثلة يف 

البناء  م�شرية  يف  البارز  ودوره  االأردن��ي��ني  جيل 

والتنمية، ومت�شكنا باحلر�ص على كرامته، التي 

هي جوهر املوقف جتاه �شاحب الر�شالة وناقل 

الِعّلم، ويف ظل رف�شنا الأي اإجراءات مت�ص هذه 

الثوابت يف �شورة املعّلم ونبل دوره، اإال اأن خوفنا 

داخ���ل �شفوف  البع�ص يف  ت��وج��ه��ات  م��ن  ت��اأّت��ى 

�شورة  على  تنعك�ص  ظهرانيهم  وب��ني  املعلمني 

املعلم باملبتداأ واالأ�شا�ص.

اإذ ن�شهد ما يدور يف بع�ص املحافظات  واإننا 

غري  ح���راك  اإىل  املعلمني  لق�شية  حت��وي��ل  م��ن 

نعرّب  هنا  فاإننا  ل��ه،  �شعبية  وج��ر جموٍع  مهني، 

ت�شعى  التي  ال�شلوكيات  ه��ذه  جت��اه  القلق  ع��ن 

كلفًة  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  وحتميل  ال�شف  ل�شّق 

حفظ  يف  ب��ه��ا  ت��ق��وم  جليلة  م��ه��اٍم  ع��ن  تبعدها 

االأمن الوطني، بعد �شهوٍر من التعامل مع حتٍد 

بينما  العامل،  دول  بها  �شاقت  وجائحة  �شحي 

اأدارت ملفها الدولة االأردنية بكل حكمٍة واّتزاٍن 

وجناح.

ويقلقنا بو�شوح تام تلك االأ�شابع اخلارجية، 

ممن يّدعون اأنهم معار�شة تخاف على الوطن 

وم����ن اأط������راف اأخ������رى م��ع��روف��ة ت���دع���م ت���ي���اراً 

الظروف  ه��ذه  ال�شتغالل  ت�شعى  التي  واح����داً، 

والدفع  العقل،  كّفة  على  الفتنة  كّفة  وتغليب 

ب��اجت��اه ت����اأزمي ك��ل ق�شية خ��دم��ًة الأج��ن��دت��ه��ا، 

بت  اأق��الٍم واأب��واٍق اإعالمية مك�شوفة، ن�شّ وعرب 

نف�شها حمامياً عن طرٍف ي�شتقوي على الدولة 

نف�شهاً  واع��ت��ربت  ب��اخل��ارج،  بع�شه  وي�شتقوي 

ومرفو�شة  عبثية  �شلوكيات  عن  مدافعاً  �شوتاً 

احل���ري���ات  ب��ح��ج��ة  وا����ش���ت���ق���راره  االردن  ب���اأم���ن 

وال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال������راأي وحت���ت ذري���ع���ة مطالب 

تك�ّشفت  كما  تك�ّشف  غ��ط��اًء  اإال  لي�شت  م��ال��ي��ة، 

غريها �شابقاً.

و���ش��وؤون  االأردن  اأزم����ات  يف  امل�شتثمرين  اإن 

انخدع  ثّلة  اإال  لي�شوا  العداء  ومنا�شبيه  اأبنائه 

ب��ه��ا البع�ص ل��الأ���ش��ف، و���ش��م��ع ل��ه��ا، و���ش��م��ح لها 

منيعاً  �شداً  اجل��د  عند  �شنقف  لكننا  بالتمادي، 

يف وجههم، و�شخرًة ثابتة ال تلني تتك�ّشر عليها 

حم��اوالت��ه��م امل��ك�����ش��وف��ة، وح����داً ف��ا���ش��اًل يحمي 

ال���وط���ن وي�����ذود ع��ن��ه، وه����ي ح��ق��ي��ق��ة ي��ج��ب ان 

غريهم  ويعرفها  ذاتهم  عن  االأردنيون  يعرفها 

ع��ن��ه��م، ف��ال م�����ش��اوم��ة ع��ل��ى ال��وط��ن وال ت��ه��اون 

بحقه وال لني يف وجه من يعتقد اأن االأردن غري 

ع�شٍي على الفنت.

اأن  كان على الدافعني بهذا الو�شع للتاأزمي 

امل�شلحة اجلمعية  اأن  اأعينهم  ن�شب  ي�شعوا يف 

اأن تكون  لالأردنيني ووطنهم ودولتهم تقت�شي 

الت�شرف  وداف���ع  احل���ال  مقت�شى  ه��ي  احلكمة 

واأن يكون  ال������راأي،  ال�����ش��ل��وك وم��ن��ب��ع  و���ش��اب��ط 

اإ�شالحي،  النقابة، كمنجٍز  تاأ�شي�ص  اأن  اإدراكهم 

جاء ثمرًة للتوافق ومبظلٍة ر�شميٍة ودعٍم وطني 

االخ��ت��ط��اف،  م��رح��ل��ة  اإىل  ي�����ش��ل  اأن  مي��ك��ن  ال 

والت�شيي�ص،  ال��واح��د،  ال��ل��ون  وغلبة  واالأدجل����ة، 

واالإخ��راج عن ال�شياق والدور املهني التنظيمي 

اأن  وجن��زم  وطني،  كل  يتمناها  ال  �شياقات  اإىل 

جموعاً عري�شة من املعلمني ترف�شها.

ب��اب احلكمة هو االأو���ش��ع، وال تزال  ال ي��زال 

قناة احل��وار هي االأ�شلم، وطاملا بقي العقل هو 

احلوار  وطاولة  اجلامع  هي  والوطنية  املرجع 

ف��اإن ال ملف  املُ��ِل��ِزم،  والتوافق هو  الفي�شل  هي 

وال ق�شية تتدحرج اإىل اأزمة، وال مطالب تدار 

باالحتجاج، وال نتائج تتحقق باملغالبة، فالوطن 

هو الثابت الذي ال اختالف عليه.

واإن��ن��ا ن��ذّك��ر ال��ذي��ن ي��ق��ول��ون اأن اأ���ش��ا���ص ما 

ي���ح���دث ال���ي���وم ه���و م��ط��ال��ب��ة ب���ع���الوات م��ال��ي��ة 

واعت�شامات  انتفا�شاً  ذلك  يتطلب  فهل  فقط، 

وم�شريات و�شعارات االأردن و�شعبه وظروفه يف 

غنى عنها، طاملا اأن ال�شائقة والقوانني طّبقت 

بال ا�شتثناءات، ومل ت�شتهدف فئًة دون غريها، 

ولطاملا يطلب منها البع�ص اأن نرفع �شعار “مع 

االأوىل  ه��و  الوطن”  “مع  ���ش��ع��ار  ف���اإن  املعلم” 

واالأغلى.

حمى اهلل االأردن، وطناً عزيزاً وقيادًة حكيمًة 

و�شعباً موّحداً معطاء.

االنباط-برتا

ملحقات  بع�ص  رداءة  م��ن  م��واط��ن��ون  ا�شتكى 

الهواتف اخللوية وكمالياتها و�شرعة تلفها اأو اأثرها 

والبيئة،  العامة  وال�شالمة  ال�شحة  على  ال�شلبي 

م��ت�����ش��ائ��ل��ني اذا م���ا ك��ان��ت ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات تخ�شع 

للرقابة، وكيف تنت�شر القطع غري االأ�شلية منها 

يف االأ�شواق. 

ففي الوقت الذي اأكدت فيه موؤ�ش�شة املوا�شفات 

هذه  دخ��ول  منذ  ت��ب��داأ  الرقابة  اأن  على  واملقايي�ص 

اإن  امل��راك��ز احل��دودي��ة، ق��ال مراقبون  املنتجات من 

واالإك�����ش�����ش��وار  ال��غ��ي��ار  بقطع  ي��ع��ج  االأردين  ال�����ش��وق 

املفرو�شة  ال�شريبة  بارتفاع  ذل��ك  معللني  املقلدة، 

على القطع االأ�شلية، ما يجرب التجار على ادخال 

من  احل���ال  مي�شوري  ح��اج��ة  ل�شد  امل��ق��ل��دة  القطع 

واملقايي�ص  املوا�شفات  موؤ�ش�شة  مديرة  امل�شتهلكني. 

املوؤ�ش�شة  اإن   ، قالت  الزهري  بركات  املهند�شة عبري 

“اك�ش�شوارات”  امل�شرفة واملعنية بالرقابة على  هي 

الهواتف النقالة وال�شواحن وتوابعها، مبوجب املادة 

34 من قانون املوؤ�ش�شة التي تفر�ص عقوبة غرامة 
األ���ف دي��ن��ار وال ت��زي��د ع��ن ع�شرة اآالف  ال تقل ع��ن 

دينار، اأو باحلب�ص مدة ال تقل عن اأربعة اأ�شهر وال 

تزيد عن �شنة اأو بكلتا العقوبتني، بحق من يعر�ص 

اأو يبيع اأو يخزن اأو يوزع منتجات خمالفة للقواعد 

الفنّية واملوا�شفات القيا�شّية االأردنّية اأو غري االآمنة 

اأو املقلدة اأو املزّورة. وبينت الزهري اأن الرقابة تبداأ 

منذ دخول هذه املنتجات من املراكز احلدودية، اذ 

للمنتج  التجارية  العالمة  �شّحة  من  التاأكد  يتم 

عرب �شحب عينات من الب�شاعة ومرا�شلة ال�شركة 

االأم امل��ال��ك��ة ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة م���ن ق��ب��ل وح���دة 

من  للتحقق  التقليد،  ومكافحة  والتبليغ  التحقق 

مع  بالتزامن  ذل��ك  ويتم  مقلدة،  اأم  اأ�شلية  كونها 

املنتج،  م��ن  لعينات  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة  ف��ح��و���ش��ات 

االأردنّية.  الفنّية  واإخ�شاعه للموا�شفات والقواعد 

قالت  املحلية  االأ���ش��واق  داخ��ل  املراقبة  وبخ�شو�ص 

اإن فرق التفتي�ص تقوم بجوالت دائمة على املحالت 

املنتجات ويتم �شحب عينات منها  ه��ذه  تبيع  التي 

ويجري عليها ما يجري على املنتجات الداخلة عرب 

املنافذ احلدودية، من حتقق من العالمة والفح�ص 

والتحقق  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة  مبتطلبات  اخل��ا���ص 

العينات  نتيجة  كانت  البيان، ويف ح��ال  من بطاقة 

امل��راك��ز احل���دودي���ة خم��ال��ف��ة، مينع  امل�شحوبة م��ن 

اإدخالها اإىل ال�شوق االأردنية، ويتم �شحبها واإتالفها 

االأ�شواق  من  اأو  احل��دودي��ة  املراكز  من  كانت  �شواء 

املخالف  بحق  القانوين  املقت�شى  واإج���راء  املحلّية، 

كانت مطابقة ال�شرتاطات  انه يف حال  وا�شافت   .

االأردن��ي��ة  القيا�شية  وامل��وا���ش��ف��ات  الفنية  ال��ق��واع��د 

مقلدة،  جت��اري��ة  ع��الم��ات  حتمل  وال  بها  اخلا�شة 

يتم اجن���از ال��ب��ي��ان اجل��م��رك��ي وال�����ش��م��اح للب�شاعة 

املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  واأ�شارت  املحلي.  لل�شوق  بالدخول 

ال تتدخل يف االأ�شعار، موؤكدة اأن دورها يقت�شر على 

التحقق من �شالمة املنتج ومطابقته للموا�شفات 

ودعت  فقط.  االأردن��ي��ة  الفنّية  والقواعد  القيا�شية 

واالك�ش�شوارت  ال�شواحن  ا�شتخدام  اىل  املواطنني 

االأ�شلّية واالبتعاد عن ال�شراء من م�شادر جمهولة 

اأو ا���ش��ت��خ��دام ����ش���واح���ن ل��ي�����ش��ت م���ن ن��ف�����ص ال��ن��وع 

امل�شمم لنف�ص اجلهاز. من جهته قال ممثل قطاع 

واالت�شاالت يف غرفة جتارة  املعلومات  تكنولوجيا 

اك�ش�شوارات  اإن  ال��رواج��ب��ة،  هيثم  املهند�ص  االأردن 

الهواتف تنق�شم اإىل نوعني: الكهربائيات واملق�شود 

ف��ي��ه��ا ال�����ش��واح��ن وك����واب����ل ال�����ش��ح��ن وال�����ش��م��اع��ات 

والبطاريات و)البور بانك(، والنوع الثاين ملحقات 

اجللد  وحافظات  الباكات  بها  واملق�شود  احلماية 

وال�شق ال�شا�شة. وبني ان بع�ص االأ�شناف من النوع 

االأول تخ�شع لفح�ص موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�ص 

وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�������ش���االت، ك��م��ا يخ�شع 

املوا�شفات  موؤ�ش�شة  وموافقة  لرقابة  الثاين  النوع 

واملقايي�ص، م�شريا اىل ان التقليد يكمن يف امللكية 

تقليد  ه��و  مم��ا  اك��ر  التجارية  للعالمة  الفكرية 

للمنتج من ناحية اجلودة.

وبني اأن هناك منتجات مقلدة لعالمات جتارية 

امل�شنعة  اجل����ودة  بنف�ص  ت��ك��ون  بال�شني  م��ع��روف��ة 

ا�شتغالل  ي��ت��م  ل��ك��ن  اأف�����ش��ل،  ورمب����ا  االم  لل�شركة 

ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ع���دي ع��ل��ى ح���ق امللكية 

هذه  اخ�شاع  يتم  ان��ه  الرواجبة  وا���ش��اف  الفكرية. 

املنتجات لفح�ص الكفاءة باأحد ال�شركات املخت�شة 

االم  ال�شركة  بعك�ص  ال�شلعة،  تكلفة  من  للتخفيف 

التي  املنتج  ل��ه��ذا  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  �شاحبة 

ت��ك��ل��ف��ة منتجاتها،  ال��ف��ح�����ص ع��ل��ى  ق��ي��م��ة  ت�����ش��ي��ف 

التجارية  ال��ع��الم��ة  ب��ني  بال�شعر  ف���رق  ينتج  ل��ه��ذا 

�شاحبة امللكية الفكرية واملنتج املقلد لهذه العالمة 

ال��ت��ج��اري��ة. واأ����ش���اف اأن ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن بع�ص 

با�شتخدام  فيها  التقليد  اآلية  تكون  االك�ش�شوارات 

العالمات التجارية وامللكية الفكرية فقط، الن املواد 

امل�شنعة معظمها من البال�شتيك واللدائن وال تنتج 

عنها اأي �شرر عند اال�شتخدام كون امل�شتهلك يحدد 

اجلودة التي يختارها مبا يقابلها من ثمن.

املنتجات  اأه��م �شبب ال�شترياد وبيع  واأ���ش��ار اىل 

املقلدة، وهو ان امل�شتهلك املحلي يبحث عن االأ�شعار 

ال��و���ش��ع  ب�شبب  ي�شرتيها  ال��ت��ي  لل�شلع  امل��ع��ت��دل��ة 

االقت�شادي ال�شعب ل�شريحة كبرية من املجتمع، 

ما يجرب التاجر على البحث دائما عن اأف�شل �شعر 

وتقليل الكلف على امل�شرتيات، وغالبا ما تدخل اىل 

البالد عن طريق جتار النريات وما �شابه.

ولفت اىل ان االنطباع العام لل�شوق يتمثل ب� 70 

باملئة يبحثون عن ب�شاعة متو�شطة اجلودة ب�شعر 

معتدل و15باملئة يبحثون عن ب�شاعة اأ�شلية و15 

ذات جودة  الرخي�شة  الب�شائع  باملئة يبحثون عن 

�شيئة. من جهته قال تاجر قطع غيار وملحقات 

املوبايالت عبد الفتاح الرحمي، اإن ال�شوق االأردين 

ي��ع��ج بقطع ال��غ��ي��ار واالإك�����ش�����ش��وار امل��ق��ل��دة، ب�شبب 

ال�شريبة العالية املفرو�شة على القطع االأ�شلية، 

لدائرة  التاجر  يدفعها  التي  فيها  املبالغ  والقيمة 

التجار يلجاأون اىل  ان بع�ص  وا���ش��اف  اجل��م��ارك. 

م�شريا  املبالغ،  تلك  دف��ع  لتفادي  التهريب  عملية 

اىل انه لوال هذه املنتجات املقلدة لتم اغالق معظم 

يف�شل  امل�شتهلك  الأن  النقالة،  الهواتف  حم��الت 

وق���ال �شاحب حمل  اأ���ش��ع��اره��ا.  ���ش��راءه��ا لرخ�ص 

ملحقات وكماليات للخلويات وتاجر جملة ح�شن 

اأبو عرقوب، اإن املنتج االأ�شلي اأغلى وذو جودة اأعلى 

من املقلد و �شوق الهواتف النقالة يعج بالب�شاعة 

امل��غ�����ش��و���ش��ة خ�����ش��و���ش��ا ال�������ش���واح���ن وال���ب���ط���اري���ات 

ت�شديد  اىل  داع��ي��ا  �شيئة،  خ��ام��ات  م��ن  امل�شنوعة 

الرقابة على هذه املنتجات نظرا خلطورتها.

مواطنون يشتكون من رداءة ملحقات الهواتف الخلوية غير األصلية

 حماية المستهلك تطالب بمعرفة 
المتسببين الرئيسيين بحاالت التسمم

االنباط-عمان

ت���اب���ع���ت ح���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك خ���الل 

تناقلتها  التي  االخ��ب��ار  املا�شية  االي��ام 

و����ش���ائ���ل االع�����الم ال��ر���ش��م��ي��ة وامل���واق���ع 

فيما  وا�شتغراب  با�شتهجان  االخبارية 

ادت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ة  ب��اال���ش��ب��اب  يتعلق 

اىل حدوث حاالت الت�شمم يف منطقتي 

ال��ب��ق��ع��ة وع����ني ال���ب���ا����ش���ا ح���ي���ث اف����ادت 

�شحنة  اأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االع����الم  و���ش��ائ��ل 

البالد  دخلت  التي  االوك��راين  الدجاج 

وانتهاء �شالحية مواد غذائية يف احد 

املت�شببان  هما  املحلية  التوريد  مراكز 

الت�شمم. يف حدوث حاالت 

وقال الدكتور حممد عبيدات رئي�ص 

ام�ص  بيان �شحفي  امل�شتهلك يف  حماية 

ال��ت��ي  ال��ت�����ش��م��م  ح�����االت  اأن  ال���ث���الث���اء 

ح�����ش��ل��ت يف ه����ذه امل���ن���اط���ق م���ا ه���ي اال 

ال��رق��اب��ة من  ع��ل��ى �شعف  وا���ش��ح  دل��ي��ل 

على  ال�شحية  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  قبل 

على  واملطاعم  االغ��ذي��ة  ت��وري��د  م��راك��ز 

ال��رق��اب��ة  اأن ���ش��ع��ف  ����ش���واء. ذل����ك  ح���د 

ع��ل��ى ه����ذه امل��ن�����ش��ات وع�����دم م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 

ا�شحاب  ا�شتغالل  اىل  ادى  با�شتمرار 

هذا  ا�شتغالل  اىل  ال�شعيفة  النفو�ص 

منتهية  غذائية  منتجات  وطرح  االمر 

لال�شتهالك  �شاحلة  غري  ال�شالحية 

الب�شري.

احل���م���الت  اأن  ع����ب����ي����دات  وا������ش�����اف 

ال����ت����ي ق����ام����ت ب���ه���ا ال����ف����رق امل��خ��ت�����ش��ة 

ال�شحية  ال��رق��اب��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��اب��ع��ة 

ومت  وق��ع��ت  ال��ت��ي  الت�شمم  ح���وادث  بعد 

املن�شاآت  م��ن  ع���ددا  اغ���الق  اث��ره��ا  ع��ل��ى 

ال���غ���ذائ���ي���ة ك����ان م���ن امل���ف���رت����ص ب��ه��ذه 

وجه  اكمل  على  بعملها  القيام  ال��ف��رق 

ح��دوث  لتجنب  وذل��ك  االنتظار  وع��دم 

الت�شمم. حاالت 

الرقابية  اجل��ه��ات  ع��ب��ي��دات  وط��ال��ب 

امل��واط��ن��ني  اط���الع  الر�شمية  ال�شحية 

واالع����الم وب��ك��ل ���ش��ف��اف��ي��ة وم�����ش��داق��ي��ة 

ع���ن اجل���ه���ات احل��ق��ي��ق��ي��ة امل��ت�����ش��ب��ب��ة يف 

اىل  ادت  ال��ت��ي  الت�شمم  ح��االت  ح��دوث 

وفاة مواطنني ال ذنب لهم وايقاع ا�شد 

القوانني  عليها  تن�ص  التي  العقوبات 

املخالفني  بحق  االردنية  والت�شريعات 

املواطنني. باأرواح  وامل�شتهرتين 

بت�شكيل  احل��ك��وم��ة  ق��ي��ام  وا���ش��ت��غ��رب 

تتاألف  الدجاج  بق�شية  للتحقيق  جلنة 

م����ن اك����ادمي����ي����ني غ����ري م��ت��خ�����ش�����ش��ني 

يف ق�����ش��اي��ا ال���غ���ذاء. ذل���ك اأن���ه ك���ان من 

من  اللجنة  ت�شكيل  يتم  اأن  امل��ف��رو���ص 

ال��ت��غ��ذي��ة  ا���ش��خ��ا���ص م��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 

وال�������ش���الم���ة ال���ع���ام���ة وب���رئ���ا����ش���ة وزي���ر 

وع�������ش���وي���ة  مي���ث���ل���ه  م�����ن  اأو  ال�������ش���ح���ة 

الر�شمية  ال�شحية  الرقابية  املوؤ�ش�شات 

واالهلية.

ودع���ا امل��واط��ن��ني اىل ���ش��راء ال��دج��اج 

واملربد   النتافات  ب�شقيه  املحلي  الطازج 

عن  واالب��ت��ع��اد  ان��ت��اج��ه  ل�شالمة  وذل��ك 

���ش��راء االط��ع��م��ة اجل��اه��زة ال��ت��ي يدخل 

ال��ت��ل��ف  ����ش���ري���ع���ة  يف م���ك���ون���ات���ه���ا م������واد 

ت�شهد  االن  احل��رارة  درج��ات  ان  خا�شة 

ارت���ف���اع���ات م��ت��ت��ال��ي��ة ت�����ش��اع��د يف ت��ل��ف 

ا�شرع. ب�شكل  وامل�شروبات  االطعمة 
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االنباط-عمان

ب������داأت ج��م��ع��ي��ة ق����رى الأط����ف����ال )اأ�������س او 

“البيوت  من����وذج  بتطبيق  الأردن����ي����ة،  ا�����س( 

املجتمعية”، للرعاية الأ�سرية البديلة.

ام�س  �سحفي،  بيان  يف  اجلمعية،  وق��ال��ت 

مع  متا�سًيا  ياأتي  النموذج  ه��ذا  اإن  الثالثاء، 

ما هو معمول به يف جمال الرعاية الأ�سرية 

اإىل  الأ�سرية  البيوت  البديلة، ويت�سمن نقل 

عملية  تعزيز  بهدف  املحلي،  املجتمع  داخ���ل 

الذي  اأقرانهم يف احلي  مع  الأطفال  اندماج 

ي�����س��ك��ن��ون��ه وت�����س��ك��ي��ل ���س��داق��ات خ����ارج ن��ط��اق 

القرية.

نقل  ب����داأت  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 

بيتني من قرية اأطفال “�أ�س �أو �أ�س” العقبة 

اإىل داخل املجتمع املحلي، حيث تعي�س الأمهات 

البديالت مع �سبعة اأطفال يف كل من البيتني 

اللذين جرى ا�ستئجارهما لهذه الغاية.

