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لترى الصفحة كاملة

خالل زيارته لمعبري العمري وجابر

 المستقلة لالنتخاب وراصد 
ينفذان عملية انتخابية تجريبية

حماد: اإلجراءات المتخذة تراعي حماية 
المسافرين والعاملين داخل المعابر

االنباط-عمان

امل�ستقلة  الهيئة  بني  التعاون  اإطار  يف 

االنتخابية  العملية  و�سركاء  لالنتخاب 

نفذت ام�س عملية جتريبية لالنتخابات 

م��ادب��ا   حم��اف��ظ��ة  يف   2020 ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع  م��رك��ز احل���ي���اة - را���س��د 

والوكالة  االأوروب���ي  االحت��اد  من  وبدعم 

اال���س��ب��ان��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، ح��ي��ث ت���اأت���ي ه��ذه 

االن���ت���خ���اب���ات وف���ق���اً مل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ي��اق 

الوعي  وتعزيز  بتطوير  املتعلقة  املحلي 

للمجل�س  الربملانية  باالنتخابات  العام 

ع�سر. التا�سع 

رئي�س  الكاللدة  خالد  الدكتور  وقال 

جم���ل�������س م���ف���و����س���ي ال���ه���ي���ئ���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

ت���اأت���ي  ال���ت���ج���رب���ة  ه�����ذه  اأن  ل���الن���ت���خ���اب 

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي����ة  م��ع  ب��االن�����س��ج��ام 

ل���الن���ت���خ���اب ب���االن���ف���ت���اح وال����ت����ع����اون م��ع 

تاأتي هذه  املدين، كما  املجتمع  موؤ�س�سات 

ال��ت��ج��رب��ة ل��ت��ق��ي��ي��م اإج������راءات 

قبلي،  ب�سكل  امل�ستقلة  الهيئة 

. التحديات  اأهم  لنتعرف على 

 االنباط-عمان

 ت��ف��ق��د وف����د ���س��م وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

���س��الم��ة ح��م��اد ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك����ان 

امل���������س����رك����ة ال������ل������واء ال�����رك�����ن ي���و����س���ف 

احل��ن��ي��ط��ي وم���دي���ر امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة 

ال���ل���واء اأح���م���د ح�����س��ن��ي، وم���دي���ر االأم���ن 

ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة، 

وجابر  العمري  معربي  ال�سبت،  اليوم 

�سري  اآل��ي��ات  على  واطلعوا  احل��دودي��ني، 

واالإج��راءات  واخلطط  داخلهما،  العمل 

امل��ت��خ��ذة ب��ع��د ظ��ه��ور ح����االت ل��ف��ريو���س 

كورونا بني العاملني داخلهما.

واأكد حماد اأن توجيهات جاللة امللك 

ال��دائ��م على  ال��ث��اين وح��ر���س��ه  عبد اهلل 

والوقاية  احلماية  �سبل  اأف�سل  توفري 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ت��ت��ط��ل��ب م���ن���ا م�����س��اع��ف��ة 

اجل���ه���ود وم���راج���ع���ة ك���اف���ة االإج�������راءات 

وت���ط���وي���ره���ا وال������وق������وف ع���ل���ى ن���ق���اط 

ومنع  ال��وب��اء  مل��واج��ه��ة  وال��ق��وة  ال�سعف 

العدوى. انتقال 

واأ����س���ار اإىل ان���ه م��ن��ذ ظ��ه��ور ع���دد من 

االإ�سابات بالفريو�س بني كوادر وموظفي 

م���رك���زي ال��ع��م��ري وج���اب���ر احل���دودي���ني، 

ات����خ����ذت احل���ك���وم���ة وال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة 

واالأج�����ه�����زة االأم���ن���ي���ة اإج���������راءات ف���وري���ة 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��و���س��ع ال���وب���ائ���ي على 

كافة  على  والوقوف  املعربين، 

االإج�������راءات امل��ت��خ��ذة وم��ت��اب��ع��ة 

3تنفيذها بحزم واإحكام.
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29 إصابة محلية بـ »كورونا« وجابر يشدد على االلتزام 

اول الحظر..الجمعة بعمان والزرقاء 
وتعليق قداس االحد

االنباط-عمان

ي�����س��ه��د ق���ط���اع غ����زة ل��الأ���س��ب��وع ال���ث���اين على 

ال���ت���وايل ، ح��ال��ة م���ن ال��ت��وت��ر وال��ت�����س��ع��ي��د مع 

بني  وت���ه���دي���دات  “اال�سرائيلي”  االح����ت����الل 

ال��غ��رف��ة امل�����س��رك��ة ل��ف�����س��ائ��ل امل��ق��اوم��ة يف غ��زة 

وال���ت���ي اأع���ط���ت م��وق��ف��اً وا����س���ح���اً ب�����س��اأن ج��ول��ة 

ف��وراً  ال��رد  على  واإ���س��راره��ا  احلالية  الت�سعيد 

وموا�سلة  االح��ت��الل  يقرفها  حماقة  اي  على 

الو�ساطة  ا�ستمرار  ع��ن  واحل��دي��ث  التهديدات 

الثالثية من م�سر وقطر واالمم املتحدة

ب�ساأن الو�سع االمني يف قطاع غزة وا�ستمرار 

مدفعية  وق�سف   ، احل��ارق��ة  البالونات  اط��الق 

االح����ت����الل ل���ن���ق���اط ���س��ب��ط م����ي����داين ، ت����دور 

ال��ت�����س��اوؤالت ه��ل ن��ح��ن م��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى ح���رب يف 

رفع  ل�سروط  وا�ستجابة  ه��دوء  اأم   ، غ��زة  قطاع 

احل�سار.. ؟

اياد القرا كاتب وحملل �سيا�سي اأعترب اأن بيان 

باالأم�س من قبل  الذي �سدر  امل�سركة  الغرفة 

ف�سائل املقاومة ب�ساأن الرد ب�سكل فوري على اي 

م�سبوق  غري  “ ت�سريح  االحتالل  من  انتهاك 

م��ن��ذ ع��ام��ني وخ��ا���س��ة ب��ع��د م�����س��ريات ال���ع���ودة، 

ب�سكل  امل�سركة  الغرفة  عمل  ع��ودة  عن  ويعلن 

نفذت  امل�سركة  الغرفة  ان  ، حيث  وفعال  قوي 

ثم قالت واأكد القرا خالل ت�سريحات خا�سة ان 

اكرث من  باالأم�س حمل  امل�سركة  الغرفة  بيان 

ر�سالة اأولها

التفا�صيل �ص »9«

 تهديدات المقاومة لالحتالل.. فرض لمعادلة جديدة ورسائل بين السطور
أورانج األردن تكّرم أوائل التوجيهي 

للعام 2020

استمرارًا لنهجها الداعم للمتفوقين والشباب

 الكاللدة يكشف تاريخ آخر موعد 
الستقالة مرشحي القطاع العام

توقيع اتفاقية في الديوان الملكي الهاشمي إلنشاء 
البنك الوطني للبذور

مجلة The Banker: البنك اإلسالمي األردني أفضل بنك 
إسالمي في األردن لعام 2020

 في حفل اقامته العقبة الخاصة ومديرية التربية لتكريم الفائزين بمسابقة »التعلم عن بعد« 

بخيت : نجاحكم نتيجة العمِل الجاد والتعّلِم من الفشل رغم كل الظروف

االنباط-عمان

اأوراجن  كّرمت  ال�سنوية،  ملبادرتها  ا�ستمراراً 

ام��ت��ح��ان  امل��ت��ف��وق��ني يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأوائ����ل  االأردن 

وجاء  اململكة،  حمافظات  كافة  من  التوجيهي 

ب��رن��ام��ج ي�سعد  ال��ت��ك��رمي خ���الل  االإع����الن ع��ن 

وذل���ك  االأردين  ال���ت���ل���ف���زي���ون  ع���ل���ى  ���س��ب��اح��ك 

املميز  بنجاحهم  واحتفااًل  ملجهوداتهم  تقديراً 

وامل��ت��ح��ق��ق يف ظ���ل ال���ظ���روف ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا 

موا�سلة  من  عليها  ترتب  وما  كورونا  جائحة 

ا�ستثنائية. اأجواء  يف  الدرا�سة 

رعايتها  ق��دم��ت  ق��د  االأردن  اأوراجن  وك��ان��ت 

احل�سرية ملوؤمتر االإعالن عن نتائج التوجيهي 

خالل  م��ن   ،2019-2020 ال��درا���س��ي  للعام 

ت��وف��ري ح��ل��ول االت�����س��ال امل��رئ��ي وال��ت��ي ق��ام من 

خ��الل��ه��ا وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

النتائج والتوا�سل مع  باإعالن  النعيمي  تي�سري 

باالإ�سافة  ال�سحافة،  وممثلي  االأوائل  الطلبة 

و�سائل  عرب  املوؤمتر  لوقائع  املبا�سرة  للتغطية 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ل�����س��رك��ة، ح��ي��ث اأ���س��اد 

املتمثل  االأردن  الأوراجن  الفاعل  بالدور  الوزير 

الوزارة هذه  بتوفريها بنية حتتية �سهلت على 

لالأوائل  االأردن  اأوراجن  هدايا  و�سملت  املهمة. 