ال��ف��ك��رة  ه����ذه  اأن  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  ول��ف��ت��ت 

اأط��ف��ال عمان  قريتي  �ستعمم على  ال��ري��ادي��ة 

واإربد بعد تطبيقها وتقييمها يف العقبة.

رنا  للجمعية  الوطنية  امل��دي��رة  واأع���رب���ت 

م��ن خ��الل هذه  �سعي اجلمعية  ع��ن  الزعبي 

اإىل منح الأطفال فر�سة عي�س حياة  الفكرة 

وتعزيز  املجتمع  يف  باأقرانهم  اأ���س��وة  طبيعية 

ثقتهم باأنف�سهم وتطورهم ال�سخ�سي.

�ستكون كما  البيوت  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ه��و احل��ال داخ��ل ال��ق��رى حت��ت اإ���س��راف وزارة 

التي قدمت كل الدعم  التنمية الجتماعية، 

ال��الزم لإجن��اح هذه التجربة، بحيث �ستوفر 

ك��ل متطلبات احل��ي��اة الآم��ن��ة ل��الأط��ف��ال، مبا 

يتوافق مع اتفاقيات حقوق الطفل والقوانني 

الأردن  يف  بها  املعمول  الناظمة  والت�سريعات 

وعاملًيا.

واأك������د م���دي���ر ت��ن��م��ي��ة حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، 

ال����وزارة على تنفيذ  ال��ط��ورة، حر�س  حممد 

تاأهيلية وعلمية ونف�سية واجتماعية،  برامج 

ب��ال��ت�����س��ارك م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة لهذه 

الفئة من الأطفال، ل�سمان بناء �سخ�سيتهم 

وا�ستمرار حياتهم ما بعد 18 عاما، مو�سًحا 

لن  ال�سباب  مرحلة  بلوغه  عند  الطفل  اأن 

يحتاج اإىل برامج تهيئة قبل تخرجه من دور 

الرعاية.

�سهري جوارنة، عن  البديلة،  الأم  ت  وع���رّ

التي  املميزة  التجربة  ه��ذه  بخو�س  �سعادتها 

اأع��وام، لإميانها  كانت تنتظر هذا اليوم منذ 

باأن وجود البيت الأ�سري داخل املجتمع مينح 

الأطفال بيئة تن�سئة طبيعية، وي�ساعدهم على 

�سقل �سخ�سياتهم ليكونوا اأع�ساء م�ستقلني 

وفاعلني يف املجتمع.

و�ستبداأ اأعمال ترميم و�سيانة بيوت قرية 

العقبة والبنية التحتية فيها، بعد ما يقارب 

عاًما على تاأ�سي�س القرية، فيما توا�سل   30
الراغبني  الأط��ف��ال  ا�ستقبال  العقبة  رو���س��ة 

بالت�سجيل فيها للعام الدرا�سي املقبل.

 قرى األطفال أس أو أس تفتتح بيوًتا مجتمعية في العقبة

اأرجو اهلل خمل�ساً اأن يكون اجلميع قد ا�ستمتع وفرح واإ�سرتاح يف اإجازة عيد الأ�سحى 

يف  اهلل  وب��ارك  اأعمالكم،  بقبول  اأعيادكم  تباركت  لكم  دعائي  العيد  خامتة  ويف  امل��ب��ارك؛ 

اأعماركم، وزاد يف ح�سناتكم، ورفع قدركم ومقامكم وتقبل اهلل ما قدمتم من عمل، وحقق 

ودرج��ات  يت،  حمحُ وذن��وب  بلت،  قحُ باأعمال  فرحاً  اأعيادكم  اهلل  وجعل  اأم��ل،  من  رجيتم  ما 

ومنا�سباتهم  واإجتماعاتهم  العائلية  جل�ساتهم  يف  النا�س  حديث  فكان  ذلك  ومع  رفعت؛ 

تعجرّ باحلديث يف ملفات عدة جلها ال�سيا�سي والطبي والإجتماعي والإقت�سادي والنقابي 

واملطالبي وكثري من الإ�ساعات هنا وهناك ومل يخلحُ حديث النا�س من النظرة للم�ستقبل 

والأمل عند الكثريين واخلوف عند البع�س من امل�ستقبل والكثري الكثري:

اأ�سدر  التي  القادمة  النيابية  الإنتخابات  ملف  يكون  رمب��ا  النيابية:  الإنتخابات   .١

الأب��رز  امللف  هو  الثاين  ت�سرين  من  العا�سر  يف  باإجرائها  ال�سامية  اإرادت���ه  امللك  جاللة 

حلديث النا�س يف اإجازة العيد؛ اإذ بادر كثريون بالإعالن عن تر�سيحهم لت�سجيل ال�سبق 

ال�سروط  ظل  يف  النا�س  اإ�ستعدادات  وب���داأت  التناف�سي؛   مقعدهم  على  حفاظاً  ذل��ك  يف 

التي اأ�سدرتها الهيئة امل�ستقلة لالإنتخاب من حيث ال�سروط ال�سحية وال�سالمة العامة 

ك ال�سارع  وتوفري امل�سروفات دومنا ولئم اأو جتمعات؛ املهم اأن الإنتخابات النيابية �ستحررّ

الع�سائري والإجتماعي؛ ويتطلع لها  الإنتخابي وال�سيا�سي والتجاري وال�سياحي وحتى 

النواب  امللك ليكون جمل�س  ق��ادرة على حتقيق روؤى جاللة  اجلميع ل�سخ دماء جديدة 

جمل�ساً فاعاًل وموؤثراً ل�سالح ال�سعب ومدافعاً عن حقوقه؛ ولذلك مطلوب من اجلميع 

اإختيار  الإق��رتاع كحق وطني وكذلك  التوجه ل�سناديق  الإ�ستعداد للم�ساركة من خالل 

الأن�سب والأف�سل كواجب للوطن علينا.

البا�سا كانت على  الت�سمم التي حدثت يف عني  ال�ساورما وح��الت  ال�ساورما: ملف   .٢

لت حالة راأي عام؛ اإذ اأن حالت الت�سمم يف مطعمني و�سلت ٨٢٦ لالأول  طاولة احلديث و�سكرّ

و ١٤٨ للثاين؛ وطاولت هذه الأرقام اأرقام كورونا من خالل �سيخي �ساورما مع الأ�سف؛ 

وبادرت احلكومة بت�سكيل فريق وزاري ثقاة للتق�سي وللوقوف على كل احليثيات؛ كما 

ب�سع مطاعم وم�ستودعات و�سبطت  اإحرتازياً  واأغلقت  وال��دواء  الغذاء  ن�سطت موؤ�س�سة 

الدواجن الفا�سدة وغري ال�ساحلة التي كانت ال�سبب الرئي�س يف حالت الت�سمم؛  وهذا 

املواطن  قوت  يف  وامل�ستهرتين  املق�سرين  وحما�سبة  اأكرث  الإنتباه  ل�سرورة  يوؤ�سر  امللف 

وخ�سو�ساً الفقراء منهم.

٣. كورونا: تراجع ملف كورونا للرتتيب الثالث يف حديث النا�س بالعيد ب�سبب قناعتهم 

باأن الردن بات خالياً من فايرو�س كورونا حيث الإ�سابات اليومية على احلدود وقادمة 

من اخلارج؛ مما يوؤ�سر لإطمئنان املواطن وثقته بالأجهزة الر�سمية يف هذا ال�سدد؛ لكن 

وال�سالمة  ال�سحية  والإح����رتازات  الإجتماعي  التباعد  حيث  من  واج��ب  احل��ذر  زال  ما 

مائة  بن�سبة  واخلا�س  العام  القطاعني  دوائ��ر  ملكاتبهم يف معظم  النا�س  ويعود  العامة؛  

اأوائ��ل ثالثة دول  الأردن من  الإ�ستقرار الذي جعل  باملائة؛ واحلمد هلل تعاىل على هذا 

على م�ستوى العامل يف �ساأن حماربة فايرو�س كورونا؛ وباتت التجربة الأردنية الناجحة 

يف هذا ال�ساأن مدر�سة ح�سارية عاملية نفخر بها.

٤. نقابة املعلمني: ملف نقابة املعلمني عاد ليطفو على ال�سطح بعدما مت اإغالق مقرات 

النقابة من خالل املدعي العام والبدء مبحا�سبة القائمني عليها كنتيجة لأخطاء وقعوا 

واملالية  الفنية  العالوات  كثري من  املطالبة يف  وع��اودوا  النقابة  منت�سبي  اأث��ار  ما  فيها؛ 

بعدما اأوقفتها احلكومة خالل هذا العام لهم ولكل موظفي القطاع العام مبا فيه اأبناء 

عمل  الذين  الطبي  القطاع  من  الأبي�س  واجلي�س  الأمنية  والأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

ويعمل يف امليدان ويف مواجهة فايرو�س كورونا وعلى اأطول خط املواجهة معه؛ كثريون 

بالطبع مع املعلم واأنا منهم دعماً لكرامته ومدخولته وغريها؛  لكني وكثريون غريي 

اإىل  املطالبية  وحتويل  والتعليم  النقابة  بت�سيي�س  اأ�سلوبها  يف  النقابة  مع  نختلف  حتماً 

مواقف اإنتهازية �سيا�سية والبدء بالإ�سرابات للي ذراع وزارة الرتبية والتعليم واحلكومة 

وخ�سارة اأبناءنا حلقهم التعليمي الذي كفله الد�ستور؛  والأوىل الكف عن ذلك واللجوء 

للحكمة يف القرار لت�سري الأمور التعليمية يف الإجتاه ال�سحيح وليكون اجلميع يف خندق 

�سياً يف دواليبه. الوطن ل عحُ

كلها غ��ري �سحيحة ول متت  ال�سطح  الإ���س��اع��ات طفت على  م��ن  الإ���س��اع��ات: بحر   .٥

حكومة  لت�سكيل  املر�سحني  واأ�سماء  احلكومة  تغيري  موعد  يخ�س  فيما  ب�سلة  للحقيقة 

جديدة وموعد حل جمل�س النواب؛ وو�سع �سمان وزارة الرتبية والتعليم؛ وموعد املوجة 

الثانية لكورونا؛ وتغيري روؤ�ساء بع�س اجلامعات الر�سمية؛ وغريها من الإ�ساعات؛ لكن 

املطلوب اأن يتبنيرّ النا�س هكذا اإ�ساعات واإ�ستقاء املعلومة من م�سدرها الر�سمي.

٦. التعليم: كثريون ما زالوا يت�ساءلون عن طبيعة التعليم يف الف�سل الدرا�سي الأول 

القادم؛ وهل هو بالطريقة التقليدية والذهاب للحرم املدر�سي اأو اجلامعة اأم عن طريق 

تتجه  يبدو  ما  لكنها على  الوبائي  الو�سع  تعتمد على  فعلياً  والأم��ور  بحُعد؛  التعليم عن 

للعودة للمدار�س واجلامعات؛ واأنرّى كانت طريقة التعليم ف�ستكون خلدمة اأبناءنا وبناتنا 

الطلبة و�ساحب القرار يف ذلك جمل�سي التعليم العايل وجمل�س الرتبية والتعليم.

ب�سراحة: حديث النا�س يف العيد يكون دوماً يف ال�ساأن العام عن طريق فر�سة التالقي 

الأفكار والت�سبيك املجتمعي؛ ومع ذلك فهو مفيد جداً  النا�س وتالقح  الإجتماعي بني 

اإيجابي ويدخل منظومة الإ�سالح ال�سامل؛ ويف  للمرحلة القادمة للبناء على كل �سيء 

ذات الوقت ي�سكل ثقافة جمتمعية معززة للحوار الوطني؛ ونتطلع لأن يحمي اهلل الأردن 

قيادة وجي�ساً واأجهزة و�سعباً ونظرتنا دوماً متفائلة وتفاءلوا باخلري دوماً جتدوه.

�سباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

حديث الناس في العيد 
في زمن كورونا

»حكاية  ثوب« و»البيت البدوي« بوابة التراث االردني في قلب » ايلة«

 بدء فعاليات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 

 اتحاد العمال يدعو لتطوير سياسات الحماية االجتماعية

االنباط-العقبة 

ال����رتاث  ل��ع��ر���س  “اأيلة”من�سة  ت���وف���ر 

جمهور  اأم����ام  الأ���س��ي��ل  الأردين  وال��ف��ل��ك��ل��ور 

���ن ال��ت��ح��ف  زواره�������ا وم���رت���ادي���ه���ا، ح��ي��ث ت���زيرّ

اىل  الردن��ي��ة  وامل�سغولت  الرتاثية  والقطع 

جزءاًمن  متثل  التي  ال�سيلة  الأزي��اء  جانب 

ثقافة املجتمع ونتاجه احل�ساري وذلك�سمن 

املر�سى  قرية  يف  احلميمي”  “الركن  ب��واب��ة 

اآي��ات  الأردن���ي���ة  ال��ري��ادي��ة  بت�ساميم  متمثلة 

ثوب” ال��ذي  “حكاية   م��ع��ر���س  يف  ال��زع��ب��ي 

��د امل�����زج ب���ني روح ال��ع�����س��ر وامل������وروث  ي��ج�����سرّ

ه��ارون  ال�سيد  يقدمة  م��ا  ج��ان��ب  العريقاىل 

البدوي”  “البيت  م��ع��ر���س  يف  اب��وم��ع��ي��ت��ق 

م��ن ت���راث اردين ي��ح��اك��ي ال��ت��اري��خ وال��ب��ادي��ة 

الردنية.

وتعك�س �سراكة اأيلة مع الريادية الأردنية 

“حكاية ثوب”  اآيات الزعبي والتي تكللت يف 

ومع اقدم ا�سحاب املحال الرتاثية يف العقبة 

البدوي”،  “ البيت  ابومعيتق  ه��ارون  ال�سيد 

وتقدمي  الجتماعية،  للم�سوؤولية  ر�سالتها 

الأعمال  وموؤ�س�سات  ال��ري��ادي  للعمل  الدعم 

الأردن���ي���ة امل��ت��ط��ورة وال�����دور امل���ح���وري ال��ذي 

الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  دع���م  “اأيلة” يف  ت��ل��ع��ب��ه 

اأثبتت  والرياديني الأردنيني وال�سركات التي 

ح�سورها يف ال�سوق املحلية وباتت حتوز على 

اهتمام الكثريين.

وتظهر هذه ال�سراكة امل�ستمرة التزام اأيلة 

الفر�سة  ومنح  والبتكار  امل��ب��ادرة  روح  بدعم 

اأم����ام ق��ط��اع��ات الأع���م���ال امل��خ��ت��ل��ف��ة لتقدمي 

من  يو�سع  ما  اأي��ل��ة،  يف  وخدماتها  منتجاتها 

ان��ط��الق  من�سة  وت��وف��ري  ن�ساطاتهم  دائ����رة 

خل��دم��ات��ه��م وم��ن��ت��ج��ات��ه��م اأم�����ام ال������زوار من 

خمتلف اأنحاء العامل.

وت����������زدان ال���������س����اح����ات امل���خ�������س�������س���ة ل��ك��ال 

امل��ع��ر���س��ني ، ب��ق��ط��ع ومن���اذج���ب���ني ال���س��غ��ال 

ال��رتاث��ي��ة  امل��ط��رزة بحرفية ع��ال��ي��ة وال��ق��ط��ع 

واللم�سات  الع�سر  روح  حتاكي  التي  ال��ن��ادرة 

األردنية التي تلبي متطلبات خمتلف الأذواق 

والأعمار،وتتكامل مع باقي اخلدمات واملزايا 

اأيلة  بها  متتاز  التي  الع�سرية  والت�ساميم 

ومتعدد  التي تعد م�سروعاً ح�سرياً متطوراً 

قة يعك�س  ال�ستخدامات يقوم على اأفكار خالرّ

الرتاث الوطني ومدى التطور واحلداثة يف 

املجتمع الأردين.

اأيلة  اأروق���ة  “حكاية  ثوب” داخ��ل  ويوفر 

اأج��م��ل امل���ط���رزات وال��ق��ط��ع وال���ع���ب���اءات التي 

ال�سرقية  التطريز  ف��ن��ون  اإىل  ال��زائ��ر  ت��اأخ��ذ 

من�سة  �سكلت  والتي  منها،  الأردنية  وخا�سة 

بني  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  فع�  للمهتمني،  رائ���دة 

ر معر�س “حكاية  ثوب” نقطة  اجلانبني وفرّ

انطالقاأيلة اإىل عامل الأزياء الرتاثية لتلبية 

احتياجات روادها.

ويوفر “البيت البدوي” كافة م�ستلزمات 

وم�سغولت البيت الرتاثي والب�سط وال�سجاد 

خمتلفة اخليوط وال�سكال واللوان والقطع 

النحا�سية امل�سغولة بحرفية عالية وتت�سارك 

قائمة  موؤ�س�سية  ثقافة  كليهما،  مع  “اأيلة” 
ع��ل��ى الل����ت����زام مب��ع��اي��ري اجل�������ودة، م��واك��ب��ة 

التطور، وتوفري اأف�سل املنتجات واخلدمات، 

ب���روح  الأردين  احل�������س���اري  امل��ن��ت��ج  وت���ق���دمي 

الع�سر.

متكاملة  ت�سكيلة  توفري  اإىل  اأيلة  وعمدت 

م��ن اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

واملطاعم واملقاهي داخل قرية املر�سى توفرها 

روح  تواكب  اردنية حديثة  اأعمال  جمموعات 

يف  املحلية  لل�سوق  وت��ق��دم  احل��دي��ث،  الع�سر 

العقبة انطالقا من اأيلة خال�سة جتربتها.

العوامله االنباط-زيد 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  اأع��ل��ن 

الأ�ستاذ  لالمتحانات  العليا  اللجنة  رئي�س 

الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي اأن عدد الطلبة 

ال�����س��ه��ادة اجلامعية  ام��ت��ح��ان  امل�����س��رتك��ني يف 

لعام  ال�سيفية  للدورة  )ال�سامل(  املتو�سطة 

وطالبة  ط��ال��ب��ا   )10018( ب��ل��غ  2020م 
من )49( كلية جامعية وجامعية متو�سطة 

ت�سرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، 

وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   )  1203( ب��ي��ن��ه��م  م���ن 

���س��ي��ت��ق��دم��ون ل��الم��ت��ح��ان مب��وج��ب اخل��ط��ط 

 )102( عددها  والبالغ  القدمية،  الدرا�سية 

وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب���ا   )  8815 و)  ت��خ�����س�����س��اً 

����س���ي���ق���دم���ون ل���الم���ت���ح���ان وف����ق����اً ل��ل��خ��ط��ط 

الدرا�سية اجلديدة وعددها )81( تخ�س�ساً 

وال���ت���ي ب�����داأ ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

2017/ 2018م.
خالل  العملي  لالمتحان  يتقدم  و���س��وف 

11/8/2020م  ولغاية   5/8 من  الفرتة 

اعتماد  مت  وق��د  وط��ال��ب��ة،  طالبا   )7965  (

ال���ذي  ال��ع��م��ل��ي  ل��الم��ت��ح��ان  م����رك����زاً   )35(

ي�سارك فيه )95( جلنة امتحان متخ�س�سة 

 )820( ع�����س��وي��ت��ه��ا  يف  ت�������س���م  م����رك����زي����ة 

الكليات  يف  العاملني  املدر�سني  م��ن  فاح�ساً 

اخل�ة  وذوي  الوطنية  املتو�سطة  اجلامعية 

والخت�سا�س من القطاع اخلا�س،

وق��د اأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ب��رن��ام��ج المتحان 

العملي وتوزيع الطلبة على مراكز المتحان 

اأي ط��ال��ب معرفة  وب��اإم��ك��ان  ���س��اب��ق  يف وق���ت 

م��ك��ان وزم����ان ام��ت��ح��ان��ه ال��ع��م��ل��ي م��ن خ��الل 

التقييم  الر�سمي لوحدة  املوقع  اإىل  الدخول 

والم���ت���ح���ان���ات ال��ع��ام��ة يف ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 

التطبيقية. 

 واأكد  الدكتور  الزعبي على جميع الطلبة 

�سرورة مراعاة ال�سروط واملتطلبات ال�سحية 

قبل  الكمامات  وارت���داء  اجل�سدي  والتباعد 

الدخول اإىل المتحان.

اأم�������ا الم����ت����ح����ان����ات ال���ن���ظ���ري���ة، ف�����س��وف 

15/8 ول��غ��اي��ة  ال���ف���رتة م���ن  ت��ع��ق��د خ����الل 

ال�سبت  يوم  يكون  بحيث  23/8/2020م، 
للورقة  م��وع��داً  15/8/2020م  امل��واف��ق 

18/8/2020م  ال��ث��الث��اء  وي����وم  الأوىل، 

م��وع��د ت��ق��دمي ال��ورق��ة ال��ث��ان��ي��ة، اأم���ا ال��ورق��ة 

الثالثة فيكون موعدها يومي ال�سبت والأحد 

مت  وق���د  و23/8/2020م،   22 امل���واف���ق 

النظري  ل��الم��ت��ح��ان  م��رك��زاً   )14( اخ��ت��ي��ار 

موزعة على جميع حمافظات اململكة، 

ون���وه ال��دك��ت��ور  ال��زع��ب��ي اأن الم��ت��ح��ان��ات 

خمتلفة،  جل�سات  على  تعقد  �سوف  النظرية 

تت�سمن  التي  اجللو�س  اأرق��ام  اإع��الن  و�سيتم 

حتديد مركز المتحان وموعد اجلل�سة لكل 

الطلبة  داعيا   القادم،  الأ�سبوع  طالب مطلع 

اإىل �سرورة الطالع على تعليمات المتحان 

والر������س�����ادات امل���دون���ة ع��ل��ى اأرق������ام اجل��ل��و���س 

واللتزام بها.

االنباط-عمان

ط���ال���ب الحت�������اد ال����ع����ام ل���ن���ق���اب���ات ع��م��ال 

احلماية  منظومة  تطوير  ب�سرورة  الأردن، 

العربية،  وال��ب��ل��دان  الأردن  يف  الإج��ت��م��اع��ي��ة 

وت���ع���زي���ز ج���ه���ود ال�������س���رك���اء الج��ت��م��اع��ي��ني 

للخروج  فعال  اجتماعي  ب��ح��وار  للم�ساهمة 

ب�����س��ي��ا���س��ات واإج�����������راءات حت���م���ي ال���ع���م���ال يف 

الظروف ال�ستثنائية والطارئة، وحتقق لهم 

ومتطلبات  والقت�سادي  الجتماعي  الأم��ن 

العي�س الكرمي.

واأو������س�����ح رئ���ي�������س الحت�������اد ال����ع����ام، م����ازن 

امل��ع��اي��ط��ه، يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف 

ن����دوة ع��رب��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة، ب��ع��ن��وان )اآل���ي���ات 

بدعوة  الأزم���ات(  اثناء  الجتماعية  احلماية 

العمالية  للرّجان  الوطنية  اللجنة  رئا�سة  من 

فعاليات  �سمن  ال�سعودية  العربية  باململكة 

ا�ست�سافتها لأعمال جمموعة دول الع�سرين 

)G20( هذا العام، اأن جائحة كورونا اأثبتت 

ق�سور �سيا�سات وبرامج احلماية الجتماعية 

�ستى  يف  ال���ع���م���ال  ج��م��ي��ع  اإىل  ال���و����س���ول  يف 

القطاعات الإقت�سادية.