امل��دف��وع��ة م�����س��ب��ق��اً وال��ت��ي   YO 10 خ��ط��وط 

وم��ك��امل��ات  ج��ي��ج��اب��اي��ت   25 م��زاي��اه��ا  تت�سمن 

حملية غري حمدودة مع ا�سراك جماين ملدة 

120 ميجاِبت/ثانية  12 �سهراً، وخط فايرب 
ل�سنة. ا�سراك جماين  مع 
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االنباط-عمان

اأك�������د رئ���ي�������س جم���ل�������س م���ف���و����س���ي ال��ه��ي��ئ��ة 

الكاللدة،  خالد  الدكتور  لالنتخاب،  امل�ستقلة 

الهيئة حددت موعداً لقبول تر�سح موظف  اأن 

ا�ستقالته. بعد  العام  القطاع 

و ق���ال ال��ك��الل��دة ام�����س ال�����س��ب��ت: اآخ���ر ي��وم 

القطاع  من  امل�ستقبل  املر�سح  بقبول  لل�سماح 

اأيلول  من  العا�سر   ،10/9/2020 هو  العام 

انتهاء  م��ع  اأي  ال��ع��ا���س��ر،  ي��وم  فيها  مب��ا  ال��ق��ادم 

اأيلول. العا�سر من  يوم 

االعرا�سات  تقدمي  ف��رات  موعد  حول  و 

يف م����راك����ز ع���ر����س ج������داول ال���ن���اخ���ب���ني، ق���ال 

الغري”  “على  االعرا�س  فرة  اأن  الكاللدة، 

ان��ت��ه��ت ب��االأم�����س، ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة، و ب��ق��ي فقط 

ح��ددن��ا  ال���ت���ي  و  الذات”  ع��ل��ى  “االعرا�س 
م���وع���د ان��ت��ه��اءه��ا ب��ت��ق��دمي االع����را�����س ب��دى 

حتى  اجلوازات”  و  امل��دن��ي��ة  االأح����وال  “دائرة 
ي�سادف يوم جمعة املقبل. الذي  و  اأب،   28/8
اأن ق���ان���ون االن���ت���خ���اب، ح���دد ���س��رط��اً  ي��ذك��ر 

ال��دوائ��ر  و  ال����وزارات  موظفي  و  ال���وزراء  على 

احل��ك��وم��ي��ة و ال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���س��م��ي��ة وم��وظ��ف��ي 

العربية. الهيئات 
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االنباط-عمان

ام�س  الها�سمي،  امللكي  الديوان  ُوّقعت يف 

ال�����س��ب��ت، ات��ف��اق��ي��ة اإن�����س��اء ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي 

ل��ل��ب��ذور، ب��ني اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وامل��رك��ز 

ال���وط���ن���ي ل���ل���ب���ح���وث ال�����زراع�����ي�����ة، ت���ن���ف���ي���ذاً 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

اململكة. يف  الزراعي  بالقطاع  لالهتمام 

االأ�سول  جمع  اإىل  البنك  اإن�ساء  ويهدف 

ال����وراث����ي����ة ل�����الأن�����واع ال����ربي����ة وال�������س���الالت 

االق���ت�������س���ادي���ة، وح����ف����ظ ب���ع�������س االأ�����س����ول 

كذلك  والبعيد،  القريب  املدى  يف  الوراثية 

بحفظها  اخلا�سة  البحثية  اخلطط  و�سع 

امل��واد  وت��وف��ري  العلمية،  ال��ط��رق  با�ستخدام 

ال���وراث���ي���ة وامل���ع���ل���وم���ات ال����الزم����ة ل��ربام��ج 

ال���رب���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة، وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات 

اخل���ا����س���ة ب���امل�������س���ادر ال���وراث���ي���ة م���ع ب��ن��وك 

ذات  واملنظمات  واالأجنبية  املحلية  اجلينات 

الوراثية. باالأ�سول  اخلا�سة  العالقة 
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االنباط-عمان

ق�����ال وزي������ر ال�����دول�����ة ل���������س����وؤون االع�����الم 

ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اأجم���د 

العمل  �سال�سل  ا�ستدامة  جلنة  اإن  الع�سايلة 

بح�سور  اأنهت  ال��وزاري��ة  والتوريد  واالإن��ت��اج 

املركز  ك��ورون��ا يف  اأزم���ة  ع��ن خلية  م��ن��دوب��ني 

اجتماعا  االأزم����ات  واإدارة  ل��الم��ن  ال��وط��ن��ي 

خ���الل  ومت  ال�����������وزراء،  رئ���ا����س���ة  يف  م����ط����وال 

على  الوبائية  احلالة  ا�ستعرا�س  االجتماع 

م�����س��ت��وى ال���وط���ن وامل��ح��اف��ظ��ات، وع����دد من 

ال�ساخنة. املناطق 

االإج��راءات  بع�س  حتديد  اأنه  مت  واأ�ساف 

ال���ف���وري���ة ال���ت���ي ���س��ن��ع��ل��ن��ه��ا ت��ب��اع��ا ا���س��ت��ج��اب��ة 

اأع�������داد االإ����س���اب���ات  ل���ل���ت���ط���ورات امل��ق��ل��ق��ة يف 

ك����م����ا مت حت����دي����د جم���م���وع���ة  وم����واق����ع����ه����ا، 

اإج��������راءات اح����رازي����ة اأخ�����رى ت��ت��ج��ه ال��ن��ي��ة 

اإىل ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ح��دود ن��ه��اي��ة ه���ذا االأ���س��ب��وع 

احلايل، يف حال ا�ستمرت احلالة الوبائية يف 

ن�سهده. الذي  املقلق  التطور 

ل��ع��دم فر�س  ال��ت��وج��ه  اأن���ه ويف ظ��ل  وب���ني 

ح��ظ��ر ���س��ام��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، ن��ظ��راً 

واقت�ساديا،  اجتماعيا  ال�سلبية  النعكا�ساته 

الوباء. مع  التكيف  على  قدرتنا  وحت�ّسن 

ال���ق���ط���اع���ات  ف���ت���ح  م�����س��ف��وف��ة  اأن  واأك�������د 

و�سعت  التي  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  والتعامل 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى وط��ن��ي يف ح���زي���ران امل��ا���س��ي، 

اأك���رث  اإىل م��رح��ل��ة  ال���ع���ودة  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي 

خ����ط����ورة، يف ظ���ل م���ا ���س��ج��ل م���ن اإ����س���اب���ات 

حتديثها  يتم  االأ�سبوع،  مدار  على  مراكمة 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ة واالأل���وي���ة وامل���دن، 

امل�ستوى  اإىل  االنتقال  يتم  لن  فاإنه  بالتايل، 

واإمنا  الفرة،  هذه  اخلطورة" يف  "متو�سط 
���س��ي��ت��م ف��ر���س اإج������راءات ع���زل وح��ظ��ر على 

فقط. ال�ساخنة  املناطق  م�ستوى 

من  عدد  ت�سجيل  ظل  ويف  اأنه  اإىل  واأ�سار 

كني�سة يف  بكورونا بني م�سِلّني يف  االإ�سابات 

من  اعتبارا  �سيتم  فاإنه  االأ�سرفية،  منطقة 

كنائ�س  يف  االأح��د  ي��وم  قدا�س  تعليق  االأح��د، 

كاإجراء  الزرقاء،  وحمافظة  عّمان  العا�سمة 

اح������رازي حل��م��اي��ة امل�����س��ل��ني، ي��ت��م ت��ك��ث��ي��ف 

االأ�سرفية،  منطقة  يف  املوجهة  الفحو�سات 

منطقة  يف  االحرازية  االإج��راءات  وت�سديد 

امل��ت��ع��ارف عليه  االأ���س��رف��ي��ة وحت���دي���دا احل���ي 

االأرمن. بحي 
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االنباط-عمان

االأردين  االإ�����س����الم����ي  ال���ب���ن���ك  ح�������س���د   

لعام  االأردن  يف  اإ�سالمي  بنك  اأف�سل  جائزة 

 The جملة  من  ال�سابعة  للمرة   2020
ت�����س��در  ال���ت���ي  ال���ربي���ط���ان���ي���ة   Banker

 Financial Times جم��م��وع��ة  ع��ن 

واال�ستثمار  البنوك  جمال  يف  واملتخ�س�سة 

املجلة  متنحها  والتي  الدويل  امل�ستوى  على 

يف  دول��ة  كل  م�ستوى  على  املتميزة  للبنوك 

كل عام.