تاأخذ  اأن  الأج���دى  ك��ان  املعايطه،  واأ���س��اف 

باملنطقة  الإج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  م��وؤ���س�����س��ات 

اأن  اإذ  ال��راه��ن��ة،  ال��ع��رب��ي��ة دوره����ا يف الأزم�����ة 

ال��وظ��ي��ف��ة امل��ن��وط��ة ب��ه��ا، ت��ق��دمي احل��م��اي��ات 

ا�ستثنائية،  ظ����روف  ه��ك��ذا  يف  الإج��ت��م��اع��ي��ة 

وهي من تقع عليها م�سوؤولية حتقيق الأمن 

الإج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

نتائح اجلائحة ال�سلبية.

ولفت املعايطه اإىل، �سرورة تو�سيع مظلة 

كي  الجتماعية  احلماية  و�سيا�سات  ب��رام��ج 

ت�سمل الفئات اله�سة والأكرث ت�سرراً كالعمال 

املهاجرين ومن يعملون يف قطاعات القت�ساد 

ع��م��ال  ن�����س��ب  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ن��ظ��م،  غ���ري 

امل��ي��اوم��ة وم���ن ي��ع��م��ل��ون حل�����س��اب��ه��م اخل��ا���س 

بارتفاع م�ستمر ما يتطلب العمل على توفري 

احلماية الالزمة والدعم املنا�سب.  

اإن�������س���اء  ������س�����رورة  اإىل  امل���ع���اي���ط���ه،  ودع������ا 

منظومة  �سمن  ال��ط��ارئ  للتعطل  ���س��ن��دوق 

العربية،  ال��ب��ل��دان  الإج��ت��م��اع��ي��ة يف  احل��م��اي��ة 

ي���وف���ر ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة لأي�����ة اأ����س���رار 

حل��ق��ت ب��الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، وي��ع��ال��ج الآث���ار 

الإقت�سادية التي حلقت ب�سوق العمل وقطاع 

العمال جراء اأي اأزمة او وباء عاملي .

 الجمارك األردنية تضبط حاوية مالبس 

 لجنة المرأة تنفذ مبادرة لدعم االطفال االيتام 

االنباط-عمان

ق�����ال ال���ن���اط���ق الع�����الم�����ي ل����دائ����رة 

اجلمارك ان الكوادر اجلمركية العاملة 

متكنت  التهريب  مكافحة  مديرية  يف 

م��ن ���س��ب��ط  ح��اوي��ة م��الب�����س �سعة40 

ق���دم حت��ت��وي ع��ل��ى ٥٠ ال���ف ق��ط��ع��ة مت 

�سبطها داخل العا�سمة عمان.

واأ�������س������اف ال����ن����اط����ق الع�����الم�����ي ان 

ه����ذه ال�����س��ب��ط��ي��ة ت���اأت���ي ���س��م��ن ج��ه��ود 

مت  ح��ي��ث  امل�����س��ت��وى،  ع��ال��ي��ة  معلوماتية 

ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى امل���ه���رب وامل�����س��ب��وط��ات 

الر�سوم  ا�ستيفاء  حلني  النقل  ووا�سطة 

الق�سية  واحالة  اجلمركية  والغرامات 

املقت�سى  اجل��م��ارك لج��راء  ع��ام  ملدعي 

القانوين.

االنباط-عمان

ن��ف��ذت جل��ن��ة امل�����راأة يف دائ����رة اجل��م��ارك 

م����ب����ادرة ل���دع���م اي����ت����ام ج��م��ع��ي��ة ا����س���دق���اء 

الهدايا  توزيع  ت�سمنت  ال�سرطان  مر�سى 

والعاب  وقرطا�سية  مدر�سية  حقائب  م��ن 

ووجبات  بالونات  وت��وزي��ع  العيد  مبنا�سبة 

طعام على الطفال اليتام.

ومت ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة يف ح��دي��ق��ة الم���ل 

التابعة جلمعية ا�سدقاء مر�سى ال�سرطان 

تهدف  وال��ت��ي  امل���راأة  جلنة  ن�ساطات  �سمن 

اإىل دعم وتعزيز مكانة ال�سرة يف املجتمع.

وتاأتي هذه الن�سطة املجتمعية  لتحقيق 

على  الب�سمة  ور���س��م  الج��ت��م��اع��ي  التكافل 

وج���وه الط��ف��ال، وت��ع��زي��ز اأوا���س��ر التعاون 

وال��ت��ك��اف��ل وال��ت��ف��اع��ل ب��ني اف����راد املجتمع 

جتاه  ب��دوره  القيام  يف  وامل�ساهمة  واملحلي 

الوطن واملواطن.

االربعاء   5/ 8 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

العني  االأردن  غ��رف��ة جت���ارة  رئ��ي�����س  اك���د 

الفي�سل  ه��و  ال��ق�����س��اء  ان  ال��ك��ب��اري��ت��ي  ن��ائ��ل 

تتعلق  خالفية  ق�سايا  اي��ة  ح�سم  يف  االأول 

باأي �سان اقت�سادي، م�سريا بهذا اخل�سو�س 

اىل حادثة الت�سمم يف لواء عني البا�سا وما 

تبعها من اتهامات وحيثيات.

واكد العني الكباريتي يف ت�سريح �سحفي 

ام�س الثالثاء  ان القطاع التجاري ي�ستنكر 

يخ�س  فيما  املتبادلة  واالتهامات  املناكفات 

وم��ا  ال��ب��ا���س��ا،  ع��ني  ل���واء  الت�سّمم يف  ح��ادث��ة 

الغذائّية  املواد  تبعها من ق�سايا ك�سالحّية 

يف امل�ستودعات وعملّيات التخزين والتزويد 

وا�سترياد ال�سلع الغذائية وغريها.

احلكومة  ان  اىل  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س  وا���س��ار 

م�������س���ك���ورة ق���ام���ت ب���اال����س���ت���ع���ان���ة ب���اخل���راء 

وامل��ف��ت�����س��ني امل��ع��ن��ي��ني ب���ه���ذا امل���ج���ال ل��ب��ي��ان 

اىل  بعدها  لي�سار  والتق�سري  اخللل  اأوج��ه 

خلل  اي  م�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل  م��ن  حم��ا���س��ب��ة 

فيها وفق اأحكام القانون.

الدقة عند نقل  ودعا اىل �سرورة توخي 

وعدم  املنتجات  �سالمة  ح��ول  معلومات  اأي 

ت��وج��ي��ه ات��ه��ام��ات اأو جت���رمي ج��ه��ات اأخ���رى 

اإرباك  لتفادي  الق�ساء،  فيها من  البث  قبل 

ات��ه��ام��ات  ه��ك��ذا  مب��ث��ل  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية  احل��رك��ة  ن�ساط  على  ي��وؤث��ر  م��ا 

ب�سكل خا�س واملنتج املحلي خ�سو�سا.

و����س���دد ال��ع��ني ال��ك��ب��اري��ت��ي ع��ل��ى ���س��رورة 

توخي احلذر وعدم ن�سر اال�ساعات التي قد 

املواطنني،  توؤثر مبا�سرة على �سالمة غذاء 

م�سلحة  حل��م��اي��ة  ات��ه��م��ام��ات  اي  ان  مبينا 

ان  و”علينا  “مرفو�سة”،  اآخ��ر  على  قطاع 

اقت�سادي  من��و  اىل  للو�سول  واع���ني  ن��ك��ون 

وطني مب�ساركة اجلميع”.

االنباط- عمان  

وّق��ع االحت��اد االأوروب����ي واأوراجن االأردن 

مبوجبه  ت��ق��وم  م�سرتكة  اتفاقية  م��وؤخ��راً 

االأخ�������رية ب���اإن�������س���اء م����ا ي���ع���رف ب�����م�����س��اح��ة 

 ،Innovation Space”“ االبتكار 

وذل�����ك ب��ت��م��وي��ل م���ن االحت������اد االأوروب�������ي 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه  ي�����ورو  7.3 م��ل��ي��ون  ق��ي��م��ت��ه 

واالق��ت�����س��اد  االب��ت��ك��ار  حت��ف��ز  املبادرة التي 

يف  اخل��ا���س  القطاع  ي��ق��وده  ال��ذي  الرقمي 

االأردن.

املمولة من االحت��اد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعد 

ع��ل��ى م�ستوى  رائ����داً  م�����س��روع��اً  االأوروب�����ي 

االأردن ووجهة جتمع كل ما يلزم لالإبداع 

�ستعمل  حيث  ال��ري��ادي،  وال��دع��م  الرقمي 

ع��ل��ى ت��ع��ري��ف امل��زي��د م��ن االأردن���ي���ني على 

ال��ث��ق��اف��ة ال��رق��م��ي��ة وت���ط���وي���ر م��ه��ارات��ه��م 

وال�سباب،  الن�ساء  ب��ني  وخ��ا���س��ة  الرقمية 

من  ال��ري��ادة  رعاية قطاع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

خ��الل حت��دي��د ال��ف��ر���س ال��ه��ام��ة ال��ت��ي من 

�ساأنها تعزيز منو االقت�ساد الرقمي. حيث 

بال�سراكة  االبتكار  م�ساحة  متويل  �سيتم 

م�����ع ب����رن����ام����ج االب����ت����ك����ار م�����ن اأج�������ل من��و 

امل�������س���اري���ع وال����وظ����ائ����ف ال���ت���اب���ع ل���الحت���اد 

ب��ا���س��م ابتكر  اأي�����س��اً  االأوروب������ي، وامل���ع���روف 

.Innovate Jordan االأردن

الرقمية  املراكز  من  املبادرة  �ست�ستفيد 

اأوراجن  م��ب��ادرات  ت��ن��درج حت��ت مظلة  التي 

اأو  �سغلها  خ��الل  م��ن  املجتمعية  الرقمية 

االبتكار يف  ت�سجيع ثقافة  تو�سيعها بهدف 

حتفيز  على  �ستعمل  كما  املحافظات،  كافة 

اال���س��ت��ث��م��ارات ل�����س��م��ان ن�����س��وج االق��ت�����س��اد 

اإىل  باالإ�سافة  اململكة،  يف  النا�سئ  الرقمي 

ت��ع��زي��ز ال�����س��م��ول االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث ي��وىل 

بالن�ساء وال�سباب. امل�سروع اهتماماً خا�ساً 

 و�سيتم جتديد اأو اإن�ساء 23 مركزاً رقمياً 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأردن،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 

اأكادمييات برجمة جديدة، وخم�س  خم�س 

وخ��م�����س   ،Fablab ت�سنيع خم���ت���رات 

على  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل���الأع���م���ال  م�سّرعات منو 

ل��ت�����س��ري��ع  امل���وّج���ه  اأوراجن  ب��رن��ام��ج  غ����رار 

وثالث   ،BIG“« الريادية  االأع��م��ال  منو 

حا�سنات لالأعمال يف جميع اأنحاء البالد، 

 Innovation االبتكار وم���ل���ت���ق���ى 

ال��ت��اب��ع��ة  ال���رق���م���ي���ة  ال���ق���ري���ة  Hub يف 
الأوراجن يف و�سط عّمان.

وق���ال���ت ���س��ف��رية االحت�����اد االأوروب�������ي يف 

ماريا هادجيثيودو�سيو:«ي�سعدين  االأردن، 

اإط���الق ه��ذا امل�����س��روع اجل��دي��د م��ع اأوراجن 

كونه  واالب��ت��ك��ار،  ال��رق��م��ن��ة  ل��دع��م  االأردن 

املجال  ويف�سح  االقت�سادي  النمو  �سيعزز 

من  �سن�ستثمر  ع��م��ل.  ف��ر���س  ال���س��ت��ح��داث 

خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة يف ري���ادي���ي االأع��م��ال 

االأف��ك��ار  اأ�سحاب  م��ن  ال�سباب  واملبتكرين 

امل����ب����دع����ة، ون����دع����م ال���ت���ع���ل���ي���م وامل�����ه�����ارات 

باأن  نعتقد  الرقمي.  باالقت�ساد  املرتبطة 

�سي�سهمان  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد  االب��ت��ك��ار 

االجتماعية  التداعيات  م��ن  التخفيف  يف 

كورونا  اأزم���ة  على  املرتتبة  واالقت�سادية 

امل�ستجد«.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الأوراجن االأردن، تريي ماريني: »فخورون 

لتنفيذ  االأوروب�����ي  االحت���اد  م��ع  ب�سراكتنا 

االبتكار  �سي�سجع  الذي  الهام  امل�سروع  هذا 

وي��دع��م ري���ادة االأع��م��ال م��ن اأج���ل ت�سريع 

التقدم االقت�سادي، حيث يعد نقلة نوعية 

اأو���س��ع،  نطاق  على  االقت�ساد  رقمنة  نحو 

اأوراجن  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  ما   وهو 

للغاية  »�سعداء  ماريني:  واأ�ساف  االأردن«. 

التعاون الذي من �ساأنه تو�سيع عمل  بهذا 

االأث��ر  ت��ع��زي��ز  �سبيل  ال��ف��اع��ل��ة يف  ب��راجم��ن��ا 

االإيجابي على املجتمع من حيث النوعية، 

امل�ستفيدين من هذه الرامج  وزيادة عدد 

ومدى انت�سارها يف حمافظات االأردن«.

امل�سروع  اأن يبداأ تنفيذ هذا  املقرر  ومن 

مدار  على  لي�ستكمل  اجل��اري  العام  خالل 

ال�سنوات الثالث القادمة. 

الكباريتي: القضاء هو الفيصل بحسم قضية التسمم في عين الباشا

االتحاد األوروبي وأورانج األردن يطلقان مشروع »مساحة االبتكار« 
لدعم الرياديين في األردن

بقيمة 7.3 مليون يورو

االربعاء   5  /  8  / 2020

االنباط- عمان 

وا�سلت ا�سعار الذهب يف ال�سوق املحلي 

، ارتفاعها اىل م�ستويات قيا�سية  االردين 

، حيث اقرتب �سعر غرام الذهب عيار 21 

ا�ستمرار  40 دي��ن��ارا ، يف ظ��ل  ق��رياط م��ن 

ارتفاع الذهب عامليا ب�سبب املخاوف ب�ساأن 

ال��ت��داع��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��زي��ادة 

حاالت االإ�سابة مبر�س كوفيد-19.

ووف���ق���ا ل��ل��ت�����س��ع��رية ال�������س���ادرة ، ام�����س 

ال��ع��ام��ة ال�سحاب  ال��ن��ق��اب��ة  االرب���ع���اء، ع��ن 

حمالت الذهب واملجوهرات ، و�سل �سعر 

 39.9 اىل  املحلي  ال�سوق  يف  الذهب  غ��رام 

40 ق��ر���س��ا عن  دي���ن���ارا ، ب��ارت��ف��اع ي��ق��در ب��� 

العيد. ال�سابقة قبل  الت�سعرية 

ك��م��ا ارت��ف��ع غ����رام ال��ذه��ب 24 ق��رياط 

21 قرياط  46.4 دينارا ، اما الذهب  اىل  

فو�سل �سعره اىل 35.4 دينارا.

م�ستويات  قرب  الذهب  ا�ستقر   ، عامليا 

امل��خ��اوف  ا���س��ت��م��رار  م��ع  مرتفعة  قيا�سية 

العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  ب�����س��اأن 

لزيادة حاالت االإ�سابة مبر�س كوفيد-19 

وهو ما طغى على تاأثري زيادة يف ال�سهية 

ل���ل���م���خ���اط���رة ب���ف���ع���ل ب����ي����ان����ات اإي���ج���اب���ي���ة 

االأمريكي. لالقت�ساد 

ب��ت��وق��ي��ت   0725 ال�������س���اع���ة  وب����ح����ل����ول 

امل��ع��ام��الت  يف  ال��ذه��ب  ا�ستقر  ج��ري��ن��ت�����س، 

ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1976.19 ع��ن��د  ال��ف��وري��ة 

8.47 دوالر عن اأعلى  )االأون�سة(، يف�سله 

يف  بلغه  ال���ذي  االإط����الق  ع��ل��ى  م�ستوياته 

الذهب  عقود  و�سعدت  ال�سابقة.  اجلل�سة 

االأمريكية االآجلة 0.4 باملئة اإىل 1993.20 

دوالر.

اإي.دي  اإدوارد ماير، املحلل لدى  وقال 

”م�سكلة  ماركت�س،  كابيتال  م��ان  اف  ان��د 

فريو�س كورونا �ستالزمنا لبع�س الوقت. 

ال��ع��امل  اأن���ح���اء  اأن االق��ت�����س��ادات يف  ي��ب��دو 

�ستكون ه�سة للغاية ولفرتة ممتدة.

للتحفيز  )االق��ت�����س��ادات(  ”�ستحتاج 

اأ�سعار الفائدة  والتي�سري النقدي وخف�س 

�سيفيد  ذلك  وكل  ال�سدمات.  المت�سا�س 

الذهب.“

ات���خ���ذت ال��ب��ن��وك امل���رك���زي���ة يف اأن���ح���اء 

التحفيز  اإج���راءات  م��ن  جمموعة  ال��ع��امل 

وخ��ف�����س��ت اأ����س���ع���ار ال���ف���ائ���دة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

م���ن ال�������س���رر االق���ت�������س���ادي ال���ن���اج���م ع��ن 

اأكرث  لل�سعود  الذهب  دفع  مما  اجلائحة 

30 ب��امل��ئ��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام ح��ي��ث  م���ن 

من  حتوط  ك��اأداة  النفي�س  للمعدن  ُينظر 

الت�سخم وخماوف تراجع قيمة العملة.

لكن �سهية امل�ستثمرين لالأ�سول عالية 

املخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات 

ال�سناعات التحويلية يف الواليات املتحدة 

التكنولوجيا  ���س��رك��ات  الأ���س��ه��م  وم��ك��ا���س��ب 

مما حد من مكا�سب الذهب.

االأخ��رى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 

 24.34 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 ال��ف�����س��ة  ���س��ع��دت 

 0.5 ال��ب��الت��ني  وارت���ف���ع  ل��الأوق��ي��ة،  دوالر 

وزاد  ل��الأوق��ي��ة،  دوالر   921.26 اإىل  باملئة 

دوالر   2100.73 اإىل  باملئة   0.8 البالديوم 

لالأوقية.

غرام الذهب يالمس الـ 40 دينارا

زواتي: 261 الف برميل نفط واردات 
المملكة من العراق الشهر الماضي

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على انخفاض

النفط يربح بدعم آمال التعافي االقتصادي

األرجنتين.. هيكلة 66 مليار دوالر بآخر لحظة

االنباط- عمان 

بلغت واردات اململكة من النفط العراقي 

برميل  ال��ف   261 املا�سي  مت��وز  �سهر  خ��الل 

8400 برميل يومياً تقريباً. ومبعدل 

املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي��رة  وقالت 

�سحفي  ت�سريح  يف  زوات���ي  ه��ال��ة  املهند�سة 

االإج����راءات احلكومية  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  

مل��واج��ه��ة حت��دي��ات ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�����س��ت��ج��د )ك����وف����ي����د-19(، ف��ر���س��ت ت��ف��ري��غ 

االأردنية  ال�سهاريج  يف  العراقية  ال�سهاريج 

ب��امل��ن��ط��ق��ة احل���رة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ن طريق 

نقلها نحو  �سارك يف  والتي  تبادل احلمولة، 

888 �سهريجا اأردنيا ومثلها عراقية.

م��ادة  اإج��م��ايل كميات  بلغ  زوات���ي،  ووف���ق 

منذ  للمملكة  املوردة  العراقي  اخلام  النفط 

31 اآب 2019 ولغاية 31 متوز 2020 نحو

ي��وم��ي  مب���ع���دل  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون  705ر2 

 10286 ب���وا����س���ط���ة  ن���ق���ل���ت  ب���رم���ي���ال   8172

�سهريجا عراقيا واأردنيا من موقع )حمطة 

امل�����س��ف��اة  م���وق���ع  اإىل  ب���ي���ج���ي(  ال�����س��ي��ن��ي��ة/ 

بالزرقاء.

العراقي  اخل��ام  النفط  االأردن  وي�ستورد 

تنفيذاً ملذكرة التفاهم لتجهيز النفط اخلام 

ال�سقيقني يف  البلدين  املوقعة بني حكومتي 

2 �سباط 2019.

االنباط- عمان 

اأغلقت بور�سة عمان، ام�س  الثالثاء، 

على تداول 2ر4 مليون �سهم، موزعة على 

اإجمالية،  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة   2387

4ر4 مليون دينار.  بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  66ر0  بن�سبة   1571 النقطة 

مع اأغالق اجلل�سة ال�سابقة.

30 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   43 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

38 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط-وكاالت

���س��ع��دت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ب��اأك��رث م��ن واح��د 

اقت�سادية  بيانات  م��ن  بدعم  االث��ن��ني،  باملئة، 

اإيجابية من الواليات املتحدة واأوروب��ا واآ�سيا، 

ل��ك��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ظ��ل��وا ق��ل��ق��ني ح��ي��ال زي���اد 

ةوت���رية االإ���س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19 ح��ول العامل 

اأوبك يف تقلي�س  وفوائ�س املعرو�س، مع بدء 

حجم تخفي�سات االإنتاج.

�سنتا   63 بارتفاع  برنت  خ��ام  ت�سوية  وج��رت 

مبا يعادل 1.5 باملئة اإىل 44.15 دوالر للرميل. 

وزاد اخلام االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط 74 

�سنتا اأو 1.8 باملئة، اإىل 41.01 دوالر.

وكان معهد اإدارة التوريدات قال اإن ن�ساط 

ال�سناعات التحويلية بالواليات املتحدة ت�سارع 

ون�سف  عام  يف  م�ستوياته  اأعلى  اإىل  يوليو  يف 

من  بالرغم  الطلبيات  زادت  اإذ  تقريبا،  العام 

عودة وترية االإ�سابات بكوفيد-19 للزيادة.

واأظهر م�سح مماثل اأن ن�ساط الت�سنيع يف 

�ستى اأنحاء منطقة اليورو منا ال�سهر املا�سي 

للمرة االأوىل منذ اأوائل 2019، يف حني دعمت 

بيانات ت�سنيع اإيجابية يف اآ�سيا النفط اأي�سا.

وق����ال ج���ون ك��ي��ل��دوف ال�����س��ري��ك يف اأج���ني 

كابيتال بنيويورك »القطاع ال�سناعي يتعافى، 

الطلب يف طريقه  اأن  ق��وي على  وه��ذا موؤ�سر 

للزيادة«.

ل��ك��ن ال ي����زال امل�����س��ت��ث��م��رون ق��ل��ق��ني ب�����س��اأن 

توا�سل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  االقت�سادي  التعايف 

فيه حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا الزيادة، 

اإذ ب��ل��غ ع���دد االإ����س���اب���ات امل�����س��ج��ل��ة ح����وايل 18 

مليونا عامليا.

ويفر�س مزيد من الدول قيودا جديدة، اأو 

على  لل�سيطرة  م�سعى  يف  قائمة،  قيودا  ميدد 

اجلائحة.

وت�سغط على اأ�سعار النفط اأي�سا احتماالت 

فوائ�س املعرو�س يف الوقت الذي ت�ستعد فيه 

منظمة ال��ب��ل��دان امل�����س��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب���ك( 

القيود  وحلفاوؤها، مبا فيهم رو�سيا، لتخفيف 

على اإمدادات النفط، بينما ي�سرع اإنتاج النفط 

ال�سخري االأمريكي يف الزيادة.

االنباط-عمان

املفاو�سات  اأ�سهر من  اأكرث من ثالثة  بعد 

الثالثاء  االأرجنتني  حكومة  اأعلنت  ال�سعبة، 

الإع���ادة  دائنيها  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  تو�سلت  اأن��ه��ا 

هيكلة 66 مليار دوالر من الديون.

اإن  ب����ي����ان  يف  االق���ت�������س���اد  وزارة  وق����ال����ت 

اتفاق مع جمموعات  اإىل  تو�سلت  االأرجنتني 

عر�سها  ترف�س  كانت  التي  الثالث  الدائنني 

متحدثة عن »ارتياح كبري« بالن�سبة للبالد، يف 

حني كانت مهلة التفاو�س تنتهي الثالثاء يف 

ال�ساعة 21،00 بتوقيت غرينت�س.

وقال البيان اإن »االأرجنتني �ستعدل تواريخ 

دف���ع م��ع��ي��ن��ة« م��ق��ارن��ة م��ع ال��ع��ر���س االأ���س��ل��ي 

للحكومة، وهذا يت�سمن مدفوعات يف كانون 

كل  م��ن  اآذار/م���ار����س  يف  ولي�س  الثاين/يناير 

عام كما كان مقررا يف االأ�سل.

وقد رف�ست جمموعات الدائنني الثالث - 

اإك�ست�سنج بوندهولدرز واأد هوك وجلنة دائني 

االق��رتاح  متوز/يوليو  نهاية  يف   - االأرجنتني 

األ��رت��و  الرئي�س  حكومة  م��ن  امل��ق��دم  االأخ���ري 

فرنانديز الإعادة الهيكلة.

وت�سمل املناق�سات اجلارية منذ 20 ني�سان/

اأبريل �سندات يرجع تاريخها اإىل 2005 و2010 

وكذلك  �سابقة  هيكلة  اإع���ادة  ع��ن  نتجت  وق��د 

�سندات جديدة �سادرة يف 2016.

دفع  خا�س  ب�سكل  اآير�س  بوين�س  اقرتحت 

القيمة  م��ن  دوالر   100 ك��ل  ع��ن  دوالر   53،5

اال�سمية لل�سندات. لكن الدائنني طلبوا 56،5 

دوالراً.

اأن  ب��ر���س  لفران�س  ر�سمي  م�سدر  و���س��رح 

االتفاق اجلديد ين�س على حت�سيل الدائنني 

ن  ويح�ِسّ دوالر   100 لكل  دوالراً   54 من  اأك��رث 

مهل الدفع.

لفران�س  م��اري��ل  �سيبا�ستيان  املحلل  وق��ال 

املمكن  ي��ج��ع��ل م���ن  ��ن  ال��ت��ح�����ُسّ اإن ه���ذا  ب��ر���س 

ذلك  يوؤثر  اأن  دون  من  الدفع  موعد  »تقدمي 

على املنافع االقت�سادية« بالن�سبة لالأرجنتني.

االقت�سادية،  امل�ساألة  حل  مت  »لقد  واأ�ساف 

يبقى اأن نرى تفا�سيل اجلوانب القانونية«.

موقف �سيئ

اأ�سهر من  نتيجة ثالثة  ه��و  االت��ف��اق  ه��ذا 

املفاو�سات املتوترة ب�سكل خا�س وبعدما اأعلنت 

املا�سي  االأ�سبوع  الثالث  الدائنني  جمموعات 

مبمار�سة  وه���دت  االأرج��ن��ت��ني  ع��ر���س  رف�سها 

اأك��رث من  اأنها متثل  اعتبار  النق�س على  حق 

ن�����س��ف ح��ام��ل��ي ال�����س��ن��دات ال�����س��ادرة مبوجب 

قانون اأجنبي.
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االأنباط ــ  وكاالت 

بعد  للنا�س  الأخ����ر  امل��ك��ان  ه��ي  امل��ق��رة 

وف���ات���ه���م. ب��ع�����س الأ����ش���خ���ا����س وال��ع��ائ��ات 

ملقابرهم  وت�شميمات  اب��ت��ك��ار  يف  ي��رغ��ب��ون 

لأ�شرهم  خم�ش�شة  م��ع��ت��ادة  غ��ر  واأ���ش��ك��ال 

ي���ط���ل���ب���ون م�����ن م�����ع�����دي ه�������ذه الأم�����اك�����ن 

على  املقابر  ه��ذه  يرغبون  كما  بت�شييدها، 

ف��ق��ط. بح�شب  وج���ه اخل�����ش��و���س، غ��ري��ب��ة 

يف  املقابر  ه��ذه  تقع   the travel موقع 

اأماكن غريبة، وتتكون بالكامل من �شواهد 

ببع�س  ت��ت��م��ي��ز  اأو  ال���ع���ادي���ة،  غ���ر  ال��ق��ب��ور 

املثرين لاهتمام. ال�شكان 

�ضريح كرويل

كان �شريح كرويل �شريحاً عادياً عندما 

امل��وق��ع  ي��ك��ن  واإذا مل  م���رة.  لأول  ب��ن��اوؤه  مت 

مثراً لاهتمام، فلن يكون هناك اأي �شيء 

غ��ري��ب ح����ول ه����ذا امل���ك���ان ع��ل��ى الإط�����اق، 

ح��ي��ث ي��ق��ع يف ���ش��اح��ة ان��ت��ظ��ار ال�����ش��ي��ارات يف 

جورجيا. ديكاتور،  يف   Walmart
يقع  ك���ان   ،Crowley ل��ع��ائ��ل��ة  وف��ق��اً 

اململوكة  ال��زراع��ي��ة  الأرا����ش���ي  يف ج��زء م��ن 

ل��ع��ائ��ات��ه��م يف ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر. يف 

املزرعة  بيع  الأ���ش��رة  على  ك��ان  ال�شتينيات، 

بحيث  �شراوؤها،  ومت  املالية  امل�شاكل  ب�شبب 

مي��ك��ن ب��ن��اء م��رك��ز جت���اري ه��ن��اك. وال��ي��وم، 

يقع Walmart بجوار �شريح كرويل.

املعلقة ال�صناديق 

الفلبني  ث��ق��اف��ة  ج���وان���ب  اأح����د  ي��ن��ط��وي 

تتم  التي  الطريقة  على  الأهمية  الفائقة 

اأجزاء  التقليدية يف بع�س  املدافن  بناء  بها 

الفلبني،  م��ن  ال�شمايل  اجل���زء  يف  ال��ب��اد. 

اجلبل  مقاطعة  يف  اإي��غ��وروت  قبيلة  ك��ان��ت 

متار�س هذا التقليد منذ وقت طويل.

ب������دًل م����ن دف�����ن ���ش��ع��ب ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي 

ُت��وف��ي��ت يف ال�����ش��ن��ادي��ق حت��ت الأر������س، يتم 

تعليقها  ث��م  ت��واب��ي��ت  يف  اأج�����ش��اده��م  و���ش��ع 

من  التقليد  هذا  ياأتي  اجلبل.  جانب  على 

�شي�شاعد  ال���ه���واء  يف  رف��ع��ه  ب����اأن  الع��ت��ق��اد 

ال���ن���ا����س ع���ل���ى الق��������راب م����ن اأ����ش���اف���ه���م 

والن��ت��ق��ال اإىل احل��ي��اة ال��ت��ال��ي��ة، ب���دًل من 

ت��رك��ه��م حت��ت الأر������س، ح��ي��ث ت��دخ��ل امل��ي��اه 

والربة اإىل النع�س.

املوتي كني�صة 

كني�شة  اأو   Chiesa dei Morti
املوقع.  لهذا  ج��داً  منا�شب  ا�شم  هو  املوتى، 

بوجود  وتتميز  باإيطاليا  اأورب��ان��ي��ا  يف  تقع 

خمتلفة  مومياوات  ع�شرة  اثنتي  من  اأكرث 

حت���ر����س داخ�����ل ه����ذه ال��ك��ن��ي�����ش��ة. ت��اأ���ش�����ش��ت 

ج��م��اع��ة »اأخ���وي���ة امل����وت اجل��ي��د« يف ال��ق��رن 

وكانت  ب��امل��وم��ي��اوات  وتهتم  ع�شر  ال�شاد�س 

هذه املومياوات واقفة يف حالتها منذ اأوائل 

ت��ق��ف يف علب  ال��ت��ا���ش��ع ع�شر وك��ل��ه��ا  ال��ق��رن 

زجاجية للزائرين لإلقاء نظرة عليها.

new lucky مطعم

اآب��اد،  اأحمد  مدينة  يف  املقرة  ه��ذه  تقع 

حقاً  ف��ري��داً  م��ك��ان��اً  ال���زوار  ومت��ن��ح  بالهند، 

ل��ل��ج��ل��و���س وت����ن����اول وج����ب����ة. ه�����ذا امل��ط��ع��م 

ولكن  لذيذ،  طعام  على  باحتوائه  معروف 

الزائرين.  يجلب  م��ا  لي�س  ال��واق��ع  يف  ه��ذا 

 New مطعم  اإىل  حقاً  النا�س  يجذب  ما 

ت��واب��ي��ت  وج������ود  ح��ق��ي��ق��ة  ه����و   Lucky
مك�شوفة يف اأر�شية املطعم.

اأحد يعرف يف الواقع ملن تنتمي هذه  ل 

يعتقدون  النا�س  من  العديد  لكن  القبور، 

اأنهم ينتمون على الأرجح اإىل اأ�شخا�س ما 

يف القرن ال�شاد�س ع�شر. كان لدى �شاحب 

هذا املطعم خيار جاد ليقوم به عندما كان 

يبني مطعمه. هل تدمر القبور اأو يجعلها 

تكون  اأن  اختار  ولكنه  الديكور،  من  ج��زءاً 

جزءاً من ديكور املطعم.

منازل الدفن

هناك  األ�شكا،   ،Anchroage خارج 

التقاليد  من  مزيجاً  مت��زج  فريدة  مقرة 

مقرة  يف  املختلفة  الثقافات  من  املختلفة 

واحدة مثرة لاهتمام حقاً. كانت املنطقة 

 ،Danaina لقبيلة  موطناً  ال�شابق  يف 

الأرث��وذك�����س  املب�شرين  ان��ت��ق��ال  ب��ع��د  ول��ك��ن 

الثقافتان  امتزجت  املنطقة،  اإىل  ال��رو���س 

معاً للنا�س الذين يعي�شون هناك.

ق��ب��ل و����ش���ول امل��ب�����ش��ري��ن الأرث���وذك�������س 

ال����رو�����س، ك���ان���ت ق��ب��ي��ل��ة ال���دن���اي���ن���ة حت��رق 

اختاط  مع  ولكن  رحيلهم.  بعد  اأحباءهم 

ذل��ك.  م��ن  ب��دًل  دفنها  يف  ب���داأوا  التقاليد، 

اأوًل، �شتو�شع بطانية فوق القر. ثم، بعد 

ب��ن��اء م��ن��زل م��ل��ون حلماية  ي��ت��م  ي���وم���اً،   40

اأرواحهم.

أغرب المقابر في العالم
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طرق لترك انطباع أول إيجابي
 في العمل

االنباط - وكاالت

على  ال�شتحواذ  اأن  البع�س  يعتقد 

اإع��ج��اب الآخ���ري���ن وت���رك ان��ط��ب��اع اأول 

اإيجابي لديهم يتطلب بذل الكثر من 

ك��ذل��ك على  الأم���ر لي�س  ل��ك��ن  اجل��ه��د، 

الطرق  م��ن  العديد  فهناك  الإط���اق. 

انطباع  ترك  خالها  من  ميكنِك  التي 

اأول اإيجابي لدى الآخرين دون احلاجة 

كل  �شخ�شيتك.  تغير  اأو  الت�شنع  اإىل 

م���ا ع��ل��ي��ِك ه���و ت��ع��ل��م ب��ع�����س ال��ت��ق��ن��ي��ات 

ترك  على  �شت�شاعدك  التي  الب�شيطة 

ه���ذا الن��ط��ب��اع الإي��ج��اب��ي دون ال��ق��ي��ام 

ال�شتعانة  اأو  �شخمة  جم��ه��ودات  ب���اأي 

م��ع��ق��دة، وبح�شب  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات  ب���اأي 

التنمية  خبرة  اجلمل  �شناء  الدكتورة 

انطباع  ت��رك  عليك  يتوجب  الب�شرية 

ج���ي���د اأم��������ام م�����درائ�����ك وزم�����ائ�����ك يف 

التاأثر  دور كبر يف  له من  ملا  العمل؛ 

على م�شتقبلك الوظيفي يف ال�شركة.

تقنيات ب�صيطة لرتك 

اإيجابي انطباع 

احلر�ص على الو�صول مبكرًا

اأه��م  ب��امل��واع��ي��د يعتر م��ن  الل��ت��زام 

العمل.  اأ�شحاب  يقدرها  التي  ال�شمات 

ال��ع��م��ل قبل  اإىل  ال���و����ش���ول  م���ن  ت���اأك���د 

امل���وع���د ل��ت��ع��ك�����س ����ش���ورة اإي��ج��اب��ي��ة عن 

التزامك بالوقت. كما اأن الو�شول اإىل 

الدوام قبل املوعد ُيظهر ملدرائك مدى 

للوظيفة. وحما�شك  اهتمامك 

قم باختيار مالب�ص منا�صبة

تذّكر دائماً اأن النطباع الأول الذي 

على  ب��ن��اًء  ي��ك��ون  ع��ن��ك  ال��ن��ا���س  ي�شكله 

م��ظ��ه��رك اخل���ارج���ي. مي��ك��ن��ك م��ع��رف��ة 

طبيعة املاب�س التي يجب ارتداوؤها يف 

لها خال  زياراتك  ال�شركة من خال 

طبيعة  ت��ع��ل��م  ل  ك��ن��ت  واإن  امل��ق��اب��ات، 

ماب�س  باختيار  فقم  ال�شركة  يف  الزي 

واأنيقة. مهنية 

اإيجابيًا ابت�صم وكن 

من املهم جداً اأن تظهر اأنك �شخ�س 

من  لتتمكن  عملك؛  مكان  يف  اإيجابي 

ب���ن���اء ع����اق����ات ج���ي���دة م����ع زم���ائ���ك. 

تعامل مع اجلميع بلطف ولباقة.

دّون مالحظات

ق���وي���ة،  ذاك������رة  مت��ت��ل��ك  ل  ك���ن���ت  اإن 

ف��اح��ر���س ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ك��ل امل��اح��ظ��ات 

املهمة.

ر جميع االأوراق املطلوبة اأح�صِ

الأوراق  ج��م��ي��ع  اإح�����ش��ار  م���ن  ت���اأك���د 

التي طلبتها منك جهة العمل.

حتدث مع زمالئك

من اأهم الأمور التي جتعلك �شعيداً 

يف عملك ه��ي ب��ن��اء ع��اق��ات ج��ي��دة مع 

عاقات  بتطوير  اب���داأ  ال��ع��م��ل.  زم���اء 

ج���ي���دة م����ع اجل���م���ي���ع. ول���ك���ن اح���ر����س 

اأحاديث  يف  اخلو�س  عن  البتعاد  على 

�شخ�شية.

تعّلم قدر االإمكان

ركز جيداً يف عملك وحاول اأن تتعلم 

ق����در الإم����ك����ان؛ ف�����ش��رع��ة ال���ش��ت��ي��ع��اب 

والتعّلم ترك انطباعاً مميزاً عنك.

يف نهاية هذا اليوم، حني تعود للمنزل 

ا����ش���رِخ، واأح�����ش��ر ورق���ة وق��ل��م��اً وح���اول 

ثم  العمل،  يف  قابلتهم  من  اأ�شماء  كتابة 

اجل��دي��دة.  وظيفتك  م�����ش��وؤول��ي��ات  اك��ت��ب 

بعد  ت�شتوعبها  مل  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  ح���دد 

العمل،  يف  اأداءك  ق��ّي��م  عنها،  لت�شتف�شر 

تنّميها  اأن  يجب  التي  امل��ه��ارات  ح��دد  ث��م 

لإجناز مهامك بالطريقة املثلى.

تشارك أسرة صحيفة األنباط ممثلة بمديرها العام 
حسني الجغبري وكافة العاملني فيها 

بمزيد من الحزن واألسى آل املشاقبة احزانهم 
بوفاة املرحوم باذن اهلل تعاىل

عوض أحمد محمد املشاقبة
والد األخ والزميل يوسف املشاقبة

ويتقدمون من أسرة الفقيد األعزاء ومن عموم آل املشاقبة الكرام 
بأصدق مشاعر العزاء واملواساة سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة تيتانيوم للوكالت 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  اللوج�ستيه     واخلدمات  التجارية 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )48852( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2017/9/7

2020/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد عالء عبد احلكيم حممد �سلمان  م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – طرببور – �سارع احلج - هاتف 0791012544

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

ذ.م.م   التدريبية   الطفال  خلدمات  الوائل  �سركة   دائني  من  اأرجو 

 )  19084  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة 

بتاريخ ) 2009/6/29(

�سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 

ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة 

ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – عمارة 167 – الطابق الثاين

�ص.ب ) 4888 ( الرمز الربيدي )11953( تلفون ) 5815001 /06 (

zaid@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

خلوي ) 0797928966 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  تيتانيوم للوكالت التجارية واخلدمات 

اللوج�ستيه  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 48852 ( بتاريخ ) 2017/9/7(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عالء عبد احلكيم حممد �سلمان

عنوان امل�سفي : عمان – طرببور – �سارع احلج

خلوي ) 0791012544 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ذ.م.م   النور   دروب  رو�سة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

بتاريخ   )  32480  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 

)2013/5/6 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيده هدى عبد اجلبار حممد اجلبوري

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سرفية – �سارع الطور – عمارة 

رقم 6

خلوي ) 0795105884 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سبحي �سركي�ص �سريكه وامل�سجلة يف �سجل 

  2006/8/10 بتاريخ   )82273( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سبحي �سركي�ص �سريكه

اإىل �سركة : اليا�ص جليل ق�سي�سيه 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

املتطورة  ال�سلط  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان     

حمدودة حتت الرقم )32626( بتاريخ 2013/5/15 قد قررت 

املوافقة    2020/7/28 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد معتز امين 

حممد ابو دريع  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   - اح��د  م�سجد  بجانب   – املهند�سني  ا�سكان   – ال�سلط 

0798813631

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سريعه   للوجبات  كانكون  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50001 ( 

بتاريخ ) 2017/12/28(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : بدر حممد �سامي راغب

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد املطلب

خلوي ) 0798650064 ( 

م�سفي ال�سركة

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

وابو  املعايطه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ن�سار  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/8/18 بتاريخ   )  114282(

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 مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ال�سلط املتطوره لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 32626 ( بتاريخ 

)2013/5/15 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معتز امين حممد ابو دريع

م�سجد  بجانب   – املهند�سني  ا�سكان   – ال�سلط   : امل�سفي  عنوان 

احد

خلوي ) 0798813631 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الهواتف  لتطبيقات  التطبيقات  حتكم  �سركة   دائني  من  اأرجو 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الذكية  

الرقم  ) 46498 ( بتاريخ ) 2017/2/5(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممود عبداهلل حممد اجلريري

 – اللوزي  عبداهلل  �سارع   – اجلبيهة   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة 8

�ص.ب ) 1984 ( الرمز الربيدي ) 11941 (

خلوي ) 0795728393 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200109593(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   ال�سوحه  فالح  عاطف  ارقم  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2010/3/7 بتاريخ   )97632( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد نبيل �سيف اهلل الهيالت  

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي ارب����د – احل���ي ال�����س��رق��ي – ت: 

0785571810

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  هانوفر لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50855 ( بتاريخ 

)2018/3/12 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معاذ ابراهيم مفلح املفلح

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل باجتاه دوار الواحة 

– بناية رقم 148- مكتب 502
خلوي ) 0795464349 ( 

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سيدلية تراكيب ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )222619( با�سم 

) اينا�ص عبد الفتاح حممود م�سلط  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سامي في�سل �سامي 

ال�سويكي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والت�سدير   لال�سترياد  �سيوؤول  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19636 ( 

بتاريخ ) 2009/9/9(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد خالد حممد نعامنه

عنوان امل�سفي : اربد – �سارع الثالثني

خلوي ) 0777699683 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  وال�سفر   لل�سياحة  البوؤرة  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )46226( بتاريخ )2017/1/11( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/29(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  جمتمع �سم�ص للتدريب والتنمية  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات ل تهدف اىل ربح  حتت 

الرقم  ) 336 ( بتاريخ ) 2012/4/5(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ر�سا ن�سال را�سي ال�سدر

الدين  �سالح  �سارع   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

اليوبي 

عمارة رقم 174 – الطابق الر�سي

خلوي ) 0797955861 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155342(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

رامي حممد �سعيد خالد ريحاوي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ال�سما�ص و�سريكه 

بتاريخ   )114151( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/8/1

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/29 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/29

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سماء فيجو للمطاعم  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 56001 ( بتاريخ 

)2019/12/1 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رمزي عبد القادر عبد الرحيم قنديل

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – �سارع و�سفي التل

خلوي ) 0796222745 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  عيد   وعمران  ا�سامة  �سركة  بان  والتجارة 

  2017/2/15 بتاريخ   )116098( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ا�سامة وعمران عيد

اإىل �سركة : حممد و�ساهر عوده

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   للتدريب   جيم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 34381 ( بتاريخ 

)2013/10/27 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – عمارة 167- الطابق الثاين

�ص.ب ) 4888 ( الرمز الربدي ) 11953 ( تلفون 

) 06/5815001 (

zaid@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

خلوي ) 0797928966 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الت�سالت  خل��دم��ات  الدولية  املركزية  �سركة  ب��اأن 

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  التحكم   وامل��راق��ب��ة 

الرقم  حت��ت  حم����دودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�����س��رك��ات 

)18800( بتاريخ )2009/5/21( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة الوىل لتجارة معدات الغاز  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )20706( بتاريخ )2010/1/20( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200028928(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة توفيق حممود عبد اجلبار 

ابو ربيع / متويف / ان�سحاب الورثه بالراده املنفرده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ابو ربيع والربيحات 

بتاريخ   )86082( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2007/5/21

قام  2020/8/4 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/4

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إنذار بالعود الي العمل

نور  ع�سام  ح��م��زة  امل��وظ��ف/  ايل 

الدين ظاهر

نظرا  لتغيبك عن مكان عملك لدى 

�سركة حممد عابدين و�سريكته

وملدة تزيد عن ع�سرة ايام متتالية 

دون �سبب م�سروع او عذر ر�سمي لذا 

اىل  بالعودة  تنذرك  ال�سركة  فان 

عملك خالل ثالثة ايام وال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه  من قانون العمل رقم
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الربعاء   5/ 8 / 2020



الدويل
90

لها،  خمطط  واعية  و�سيا�سات  وناجحة،  ناجعة  ق��ي��ادات  ظل  يف  ماليزيا  ا�ستطاعت   

عًت  اإىل بناء دولة حديثة خالل �سنوات قليلة ت�ساهي مثيالتها يف الدول املتقدمة، وا�سِ

اقت�سادياً  ت��ط��وراً  بذلك  لتحقق  ال��ع��امل،  يف  الأوىل  ال�سناعية  البلدان  �سلم  على  اأي��اه��ا 

تكنولوجياً هائل. وتقدماً  �سيا�سياً  كبرياً، وا�ستقراراً 

ال��ع��دي��د من  اأت��خ��ذ   ،1981 ال�����وزراء ع���ام  رئ��ا���س��ة   ع��ن��دم��ا ت�سلم »حم��ا���س��ري حم��م��د« 

الطريق  خارطة  ر�سمت  التي   ،»2020« روؤي��ة  اأبرزها  وال�سالحية،  التنموية  اخلطوات 

اقت�ساديات  يف  البالد  ودمج  والف�ساد.  والتبعية  التخلف  من  للتخل�ص  البالد  مل�ستقبل 

العوملة مع الحتفاظ بنهج القت�ساد الوطني. بالأ�سافة اإىل حل امل�ساكل واملعوقات التي 

تعاين منها البالد وحتد من تقدمها.