ال�����س��ادر ع��ن املجلة  ال��ت��ق��ري��ر  اك���د  ح��ي��ث 

ال��ب��ن��ك  ان  ح����زي����ران  ���س��ه��ر  م����ن  االأول  يف 

اإ�سالمي  بنك  اكرب  يعد  االردين  اال�سالمي 

يف االأردن وثالث اكرب بنك اردين من حيث 

باجلائزة. الفوز  هذا  ا�ستحق  االأ�سول 

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط - خليل الفرايه

رع������ى رئ����ي���������س ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

ن��اي��ف احمد  امل��ه��ن��د���س  االأق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة 

ب��خ��ي��ت االح���ت���ف���ال ال��ت��ك��رمي��ي ال�����ذي اأق��ام��ت��ة 

م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإذاع���ة 

����س���وت ال��ع��ق��ب��ة ل��ت��ك��رمي امل����دار�����س وامل��ع��ل��م��ني 

ال��ف��ائ��زي��ن مب�����س��اب��ق��ة اف�����س��ل م��در���س��ه وم��ع��ل��م 

تربية  مديرة  بح�سور  بعد  عن  بالتعليم  ق��ام 

من  وجمهور  العيدي   رابعة  الدكتورة  العقبة 

واملعلمات  املعلمني 

بخيت  املهند�س  خاطب  احلفل  ب��داي��ة   ويف 

با�سمى  اتقدم  ان  ا�سمحو ىل   : قائال  احل�سور 

اآي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات الأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا 

مم���ن ح��ق��ق��وا ال��ن��ح��اح وال���ت���ف���وق يف ال��ث��ان��وي��ة 

م��ق��درا وم��ث��م��ن��ا للربية   ، ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ع��ام��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م دوره����ا ال��ك��ب��ري يف ع��ق��د االم��ت��ح��ان 

واإع�������الن ال���ن���ت���ائ���ج  ب��ت��م��ي��ز وجن������اح رغ�����م ك��ل 

الظروف 

واأ����س���اف رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة اخل��ا���س��ة 

 “ م��دار���س ومعلمني  م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن  خم��اط��ب��ا 

االإعداِد  نتيجُة  اإنه  للنجاح  اأ�سراٌر  لي�سْت هناَك 

اجلاد  والعمِل 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  23 / 8 / 2020 

الجغبير: كورونا خلقت حالة من الضبابية واستمرار اغالق المطار لم يعد مقبوال

 الكاللدة يكشف تاريخ آخر موعد الستقالة مرشحي القطاع العام

 المستقلة لالنتخاب وراصد ينفذان عملية انتخابية تجريبية

 عيد ميالد الملكة نور يصادف اليوم

التربية: إصابة معلنة لطالبة بفيروس كورونا 
في احدى المدارس المهنية بالعاصمة  

 إغالق 8 منشآت تجارية 
ومخالفة 15 شخصًا في الزرقاء  

تعزيز مشاركة الشباب في 
االنتخابية العملية 

مالك خضر تخط كتاب »قفل 
مجموعة قصصية« 

االنباط-عمان

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اكد 

اإع��ادة  اأه��م��ي��ة  على  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

للمملكة،  ال��ق��دوم  يف  ل��ل��راغ��ب��ن  امل��ط��ار  ف��ت��ح 

ت���دف���ق  ي���ع���ي���ق  امل�����ط�����ار  اغ�������اق  ان  م���ع���ت���را 

اال�ستثمارات اىل االأردن.

مقيمن  ع��رب  م�ستثمرين  ان  اىل  واأ���س��ار   

يف اململكة غري قادرين على العودة اىل االأردن 

ان  امل��ط��ار، يف ح��ن  اغ���اق  قبل  �سفرهم  اث��ر 

يف  يرغبون  امل�ستثمرين  م��ن  العديد  هنالك 

ال���ق���دوم اىل امل��م��ل��ك��ة ل��اط��اع ع��ل��ى ال��واق��ع 

دون  يحول  املطار  اغاق  ان  اال  اال�ستثماري، 

ذلك.

ع��ل��ى  ال����ي����ة حت����اف����ظ  اإي�����ج�����اد  ودع�������ا اىل 

ال  ح��ن  يف  وال�سحية،  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج�����راءات 

تعمل على تعطيل حركة القادمن للمملكة.

ول���ف���ت امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري يف ت�����س��ري��ح 

ال�����س��ن��اع��ّي��ة  ال�������س���رك���ات  ان  اىل  �����س����ح����ايف، 

االآالت  يف  امل�ستمر  التحديث  عملها  يتطلب 

املتطلبات  مل��واك��ب��ة  وذل���ك  ل��دي��ه��ا  وامل��اك��ي��ن��ات 

وح��اج��ة االأ����س���واق، اإال ان اغ���اق امل��ط��ار حال 

ا�ستقدام  او  ج��دي��دة  م��اك��ي��ن��ات  ا���س��ت��رياد  دون 

التطوير  ل��غ��اي��ات  امل��م��ل��ك��ة  خ���راء م��ن خ���ارج 

والتحديث.

ت��وا���س��ل��ت مع  ون����وه اىل ان ع���دة م�����س��ان��ع 

االأردن لبث �سكواها حول عدم  غرفة �سناعة 

وتطوير  لت�سغيل  خراء  ال�ستقدام  مقدرتها 

وحتديث االالت لديها ب�سبب اغاق املطار.

احلكومة  ان  على  التاأكيد  اجلغبري  واأع��اد 

اآلية يف احلفاظ على ال�سامة  يجب ان جتد 

باإغاق  العامة  امل�سالح  اإيقاف  دون  ال�سحية 

املطار.

ب�سكل  امل�سافرين  ي�ستقبل  العامل  ان  وقال 

وال�سامة  ال�سحة  على  يحافظ  ول��ك��ن  ع��ام 

���س��م��ن اإج������راءات ت�����س��اه��م يف ان�����س��ي��اب ح��رك��ة 

امل�سافرين �سمن ُمعّدالت اقل من املعتاد.

ي�سارع  ك��ورون��ا الزال  وب��اء  ان  اىل  واأ���س��ار 

ال��ع��امل ك��ك��ل دون اك��ت�����س��اف ع���اج ن��ه��ائ��ي ل��ه، 

االأم������ر ال�����ذي ي��خ��ل��ق ح���ال���ة م���ن ال�����س��ب��اب��ي��ة 

يف امل�����س��ه��د ال���ع���ام، حم���ذرا م��ن اإط���ال���ة االم��ر 

وا�ستمرار اغاق املطار.

االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

حددت  الهيئة  اأن  الكالدة،  خالد  الدكتور  لانتخاب، 

م����وع����داً ل��ق��ب��ول ت��ر���س��ح م���وظ���ف ال���ق���ط���اع ال���ع���ام ب��ع��د 

ا�ستقالته.

اآخ���ر ي��وم لل�سماح  و ق��ال ال��ك��ال��دة ام�����س ال�����س��ب��ت: 

ب���ق���ب���ول امل���رت����س���ح امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ه��و 

يوم  فيها  مب��ا  ال��ق��ادم  اأي��ل��ول  م��ن  العا�سر   ،2020/9/10

العا�سر، اأي مع انتهاء يوم العا�سر من اأيلول.

و ح����ول م���وع���د ف�����رتات ت���ق���دمي االع����رتا�����س����ات يف 

م��راك��ز ع��ر���س ج����داول ال��ن��اخ��ب��ن، ق���ال ال��ك��ال��دة، اأن 

لدى  باالأم�س،  الغري” انتهت  “على  االع��رتا���س  ف��رتة 

التي  الذات” و  على  “االعرتا�س  فقط  بقي  و  الهيئة، 

حددنا موعد انتهاءها بتقدمي االعرتا�س بدى “دائرة 

الذي  و  اأب،   8/28 اجلوازات” حتى  و  املدنية  االأح��وال 

ي�سادف يوم جمعة املقبل.