عليه  ي�سيطر  ع��امل��ي  ح��ك��م  ل��ن��ظ��ام  بنقد  ي��رت��ب��ط  ال���ذي  الإي��دي��ول��وج��ي،  ال��ُب��ع��د  وراء   

بالثناء  جدير  الإ�سالمي  للت�سامن  الوا�سع  املاليزي  امل�سروع  فاإن  عليه،  ويهيمن  الغرب 

مذهب  مع  يت�سق  نهج  على  و�سادق  حقيقي  ب�سكل  َمبني  فهو  اخلارجية.  مقارباته  يف 

و���س��ارم��اً �سد  ح��ازم��اً  ات��خ��ذت ماليزيا موقفاً  ذل��ك،  امل��ح��اِف��ظ��ة«. ع��الوة على  »احل��داث��ة ِ

�سجعت  فقد  ذل��ك،  غ�سون  يف  املتطرفة.  الإ�سالمية  الإره��اب��ي��ة  والأن�سطة  اجلماعات 

ومعتدلة«،  »عقالنية  باأنها  و�سفت  التي  الإ�سالمية  امل��ذاه��ب  تف�سري  على  با�ستمرار 

ومتثل روح الأ�سالم. كما تتبنى موقفاً ايجابياً فيما يتعلق بالعديد من اجلماعات التي 

للق�سية  دعمها  ذلك، هو  على  ِمثال  واأو�سح  اأرا�سيها.  لوحدة  ال�سيادة  اأجل  تنا�سل من 

العادلة. الفل�سطينية 

ذي  ثباًتا من  اأكرث  الآن  اأ�سبحت  ماليزيا  فاإن  الدبلوما�سي،  املوقف  �سعيد  على  اأما   

اأ�سبحت  قد  البالد  اأن  حقيقة  من  نابع  �سيناريو  وهو  خمتلفة،  باإلهامات  متميزًة  قبل، 

ُتدرك نف�سها تدريجياً على اأنها »بطل يف ق�سية العدالة والإن�ساف والتوافق يف ال�ساحة 

الدولية«، وهذه حقيقة ل ينبغي اإنكارها.

وال�سناعات  التناف�سية  عالية  اخلدمات  قطاعات  يف  كبري  ب�سكل  ماليزيا  ا�ستثمرت   

اأ�سبح تنفيذ هذا  النمو القت�سادي. وقد  العالية لدعم  افة  املُ�سَ القيمة  التحويلية ذات 

حمدوداً  كان  والذي  التعليم،  يف  النطاق  الوا�سع  املبكر  ال�ستثمار  بف�سل  ممكناً  اخليار 

لت�سريع  وبالتايل،  اجلامعي.  امل�ستوى  على  املتخ�س�سة  باخلربة  يتعلق  فيما  ال�سابق  يف 

والتدريب والبحث  املعرفة  اكت�ساب  اأدائه من حيث  العايل وزيادة  التعليم  حتديث نظام 

– اع��ت��م��دت على النفتاح  الإن��ت��اج��ي للبالد  ال��ن��م��وذج  ال��الزم��ة ل���س��ت��دام��ة  ال�����س��روط   -

الأول  املقام  يف  ُي�سكل  اخلارجي  العامل  على  النفتاح  هذا  فاإن  املحلية.  لهياكله  ال��دويل 

اقت�ساد  حت��ري��ر  يقدمها  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د  الفر�ص  م��ن  ت�ستفيد  �سيا�سية  ا�سرتاتيجية 

املعرفة كجزء من العوملة.

اأرادوا دائًما   النموذج املاليزي جتربة فريدة وغنية وملهمة، بالن�سبة لأولئك الذين 

من��وذج  جت�سيد  على  املاليزيني  ق��درة  اأن  كما  لبلدانهم.  الدراماتيكي  التغيري  جتربة 

احلداثة  بني  الفا�سل  التوفيق  اأ�سكال  من  �سكل  من؛  يتاألف  للمجتمع  اأ�سيل  اإ�سالمي 

الت�سامح  ملا يحمل يف م�سامينه ر�سائل  اإىل الفخر  العاملية والإ�سالم هو بال �سك يدعو 

وال�سالم.

ر اأردين يف ال�سوؤون التاريخية والدولية ومتابع لل�ساأن املاليزي. *كاتب وحُما�سِ

خالد النهار الفضلي

ماليزيا.. نهضة أمة
االنباط - وكاالت

اأن منظومة  »اإ�سرائيلي«  اقر حملل ع�سكري 

ال������ردع »الإ����س���رائ���ي���ل���ي« ت��ت�����س��دع ع��ل��ى احل����دود 

لبنان، وه��و ما ظهر خ��الل فرتة  ال�سمالية مع 

ال�ستنفار.

ج������اء ذل������ك ع���ل���ى ل�������س���ان حم���ل���ل ال���������س����وؤون 

اأمري بوحبوط حتت عنوان: »النزال  الع�سكرية 

ي��ث��ب��ت..ال��ردع  ال�سمالية  احل����دود  ع��ل��ى  احل���ايل 

الإ�سرائيلي يت�سّدع«.

وي��ق��ول: ق��ب��ل 10 اأي����ام مّت ت��ل��ّق��ي اإن����ذار من 

�سعبة ال�ستخبارات يف اجلي�ص عن نّية حزب اهلل 

النتقام على مقتل عن�سر له يف �سوريا، يف هجوٍم 

ا�ستعد  اجلي�ص  واأ���س��اف:  اجل��و«.  ل�سالح  ُين�سب 

عن  اهلل  ح��زب  ل��ردع  معززة  بقوات  يتنا�سب  مبا 

اأجل ال�ستعداد  اأي�ساً من  ا�ستهداف جنود، لكن 

ال�سمالية  املنطقة  خففت  لذلك  اأمني.  لتدهوٍر 

من القوات يف املواقع، مبوازاة تعزيز قوات على 

ط��ول احل��دود وتعزيز ال��دف��اع ب��راً وج��واً خ�سية 

ت�سلل اأو اإطالق قذائف �ساروخية وهاون.

ب��خ��الف احل���ادث���ة ع��ل��ى احل�����دود ال�����س��وري��ة، 

دوف«،  »ه��ار  يف  اللبنانية  احل��دود  على  احلادثة 

م�ستمرة يف اإثارة انتقادات �سديدة داخل اجلي�ص، 

»ولي�ص  الهجوم  عرقلة  ق��رار  ب�سبب  خ�سو�ساً 

الإ�سرائيلية  الأرا�سي  اإىل  ت�سللوا  قتل خمّربني 

و�ُسّخ�سوا مع و�سائل ونّية لقتل جنود«.

م�سادر ع�سكرية زعمت اأنه كان من ال�سحيح 

ال��ت��واج��ه م��ع ح��زب اهلل، اأي�����س��اً بثمن ع��دة اأي��ام 

ق��ت��ال، ول���و ف��ق��ط لإر����س���اء ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى الأر����ص 

ح�سل  ما  بخالف  احل��م��راء،  اخلطوط  وجتلية 

�سنة 2015، حينها ُقتل اآمر �سرية ومقاتل من 

)لواء( »غفعاتي« من دون اأي رد.

اأن  ق��ّدر  كان هناك من  ال�سمالية  املنطقة  يف 

وع��دم  الهجوم  ب��اح��ت��واء حم��اول��ة  ق���رار اجلي�ص 

قتل مقاتلي جزب اهلل �سُيقاَبل بتفّهم يف اجلانب 

اللبناين.

القد�ص  من  ال�سادرة  املُ��ه��ددة  الر�سائل  لكن 

وم�ساة  ودبابات  بطاريات مدفعية  تعزيز  و�سور 

وق������وات ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ق��ت��ال��ي��ة ال��ُت��ق��ط��ت يف 

ك�سعف.  حتديداً  لبريوت  اجلنوبية  ال�ساحية  

وزعموا  باحلادثة  �سلة  اأي  نفوا  اهلل  ق��ادة حزب 

بكلمتهم  بعد  يفوا  ومل  بعد،  ينتقموا  مل  اأن��ه��م 

بجباية »العني بالعني«. اجلي�ص وا�سل الر�سائل 

التهديدية، لكن امليدان حتدث عن نف�سه.

األعاب الوعي  اأخ��رى يف  احلديث عن مرحلة 

ع���ام احل���زب ح�سن ن�سر اهلل،  اأم���ني  اإن��ت��اج  م��ن 

�سد امل�ستوى ال�سيا�سي يف »اإ�سرائيل«، فيما يقف 

ال�سعب الإ�سرائيلي يف الو�سط.

�ساعاته  اأ�سعب  يف  املوجود  اهلل  ح��زب  عملياً، 

جنح مبعاٍن وجمالت كثرية يف ممار�سة �سغط 

ع��ل��ى »اإ���س��رائ��ي��ل« وت�����س��وي�����ص ال���روت���ني ال��ي��وم��ي 

اإىل  لأق��وى جي�ص يف ال�سرق الأو�سط. لقد رفع 

مرحلة اإ�سافية م�ستوى التوتر يف اجلي�ص على 

الهجوم  من  واخل�سية  ال�سمالية  احل��دود  ط��ول 

الأهبة  م�ستوى  رفع  وفر�ص  له،  يخطط  ال��ذي 

وال����س���ت���ن���ف���ار ال���ع���ايل ب���خ���الف ال���ت���ق���دي���رات يف 

املوؤ�س�سة الأمنية.

خال�سة الأمر، حزب اهلل ت�سبب لقوة عظمى 

اإقليمية بالنتقال اإىل ا�ستنفار امت�سا�ص �سربة 

على مدى اأكرث من 10 اأيام من دون اأن تطلق 

ر���س��ا���س��ة واح����دة ن��ح��و »اإ����س���رائ���ي���ل«. ن�����س��ر اهلل 

الأرب��ع��اء،  كلمة  �سُيلقي  ان��ه  ع��ل��ن 
َ
واأ التوتر  فاقم 

من�سغلون  »اإ���س��رائ��ي��ل«  يف  املنطقة.  ���س��وؤون  ع��ن 

اإىل حينها.  الذي �سيفعله ن�سر اهلل  مب�ساألة ما 

اإ�سافية �سد جنود؟  �سيقّر مبحاولة هجوم  هل 

هل �سي�سبط نف�سه؟ هل �سينّفذ عملية يف مكاٍن 

اآخر لي�ص على احلدود؟ اأم �سيكتفي بكلماٍت حاّدة 

ولذعة كي ل يدفع ثمناً باهظاً.

االنباط - وكاالت

العربية  الع�سائر  اأب��ن��اء  من  املئات  اقتحم 

يف ري���ف دي���ر ال����زور ���س��رق��ي ���س��وري��ا، م��ق��رات 

الأم��ري��ك��ي  للجي�ص  اخل��ا���س��ع  »ق�����س��د«  تنظيم 

بعد  وذلك  فيها  املوجودين  امل�سلحني  واأ�سروا 

التي طالت وجهاء  تزايد عمليات الغتيالت 

و�سيوخ قبائل خالل الأيام الأخرية.

من  املئات  اأن  احل�سكة  يف  مرا�سلون  واأف��اد 

اأبناء الع�سائر العربية يف مدن وبلدات وقرى 

ريف دير الزور ال�سرقي خرجوا، �سباح ام�ص، 

مبظاهرات احتجاجية �سد م�سلحي التنظيم 

فيها  واقتحموا  الأمريكي،  للجي�ص  اخلا�سع 

التنظيم. مقرات 

وذيبان  بلدتي احلوايج  �سكان  باأن  واأف��ادوا 

خرجوا  ال��زور  دي��ر  �سرقي  ال�سحيل  ومدينة 

للمطالبة  ك��ب��رية  �سعبية  مب��ظ��اه��رات  ام�����ص، 

والقتل  بالك�سف عن منفذي عملية الغتيال 

���س��د ���س��ي��وخ ووج���ه���اء ال��ع�����س��ائ��ر ال��ع��رب��ي��ة يف 

مقرات  اقتحموا  املتظاهرين  واأن  املنطقة. 

بالأ�سلحة  وذيبان  احلوايج  بلدتي  يف  »ق�سد« 

اخل��ف��ي��ف��ة وال��ق��ن��اب��ل واأ����س���روا جم��م��وع��ة من 

املوايل للجي�ص الأمريكي. التنظيم  م�سلحي 

ب�سكل  تتو�سع  امل��ظ��اه��رات  ب���اأن  واأو���س��ح��وا 

امل���ج���اورة ملدينة  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  ك��ب��ري يف 

ال�����س��ح��ي��ل وذي���ب���ان واحل����واي����ج، ح��ي��ث ي��رتك��ز 

ال��ث��ق��ل ال��ع�����س��ائ��ري ل��ق��ب��ي��ل��ة ال��ع��ك��ي��دات ال��ت��ي 

مرافقه  مع  اي��ام   3 منذ  م�سايخها  اأح��د  قتل 

�سيخ  جن��ا  ح��ني  يف  ال��ه��ف��ل(،  مط�سر  )ال�سيخ 

ع���ام ال��ق��ب��ي��ل��ة اإب���راه���ي���م ج���دع���ان ال��ه��ف��ل من 

حماولة الغتيال.

واجلي�ص  »ق�سد«  �سيطرة  مناطق  وت�سهد 

الأم����ري����ك����ي ����س���رق���ي ����س���وري���ا ت��و���س��ع��ا ك��ب��ريا 

ال��راف�����س��ة  ال��ع�����س��ائ��ري��ة  ال�سعبية  ل��ل��م��ق��اوم��ة 

ب�سرقة  ي��ق��وم  ال����ذي  الأم���ري���ك���ي  ل��الح��ت��الل 

النفط والرثوات الطبيعة.

االنباط - وكاالت

ق���ال ن���ادي الأ����س���ري، ام�����ص، اأن الأ���س��ريي��ن 

م���اه���ر الأخ����ر�����ص )50 ع����ام����اً( م���ن ج��ن��ني، 

اأب���و ع���رام )54 ع��ام��اً( م��ن اخلليل،  وخ��ل��ي��ل 

يف  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابهما  يوا�سالن 

�سجون الحتالل.

الأخر�ص م�سرب منذ ت�سعة  اأن  اإىل  ولفت 

وذلك  »عوفر«،  �سجن  زنازين  ويقبع يف  اأي��ام، 

 27 منذ  معتقل  اأن��ه  علماً  لعتقاله،  رف�ساً 

له  ُت��ع��ق��د  اأن  امل��ف��رت���ص  2020، وم��ن  مت��وز 

اعتقاله  متديد  ج��رى  حيث  حمكمة،  جل�سة 

ع��ق��دت اخلمي�ص  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ق��ة  امل��ح��ك��م��ة  يف 

�سابق  اأ���س��ري  ه��و  الأخ��ر���ص  اأن  واأ���س��ار  املا�سي. 

ق�����س��ى م���ا جم��م��وع��ه يف ���س��ج��ون الح���ت���الل 

وهو  اإداري،  واعتقال  اأحكام  بني  �سنوات  اأربع 

متزوج واأب ل�ستة اأبناء.

فيما يوا�سل اأبو عرام من اخلليل اإ�سرابه 

ع���ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، 

بلقاء  ل��ه  بال�سماح  ال�����س��ج��ون،  اإدارة  مطالباً 

واملعتقل  ع��ام��اً(،   25( اأح��م��د  الأ���س��ري  جنله 

اأب���و  والأ����س���ري   ،2019 اأي���ل���ول  م��ن��ذ  اإداري������اً 

2002، وامل��ح��ك��وم  ع���رام وامل��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ع��ام 

ب��ال�����س��ج��ن م����دى احل����ي����اة، ي��ق��ب��ع يف زن���ازي���ن 

»النقب  �سجن  يف  وجن��ل��ه  »ع�����س��ق��الن«،  �سجن 

ال�سحراوي«.

الردع »اإلسرائيلي« على الحدود اللبنانية يتصّدع

قبائل عربية تقتحم مقرات »قسد« الموالية للجيش 
األمريكي بدير الزور 

األسيران األخرس وأبو عرام يواصالن إضرابهما عن الطعام

االنباط - وكاالت

ي�������س���ي���ط���ر اخل��������وف وال����ق����ل����ق وال����رتق����ب 

ع��ل��ى امل��واط��ن��ني يف ق��ري��ة ف��را���س��ني امل��ح��اذي��ة 

اأرا���س��ي  على  امل��ق��ام��ة  »ح��رم��ي�����ص«  مل�ستوطنة 

ق����رى ج���ن���وب غ����رب ج���ن���ني، م���ن ت��رح��ي��ل��ه��م 

اأرا�سيهم بهدف  وتهجريهم واقتالعهم من 

التو�سع ال�ستيطاين، وكجزء من خطة ال�سم 

التي ي�سعى الحتالل لتنفيذها.

و���س��ل��م��ت ���س��ل��ط��ات الح����ت����الل، ق��ب��ل اأي����ام 

اإخ���ط���ارات ب��ه��دم ال��ق��ري��ة ال��ق��ري��ب��ة م��ن بلدة 

يعبد جنوب غرب جنني، واأخرى لقرية ظهر 

العبد املال�سقة لها.

يعي�ص حالة من  اإن��ه  عبيد،  يعقوب  يقول 

اخلوف والرتقب، لأنه ل يعرف ماذا �سيحل 

فرا�سني  »اأ���س��ك��ن يف  وي�سيف  ال��ق��ري��ة،  ب��اأه��ل 

ول���دي  اأر����س���ي  ع���ام���ا، وه�����ذه  م��ن��ذ نحو20 

املا�سية  واأعمل على تربية  بها،  اأوراق ثبوتية 

واأعيل 12 فردا، وتفاجاأت باقتحام الحتالل 

برك�ص  ب��ه��دم  اإخ���ط���ارات  وت�سليمي  ل��ل��ق��ري��ة 

املا�سية واخليم التي ن�سكنها«.

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ق����روي ف��را���س��ني حممود 

عمارنة يوؤكد اأن هناك خ�سية لدى املواطنني 

ب���اأن ت��ق��وم ج��راف��ات الح��ت��الل ب��ه��دم القرية 

التي تعد منطقة اأثرية، لفتا اإىل اأن القرية 

قبل  اع��ُت��م��دت  ح��ي��ث  ن�����س��م��ة   200 ي�سكنها 

اأ���س��ه��ر ب���ق���رار م���ن جم��ل�����ص ال�������وزراء، ب��ه��دف 

ت��ع��زي��ز ���س��م��ود امل��واط��ن��ني ف��ي��ه��ا. وي�����س��ي��ف: 

اأن اع���ت���داءات ومم��ار���س��ات ق����وات الح��ت��الل 

املواطنني  تهجري  اإىل  ت��ه��دف  »ف��را���س��ني«  يف 

ال�ستيالء  لت�سهيل  ال�سكان،  م��ن  واإف��راغ��ه��ا 

عليها ل�سالح تو�سيع امل�ستوطنات.

وي�سري اأن يف القرية بئر مياه يزيد عمره 

عن 200 �سنة، كما ت�سم مبان قدمية ومغر 

اأثرية، لفتا اإىل اأنه �سبق واأن هدم الحتالل 

اإخطارات  املواطنني  و�سلم  اأغنام،  »برك�سات« 

هدم مل�ساكنهم.  

اأما رئي�ص جمل�ص قروي ظهر العبد طارق 

ب��اإج��راءات  يقوم  الح��ت��الل  اإن  يقول  عمارنة 

ف��ع��ل��ي��ة ع���ل���ى الأر����������ص م����ن خ�����الل ت�����س��ل��ي��م 

اإخ���ط���ارات ل��ه��دم م��ن��ازل امل��واط��ن��ني، وو���س��ع 

طرق  و�سق  القرية  مدخل  اإ�سمنتية  مكعبات 

من  القريبة  »حرمي�ص«  مب�ستوطنة  تربط 

اأرا�سي  على  املقامات  وامل�ستوطنات  قريتهم 

املواطنني يف يعبد، ومد خطوط كهرباء من 

اأرا�سي  ف��وق  املقام  احلاجز  حتى  امل�ستوطنة 

اأرا�سي قفني وقرية  بلدة برطعة مرورا من 

باقة ال�سرقية.   

وي��ع��ق��ب رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل����دار 

اإن  وال�ستيطان الوزير وليد ع�ساف بالقول، 

اأهايل فرا�سني،  جرمية تهجري ترتكب بحق 

ت�سبه ما كان يخطط للخان الأحمر، م�سريا 

ان �سعبنا �سيت�سدى لكل حماولت هدم  اإىل 

ال��ق��ري��ة وخ��ي��ار ال�����س��ك��ان ال��وح��ي��د ه��و البقاء 

تهجريهم.   مل��ح��اول��ة  وال��ت�����س��دي  وال�����س��م��ود 

وي�سدد على اأن هدم فرا�سني وتهجري �سكانها 

ياأتي �سمن خطة ال�سم التي ت�سعى �سلطات 

الحتالل لتنفيذها، لفتا اإىل اأنه منذ فرتة 

ه��ن��اك،  ج��دي��دة  ا�ستيطانية  ب����وؤرة  اإن�����س��اء  مت 

جنني  حمافظتي  بني  التوا�سل  قطع  بهدف 

وط��ول��ك��رم، ك��م��ا اأن��ه��ا اأخ���ط���رت ب���اإزال���ة خط 

متديد للمياه كانت الهيئة قد اأن�ساأته.

لعملية  الت�سدي  »�سيتم  ع�ساف  وي��وؤك��د 

الهدم وحتى لو مت هدمها �سيتم اإعادة بنائها 

اأنه  اىل  م�سريا  اإ�سرتاتيجية،  منطقة  لأنها 

لعملية  للت�سدي  واآل��ي��ة  خ��ط��ة  ب��ح��ث  �سيتم 

الهدم مع كل الأطراف املعنية.

راغ��ب  جنني  يف  املحلي  احلكم  ع��ام  مدير 

اأبو دياك يقول اإن فرا�سني واحدة من القرى 

امل��ه��ددة ب��ال���س��ت��ي��ط��ان، ح��ي��ث عملت ال����وزارة 

رغم  لها،  ال�سرورية  اخلدمات  اإي�سال  على 

اإجراءات الحتالل لتعزيز �سمود املواطنني. 

ودع����ا ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

للتدخل العاجل وتوفري احلماية ل�سعبنا من 

ق��رارات  وال��وق��وف �سد  الح��ت��الل،  انتهاكات 

على  اجل��ائ��رة  وال�ستيالء  والتهجري  ال��ه��دم 

الأرا�سي. وطالب ب�سرورة تقدمي كافة اأنواع 

الدعم للمواطنني يف قرية فرا�سني والقرى 

امل���ه���ددة ب��ال���س��ت��ي��ط��ان، ل��ت��ع��زي��ز ���س��م��وده��م 

وتثبيتهم يف اأر�سهم.

»فراسين«.. قرية مهددة باالقتالع والتهجير

الأربعاء    5  /  8  / 2020

االتباط - وكاالت

قال م�سوؤول اأمريكي، ام�ص الثالثاء، 

اإنه خالل هذه املرحلة ل يوجد اأي قرار 

�ستتخذ  ال��ت��ي  ب�����س��اأن اخل���ط���وات  ن��ه��ائ��ي 

م�����س��ت��ق��ب��اًل ل��ت��ط��ب��ي��ق خ���ط���ة ال��رئ��ي�����ص 

دونالد ترامب لعملية ال�سالم يف ال�سرق 

الأو�سط، وامل�سماة »�سفقة القرن«.

ون���ق���ل���ت اإذاع��������ة ك�����ان ال���ع���ربي���ة، ع��ن 

الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اإن  ق��ول��ه،  امل�����س��وؤول 

���س��ت��وا���س��ل امل�����س��ي ق��دًم��ا ب��ه��ذه اخل��ط��ة، 

ل��ك��ن يف ال��وق��ت احل���ايل ل ي��وج��د ق��رار 

القادمة لتطبيقها. ب�ساأن اخلطوات 

ووف���ًق���ا ل����الإذاع����ة، ف�����اإن ت�����س��ري��ح��ات 

امل�������س���وؤول ج����اءت ك���رد ع��ل��ى ت�����س��ري��ح��ات 

الوزراء  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني  اأطلقها 

فيها  حت��دث  اأم�ص  من  اول  الإ�سرائيلي 

ب��ات يف  ال�سم  تنفيذ خطة  ق��رار  اأن  عن 

امل�سروع  اإ�سقاط  يتم  ومل  وا�سنطن،  يد 

عن جدول الأعمال.

الإدارة  يف  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع���دد  ورد 

نتنياهو  ت�����س��ري��ح��ات  ع��ل��ى  الأم���ريك���ي���ة 

ينتظرون منه جواًبا حول  اإنهم  بالقول 

الق�سية.

مسؤول أميركي: ال قرار نهائي بشأن 
خطوات تطبيق »صفقة القرن«
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الع�سكري  اجلناح  القد�س  �سرايا  ك�سفت 

حلييركيية اجلييهيياد االإ�ييسييامييي م�ساء االثيينيين، 

معقدة،  وا�ستخباراتية  اأميينييييية  عملية  عيين 

لييقيييييادة  �ييسييّكييلييت �سفعة جييديييدة  اإنييهييا  قييالييت 

االحتال االإ�سرائيلي.

وثائقي  خال  القد�س  �سرايا  واأو�سحت 

عر�سته قناة امليادين، اإنه يف اإطار العمليات 

“اأمن  الييتييي نفذها جييهيياز  املييعييقييدة  االأميينييييية 

ميينييظييوميية  اخييييييراق  مت  القد�س”،  �يييسيييراييييا 

اأروقيية جهاز  داخل  العماء  واإدارة  التجنيد 

ال�ساباك االإ�سرائيلي.

وقييييال �ييسييابييط يف اأميييين اليي�ييسييرايييا اإنييييه مت 

يييحييمييل رقييم  املييجيينييد االأول واليييييذي  اإر�يييسيييال 

ثاث  الت�سغيل  �سباط  ملقابلة   ”M199“
الثاين  املجند  واإر�سال  �سنوات،   4 ملدة  مرات 

�سباط  ملقابلة   M183 رقييم  يحمل  واليييذي 

الت�سغيل من خال احلدود ال�سرقية لقطاع 

يف   :”M199“ غزة مرتن. واأ�ساف املجند

برنامج  على  بتدريبي  قام  املقابات  اإحدى 

تيي�ييسييفيير يييتييم مييين ا�ييسييتييخييدامييه مييين خييال 

االت�سال باالإنرنت.

القد�س:  �سرايا  اأميين  يف  ال�سابط  وقييال 

اأر�يييسيييل �ييسييابييط اليي�ييسييابيياك ميين خيييال نقطة 

فك  وبعد  م�سفرة،   CD اأ�سطوانة  ميتة، 

للمجند  اأر�سل  برنامج  خال  من  ال�سيفرة 

عييير االنييييرنييييت، اأظيييهيييرت اإحييييييدى اليي�ييسييور 

اجلييييوييييية غيييرفييية كيييييان مييهييتييم بيييهيييا �ييسييابييط 

املقاومة  قادة  اأحد  عليها  ويييردد  ال�ساباك، 

الازمة  االأمنية  اأخذ االجييراءات  وعليه مت 

اأحد  “يف  وتابع:  �سامتهم”.  على  حفاظاً 

لطائرات  مكثف  حتليق  واأثناء  الت�سعيدات 

اال�ييسييتييطيياع، طييلييب �ييسييابييط اليي�ييسييابيياك “اأبو 

)وجود  معلومة  تاأكيد  املجند  توفيق” من 

قييائييد ميييييداين ميين املييقيياوميية( داخيييل �سيارة 

وحدد له مكان تواجدها، وتوجه “املجند” 

للمكان و�ساهد املقاوم داخل ال�سيارة، ولكنه 

املوجود  ال�سخ�س  اأن  ال�ساباك  �سابط  اأبلغ 

يف الييي�يييسيييييييارة لييييي�ييس هيييو امليييطيييليييوب )وهيييكيييذا 

با�ستهداف  ال�ساباك  خمطط  املجند  اأف�سل 

املقاوم(”.

واأ�ساف �سابط �سرايا القد�س: مت تزويد 

مبعلومات  قدري”  “اأبو  ال�ساباك  �سابط 

حيييييول ميييرابييي�يييس �يييسيييوارييييخ ميي�ييسييطيينييعيية مت 

اإعدادها م�سبقاً ومت اإدراجها يف بنك اأهداف 

يف  بع�سها  ا�ييسييتييهييداف  مت  حيييييث  االحيييتيييال 

الت�سعيدات ال�سابقة. واأردف: )حول املجند 

بات�سال  كييانييت  العملية  بييداييية   ..)M183

م�سبوه جمهول امل�سدر ورد الأحد جماهدي 

“اأمن  جلهاز  توجه  وبييدوره  القد�س  �سرايا 

ال�سرايا” الذي جدد جهة االت�سال امل�سبوه 

االيعاز  مت  وعليه  ال�ساباك،  بجهاز  املتمثلة 

لييلييمييجيياهييد مبييوا�ييسييليية ا�ييسييتييقييبييال املييكيياملييات 

الواردة للتعرف على نواياه، وبناء على ذلك 

مت اإجراء الرتيبات االأمنية الازمة لهذه 

“املهمة”.
اليي�ييسييابييط  اأن  اليييقيييد�يييس  �يييسيييراييييا  واأكيييييييدت 

االأمنية،  العملية  بتفا�سيل  للمجند  اأف�سح 

واليييتيييي تييتييمييثييل يف اإدخيييييييال عيييتييياد عيي�ييسييكييري 

�سواريخ  من  يتكون  غييزة،  قطاع  اإىل  نوعي 

وعدة   )7 )�سام  نييوع  من  للطائرات  م�سادة 

ال�سابط  قام  للدروع وعليه  قذائف م�سادة 

ادعى  ل�سخ�س  حممول  هاتف  رقم  باإر�سال 

ال�ييسييتييام  للتن�سيق  �ييسييييينيياء  �ييسييكييان  ميين  اأنييييه 

احلدود  على  االأنفاق  عر  الع�سكري  العتاد 

قد  ال�ساباك  �سابط  يكون  وهكذا  امل�سرية، 

ات�سال  يف  اأنيييه  اإىل  واأ�ييسييارت  الييطييعييم.  ابتلع 

املجند  مييع  النمر”  “اأبو  ال�ساباك  �سابط 

طييلييب ميينييه الييتييقييرب مييين مييي�يييسيييوؤول الييدعييم 

واالإمييييييداد يف �ييسييرايييا الييقييد�ييس، وطييلييب منه 

زيارته ون�سج عاقة معه.

وتييابييعييت �ييسييرايييا اليييقيييد�يييس: بييعييد فح�س 

م�سبوهة  متنوعة  واأ�سلحة  ذخائر  ومعاينة 

امليي�ييسييدر، مت احليي�ييسييول عييليييييهييا عيير عملية 

“اأمن �سرايا القد�س”،  خا�سة نفذها جهاز 

للطائرات  م�ساد  �ساورخي  قيياذف  اأن  تبن 

ميييين نيييييوع )�ييييسييييام 7( ميييفيييخيييخ، حيييييييث و�ييسييع 

االحتال �سحنة �سديدة االنفجار يف داخل 

الفح�س  يف  وذلييييك  الييي�يييسييياروخيييي،  امليييحيييرك 

لييليي�ييسييرورة  اأنييييه  واأكيييييدت  لييليي�ييسيياروخ.  االأويل 

اإنهاء  ال�سرايا”  “اأمن  جهاز  قييرر  االأمنية 

عملية اإدخال العتاد الع�سكري بعملية اأمنية 

عملية  اإدارة  يف  متيييحيييورت  اأخيييييرى  نييوعييييية 

ا�ستام نقطة ميتة عبارة عن مبلغ من املال 

اأر�سلها �سابط ال�ساباك “اأبو كرمي” كهدية 

“للمجاهد” مقابل اإدخاله وت�سليمه العتاد 
الع�سكري ل�سرايا القد�س.
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االإ�سرائيلي  االحييتييال  �سلطات  �سرعت 

�ييسييبيياح امييي�يييس اليييثييياثييياء بيينيي�ييسييب كييياميييرات 

مييراقييبيية جييديييدة يف حييي عيين الييلييوزة ببلدة 

�سلوان جنوبي امل�سجد االأق�سى املبارك.

وقييييال عيي�ييسييو جليينيية اليييدفييياع عيين اأرا�ييسييي 

�ييسييلييطييات  اإن  دييييييياب  اأبييييييو  فييييخييييري  �يييسيييليييوان 

االحييييتييييال �يييسيييرعيييت بيييركيييييييب املييييزيييييد ميين 

كامرات املراقبة يف حي عن اللوزة، وذلك 

ا�ييسييتييمييراًرا ملييراقييبيية اأهيييل الييقييد�ييس، وحتييديييًدا 

اجلنوبية  احلا�سنة  باعتبارها  �سلوان،  بلدة 

للم�سجد االأق�سى.

وتييييعييييتيييير �ييييسييييلييييوان مييييين اأكيييييييير املييييواقييييع 

الييتييي تييركييز فيييييهييا كييياميييرات املييراقييبيية بكل 

اأكيير  اإذ يبلغ عييددهييا  االجتيياهييات والييزوايييا، 

و�ييسييع  اإىل  بييياالإ�يييسيييافييية  كييييامييييرا،   343 مييين 

امل�سجات ال�سوئية وال�سوتية.

ت�ستخدم  االحيييتيييال  �ييسييلييطييات  اأن  وبييين 

كييامييرات املييراقييبيية �ييسييد املييقييد�ييسييييين فقط، 

بيييهيييدف تييخييويييفييهييم وميييراقيييبيييتيييهيييم ور�يييسيييد 

حتييركيياتييهييم عييلييى ميييييدار اليي�ييسيياعيية، يف حن 

اإذا كان االأمر  ُتخفي ت�سجيات الكامرات، 

يتعلق بامل�ستوطنن اأو جنود االحتال، مثل 

ما حدث يف جرمية اإعدام ال�سهيد املقد�سي 

اإياد احلاق. واأ�سار اإىل اأن االحتال اأخفى 

حمتويات ت�سجيات الكامرات التي ُتوثق 

اأنه ال يوجد  اإعدام احلاق، وادعى  جرمية 

اأي �سريط م�سور.

وييييرييييد االحييتييال-بييحيي�ييسييب اأبييييو ديييياب-

بيي�ييسييط �ييسييلييطييتييه لييييي�ييس فييقييط عييلييى اليي�ييسييوارع 

واالأحييييياء،  امليينييازل  على  ا  اأي�سً بل  املقد�سية، 

ال�سكان  وحتركات  ت�سرفات  مراقبة  بهدف 

على  �ييسييلييًبييا  ينعك�س  ممييا  بيييييوتييهييم،  يف  حييتييى 

جممل حياتهم اليومية ووجودهم باملدينة 

كييامييرات  هيينيياك  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار  املييقييد�ييسيية. 

زيييييادة �سيطرة  �ييسييلييوان هييدفييهييا  مييراقييبيية يف 

االحييتييال الييكييامييليية عييلييى الييبييلييدة، ولييتيياأميين 

�يييسييير امليي�ييسييتييوطيينيين وعييينيييا�يييسييير االحيييتيييال 

الييتييعييدي على  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية  وحييمييايييتييهييم، 

اأن  واأ�ييييييسيييييياف  امليييقيييد�يييسييييييين.  خييي�يييسيييو�يييسييييييية 

قييوات  لييدعييم  ييا  اأييي�ييسً الييكييامييرات مت ن�سبها 

جتمعات  واأي  ال�سوارع  ومراقبة  االحتال 

اأو احتجاج �سد �سلطات االحتال وغرها.

ولفت اأبو دياب اإىل اأن �سلطات االحتال 

وذلييك  مييتييوا�ييسييل،  ب�سكل  �ييسييلييوان  ت�ستهدف 

وباعتبارها  االأقيي�ييسييى،  امل�سجد  ميين  لقربها 

احلييا�ييسيينيية اجليينييوبييييية ليييه، وليييوجيييود االآثييييار 

والييكيينييوز االأثيييريييية فيييييهييا، والييتييي تييدلييل على 

كافة  اأن  وبيين  للقد�س.  احلقيقية  الهوية 

املييي�يييسيييارييييع الييتييهييويييدييية تيييبيييداأ مييين �ييسييلييوان، 

فيياالحييتييال ييي�ييسييعييى لييتييغييييير اليييواقيييع فيها، 

و�سواًل لتحقيق اأطماعه باالأق�سى.

ولييهييذه الييكييامييرات خييطييورة كييبييرة على 

للتج�س�س  ُتيي�ييسييتييخييدم  كييونييهييا  املييقييد�ييسييييين، 

عليهم حتى يف منازلهم، مما ُيقيد حريتهم 

ب�سكل  خ�سو�سياتهم  وينتهك  وحركاتهم، 

اأبييييو دييييياب: “بتنا اليييييوم  كييبيير، هيينييا يييقييول 

نييعييييي�ييس عيييليييى مييييييدار الييي�يييسييياعييية حتييييت اأعيييين 

االحيييتيييال وميي�ييسييتييوطيينيييييه بييفييعييل كييامييرات 

املراقبة«.

ومييييوؤخييييًرا، نيي�ييسييبييت طيييواقيييم فيينييييية تييابييعيية 

ليي�ييسييلييطييات االحيييتيييال امليييزييييد مييين كييامييرات 

املييراقييبيية احلييديييثيية يف بييلييدة �ييسييلييوان، بهدف 

مراقبة املقد�سين وحتركاتهم،

»سرايا القدس« تكشف عن تفاصيل عملية استخباراتية ضد االحتالل 
استمرت 1400 يومًا وشّكلت صفعة لقيادة »اسرائيل«

كاميرات مراقبة جديدة بسلوان لرصد تحركات المقدسيين

»إسرائيل« تنفذ بشكل ميداني 
مخطط ضم أجزاء من الضفة 

ترامب: إرسال قوات للشرق 
األوسط الخطأ األعظم بتاريخ البالد

االنباط - وكاالت

 قيييييييال مييييي�يييييسيييييوؤول فيييلييي�يييسيييطييييييينيييي امييي�يييس 

الثاثاء، اإن اإ�سرائيل تنفذ ب�سكل ميداين 

خميييطيييط الييي�يييسيييم الأجيييييييييزاء ميييين اليي�ييسييفيية 

دولة  الإقامة  اأي فر�س  لتقوي�س  الغربية 

فل�سطينية مت�سلة جغرافيا.

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  واتهم 

الييتييحييرييير اأحيييميييد جمييييييدالين، احلييكييوميية 

ا�ستيطاين  تو�سع  ب�سن حملة  االإ�سرائيلية 

غر م�سبوقة لفر�س خمطط ال�سم على 

اأن االأ�سابيع االأخييرة  اأر�ييس الواقع. وذكيير 

�سهدت ت�سارعا يف وترة م�سادرة االأرا�سي 

الييفييليي�ييسييطييييينييييية وتيييو�يييسيييييييع امليي�ييسييتييوطيينييات 

جديدة  بييوؤر  بتد�سن  والبدء  االإ�سرائيلية 

يف مناطق متفرقة من ال�سفة الغربية.

اإىل  الييفييليي�ييسييطييييينييي  املييييي�يييييسيييييوؤول  ودعيييييييا 

على  عقوبات  لفر�س  عملي  دويل  حتييرك 

اإ�سرائيل وم�ساءلتها ب�ساأن موا�سلة البناء 

الفل�سطينية  االأرا�يييسيييي  يف  اال�ييسييتيييييطيياين 

املحتلة من اأجل اإنقاذ حل الدولتن.

ياأتي ذلك فيما ذكرت م�سادر فل�سطينية 

 327 �ييسييادرت  االإ�ييسييرائيييييلييييية  ال�سلطات  اأن 

دومنا من اأرا�سي قرية كي�سان �سرقي بيت 

حلم، بال�سفة، الإن�ساء وحدات ا�ستيطانية.

اجلييدار  هيئة مقاومة  واأفيياد مدير مكتب 

واال�ستيطان يف بيت حلم، ح�سن بريجية، 

وحدة   224 اإقيياميية  ت�ستهدف  اخلطوة  بيياأن 

�سكنية لتو�سيع م�ستوطنة “ايبي هناحل” 

املقامة ب�سرق القرية.

و�سبق ذلك م�سادرة اإ�سرائيل 700 دومن 

يف حميط قرية الفردي�س �سرق بيت حلم، 

بح�سب ما ن�سرت وكالة االأنباء واملعلومات 

الفل�سطينية، الر�سمية.

االنباط - وكاالت

و�يييسيييف الييرئييييي�ييس االأميييرييييكيييي دونييياليييد 

ترامب، قرار وا�سنطن باإر�سال قوات اإىل 

النزاعات  يف  والتدخل  االأو�ييسييط،  ال�سرق 

اأكر خطاأ  باأنه  املنطقة،  املندلعة يف تلك 

يف تاريخ الباد.

ميييع  مييييقييييابييييليييية  تييييييييرامييييييييب، يف  وقيييييييييييال 

قييوات  اإر�ييسييال  قييرار  “كان  “اأك�سيو�س”: 

يف  وزجييهييا  االأو�ييسييط،  ال�سرق  منطقة  اإىل 

�سراعات ال�سرق االأو�سط، هو اأعظم خطاأ 

يف تاريخ بادنا. هذه وجهة نظري«.

وكييييان تيييراميييب �يييسيييرح ميييييرارا يف وقييت 

�يييسيييابيييق، بييييياأن الييييواليييييات امليييتيييحيييدة تييعييتييزم 

نهاية  ال  الييتييي  “احلروب  �سيا�سة  اإنييهيياء 

مع  �ييسييراكييات  اإقيييامييية  اإىل  لها” وتيي�ييسييعييى 

والتناحر  التناف�س  من  بدال  العامل  دول 

معها.

االنباط - وكاالت

عندما ياأتي الظام على ال�سريط ال�سرقي لل�سفة 

الغربية املحتلة، يكون ذلك بداية العمل ملجموعة من 

لبوؤرتهم  اجلييغييرايف  االمييتييداد  تو�سعة  يف  امل�ستوطنن 

اال�ستيطانية يف منطقة “بيو�س” باالأغوار ال�سمالية.

يف تلك ال�ساعات املظلمة، يكون جا�سر دراغمة، من 

متعب  نهار  بعد  للنوم  جتهز  قييد  احلييلييوة  عيين  �سكان 

فالرجل  املعي�سية.  حياته  اأميييوره  ماحقة  يف  ق�ساه 

الييييذي اعييتيياد ميينييذ �ييسيينييوات خييالييييية، اأن يييجييوب جبال 

�سنتن  منذ  اأ�ييسييبييح  �سكنه،  مبييكييان  املحيطة  امليينيياطييق 

يف  امل�ستوطنن  تواجد  بفعل  كثرا،  يبتعد  ال  تقريبا 

املنطقة.

اأيام، ياحظ جا�سر حركة دوؤوبة مل�ستوطنن  منذ 

تلك  ميين  بييالييقييرب  قيييادم  �سجيج  �سماع  يتبعها  ليييييا، 

تلك  اليييواقيييع يف  تييغييييير  “�سجيج  اجليييدييييدة،  اليييبيييوؤرة 

الرجل  واأ�ييسيياف  جييا�ييسيير.  يييقييول  املفتوحة”،  املنطقة 

تثبيت  �سوت  ي�سمع  اإنييه  البقر،  تربية  ميتهن  الييذي 

يف  املمتدة  االأرا�ييسييي  لت�سييج  حديدية”  “عامات 
املنطقة، واملناطق القريبة.

»اأكيييييييير ميييين عييي�يييسيييرة ميي�ييسييتييوطيينيين، مبييركييبيياتييهييم 

ت�سييج  على  للعمل  ليلة  كييل  ييياأتييون  الييدفييع،  ربيياعييييية 

املراعي”، تابع. كانوا يف بداية االأمر يطردون الرعاة 

الكاب  م�ستخدمن  مراعيهم،  ميين  الفل�سطينين 

ال�سر�سة وتهديد ال�ساح، وقد ن�سر نا�سطون مقاطع 

فيديو اأكر من مرة تثبت ذلك عر مواقع التوا�سل 

االجتماعي.

يكتفون  فامل�ستوطنون ال  اليوم.  الو�سع تغر  لكن 

بطرد الرعاة من املراعي املمتدة يف االأغوار ال�سمالية، 

بل �سارت طرق اال�ستياء على املراعي اأكر و�سوحا، 

م�ساحات  اأغييلييقييت  منتظمة  اأ�ييسيييييجيية  و�ييسييعييوا  اأن  بييعييد 

كبرة من االأرا�سي الرعوية يف عدة مناطق باالأغوار 

ال�سمالية.

ويقدر خمت�سون بانتهاكات االحتال وامل�ستوطنن 

املييي�يييسييياحيييات اليييتيييي ييي�ييسيييييطيير عييليييييهييا امليي�ييسييتييوطيينييون يف 

اإن  ويييقييولييون  اليييدومنيييات،  بييياآالف  ال�سمالية،  االأغييييوار 

الفل�سطينين باتوا يفقدون فعليا اجلغرافيا الرعوية 

اخل�سبة.

يييقييول جييا�ييسيير: “يف امليينيياطييق الييقييريييبيية ميينييا تغير 

اأمييير مفرو�س  هيينيياك  �ييسيياعيية  كييل  اليييواقيييع،  م�ستمر يف 

ب�سكل  ما�سيته  ت�سريح  اأحييد  ي�ستطيع  ال  االآن  علينا، 

بنا  يرب�س  امل�ستوطنون  �سببه  الذي  فاملوت  طبيعي، 

يف كل زاوية«.

وتييقييول االأرقيييييام اليييييواردة عييلييى املييوقييع االلييكييروين 

للمركز املييعييلييومييات االإ�ييسييرائيييييلييي حلييقييوق االإنيي�ييسييان يف 

م�ستوطنات   110“ اإن  “بيت�سيلم”،  املحتلة  االأرا�ييسييي 

منذ  ا�ستيطانية(،  )بوؤر  ر�سمية  م�سادقة  دون  اأقيمت 

 .« ال�سفة  اأنييحيياء  يف   2017 نهاية  وحييتييى   1967 الييعييام 

تاأثًرا  االأكيير  العامل  هي  امل�ستوطنات  اأن  واأ�سافت 

على  اإ�سقاطاتها  واأن  ال�سفة،  يف  احلييييياة  واقيييع  على 

هو  ما  وتطال  مييدّمييرة،  الفل�سطيني  االإن�سان  حقوق 

�ُسلبت  الييتييي  الييدومنييات  اآالف  مييئييات  ميين  بكثر  اأبييعييد 

املييراعييي واالأرا�ييسييي  اإقامتها مبا يف ذلييك  منهم الأجييل 

الزراعية.

وييييقيييول اليينييا�ييسييط احليييقيييوقيييي عيييييارف دراغييييميييية اإن 

الليل،  يف  العمل  �سيا�سة  على  يعتمدون  امل�ستوطنن 

وي�سعون  الواقع،  االأميير  اأمييام  الفل�سطينين  لي�سعوا 

“يعيدون  وتابع:  املناطق«.  تلك  يف  �سيء  كل  لتثبيت 

ر�سم احلدود يف املناطق البعيدة عن االأنظار«.