اأن قانون االنتخاب، حدد �سرطاً على الوزراء  يذكر 

الهيئات  و  احلكومية  ال��دوائ��ر  و  ال����وزارات  موظفي  و 

و  االإق��ل��ي��م��ي��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  وم��وظ��ف��ي  الر�سمية 

اأم��ان��ة عمان  اأع�����س��اء جمل�س  و  اأم��ن عمان  و  ال��دول��ي��ة 

لانتخابات  ب��ال��رت���س��ح  ال��راغ��ب��ن  االأم���ان���ة  م��وظ��ف��ي  و 

من  االق���ل  ع��ل��ى  ي��وم��اً  �ستن  ق��ب��ل  اال���س��ت��ق��ال��ة  النيابية 

املوعد املحدد لاقرتاع.

االنباط-عمان

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ن  ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  يف 

ل��ان��ت��خ��اب و����س���رك���اء ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

ل��ان��ت��خ��اب��ات  ام�����س عملية جت��ري��ب��ي��ة  ن��ف��ذت 

بالتعاون  م��ادب��ا   حمافظة  يف   2020 النيابية 

مع  مركز احلياة - را�سد وبدعم من االحتاد 

حيث  للتنمية،  اال�سبانية  والوكالة  االأوروبي 

ال�سياق  ملتطلبات  وفقاً  االنتخابات  تاأتي هذه 

العام  الوعي  وتعزيز  بتطوير  املتعلقة  املحلي 

ال��ت��ا���س��ع  للمجل�س  ال��رمل��ان��ي��ة  ب��االن��ت��خ��اب��ات 

ع�سر.

وق����ال ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال���ك���ال���دة رئ��ي�����س 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س 

روؤي��ة  مع  باالن�سجام  تاأتي  التجربة  ه��ذه  اأن 

الهيئة امل�ستقلة لانتخاب باالنفتاح والتعاون 

هذه  تاأتي  كما  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع 

امل�ستقلة  الهيئة  اإج����راءات  لتقييم  التجربة 

التحديات  اأه���م  على  لنتعرف  قبلي،  ب�سكل 

وعملت  م�سبقاً،  حلها  على  ونعمل  وامل�ساكل 

الهيئة خال هذه التجربة على تطبيق كافة 

االإجراءات ال�سحية والازمة لتنفيذ عملية 

من  الهيئة  ا�ستفادت  كما   ، والفرز  االق��رتاع 

التي  االأوىل  التجربة  من  امل�ستفادة  الدرو�س 

اأجريت يف حمافظة الزرقاء.

مدير  عامر  بني  عامر  الدكتور  وحت��دث 

م��رك��ز احل��ي��اة را���س��د اأن ه��ذا ال��ت��ع��اون ي��اأت��ي 

ا���س��ت��ك��م��ااًل ل��ل�����س��راك��ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

العملية  اإىل جت��وي��د  ي��ه��دف  ل��ان��ت��خ��اب مب��ا 

رفع  اإىل  التجربة  هذه  وت�ساهم  االنتخابية، 

ب�سرورة  خا�س  ب�سكل  ال�سباب  ل��دى  الوعي 

االنتخابية،  العملية  يف  ال�سحيحة  امل�ساركة 

وتهدف اأي�ساً اإىل قيا�س االإجراءات الرقابية 

بالو�سع  اخلا�سة  االإجراءات  مع  وان�سجامها 

ال�سحي 

على  حي  مترين  هي  االنتخابات  ه��ذه  اإن 

الكورونا  جائحة  ظ��ل  يف  االنتخابات  اإج���راء 

حتاكي  والتي  اجلديدة  للتعليمات  واختبارا 

����س���روط ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة امل���ق���رة م���ن قبل 

وعي  زي��ادة  اإىل  اأي�ساً  وتهدف  االوبئة،  جلنة 

يف  االن��ت��خ��اب��ات  اإج����راءات  يف  املحلي  املجتمع 

كافة مراحلها ليكون املواطن على دراية اأكر 

ك��وادر  م��ن  االنتخابية  العملية  حتتاجه  مب��ا 

ب�سرية واإدارية الإدارة العملية االنتخابية

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  االن����ت����خ����اب����ات  و������س�����ارك يف 

���س��اب��ات و���س��ب��اب م���ن حم��اف��ظ��ة م���ادب���ا حيث 

قوائم   4 �سمن  ومر�سح  مر�سحة   16 تر�سح 

االنتخابات  واأج��ري��ت  اف��رتا���س��ي��ة،  انتخابية 

للبنات،  الزهراءاال�سا�سية  فاطمة  يف مدر�سة 

�سباحاً   11 ال�ساعة  من  التجربة  وا�ستمرت 

العملية  يف  و���س��ارك  ظ��ه��راً،   2 ال�ساعة  وحتى 

240 ناخبة وناخب االنتخابية 

االنباط-عمان

نور  امللكة  جالة  مياد  عيد  االأح��د  اليوم  ي�سادف 

التي حر�ست على ممار�سة دورها يف اخلدمة  احل�سن 

ال�سرق  ومناطق  االردن  وتركزت جهودها على  العامة، 

وامريكا  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  وو�سط  والبلقان  االو�سط 

واإفريقيا. الاتينية 

ول����دت ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ن���ور احل�����س��ن الأ����س���رة ع��رب��ي��ة 

ام��ريك��ي��ة ا���س��ت��ه��رت ب��اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة، وحت��م��ل درج��ة 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 

احل�����س��ري م��ن ج��ام��ع��ة ب��رن�����س��ت��ون، واق��رتن��ت بجالة 

 1978 امللك احل�سن بن طال، طيب اهلل ثراه، يف عام 

الذي وافته املنية يف عام 1999.

العربي  والوطن  االردن  نور يف  امللكة  وتعمل جالة 

ع���ل���ى ق�����س��اي��ا االأم������ن االإن�������س���اين يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 

التفاهم  وتعزيز  االإن�سان  وحقوق  امل�ستدامة  والتنمية 

يف  العلمية  خراتها  جالتها  وكر�ست  الثقافات.  بن 

للتحديات  ا�ستجابة  ���س��ام��ل��ة؛  ري��ادي��ة  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر 

ال��ت��ن��م��وي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، وا���س��ه��م��ت ب��ت��اأ���س��ي�����س ورئ��ا���س��ة 

موؤ�س�سة نور احل�سن غري الربحية عام 1985 وموؤ�س�سة 

امللك احل�سن التي ان�سئت بقانون عام 1999.

وط������ورت ج��ال��ت��ه��ا ب���رام���ج امل��وؤ���س�����س��ة يف ال��ت��ف��ك��ري 

برامج  خ��ال  م��ن  االأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة  التنموي 

امل���راأة،  ال��ف��ق��ر، ومت��ك��ن  الق�ساء على  رائ���دة يف جم��ال 

وت���وف���ري ال��ت��م��وي��ل ل��ل��م�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية، وال�����س��ح��ة، 

وال���ف���ن���ون ك��و���س��ي��ل��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ب��ادل 

ب��ن ال��ث��ق��اف��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري ال��ت��دري��ب وبناء 

www. ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالآ����س���ي���وي���ة.  ال���ق���درات يف 

 nooralhusseinfoundation.org;
www.kinghusseinfoundation.org
احل�سن،  ن��ور  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  وح���ازت 

تنمية  وبرنامج  احلياة،  نوعية  حت�سن  م�سروع  ومنها 

االأ���س��رة،  ب�سحة  العناية  ومعهد  املحلية،  املجتمعات 

احلرف،  لتطوير  الوطني  وامل�سروع  اليوبيل،  ومدر�سة 

للثقافة  الوطني  وامل��رك��ز  للمو�سيقى  الوطني  املعهد 

والفنون ومتويلكم، على م�ساندة ودعم منظمات االأمم 

اإمنائية  كنماذج  االأخ���رى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 

االأو�سط. لل�سرق 

“موؤ�ّس�سة امللك احل�سن”  واأ�ّس�ست جالة امللكة نور 

- طيب  ط��ال  ب��ن  احل�سن  امللك  روؤى جالة  الإدام���ة 

االأم��ن  بتعزيز  املتمّثل  االإن�����س��ان��ي��ن  واإرث����ه  ث���راه-  اهلل 

املن�سجمة  وال��ع��امل  االأردن  يف  ال�سام  وبناء  االإن�ساين 

م��ع روؤي��ت��ه��ا. وت�����س��ع��ى امل��وؤ���ّس�����س��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��و���س��ول 

التعليمّية،  واالقت�سادّية،  االجتماعّية  للفر�س  العادل 

من  واملهّم�سن  وال�سباب،  للن�ساء  والثقافية  ال�سحّية، 

العناية  ت�سمل معهد  التي  خال موؤ�س�سة نور احل�سن 

امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية  ت��ن��م��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ب�����س��ح��ة اال����س���رة، 

ومتويلكم، باالإ�سافة اىل معهد اليوبيل، اثمار للتمويل 

واملركز  للمو�سيقى  الوطني  املعهد  اال�سامي،  اال�سغر 

الوطني للثقافة والفنون ومركز املعلومات والبحوث.

واأ����س�������س���ت م��وؤ���س�����س��ة ن����ور احل�����س��ن م��ع��ه��د ال��ع��ن��اي��ة 

من��وذج��ا  لي�سبح  وت��ط��ّور   ،1986 ع���ام  االأ����س���رة  ب�سحة 

االردن  يف  ال�سحّية  للرعاية  وتقدمّية  �سمولّية  اأك��ر 

النف�سّية،  اجل�سدّية،  ال�سحة  ت�ستهدف  التي  واملنطقة 

اململكة  اأنحاء  يف  والاجئن  لاأردنّين  واالجتماعّية 

كافة.

املعهد  ق��دم  م��رك��زا،   26 2019 وم��ن خ��ال  ع��ام  ويف 

منتفع  األ��ف   400 من  الأك��ر  وتاأهيلية  �سحية  خدمات 

مب��ا يف ذل���ك ت��وف��ري ال��ف��ح�����س وال���ع���اج ل��ف��ق��ر ال���دم ملا 

اإىل  اإ�سافة  اخلام�سة،  �سن  دون  طفل  األ��ف   11 ي��ق��ارب 

تقدمي اأكر من 33 الف خدمة �ساملة للعنف اجلن�سي 

وال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي ل��اأط��ف��ال 

االإقليمية  ال��ق��درات  بناء  يف  املعهد  وا�ستمر  والن�ساء. 

ت���اأه���ي���ل االأط����ف����ال ذوي االإع���اق���ة  وال���وط���ن���ي���ة الإع�������ادة 

والناجن من العنف والتعذيب.

التمكن  ب���رام���ج  جن���اح  ع��ل��ى  وب���ن���اًء   1999 ع���ام  ويف 

مطلع  املجتمعّية  التنمية  يف  واالقت�سادي  االجتماعي 

ال�سركة  احل�����س��ن،  ن��ور  موؤ�ّس�سة  اأط��ل��ق��ت  الثمانينات، 

االأردن���ي���ة ل��ت��م��وي��ل امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية – مت��وي��ل��ك��م- 

اجتماعية،  م�سوؤولية  ذات  متويلّية  ق��رو���س  لتقدمي 

باالإ�سافة اإىل خدمات غري مالية للمواطنن واأ�سحاب 

���ط���ة. وع���ل���ى امل�����س��ت��وى  امل�������س���اري���ع ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����سّ

يف  اال�ست�سارية  خ��رات��ه��ا  متويلكم  ق��دم��ت  االق��ل��ي��م��ي، 

واإدارة  الت�سويق  وا�سرتاتيجية  امل��ايل  التحليل  جم��ال 

عام  ويف  وال�سودان.  وم�سر  اليمن  يف  الب�سرية  امل��وارد 

االإ�سامي”،  االأ�سغر  للتمويل  “اإثمار  تاأ�س�ست   2015

مالّية  ح��ل��وال  ُت��ق��ّدم  اأ�سغر  مت��وي��ل  موؤ�ّس�سة  اأّول  وه��ي 

 ،2020 م��ت��واف��ق��ة م��ع ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��ام��ّي��ة. ويف ع���ام 

ومن خال متويلكم واثمار وبرنامج تنمية املجتمعات 

م�ستفيد  ال����ف   95 م���ن  اأك����ر  مت��ك��ن  ج����رى  امل��ح��ل��ي��ة، 

ال�سباب برامج  التحاق  اقت�سادًيا، مبا يف ذلك ت�سهيل 

يحتاجها  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ج��دي��دة  مهني  ت��دري��ب 

العمل. �سوق 

ويف عام 1984، اأن�ساأت جالة امللكة نور م�سروعا وطنيا 

امللك  ج��ال��ة  ل��ت��ويل  ي  الف�سّ باليوبيل  اح��ت��ف��ااًل  تعليميا 

احل�سن بن طال �سلطاته الد�ستورية عام 1977. وافتتح 

عام  ن��ور  امللكة  وج��ال��ة  ط��ال  ب��ن  احل�سن  امللك  جالة 

اليوبيل، موؤ�س�سة تعليمية ثانوية خمتلطة  1993 مدر�سة 

القدرات االأكادميية والقيادّية للطلبة  اإىل تطوير  تهدف 

الدرا�سّية  املنح  وت��وف��ري  واملنطقة  االأردن  م��ن  املتمّيزين 

حظاً،  االأق��ل  املناطق  من  الطلبة  على  الرتكيز  مع  لهم، 

اجتماعياً  امل�����س��وؤول��ن  ال��ق��ادة  م��ن  ج��ي��ل  تن�سئة  مهمتها 

جمتمعاتهم  يف  التحّديات  ملواجهة  اخل��اق  الفكر  وذوي 

ومواكبة التغيريات يف اقت�ساد القرن احلادي والع�سرين، 

وامل�ساهمة يف بناء اجل�سور مع العامل.

للنهو�س  تدريب  باإن�ساء مركز  املدر�سة  وجرى تطوير 

ب��امل��ع��اي��ري ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة ال��وط��ن��ّي��ة واالإق��ل��ي��م��ّي��ة م��ن خ��ال 

وتاميذ  الأ�ساتذة  مبتكرة  تدريب  وبرامج  مناهج  تطوير 

املدار�س احلكومية و اخلا�سة.

االنباط-عمان

اإ�سابة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأك���دت   

طالبة يف احدى املدار�س املهنية بالعا�سمة 

عمان بفريو�س كورونا.

واأو����س���ح���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

عنها  اأع���ل���ن  االإ����س���اب���ة  اأن  ال�����س��ب��ت:  ام�����س 

يوم  ال�سحة  لوزارة  اليومي  االإيجاز  خال 

االأربعاء املا�سي، واأن فرق التق�سي الوبائي 

17 ط���ال���ب���ة خم��ال��ط��ات  اأخ������ذت ع���ي���ن���ات ل������������

الرتوكول  تطبيق  ج��رى  فيما  للم�سابة، 

ال�سحي املتبع من خال تعطيل الطالبات 

يوما،   14 مل��دة  م��ن��زيل  حلجر  واخ�ساعهن 

املدر�سة. وتعقيم 

ال��ط��ال��ب��ات  اأن  اإىل  ال��������وزارة  واأ������س�����ارت 

م����وج����ودات ب���امل���در����س���ة يف اط�����ار ال��ت��دري��ب 

خمتلف  يف  املهنية  امل��دار���س  لطلبة  العملي 

اململكة. مناطق 

االنباط- الزرقاء  

وجت��ارة  �سناعة  مديرية  ك���وادر  اأغلقت 

ب�سبب  جتارية  من�ساآت   8 الزرقاء،  ومتوين 

11، كما  ال���دف���اع رق���م  ب���اأم���ر  ال��ت��ق��ي��د  ع���دم 

ب�����س��ب��ب ع���دم ارت����داء  15 ���س��خ�����س��اً  خ��ال��ف��ت 

خال  التجارية،  املن�ساآت  داخ��ل  الكمامات 

املا�سين. اليومن 

ام�س  البزور  عماد  املديرية  مدير  وبن 

الرقابة  تكثف  املديرية  ك��وادر  اأن  ال�سبت، 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ن�����س��اآت يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

امل��ح��اف��ظ��ة، م���ن خ����ال ج����والت ���س��ب��اح��ي��ة 

والعطل  وال�سبت  اجلمعة  واأي��ام  وم�سائية 

ال��ر���س��م��ي��ة، ���س��م��ن خ��ط��ة رق��اب��ي��ة، ل��ل��ت��اأك��د 

م��ن ال��ت��زام امل��ن�����س��اآت وامل��واط��ن��ن ب�����س��روط 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة ك�����ارت�����داء ال��ك��م��ام��ات 

وال����ق����ف����ازات، وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��ت��ب��اع��د 

ما  ح�سب  التعقيم  م��واد  وتوفري  اجل�سدي 

جاء باأمر الدفاع رقم 11.

ودع�����ا ال����ب����زور اأ����س���ح���اب امل���ن�������س���اآت اىل 

االل���ت���زام ب��ا���س��رتاط��ات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة، 

جت��ن��ب��اً ل��ل��م��خ��ال��ف��ات واإغ������اق م��ن�����س��اآت��ه��م، 

يغطي  ان  يجب  الكمامة  ارت��داء  اأن  موؤكدا 

الفم واالأنف.

 
االنباط عمان

��ل��ع وزي���ر ال�����س��ب��اب ال��دك��ت��ور ف��ار���س  اطَّ

الريزات اليوم ال�سبت، على االنتخابات 

ينفذها  التي   ،2020 النيابية  التجريبية 

م���رك���ز »احل����ي����اة را�����س����د« ب��ال��ت��ع��اون مع 

حمافظة  يف  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 

املتبعة خ��ال  االإج�����راءات  وع��ل��ى  م��اأدب��ا، 

مع  ان�سجامها  وم���دى  االق���رتاع  عملية 

م��ع��اي��ري ال�����س��ام��ة ال�����س��ح��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 

ب����اإج����راءات م��ك��اف��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

و����س���دد ال���ري���زات ع��ل��ى ����س���رورة ت��ع��زي��ز 

االنتخابية،  العملية  يف  ال�سباب  م�ساركة 

بن  التن�سيق  تعزيز  �سرورة  على  موؤكداً 

ك��اف��ة اجل��ه��ات ب��ه��دف ت��ط��وي��ر وجت��وي��د 

االنتخابية العملية 

االنباط-اجمد الكرميني

ال��ذي يت�سمن جمموعة  �سدر كتاب  »قفل » 

ق�س�سية جديدة للكاتبة ماك خ�سر حقرو�س ، 

عن دار االأيام للن�سر و التوزيع .

وتغو�س الكاتبة يف جمموعتها الق�س�سية التي 

ت�سم جمموعة ق�س�سية ، حتاكي الواقع بل تف�سر 

ال�سلوك الب�سري وما قد تخفيه بداخلها من عنف 

اأوخم���اوف، وفق جمموعة من املواقف و  وق�سوة 

االأفعال ، عر طريقة غريبة يف ال�سكل و امل�سمون 

يف اأ�سلوب خيايل لكنه حقيقي .

ك��م��ا ت��ت��ط��رق ال��ك��ات��ب��ة ع���ر ق�����س��ة ق��ف��ل التي 

اأنها  الق�س�سية  املجموعة  غ��اف  ع��ن��وان  حملت 

حتمل ال�سر ،  الذي يتطلب من القاريء املُتيقظ 

اكت�سافه ليح�سل على �سعادة اأو يتجنب �سوء قبل 

ما يقع.

ورغم اأوىل اإنتاجها » ماك خ�سر »  يف جماالت 

الق�سرية هي  الق�سة  اأن  الكاتبة  توؤمن   ، الق�سة 

االأدوات  ميتلك  م��ن  واأن  واالإب�����داع،  الفن  اأ�سا�س 

التي متكنه من تلخي�س العامل يف �سفحات قليلة، 

ميكنه اأن يدخل اأي عامل من عوامل اأدبية اأخرى 

مثل الكتابة و جت�سيد الواقع  اأو غريه، على اأن 

ميتلك التنوع والراء اللغوي الذي يجنبه تكرار 

نف�سه ، لذلك تنوعت يف االأ�سلوب  بن ن�سو�س  

اأدبية عربية من الع�سر احلديث.   .

درج��ة  على  حا�سلة  حقرو�س  خ�سر  م��اك 

ب��ك��ال��وري��و���س يف ���س��ي��دل��ة م���ن ج��ام��ع��ة ال�����س��رق 

االأو�سط .
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كو�سيلة  ي�ستخدمها  والبع�ض  النا�ض،  متناول معظم  الإجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل 

�سلبية للتطاول على الآخرين ورجمهم دون هواده لعك�ض ما بداخلهم، بدًل من الإيجابية 

مع الأ�سف؛ ويف زمن كورونا رمبا مت �سبط ذلك ملخالفة اأوامر الدفاع املتكررة:

1. و�سائل التوا�سل الإجتماعي منرب حمرتم للحوار وفهم الآخرين ل للتجني عليهم 

بغري حق اأو اإتهامهم جزافاً. 

2. اجللو�ض خلف الالبتب اأو الهواتف الذكية لنفث ال�سموم واحلديث بالألغاز ينم عن 

ترّدي منظومة القيم والأخالق والرتبية.

هذه  تربير  والأ���س��واأ  وال�سراحة،  البع�ض  عند  الوقاحة  ب��ن  يف�سل  رفيع  خيط   .3

الوقاحة بحجج واهية وكذب �سريح.

ال�سجالت  ي�ستحي، ولذلك  الأ�سف- يخاف ول  –مع  �سباب اجليل احلايل  بع�ض   .4

والردح �سمة ع�سرية.

5. قوانن اجلرائم الإلكرتونية هي الفي�سل للم�ساهمة يف تربية ال�سلوكات ال�سلبية 

عند البع�ض.

واإح���رتام  ال���راأي  ع��ن  للتعبري  ال��ق��ومي  الطريق  املنفلتة ه��ي  امل�����س��وؤول��ة ل  6. احل��رّي��ة 

الآخرين.

7. املطلوب اإ�ستخدام و�سائل التوا�سل الإجتماعي لرت�سيخ القيم الإيجابية  واحلياء 

من الآخر والت�سامح واملحبة ل املمار�سات ال�سلبية اأو التطاول على بني الب�سر. 

التطّور  بن  امل��واءم��ة  لعدم  كنتيجة  وج��اءت  علينا  دخيلة  التطاول  ثقافة  ب�سراحة: 

وود  باإحرتام  التعامل  املطلوب  كورونا  زمن  ويف  �سبابنا،  وحت�سن  املذهل  التكنولوجي 

وت�سامح وو�سطية مع الآخرين دون تطاول.  

د. محمد طالب عبيدات

 ثقافة التطاول 
في زمن كورونا

االنباط-عمان

القرطا�سية  وم�سنعي  جت��ار  نقيب  ق��ال   

قعوار:  اأ���س��رف  املكتبية  والأج��ه��زة  واملكتبات 

اإن ال���ق���ط���اع ي���ع���اين ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض 

وارتفاع  ال�سرائية  القدرة  �سعف  من  كورونا 

يتلق  ومل  وال�����س��رائ��ب،  اجلمركية  ال��ر���س��وم 

املدار�ض  اإغ��الق  اأي دعم خالل اجلائحة مع 

واجلامعات، والتخوف يف الفرتة احلالية من 

بدء العام الدرا�سي )اأون لين(.

واأ�ساف اأنه على الرغم من اأن الأ�سعار يف 

الأ�سواق اأقل من املوا�سم ال�سابقة والب�سائع 

متوفرة بكميات كبرية، اإل اأنه ل يوجد اإقبال 

�سعيفة  واحل��رك��ة  القرطا�سية،  ���س��راء  على 

جداً. ولفت اإىل اأن مو�سم العودة للمدار�ض يف 

مببيعات  القطاع  يرفد  العتيادية  الظروف 

املتو�سط،  دينار يف  120 مليون  اإىل   80 بنحو 

وي��ب��ل��غ ع���دد امل��ك��ت��ب��ات يف امل��م��ل��ك��ة ن��ح��و 2500 

معظم  عمل  يف  القرطا�سية  وتدخل  مكتبة، 

القطاعات.

وق����ال ن��ق��ي��ب جت����ار الأل��ب�����س��ة والأق��م�����س��ة 

اإن الطلب على �سراء  والأح��ذي��ة منري دي��ة: 

ال�����زي امل���در����س���ي وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه ت���راج���ع عن 

املوا�سم ال�سابقة بنحو 85 باملئة، وتبلغ قيمة 

حت�سريات التجار وامل�سنعن للزي املدر�سي 

املو�سم، موزعة بن  50 مليون دينار يف  نحو 

الزي املدر�سي ومالب�ض الريا�سة واحلقائب 

امل��در���س��ي��ة. وع����زا دي���ة ذل���ك اإىل ع���دم تيقن 

الأه��ايل من عودة املو�سم الدرا�سي، ما فاقم 

التكاليف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع،  م��ع��ان��اة 

الت�سغيلية املرتفعة و�سعف احلركة ال�سرائية 

عموماً ب�سبب تداعيات جائحة كورونا. وبن 

التجهيز عادة  ي��ب��داأون  القطاع  التجار يف  اأن 

بالزي  الأ���س��واق  ل��رف��د  تقريبا  اأ�سهر   6 قبل 

ومتعلقاته  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي  امل���در����س���ي 

ك��امل��الب�����ض ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ك��ل��ف��ة ت���ق���در بنحو 

اأ�سحاب  اأح���د  وق���ال  دي��ن��ار.  مليون  خم�سن 

املكتبات  ع���ودة  اإن  ع��ب��ي��دات:  �سليم  املكتبات 

للعمل جاءت متاأخرة، ومع ذلك فاإن عودتها 

امل�����س��اري��ف والل���ت���زام���ات  ل��ل��ع��م��ل زادت م���ن 

املرتتبة عليها، يف وقت تراجعت فيه املبيعات 

عودة  اإزاء  ال��روؤي��ة  و�سوح  ع��دم  ب�سبب  كثرياً 

الطبيعي،  ل��دوام��ه��ا  واجل���ام���ع���ات  امل���دار����ض 

بالإ�سافة اإىل اأن م�ستلزمات الدرا�سة للف�سل 

ال�سابق مل ي�ستهلكها الطلبة. وقالت املواطنة 

نائلة ح�سونة: اإنها يف مثل هذا الوقت من كل 

عام ت�سرتي لأولدها م�ستلزماتهم املدر�سية، 

حتى  الف�سل  ه��ذا  يف  �سيئاً  ت�سرت  مل  لكنها 

الآن.

اأن ل��دي��ه��ا  ���س��اه��ن  ����س���ان���درا  واأو����س���ح���ت 

ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  قرطا�سية  م�ستلزمات 

زيا  اأو  مدر�سية  حقائب  ت�سرت  ومل  الفائت، 

ب�سراء  �ستكتفي  اأنها  مدر�سيا جديدا، مبينة 

التعليم عن بعد  اأك��ان  املدر�سية �سواء  الكتب 

اأم ل.

وبينت اأروى ال�سفدي اأنها لن ت�سرتي اأية 

املدر�سي حتى  ال��دوام  م�ستلزمات قبل بداية 

تت�سح اآلية و�سكل الدرا�سة.

تقييد ساعات التجوال و حظر شامل الجمعة بالعاصمة والزرقاء 

كورونا تعود بنا الى »متوسط الخطورة«

حماد: اإلجراءات المتخذة تراعي حماية المسافرين والعاملين داخل المعابر

جابر : 29 إصابة محلية بـ »كورونا«

خالل زيارته لمعبري العمري وجابر

عزل 19 بناية في العاصمة 

االنباط-عمان

با�سم  الر�سمي  الناطق  الع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  ق��ال 

العمل  �سال�سل  ا�ستدامة  جلنة  اإن  الع�سايلة  اأجم��د  احلكومة 

والإنتاج والتوريد الوزارية اأنهت بح�سور مندوبن عن خلية 

اأزمة كورونا يف املركز الوطني لالمن واإدارة الأزمات اجتماعا 

ال�����وزراء، ومت خ��الل الج��ت��م��اع ا�ستعرا�ض  م��ط��ول يف رئ��ا���س��ة 

واملحافظات، وعدد من  الوطن  الوبائية على م�ستوى  احلالة 

املناطق ال�ساخنة.

اأن���ه  مت حت��دي��د بع�ض الإج�����راءات ال��ف��وري��ة التي  واأ���س��اف 

اأعداد الإ�سابات  �سنعلنها تباعا ا�ستجابة للتطورات املقلقة يف 

ومواقعها، كما مت حتديد جمموعة اإجراءات احرتازية اأخرى 

تتجه النية اإىل تنفيذها بحدود نهاية هذا الأ�سبوع احلايل، يف 

حال ا�ستمرت احلالة الوبائية يف التطور املقلق الذي ن�سهده.

وب����ن اأن�����ه ويف ظ���ل ال���ت���وج���ه ل���ع���دم ف���ر����ض ح��ظ��ر ���س��ام��ل 

اجتماعيا  ال�سلبية  لنعكا�ساته  ن��ظ��راً  اململكة،  م�ستوى  على 

واقت�ساديا، وحت�ّسن قدرتنا على التكيف مع الوباء.

جائحة  م��ع  والتعامل  القطاعات  فتح  م�سفوفة  اأن  واأك���د 

املا�سي،  حزيران  يف  وطني  م�ستوى  على  و�سعت  التي  كورونا 

اأك���ر خ��ط��ورة، يف ظ��ل ما  اإىل مرحلة  ال��ع��ودة  وال��ت��ي تتطلب 

�سجل من اإ�سابات مرتاكمة على مدار الأ�سبوع، يتم حتديثها 

على م�ستوى املحافظة والألوية واملدن، بالتايل، فاإنه لن يتم 

الفرتة،  ه��ذه  يف  اخلطورة"  "متو�سط  امل�ستوى  اإىل  النتقال 

واإمنا �سيتم فر�ض اإجراءات عزل وحظر على م�ستوى املناطق 

ال�ساخنة فقط.

واأ�سار اإىل اأنه ويف ظل ت�سجيل عدد من الإ�سابات بكورونا 

بن م�سِلّن يف كني�سة يف منطقة الأ�سرفية، فاإنه �سيتم اعتبارا 

من الأحد، تعليق قدا�ض يوم الأحد يف كنائ�ض العا�سمة عّمان 

يتم  امل�سلن،  اح��رتازي حلماية  ك��اإج��راء  ال��زرق��اء،  وحمافظة 

وت�سديد  الأ�سرفية،  منطقة  يف  املوجهة  الفحو�سات  تكثيف 

الأ�سرفية وحتديدا احلي  الإج���راءات الح��رتازي��ة يف منطقة 

املتعارف عليه بحي الأرمن.

ب��اق��ي  ل��ل��ح��ك��ام الإداري��������ن يف  اأن�����ه مت الإي����ع����از  ول���ف���ت اإىل 

وارتداء  التدابري الحرتازية من تعقيم،  لت�سديد  املحافظات 

للكمامات واللتزام بالتباعد يف جميع كنائ�ض اململكة.

اأن���ه اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم ال��ث��الث��اء، �سيتم متديد  و���س��دد على 

�ساعات حظر التجول يف جميع حمافظات اململكة لتكون على 

للمن�ساآت،  العا�سرة م�ساء  ال�ساعة  يبداأ احلظر  التايل:  النحو 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  للمواطنن، وحتى  ع�سرة  احلادية  وال�ساعة 

ل�ساعات  ال��ع��ودة  �ستتم  ال��رم��ث��ا  ب��ل��واء  يتعلق  وفيما  �سباحا، 

احلظر املعمول بها يف باقي املحافظات وفك عزل اللواء اعتبارا 

من يوم الثالثاء 25 اآب اجلاري، وذلك يف حال ا�ستمرت احلالة 

الوبائية بنف�ض وترية ال�ستقرار احلايل يف اللواء.

كما تتجه النية بح�سب الع�سايلة، لتنفيذ حظر �سامل يوم 

اجلمعة املوافق 28 اآب اجلاري يف كل من حمافظة العا�سمة، 

ب�سكل  اإ�سابات  ت�سجل  التي  واملحافظات  ال��زرق��اء،  وحمافظة 

مقلق ومت�سارع.

املوؤ�س�سات  يف  الداخلية  الرقابة  مديريات  تكليف  مت  فيما 

احلكومية ملتابعة اللتزام بقواعد ال�سالمة العامة والتدابري 

الح����رتازي����ة، وا���س��ت��خ��دام تطبيق اأم����ان م��ن ق��ب��ل امل��وظ��ف��ن 

واملراجعن.

اخل��ا���ض  للقطاع  ���س��واب��ط  ب��و���س��ع  ال��ع��م��ل  وزارة  و���س��ت��ق��وم 

مرتبطة بت�سديد اللتزام مبعايري ال�سحة وال�سالمة املهنية 

تطبيقا لأمر الدفاع )11( وا�ستخدام تطبيق اأمان للعاملن يف 

القطاع اخلا�ض.

املن�ساآت  جميع  على  ال��رق��اب��ة  بت�سديد  ال���س��ت��م��رار  و�سيتم 

واملطاعم للتاأكد من اللتزام ب�سروط ال�سالمة وال�سحة العامة 

والتقيد بالتدابري الحرتازية خا�سة بالتباعد والتعقيم.

خا�ض  اح��رتازي  �سحي  بروتوكول  لو�سع  العمل  ويجري 

ت�سجيل  ح��ال��ة  يف  ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  وف��ت��ح  اإغ����الق  بكيفية 

اإ�سابات.

االنباط-عمان

 تفقد وفد �سم وزير الداخلية �سالمة حماد 

الركن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  ورئي�ض 

ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي وم��دي��ر امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة 

اللواء اأحمد ح�سني، ومدير الأمن العام اللواء 

الركن ح�سن احلوامتة، اليوم ال�سبت، معربي 

العمري وجابر احلدودين، واطلعوا على اآليات 

والإج����راءات  واخل��ط��ط  داخلهما،  العمل  �سري 

املتخذة بعد ظهور حالت لفريو�ض كورونا بن 

العاملن داخلهما.

عبد  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  حماد  واأك��د 

اأف�سل  الدائم على توفري  الثاين وحر�سه  اهلل 

منا  تتطلب  للمجتمع،  والوقاية  �سبل احلماية 

الإج���راءات  كافة  ومراجعة  اجل��ه��ود  م�ساعفة 

وت��ط��وي��ره��ا وال����وق����وف ع��ل��ى ن���ق���اط ال�����س��ع��ف 

والقوة ملواجهة الوباء ومنع انتقال العدوى.

واأ�سار اإىل انه منذ ظهور عدد من الإ�سابات 

ب���ال���ف���ريو����ض ب����ن ك�������وادر وم���وظ���ف���ي م���رك���زي 

احلكومة  اتخذت  احل��دودي��ن،  وجابر  العمري 

اإج��راءات  الأمنية  والأج��ه��زة  امل�سلحة  وال��ق��وات 

على  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  لل�سيطرة  ف��وري��ة 

امل���ع���ربي���ن، وال����وق����وف ع��ل��ى ك��اف��ة الإج�������راءات 

املتخذة ومتابعة تنفيذها بحزم واإحكام.

الإج����راءات  كافة  اأن  الداخلية،  وزي��ر  واأك���د 

والعاملن  امل�سافرين  حماية  ت��راع��ي  املتخذة 

داخ����ل م��ع��ربي ال��ع��م��ري وج��اب��ر ومب���ا ي�سمن 

احلماية  درج���ات  اأق�سى  وت��وف��ري  العمل  اإدام���ة 

ق��ادة  برفقة  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  مبيناً  ال�سحية، 

للتاأكد  ت��ه��دف  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  الأج��ه��زة 

الإج����راءات، وم��دى تطبيقها على  من �سالمة 

اأر�ض الواقع، والوقوف على التحديات، وتوفري 

الحتياجات واملتطلبات الالزمة.

واو�سح حماد اأنه �سيجري وب�سكل عاجل اإعادة 

ت��اأه��ي��ل ع��دد م��ن م��راف��ق امل��ع��ربي��ن احل��دودي��ن 

التخلي�ض  وم��ك��ات��ب  ال�����س��ح��ن  ���س��اح��ات  خ��ا���س��ة 

ع��دم الخ��ت��الط بن  ب�سكل ي�سمن  واجل��م��رك 

ال��ع��ام��ل��ن وال��ق��ادم��ن وامل��غ��ادري��ن، ف�����س��اًل عن 

اأع����داد ك��رف��ان��ات احل��ج��ر ال�سحي داخ��ل  زي����ادة 

معرب ح��دود العمري وغ��ريه��ا م��ن الإج����راءات 

احلماية  �ست�سمن  ال��ت��ي  وال�����س��ح��ي��ة  الإداري������ة 

والوقاية ال�سحية للمعربين احلدودين.

وا����س���اد ح��م��اد مب�����س��ت��وى ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ع��ايل 

وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ب��ن ك��اف��ة الأج��ه��زة املعنية 

ال�سامن  ه��و  وال���ذي  املعابر احل��دودي��ة،  داخ���ل 

اإج������راءات  ات���خ���ذ م���ن  ل��ت��ط��ب��ي��ق ك���ل م���ا  الأول 

للحكام  واأوع���ز حماد  احل��دودي��ة.  املعابر  داخ��ل 

الإداري�������ن والأج����ه����زة امل��ع��ن��ي��ة ب��ع��دم ال��ت��ه��اون 

ل  ن�ساط  اأو  خمالفة  اأي  م��ع  ب��ح��زم  والتعامل 

والقواعد  املتخذة،  بالإجراءات  اللتزام  يراعي 

امل���غ���ادري���ن عرب  اأو  ال���ق���ادم���ن  ال�����س��ح��ي��ة م���ن 

املعربين احلدودين.

االنباط-عمان

ت�سجيل  جابر  �سعد  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 

منها  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   44

29 حالة حملية.

وزير  مع  �سحفي  اإيجاز  خالل  واأ�ساف، 

ال��وزراء،  رئا�سة  الإع��الم يف  ل�سوؤون  الدولة 

معرب  يف  حالتن  اإىل  توّزعت  الإ�سابات  اأن 

ال�سحي  ف��ن��ادق احل��ج��ر  م��ن   13 ال��ع��م��ري، 

2 من  1 ال�����س��ع��ودي��ة  2 ع��م��ان  )1 م��ن ق��ط��ر 

28 حملية  املتحدة(،  الوليات  7 من  تركيا 

حل��الت  خمالطن   25 منهم  العا�سمة  يف 

م���وؤك���دة و3 حت���ت ال���س��ت��ق�����س��اء، وح���ال���ة يف 

مل��وظ��ف يعمل على  امل��ف��رق وه���ي  حم��اف��ظ��ة 

حدود جابر.

يف   ، ����س���ف���اء  ح������الت   )6( ���س��ج��ل��ت  ك���م���ا 

اإج���راء  مّت  فيما  ح��م��زة،  الأم���ري  م�ست�سفى 

ي�سبح  وب��ذل��ك  خم��ربّي��اً،  فح�ساً   )8934(

اإجمايل عدد الفحو�سات التي اأجريت حتى 

الآن )737273( فح�ساً.

م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال حم����اف����ظ ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ال�����س��ه��اب، اإن���ه ج���رى ام�ض 

منطقة  يف  منها   5 بناية،   19 ع��زل  ال�سبت، 

الأ���س��رف��ي��ة وذل����ك ب��ع��د اك��ت�����س��اف اإ���س��اب��ات 

بفريو�ض كورونا فيها.

وقال ال�سهاب اإن البنايات تقع يف مناطق 

ت����الع ال��ع��ل��ي وخ���ري���ب���ة ال�������س���وق و���س��ح��اب/ 

خ�����س��اف��ي��ة ال��دب��اي��ب��ة وخ��ل��دا وم���رج احل��م��ام 

وال�سويفية  ال��راب��ع  ال���دوار  ع��م��ان/  وج��ب��ل 

الزهور وجبل اجلوفة  الب�ساتن وجبل  واأم 

وال�����س��م��ي�����س��اين وال���ب���ي���ادر وط���ل���وع امل�����س��دار 

وماركا ال�سمالية وخم�ض بنايات يف منطقة 

الأ�سرفية.

اأن��ه  �سحفي،  ت�سريح  يف  ال�سهاب  واأك���د 

ملنع  وتعقيمها  ال��ب��ن��اي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  مت 

ال�سحي  للربوتوكول  وفقاً  العدوى  انت�سار 

املعتمد.

الإج���راءات  اتخاذ  مت  اأن��ه  ال�سهاب  وب��ن 

�سرطة  دورية  وتاأمن  الالزمة  الحرتازية 

�سخ�ض  اأي  خ���روج  اأو  دخ���ول  ع��دم  ل�سمان 

التق�سي  ف��رق  تتمكن  وحتى  البنايات  اإىل 

ال��وب��ائ��ي م��ن اأخ���ذ ال��ع��ي��ن��ات، لف��ت��اً اإىل اأن 

ظهور  حتى  احلجر  حتت  �ستبقى  البنايات 

العينات. نتائج فح�ض 

 تجار: تراجع مبيعات القرطاسية 
والزي المدرسي

االنباط-عمان

ُوّق���ع���ت يف ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 

ام�������ض ال�����س��ب��ت، ات��