وبالنظر اإىل هذا النهج اال�ستيطاين الذي اأ�سحى 

الييوراء  اإىل  يعيدنا  فاإنه  للم�ستوطنن،  ثابتا  قانونا 

يف  اال�ستيطانية  اليييبيييوؤرة  كييانييت  عيينييدمييا  �ييسيينيين،  ب�سع 

الفرة  تلك  يف  ال�سمالية  بييياالأغيييوار  احلييميية  منطقة 

امللتهب،  ال�سيف  ذلييك  يف  املواطنون  كييان  بدايتها.  يف 

التي  اخليمة  تلك  من  قادمة  اأ�سواتا  ليا  ي�سمعون 

كانت يف ذلك احلن “يتيمة”، وبعد مدة من الزمن 

اأ�سحت اخليمة بوؤرة ممتدة على بقعة جغرافية.

األغوار الشمالية.. تغيير الواقع في الظالم

االربعاء   5/ 8 / 2020
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 سحاب يستضيف الجزيرة والصريح مع الحسين

 سباقات الكارتينغ تنطلق على حلبة سبيد سنتر

الدوريات االوروبية الكروية تستأنف الليلة

االنباط – عمان

اجلولة  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تختتم 

املحرتفني  دوري  م��ب��اري��ات  م��ن  الثانية 

نظريه  �سحاب  ي�ست�سيف  حيث  الكروي 

�ستاد  على  م�ساء  ال�ساد�سة  عند  اجلزيرة 

ال�سريح �سيفاً  امللك عبداهلل، فيما يحل 

ع��ل��ى احل�����س��ني ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����س��ف 

م�ساء على �ستاد احل�سن  وكانت مباريات 

�سهدت  قد  اقيمت  التي  الثانية  اجلولة 

فوزا كبريا لفريق الوحدات على ال�سلط 

الرمثا  بثالثة اهداف نظيفة فيما حقق 

اه��داف  بثالثة  االه��ل��ي  على  ثمينا  ف��وزا 

مقابل هدف وحيد .يف اللقاء الذي اأقيم 

باإربد،.  �ستاد احل�سن  االإثنني على  م�ساء 

ال��رم��ث��ا ح�سان زح���راوي  اأه���داف  واأح���رز 

ال�������دردور  وح����م����زة   ،”10“ ب��ال��دق��ي��ق��ة 

 ،”60“ ب��ال��دق��ي��ق��ة  م���ن ع��الم��ة اجل�����زاء 

 .90“ بالدقيقة  ال��زع��ب��ي  وائ���ل  وحم��م��د 

االأه��ل��ي  لفريق  ال��وح��ي��د  ال��ه��دف  و�سجل 

“خطاأ  ه�سيب  اأب��و  عامر  الرمثا  مدافع 

ر�سيده  ال��رم��ث��ا  ف��ري��ق  ورف���ع  مبرماه”. 

اإىل “4 نقاط”، فيما بقي ر�سيد االأهلي 

بثوب  االأهلي  وظهر  النقاط.  من  خالياً 

خمتلف عما م�سى، حيث وقف نداً قوياً 

فر�ض  يف  واجتهد  الرمثا،  م�سيفه  اأم��ام 

البداية.وا�ستطاع  من  الهجومي  اإيقاعه 

ال�����س��ب��ق للرمثا  ال�����دردور ���س��ن��اع��ة ه���دف 

وعك�ض  اليمنى  اجلهة  من  توغل  بعدما 

اأر�سية داخل منطقة اجلزاء وجدت  كرة 

ال�سباك  داخل  يركنها  الزحراوي  ح�سان 

يف  االأه���ل���ي  ومت��ك��ن   .”10“ ب��ال��دق��ي��ق��ة 

اإدراك هدف التعادل  الدقيقة “45” من 

الرمثا  ارتدت كرة طائ�سة مبدافع  حيث 

فريقه  �سباك  لت�سكن  ه�سيب  اأب��و  عامر 

احت�سب   ”60“ ال��دق��ي��ق��ة  ويف  ب��اخل��ط��اأ. 

بعد  جزاء  �سربة  �سمارة  اإبراهيم  احلكم 

ل��الإع��ث��ار داخ��ل  ال��ل��ح��ام  ت��ع��ر���ض م�سعب 

ال���دردور  ح��م��زة  نفذها  اجل���زاء،  منطقة 

بنجاح.

ت�����س��ج��ي��ل ه��دف��ه  ال���رم���ث���ا يف   وجن�����ح 

ال��ث��ال��ث م��ن ك���رة ع��ر���س��ي��ة، دك��ه��ا حممد 

وائل الزعبي براأ�سه.

االنباط – عمان

ي��ن��ط��ل��ق ����س���ب���اح ي�����وم اجل���م���ع���ة ���س��ب��اق 

ال��ك��ارت��ي��ن��غ )حت���دي روت��اك�����ض- م��اك�����ض( - 

اجلولة االأوىل من بطولة االأردن ل�سباقات 

�سنرت  �سبيد  ج��وردن  حلبة  يف   ، الكارتينغ 

ال�����س��ب��اق لفئات  ، م��ن دون ج��م��ه��ور وي��ق��ام 

وت�سرف  ماك�ض(.  واجلونيور-  )ال�سينيور 

على ال�سباق جلنة احلكام املكونة من زيد 

وليد  زيد  اللجنة  واأع�ساء  )رئي�سا(،  بلقز 

ال�سباق  ويدير   ، واأحمد زالطيمو  زيد  اأبو 

طارق �سختيان. ووفق التعليمات التكميلية 

ل�سباق الكارتينغ لفئة )ال�سينيور- ماك�ض(، 

جتري يوم اجلمعة عملية الفح�ض الفني 

لل�سيارات من ال�ساعة 9- 10 �سباحا، ومن 

�سباحا  ال�ساعة  من  ال�سباق  عن  �سرح  ثم 

عملية  ومبا�سرة  �سباحا،   10.10  -10.05

 -10.30 ���س��ب��اح��ا  ال�����س��اع��ة  م���ن  االإح����م����اء 

من  ال��ت�����س��ف��ي��ات  وت���ب���داأ  ���س��ب��اح��ا،   10.35

�سباحا.    11.05  - �سباحا   10.55 ال�ساعة 

االأول(  لل�سباق  )بريفاينل  ج��ول��ة  وت��ب��داأ 

وت�سم 15 لفة عند ال�ساعة 11.20 �سباحا، 

 )2 ت��ب��داأ ج��ول��ة )فاينل لل�سباق  ث��م   وم��ن 

11.50 ظهرا.  ال�ساعة  20 لفة عند  وت�سم 

لفئة  لل�سباق  التكميلية  التعليمات  ووف��ق 

اجلمعة  يوم  جتري  ماك�ض(   - )اجلونيور 

ع��م��ل��ي��ة ال��ف��ح�����ض ال��ف��ن��ي ل��ل�����س��ي��ارات من 

ثم  ، ومن  10 �سباحا   - 9 �سباحا  ال�ساعة 

���س��رح ع���ن ال�����س��ب��اق م���ن ال�����س��اع��ة 10.05- 

االإحماء  عملية  ومبا�سرة  �سباحا،   10.10

10.20- 10.25 �سباحا، وتبداأ  من ال�ساعة 

 10.50  -10.40 ال�����س��اع��ة  م��ن  الت�سفيات 

لل�سباق  )بريفاينل  جولة  وتبداأ  �سباحا. 

 11.10 ال�ساعة  12 لفة عند  االأول( وت�سم 

وت�سم  )فاينل(  جولة  ث��م   وم��ن  �سباحا، 

15 لفة عند ال�ساعة 11.40 �سباحا. �سباق 

للمت�سابقني  مهمة  حمطة  يعد  اجلمعة 

بطولة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  ي�سكل  ك��ون��ه 

االأردن ل�سباقات الكارتينغ من اأجل تعزيز 

الرتتيب  �سلم  على  النقاط  ر�سيدهم من 

ال����ع����ام، مم����ا ي��ج��ع��ل ال�������س���ب���اق م����ن اأك����ر 

ال�سباقات ت�سويقا.

وي��ت��ي��ح ال��ت��ن��اف�����ض ال���ق���وي ل��ل�����س��ائ��ق��ني 

اإىل  للو�سول  مراكزهم   لتبديل  الفر�سة 

، ووفق  العام  ال�سدارة يف الرتتيب  مراكز 

ل�سباقات  االأردن  لبطولة  العام  الرتتيب 

2019، كان قد احرز املركز  الكارتينغ لعام 

االأول لفئة ال�سينيور اأمري النجار  بر�سيد 

170 ن��ق��ط��ة، وحل���ق ب��ه م��ن��اف ح��ج��اوي يف 

املركز الثاين  بر�سيد 120 نقطة فيما حل 

 120 ه�سام النجار  باملركز الثالث بر�سيد 

نقطة.

عوا�صم – وكاالت

بعد اأن اختتمت م�سابقات الدوري املحلية 

املناف�سات  عجلة  ت��ع��ود  اأوروب�����ا،  يف  ال��ك��رى 

االأوروبية للدوران من جديد، مع ا�ستئناف 

اأوروب�����ا وال����دوري  اأب���ط���ال  م��ن��اف�����س��ات دوري 

���ا نحو  االأوروب���������ي. وت���وج���ه االأن����ظ����ار اأي�������سً

بطاقات  الآخ��ر  احلا�سمة  الفا�سلة  املواجهة 

ال�����س��ع��ود م��ن دوري ال��ب��ط��ول��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

اإىل الدوري االإجنليزي املمتاز، وذلك �سمن 

اأبرز اأحداث كرة القدم خالل هذا االأ�سبوع، 

التي تت�سمن اجتماع االأندية االأملانية لبحث 

اإمكانية عودة اجلماهري.

االأوروب��ي��ة  االأن��دي��ة  مناف�سات  وت�ستاأنف 

اعتباًرا من اليوم االأربعاء بعد نحو 5 اأ�سهر 

حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ال��ت��وق��ف  م��ن 

ب��ال��دوري   ،16 ال����  دور  م��ن��اف�����س��ات  ت�ستكمل 

االأوروبي يومي االأربعاء واخلمي�ض . وكانت 

ذهاب  اأقيمت يف جولة  قد  مباريات فقط   6

و�ستقام  املناف�سات،  توقف  قبل   ،16 الـــ  دور 

م��ب��اري��ات االإي������اب ال�����س��ت ل��ت��ل��ك امل��واج��ه��ات 

ع��ل��ى م��الع��ب ال���ف���رق اأ���س��ح��اب ال�����س��ي��اف��ة، 

تقام  نف�سه،  املوعد  جماهري.ويف  دون  وذلك 

وروما  اإن��رت ميالن،  اأم��ام  مواجهتي خيتايف 

اأم�����ام اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة ، يف اأمل���ان���ي���ا، و���س��ت��ح�����س��م كل 

تلتق  واح���دة، حيث مل  م��ب��اراة  مواجهة من 

 .16 ال�  دور  يف  ذهاًبا  البع�ض  بع�سها  الفرق 

وكانت جولة الذهاب قد �سهدت فوز �ساختار 

2-1، وب��اي��ر  دون��ي��ت�����س��ك ع��ل��ى ف��ول��ف�����س��ب��ورج 

ل��ي��ف��رك��وزن ع��ل��ى ج��ال���س��ج��و ري��ن��ج��رز 1-3، 

وتعادل وولفرهامبتون مع اأوملبياكو�ض 1-1، 

لينز  ال�سك  على  يونايتد  مان�س�سرت  وف��وز 

5-0، وبازل على اآينرتاخت فرانكفورت 0-3، 

كوبنهاجن  على  �سهري  با�ساك  وا�سطنبول 

على  ال�ست،  االإي���اب  مباريات  و�ستقام   .0-1

يونايتد  وم��ان�����س�����س��رت  ك��وب��ن��ه��اج��ن  م��الع��ب 

وب����ازل وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون وب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن 

و�ساختار دونيت�سك.

االأب���ط���ال،  دوري  م��ن��اف�����س��ات  وت�����س��ت��اأن��ف 

اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل، وكان قد تاأهل 

واأتلتيكو  اأتالنتا  الثمانية،  دور  اإىل  بالفعل 

م��دري��د والي��ب��زي��ج وب��اري�����ض ���س��ان ج��ريم��ان. 

مواجهات  االإي��اب،  اأن حت�سم جولة  وينتظر 

�سد  ون��اب��ويل  ميونخ،  بايرن  اأم��ام  ت�سيل�سي 

اأم����ام مان�س�سرت  ب��ر���س��ل��ون��ة، وري����ال م��دري��د 

���س��ي��ت��ي، ول���ي���ون ���س��د ي��وف��ن��ت��و���ض.  و���س��ت��ق��ام 

مباريات االإياب يومي اجلمعة وال�سبت على 

مالعب بايرن ميونخ وبر�سلونة ومان�س�سرت 

على  برينتفورد،  يقف  ويوفنتو�ض.   �سيتي 

ب��ع��د ان��ت�����س��ار واح����د م���ن ال���ت���اأه���ل ل��ل��دوري 

االإجنليزي املمتاز، الأول مرة خالل 73 عاًما، 

و�سيلتقي فولهام، يف الدور الفا�سل لدوري 

وق��ال  ال��ث��الث��اء.  غ��دا  االإجنليزية  البطولة 

ت��وم��ا���ض ف��ران��ك م���درب ب��ري��ن��ت��ف��ورد، ال��ذي 

ال���دوري  يف  و0-2   0-1 ف��ول��ه��ام  ع��ل��ى  تغلب 

اإجن��از كبري،  “نرغب يف حتقيق  هذا املو�سم 

�سنخو�ض النهائي من اأجل الفوز”. ويتطلع 

برينتفورد اإىل اللحاق بفريقي ليدز يونايتد 

ت��اأه��ال  ال��ل��ذي��ن  األ��ب��ي��ون،  بروميت�ض  وو���س��ت 

بالفعل اإىل الدوري املمتاز. 

 انطالق دورة التدريب االسيوية الكروية

 تحكيم اردني في اسيا

 صالح في دبي

االنباط – عمان

انطلقت يوم ام�ض الثالثاء فعاليات 

للم�ستوى  االآ���س��ي��وي��ة  ال��ت��دري��ب  دورة 

C، ع���ل���ى م���الع���ب وق���اع���ات  ال���ث���ال���ث 

لل�سباب.  احل�����س��ني  م��دي��ن��ة  يف  ال��ب��ول��و 

وي�سرف على الدورة التي ت�ستمل على 

املحا�سر  وعملية،  نظرية  حما�سرات 

االآ�سيوي عدنان عو�ض وامل�ساعد �ساهر 

خالل  ال���دورة  فعاليات  اجلبور.وتقام 

ت�ستمر  حيث  مراحل،   4 على  اآب  �سهر 

 ،6 اخل��م��ي�����ض  ح���ت���ى  االأوىل  امل���رح���ل���ة 

واملرحلة الثانية من 9 – 12، والثالثة 

بالفرتة 16 – 19، واالأخرية من 23 – 

26 وت�سم الدورة 20 م�ساركاً وم�ساركة: 

زي��اد  ع��ب��داهلل،  �سليمان  غ�سان،  حممد 

ال��ع�����س��ود، دي��ن��ي�����ض ع��و���ض اهلل، حممد 

�سال حمرم،  املحارمة،  راك��ان  الدهون، 

الديات، حممد اجلعافرة، عامر  فهيم 

�سحادة  ي��و���س��ف،  م�سطفى  م����راد،  اأب���و 

اأن�ض  املرايف،  ح�سونة، زياد مطر، عالء 

اأب��و  �سوفيا  ري��ا���ض،  اأب��و  بكر  الك�سجي، 

را�ض، اإميان عوي�سي، �سارلوت االأبي�ض، 

يا�سمني �ساب�سوغ.

االنباط – عمان

اخ���ت���ار االحت������اد االآ����س���ي���وي ل��ك��رة 

ال��ق��دم، احل��ك��م��ني ال��دول��ي��ني حممد 

للم�ساركة  ع��ب��ي��دات،  وامي���ن  ع��رف��ة 

ال�ساد�سة،  املجموعة  مباريات  بادارة 

االآ�سيوي  االإحت���اد  ك��اأ���ض  بطولة  م��ن 

2020، والتي تقام يف مدينة هوت�سي 

من  ال��ف��رتة  خ��الل  الفيتنامية  منه 

وت�سم  املقبل.  اأي��ل��ول   29 ولغاية   23

هوت�سي  اندية  ال�ساد�سة،  املجموعة 

يونايتد  ب��اجن��ون  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي،  م��ن��ه 

م����ن م���ي���امن���ار، ه����وج����اجن ي��ون��اي��ت��د 

م��ن  ت���وي���وت���ا  والو  ال�������س���ن���غ���اف���وري، 

الو�ض.

ان مباريات دور املجموعات  يذكر 

����س���ت���ق���ام ب���ن���ظ���ام ال���ت���ج���م���ع )ذه����اب����ا 

واي�����اب�����ا(، ف��ي��م��ا ���س��ت��ك��ون م���ب���اري���ات 

النهائية  واملباراة  االق�سائية  االأدوار 

من جولة واحدة.

دبي – وكاالت

���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة  و���س��ل اإىل دب���ي يف 

م��ن م�����س��اء االإث���ن���ني، ال��ن��ج��م امل�����س��ري 

حم��م��د ����س���الح، الع����ب ل��ي��ف��رب��ول يف 

اإج������ازة ق�����س��رية ع��ق��ب ق���ي���ادة ف��ري��ق��ه 

ل��ل��ف��وز ب���ال���دوري االإجن���ل���ي���زي امل��م��ت��از 

لكرة القدم.

من  ب�سياج  �سالح،  زي��ارة  واأحيطت 

ال�سابقة  زيارته  يف  اعتاد  كما  ال�سرية 

نوفمر/ت�سرين  يف  واآخ���ره���ا  ل��دب��ي، 

ال����ث����اين امل����ا�����س����ي، ب���ع���دم���ا غ�����اب ع��ن 

االإ���س��اب��ة. ب�سبب  امل�����س��ري؛  امل��ن��ت��خ��ب 

وي��ت��وق��ع اأال ت��ط��ول زي���ارة ���س��الح اإىل 

م�����س��ر  اإىل  م��ن��ه��ا  ي��ت��وج��ه  واأن  دب�����ي، 

ح�سل  ال��ت��ي  االإج����ازة  اأي���ام  ال�ستكمال 

ع��ل��ي��ه��ا م���ن م���درب���ه االأمل������اين ي��ورج��ن 

انتهاء  بعد  اأ�سبوعني  ومدتها  ك��ل��وب، 

ال����دوري االإجن��ل��ي��زي. جت��در االإ���س��ارة 

مهمة  م�����س��ارك��ة  ل��دي��ه  ���س��الح  اأن  اإىل 

م��ع ل��ي��ف��رب��ول ي���وم 29 اأغ�����س��ط�����ض/اآب 

بطل  اآر�سنال  يواجه  عندما  اجل��اري، 

ك��اأ���ض االحت���اد االإجن��ل��ي��زي، يف م��ب��اراة 

الدرع اخلريية.

مدريد – وكاالت

ام�ض  كا�سيا�ض  اإيكر  املخ�سرم  االإ�سباين  احل��ار���ض  اأعلن 

من  عام  من  اأك��ر  بعد  نهائيا،  القدم  كرة  اعتزاله  الثالثاء 

االبتعاد عن املالعب عقب اإ�سابته باأزمة قلبية يف مايو/اأيار 

2019. وجاء اإعالن احلار�ض ال�سابق التاريخي لريال مدريد 

وللمنتخب االإ�سباين، الذي احتفل بلقب الدوري الرتغايل 

التوا�سل  اآخر فريق لعب ل�سفوفه، عر �سبكات  مع بورتو، 

كرة  مع  م�سواره  كا�سيا�ض  ينهي  ال�سكل  وبهذا  االجتماعي. 

ب��اإح��راز لقب  �سكل  وباأف�سل  ع��ام��ا،   39 وه��و يف عمر  ال��ق��دم 

بيانه  املخ�سرم يف  الالعب  واأو�سح  بورتو.  للدوري مع  ثان 

التي  والنا�ض  ت�سلكه  ال��ذي  الطريق  هو  “االأهم  املقت�سب: 

ترافقك، ولي�ض الوجهة التي تاأخذك اإليها، الأن هذا يجيء 

بالعمل واجلهد، ياأتي مبفرده”. وتابع: “اأعتقد اأنه ميكنني 

القول اإنه من دون �سك كان اأف�سل طريق يل والطريق الذي 

لعملية  خ�سوعه  وبعد  لكم”.  �سكرا  �سخ�ض،  اأي  ب��ه  يحلم 

اأخ��رى  م��رة  للعب  عودته  م�ساألة  اأ�سبحت  بالقلب  ق�سطرة 

معقدة، حيث هناك احتكاكات كثرية يف هذه الريا�سة ومن 

املمكن الأي �سربة يتعر�ض لها اأن ت�سع حياته يف خطر. ومنذ 

الطبي يف  اجلهاز  امل�سوؤولون عن  يرجح  االأوىل مل  اللحظة 

بورتو عودة كا�سيا�ض للمالعب من جديد على الرغم من اأن 

االأمر تاأخر حتى هذا ال�سيف، بعدما راودته فكرة الرت�سح 

لرئا�سة االحتاد االإ�سباين لكرة القدم. وتوج كا�سيا�ض بلقب 

مونديال العامل 2010 وبطولتي كاأ�ض االأمم االأوروبية كقائد 

3 بطوالت  املريينجي متكن من حتقيق  روخا”. ومع  لـ”ال 

ل���دوري االأب��ط��ال و5 ب��ط��والت ل��ل��دوري االإ���س��ب��اين، قبل اأن 

بينه  املتوترة  العالقة  ب�سبب  الفريق  عن  بعد  فيما  يرحل 

وبني مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو.

 ويعد كا�سيا�ض اأي�سا �ساحب اأرقام قيا�سية مل ي�سل لها اأي 

العب بعد، فقد �سارك يف بطولة دوري االأبطال ل�20 مو�سم 

على التوايل وكاأكر الالعبني خو�سا للمباريات يف البطولة 

القارية بر�سيد 176 مباراة. واأي�سا هو اأ�سغر حار�ض ي�سارك 

وهو يف عمر ال�19 عاما و4 اأيام ويفوز بالبطولة، وهو الرقم 

القيا�سي الذي مل يك�سره اأي حار�ض حتى وقتنا هذا. ويحظي 

بكل  ت��وج  اإذ  م��رم��ى،  حل��ار���ض  اأ���س��ط��وري��ة  مب�سرية  كا�سيا�ض 

االألقاب املمكنة تقريبا.

 االسطورة كاسياس ينهي مشواره
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االنباط-وكاالت

ال���ع���رب���ي  ال�����ع�����امل  يف  الأوىل  ل����ل����م����رة 

وامل��ن��ط��ق��ة، اأع��ل��ن��ت ق��ن��اة ���ص��ان��دان�����س ت��ي يف 

م�صابقة  م��ن  الأوىل  الن�صخة  اإط���اق  ع��ن 

���ص��ان��دان�����س ت���ي يف ل���اأف���ام ال��ق�����ص��رة يف 

ال�����ص��رق الأو���ص��ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا. وت��اأت��ي 

ه���ذه اخل���ط���وة ا���ص��ت��ك��م��اًل ل��ل��ن��ج��اح ال��ه��ائ��ل 

يف  للم�صابقة  الوىل  الن�صخة  حققته  الذي 

جنوب اأفريقيا العام املا�صي،حيث �صيح�صل 

الفائزون باملراتب الأربع الأوىل لهذا العام 

ع��ل��ى ف��ر���ص��ة ع��ر���س اأف���ام���ه���م ع��ل��ى ق��ن��اة 

امل�صابقة  ه��ذه  و�صتقام  يف.  ت��ي  �صاندان�س 

جمموعةbeINالإعامية،  مع  بال�صراكة 

ال�������ص���ري���ك الإق���ل���ي���م���ي ل���ق���ن���اة ���ص��ان��دان�����س 

ت���ي يف، وب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة ال��دوح��ة 

�صتقوم  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ايف  ال�����ص��ري��ك  ل���اأف���ام 

ب���دع���م امل�����ص��اب��ق��ة ع���رال���رب���ط ب���ن ���ص��ن��اع 

الف��ام��ال��ط��م��وح��ي��ن��م��ن ج��ه��ة وم�����ص��اب��ق��ة 

�صاندان�س تي يف،من جهة اخرى.

هارولد  ال�صيد  قال  ذلك،  على  وتعليقاً 

غ���رون���ن���ت���ال ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

 AMC يف  وال����ت���������ص����وي����ق  ل�����ل�����رام�����ج 

 Networks International
“تعك�س  يف:  ت��ي  �صاندان�س  لقناة  املالكة 

م�����ص��اب��ق��ة ����ص���ان���دان�������س ت����ي يف ل���اأف���ام 

ال��ق�����ص��رة ال��وج��ه��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ق��ن��ات��ن��ا، 

امل�����ص��اب��ق��ة ن�صعى  ون��ح��ن م���ن خ���ال ه���ذه 

اجل��دي��دة  امل��واه��ب  على  ال�����ص��وء  لت�صليط 

�صاملة  من�صة  ت��وف��ر  وك��ذل��ك  وال�����ص��اب��ة، 

اأعمالهم.”  ل��ع��ر���س  امل�����ص��ت��ق��ل��ن  ل��ل��ه��واة 

ب��ال��ت��ع��اون  ���ص��ع��داءج��داً  “نحن  واأ����ص���اف: 

جمموعةbeINالإعامية،الناقل  م��ع 

منطقة  يف  تي  �صاندان�س  لقناة  الر�صمي 

ال���������ص����رق الأو�������ص������ط و�����ص����م����ال اف���ري���ق���ي���ا، 

وم��وؤ���ص�����ص��ة ال���دوح���ة ل���اأف���ام اأح����د اأه���م 

مراكز �صناعة ال�صينما يف املنطقة.”

تقييم  ع��ل��ى  التحكيم  جل��ن��ة  و�صتعمل 

�صاندان�س  م�صابقة  يف  امل�صاركة  الأف���ام 

اإىل  بال�صتناد  الق�صرة  ل��اأف��ام  يف  ت��ي 

ت�صمل،  والتي  املهنية  املعاير  من  قائمة 

واأ�صالة  الرتفيه  وعنا�صر  الب��داع  م��دى 

و�صيتم  للعمل.  وم��ع��اي��رالإن��ت��اج  ال��ف��ك��رة 

الإع����ان ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��رات��ب الأرب���ع 

حيث  القادم،  نوفمر  �صهر  خال  الأوىل 

على  العام  ه��ذا  لحقاً  اأعمالهم  �صتعر�س 

يف  ح�صرياً  املتاحة  يف  تي  �صاندان�س  قناة 

 .beIN75 ق��ن��اة  ال�����ص��رق الأو����ص���ط ع��ل��ى 

ك��م��ا ���ص��ي��ت��م الإع������ان اأي�������ص���اً ع���ن اأ���ص��م��اء 

اأع�������ص���اء جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي ي��راأ���ص��ه��ا 

ال�صيد هارولد غروننتال وجوائز امل�صابقة 

قريباً.

و���ص��ي��ب��داأ ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات امل�����ص��ارك��ة يف 

م�����ص��اب��ق��ة ����ص���ان���دان�������س ت����ي يف ل���اأف���ام 

من   4 م��ن��ال���  اع���ت���ب���اراً   ،2020 ال��ق�����ص��رة 

م��ن   18 ال������  اأغ�������ص���ط�������ص���اجل���اري، وح����ت����ى 

اأك�����ت�����وب�����ر، وذل�������ك ع�����ر ال���راب���ط���ال���ت���ايل

https://www.bein.net/ar/

وت�صرتط   ./sundancetvshorts
العمل  خم��رج  اأو  منتج  يقوم  اأن  امل�صابقة 

ب��ت�����ص��ج��ي��ل ط��ل��ب��ال��دخ��ول، ح��ي��ث ي��ت��وج��ب 

اإقامته  توؤكد  ر�صمية  وثيقة  عليهتحميل 

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  دول  م��ن  اأي  يف 

اف���ري���ق���ي���ا. ك��م��ا ت�����ص��رتط امل�����ص��اب��ق��ة على 

باللغة  ت��رج��م��ة  اإ���ص��اف��ة  ال��ف��ي��ل��م  ���ص��اح��ب 

ت���ك���ن ه����ي ل��غ��ة  الإجن���ل���ي���زي���ة يف ح����ال مل 

امل��ّدة  تتخطى  األ  على  الفيلم،  يف  احل��وار 

15 دقيقة كحد اأق�صى. الزمنية لاأفام 

جميع  اأم���ام  متاحة  امل�صابقة  اأن  ي��ذك��ر 

ال��راغ��ب��ن ب��امل�����ص��ارك��ة، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

ح���ج���م الإم�����ك�����ان�����ات وامل������ع������دات ال����ت����ي مت 

ا�صتخدامها يف انتاج العمل، متطورة كانت 

اأم عر الهاتف املحمول، �صرط اأن ت�صتويف 

الأفام جميع ال�صروط واملتطلبات الفنية 

على  املذكورة  يف  تي  ل�صاندان�س  والتقنية 

القناة. موقع 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة ب��ي��ن��ه��م، تقدم 

 beINجمموعة با�صم  املتحدثن  اأح��د 

ف���خ���ورون  “نحن  ب���ال���ق���ول:  الإع���ام���ي���ة 

بهذه ال�صراكة التي تتيح لنا دعم الن�صخة 

ت���ي يف  م�����ص��اب��ق��ة ���ص��ان��دان�����س  م���ن  الأوىل 

ل���اأف���ام ال��ق�����ص��رة يف ال�����ص��رق الأو���ص��ط 

و���ص��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، وك��ذل��ك ت��وف��ر من�صة 

���ص��ام��ل��ة ل��ل��م��واه��ب ال��ع��رب��ي��ة يف ���ص��ن��اع��ة 

مدى  تعك�س  ال�����ص��راك��ة  ه��ذه  اإّن  الأف����ام. 

الأفام  انتاج  العربية يف  باملواهب  اإمياننا 

عاملي  حم��ت��وى  بتقدمي  التزامنا  وك��ذل��ك 

امل�����ص��ت��وى ل��ل�����ص��ن��اع��ة ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة. نحن 

املبادرة  من هذه  ج��زءاً  نكون  ب��اأن  نت�صرف 

الأف��ام  ل�صناع  عاملية  من�صة  ت�صكل  التي 

من العرب والتي تعك�س الثقافات والأبعاد 

ملجتمعاتهم.” احل�صارية 

الر�صمي  الناقل  :”باعتبارنا  واأ���ص��اف 

لقناة �صاندان�س تي يف، يف منطقة ال�صرق 

نثني على  افريقيا، نحن  و�صمال  الأو�صط 

اأه��م��ي��ة ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا فر�صة 

ذه��ب��ي��ة، ع��ل��ى امل���واه���ب وامل���ه���ارات ال�����ص��اب��ة 

من  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  الأف����ام  �صناعة  يف 

خ��المل�����ص��ارك��ة يف ط����رح اأع��م��ال��ه��م ال��ت��ي 

وحميطهم  جمتمعاتهم  واق��ع  تعك�س  ق��د 

وح����ي����ات����ه����م ال����ي����وم����ي����ة ل���ل���م���اي���ن م��ن 

امل�صاهدين حول العامل.” 

وت����ع����ل����ي����ق����اً ع����ل����ى امل���������ص����اب����ق����ة ق����ال����ت 

ال�����ص��ي��دة ف��اط��م��ةح�����ص��ن��ال��رم��ي��ح��ي،ال��رئ��ي

���ص��ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ل��م��وؤ���ص�����ص��ةال��دوح��ةل��اأف��ام: 

�ص�صة  عملتموؤ ، �صي ملا ا لعقد ا ى مد على “
ال����دوح����ة ل���اأف���اجم���اه���دةل���دع���م���امل���واه

ب��ال��ع��رب��ي��ةومت��ك��ي��ن��اجل��ي��ال��ق��ادمم��ن�����ص��ن

اأف��ك��اره��م واأع��م��ال��ه��م  اع الأف��ام��اإي�����ص��ال 

العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  اإىلامل�صاهدين 

ا ننكوجنزًءمنهذهاملبادرة، نحنفخورونباأ

�صت�صلط  والتي  روؤيتنا  معها  لتينت�صارك 

ال�����ص��وء ع��ل��ى الأه��م��ي��ةامل��ت��زاي��دةل�����ص��ن��اع��ة 

اإنها  علىال�صاحةالعاملية.  العربية  الأفام 

تاريخال�صينماالعربية، جديدةيف  مرحلة 

للعملمعقناة�صاندان�س  ونحننتطلعقدماً 

اأف�صالنتاجات  وbeINلتقدمي  يف  تي 

ال������ف������ري������دة وامل������م������ي������زة ال������ت������ي ت���ع���ك�������س 

جميع  اىل  �صداها  واقعمنطقتنا،لي�صل 

اأنحاء العامل.”

يذكر اأن قناة �صاندان�س تي يف متوفرة 

ال�صرق  يف   beIN75 قناة  ع��ر  ح�صرياً 

الأو�صط و�صمال افريقيا.

االنباط –وكاالت

تت�صل  ذكية  كمامة  يابانية  �صركة  ابتكرت 

ب���الإن���رتن���ت، وذل�����ك يف ظ���ل ت���زاي���د ال��ط��ل��ب 

فرو�س  انت�صار  ب�صبب  الواقية  الأقنعة  على 

ك����ورون����ا، ف��ي��م��ا ت��خ��ط��ط ال�����ص��رك��ة ل��ط��رح��ه��ا 

املقبل. للبيع �صهر �صبتمر 

روبوتيك�س”  “دونات  ���ص��رك��ة  وط������ورت 

تعطي  اأن  ميكنها  كمامة  النا�صئة  اليابانية 

مرتديها تعليمات ب�صاأن التباعد الجتماعي، 

ال������ذي اأ����ص���ب���ح �����ص����روري����ا م����ن اأج������ل جت��ن��ب 

عن  الناجم   ”19 “كوفيد  مبر�س  الإ���ص��اب��ة 

فرو�س كورونا.

ال��ذك��ي��ة، بح�صب  ال��ك��م��ام��ة  م���ي���زات  وم���ن 

اليابانية  اللغة  ترجمة  ال�����ص��رك��ة،  ذك���رت  م��ا 

الإجن���ل���ي���زي���ة  ه�����ي  اأخ�����������رى،  ل����غ����ات   8 اإىل 

والكورية  والفرن�صية  والإ�صبانية  وال�صينية 

والتايلندية. والإندوني�صية  والفيتنامية 

وت���و����ص���ع ال��ك��م��ام��ة ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق 

ال��ك��م��ام��ة  ما�صك”فوق  “�صي  ا����ص���م  ع��ل��ي��ه��ا 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وت��ت�����ص��ل ب��ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي عر 

تقنية البلوتوث، حيث ميكنها حتويل الكام 

وحتى  امل��ك��امل��ات،  واإج����راء  ن�صية  ر���ص��ائ��ل  اإىل 

ت�صخيم �صوت مرتديها.

الذكية،  للكمامة  امل�صنعة  ال�صركة  وقالت 

وهي با�صتيكية وذات بلون اأبي�س، اإنه �صيتم 

الأ���ص��واق  يف  منها  قطعة  اآلف   5 اأول  ط���رح 

اليابانية يف �صبتمر املقبل.

امل�صنعة  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

ل�”رويرتز”،  اأونو  تاي�صوك  الذكية  للكمامة 

ال�صن  ال��ك��م��ام��ة يف  ب��ي��ع  ت��ب��ح��ث  ���ص��رك��ت��ه  اإن 

وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة واأوروب�������ا اأي�������ص���ا، حيث 

تعبره. حد  قويا” على  اهتماما  “تلقى 

 40 ال��ك��م��ام��ة ال��ذك��ي��ة ح���وايل  وي��ب��ل��غ �صعر 

امل�صتهلك  على  يتوجب  كما  اأمركيا،  دولرا 

�صراء تطبيق ذكي للكمامة من خال املتاجر 

املتوفرة عر الإنرتنت، من اأجل ت�صغيلها.

 للمرة األولى في الشرق األوسط وشمال افريقيا

صاندانس تي في تطلق مسابقة لألفالم القصيرة

 الكمامة الذكية.. تترجم إلى 8 لغات وتحافظ 
على التباعد »آليا«

 علماء يتحدثون عن »مدى شدة« 
الموجة الثانية من كورونا

»3 أحرف« منحوتة على الرمال أنقذت 
حياة بحارة في جزيرة صغيرة

االنباط=وكاالت

اجلامعية،  لندن  كلية  م��ن  باحثون  ح��ذر 

ومدر�صة لندن حلفظ ال�صحة وطب املناطق 

احل���ارة، م��ن اأن ال��ع��امل م��ه��دد مب��وج��ة ثانية 

بنحو  اأق���وى  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س  م��ن 

يتم و�صع  م��ا مل  الأوىل،  امل��وج��ة  م��ن  مرتن 

ا�صرتاتيجية عزل حمكمة مع عودة الطاب 

اإىل املدار�س.

واأ�صار الباحثون اإىل اأن اإعادة فتح املدار�س 

يف �صبتمر املقبل، والعودة اإىل العمل، وزيادة 

اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، ميكن 

موجة اأكرث �صرا�صة من الفرو�س التاجي.

الثانية،  املوجة  تبلغ  اأن  الباحثون  ورج��ح 

اأ�صواأ  ويف   ،2020 ع��ام  من  دي�صمر  يف  ذروتها 

الح���ت���م���الت ���ص��ت��ك��ون امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة اأع��ل��ى 

بن�صبة باأكرث من مرتن من املوجة الأوىل.

وق��ال��ت ال��درا���ص��ة ال��ت��ي ن�����ص��رت يف دوري���ة 

وامل��راه��ق��ن:  الأط��ف��ال  ل�صحة  “لن�صيت” 
وا�صعة  تغطية  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  ب��اأن��ه  “نتنباأ 
النطاق ت�صتند اإىل الفح�س والتعقب والعزل، 

فاإن اإعادة فتح املدار�س، اإىل جانب اإعادة فتح 

ال�صيناريوهات،  جميع  يف  ت�صفر  قد  املجتمع، 

عن موجة ثانية من كوفيد-19”.

و�صعناه  الذي  النموذج  “نتائج  واأ�صافت: 

ل��ل��م��دار���س يف  ال��ك��ام��ل  ال��ف��ت��ح  اأن  اإىل  ت�����ص��ر 

ف��ع��ال��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  دون   2020 ���ص��ب��ت��م��ر 

ل��ل��ف��ح�����س وال��ت��ع��ق��ب وال����ع����زل، ���ص��ي�����ص��ف��ر عن 

ثانية  وموجة  العدوى  انت�صار  معدل  ارتفاع 

من الإ�صابات تبلغ ذروتها يف دي�صمر 2020، 

املوجة  م��رة من   2.3 اأو  اأق��وى مرتن  وتكون 

الأوىل لكوفيد-19”.

امل��ئ��ة من  70 يف  اأن  ال���درا����ص���ة  وت��ف��رت���س 

الأهايل �صيعودون اإىل مواقع العمل، مع عودة 

اأبنائهم للمدار�س، و�صت�صل ن�صبة الختاط 

الجتماعي اإىل 90 يف املئة.

ل��ك��ن ال��ب��اح��ث��ن ق���ال���وا اإن�����ه م���ن امل��م��ك��ن 

جتنب موجة وبائية كارثية، اإذا مت ت�صخي�س 

ات�صالهم  اأع��داد كافية من احل��الت، وتعقب 

بالأ�صخا�س الآخرين، وعزلهم على الفور.

الثانية  املوجة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 

 75 اإىل  ال���و����ص���ول  ج����رى  اإذ  مي��ك��ن جت��ن��ب��ه��ا 

ب��امل��ئ��ة مم��ن ظ��ه��رت عليهم اأع���را����س امل��ر���س 

وفح�صهم، وتعقب 68 باملئة من خمالطيهم، 

من  ب��امل��ئ��ة   87 اإىل  ال���و����ص���ول  ج����رى  اإذا  اأو 

ال��ذي��ن ظ��ه��رت عليهم الأع���را����س  امل�����ص��اب��ن 

وفح�س 40 باملئة من خمالطيهم.

وردا على هذه الدرا�صة، قال وزير الإ�صكان 

ال��ري��ط��اين ���ص��ي��م��ون ك����ارك، ل��ق��ن��اة �صكاي 

“اأمر  الدرا�صة يف بريطانيا  اإن تعطيل  نيوز، 

ب��اأن على احلكومة  واع��رتف  غر مطروح”، 

اجلهد”  م��ن  امل��زي��د  “تبذل  اأن  الريطانية 

للحفاظ على التقدم الذي حققته حتى الآن.

واجهت  قد  الريطانية  احلكومة  وكانت 

ان��ت��ق��ادات م��ت��زاي��دة ب��اأن ق��رار الإغ���اق تاأخر 

طويا، مما اأدى لوفاة 50 األف �صخ�س.

االنباط-وكاالت

“اأ�صو�صيتد بر�س” اإنه جرى  قالت وكالة 

3 بحارة تقطعت بهم ال�صبل يف جزيرة  اإنقاذ 

ر�صالة  ر���ص��د  بعد  ال��ه��ادئ،  املحيط  يف  نائية 

ا�صتغاثة منحوتة على الرمال.

عرثت  ع�صكرية  ط��ائ��رة  اإن  امل�صدر  وق���ال 

جزيرة  يف  ميكروني�صين  بحارة  ثاثة  على 

بيكيلوت ال�صغرة.

الثاثة  ال��ب��ح��ارة  اأن  الإن��ق��اذ  وذك��ر فريق 

�صحية  ح��ال��ة  ويف  احل��ي��اة  ق��ي��د  عليهم  ع��رث 

جيدة وبدون اأية اإ�صابات.

وك����ان ال���رج���ال يف ع����داد امل��ف��ق��ودي��ن مل��دة 

ال��ذي  قاربهم  وق��ود  نفد  اأن  بعد  اأي���ام  ثاثة 

يبلغ طوله �صبعة اأمتار وانحرف عن امل�صار.

وللفت النتباه اإليهم، ا�صطر البحارة اإىل 

ال�صاطئ  رم���ال  ع��ل��ى   ”SOS“ كلمة  ن��ح��ت 

وبالبنط العري�س، وهو الأمر الذي اأتى اأكله.

ويوم الأحد، ر�صدت طائرة هليكوبرت من 

على  وهبطت  العماقة،   ”SOS“ كانبرا 

اجلزيرة ال�صغرة لتقدمي امل�صاعدة.

وق����ال ال��ك��اب��ن ت����ري م��وري�����ص��ون، ق��ائ��د 

بال�صتجابة  “اأنا فخور  كانبرا:  ع�صكري يف 

وب���الح���رتاف ال����ذي اأظ���ه���ره ال��ف��ري��ق، حيث 

نفي بالتزامنا بامل�صاهمة يف �صامة احلياة يف 

البحر اأينما كنا يف العامل”.

االنباط-وكاالت

قبل  عا�س  دينا�صور  اإ�صابة  علماء  �صخ�س 

العثور  بعد  وذلك  بال�صرطان،  �صنة،  مليون   76

على دليل وا�صح يف العظم.

وح��ل��ل ال��ع��ل��م��اء ج����زء م���ن ال�����ص��ظ��ي��ة، وه��ي 

تعود  ال�����ص��اق،  م��ن  ال�صفلي  اجل���زء  م��ن  عظمة 

ال��ن��ب��ات��ات  اآك����ل  “�صنرتو�صور”،  ل��دي��ن��ا���ص��ور 

الذي عا�س يف كندا خال الع�صر الطبا�صري 

املتاأخر، اأي قبل نحو 76 مليون �صنة.

واع��ت��ق��د ع��ل��م��اء احل��ف��ري��ات يف ال��ب��داي��ة اأن 

ال�����ص��ك��ل ال��غ��ري��ب ل��ل��ع��ظ��م ي��رج��ع اإىل ك�����ص��ر مل 

ُن�صرت  جديدة  درا�صة  لكن  جيد،  ب�صكل  يلتئم 

 The Lancet Oncology“ يف جملة 

الداخلية للعظمة، مع ورم  “، قارنت الرتكيبة 
للو�صول  �صعيا  ب�صري،  مري�س  ل��دى  عظمي 

اإىل ت�صخي�س دقيق.

عانى  الدينا�صور  اأن  اإىل  العلماء  وتو�صل 

م��ن ���ص��ارك��وم��ا ع��ظ��م��ي��ة، اأو م��ا ي��ع��رف ب��ال��ورم 

يف  ين�صاأ  �صرطاين  ورم  وه��و  العظمي،  الغرين 

العظام، وغالبا ما ي�صيب الأطفال واملراهقن.

اأن�صجة  يف  اأورام  حدوث  يف  املر�س  ويت�صبب 

ال�صاق  النا�صجة، وغالبا يف عظام  العظام غر 

الطويلة.

يتم  التي  الأوىل  امل��رة  لي�صت  هذه  اأن  يذكر 

ف��ي��ه��ا اك��ت�����ص��اف ���ص��رط��ان يف ب��ق��اي��ا اأح��ف��وري��ة، 

اأح��اف��ر  اأورام������ا ح��م��ي��دة يف  ال��ع��ل��م��اء  اإذ ح���دد 

دي���ن���ا����ص���ور، و����ص���ارك���وم���ا ع��ظ��م��ي��ة يف ���ص��ل��ح��ف��اة 

عمرها 240 مليون عام، لكن الباحثن يقولون 

ت��وؤك��د  ال���ت���ي  الأوىل  ه���ي  ه����ذه  درا����ص���ت���ه���م  اإن 

امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  دي��ن��ا���ص��ور  ���ص��رط��ان  ت�صخي�س 

اخللوي.

وق����ام ال��ع��ل��م��اء، ب��ف��ح�����س ال��ب��ق��اي��ا ال��ك��ام��ل��ة 

املقطعي  ال��ت�����ص��وي��ر  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ل��ل��دي��ن��ا���ص��ور، 

امل���ح���و����ص���ب ع�����ايل ال����دق����ة، وف���ح�������س امل��ق��اط��ع 

اخل��اي��ا،  بنية  لتقييم  املجهر  حت��ت  الرقيقة 

اإىل مرحلة  ال���ورم ك��ان ق��د و���ص��ل  اأن  ووج���دوا 

متقدمة.

و�صع مماثل  احل��ال يف  ه��و  كما  اأن��ه  وكتبوا 

لدى الإن�صان، فاإنه اإذا تركت هذه احلالة دون 

عاج، فمن املحتمل اأن تكون قاتلة.

�صبب  اأن  اإىل  العلماء  اأ�صار  فقد  ذل��ك،  ومع 

وفاة الدينا�صور كان على الأرجح عائد لوقوع 

ال�صرطان. في�صان، ولي�س نتيجة 

اأن��ه  يظهر  ت�صخي�صهم  اأن  الباحثون  واأك��د 

على  دق���ة  اأك����رث  “نظرة  اإىل  ال��و���ص��ول  مي��ك��ن 

با�صتخدام  العادية،  الأحفورية غر  الت�صوهات 

التي  احلديثة،  والت�صخي�س  الت�صوير  تقنيات 

ح��ول  ج��دي��دة  روؤى  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  يف  ت�����ص��اع��د 

ذكر  ما  وفق  لاأمرا�س”،  التطورية  الأ�صول 

“جملة �صاين�س”. موقع 
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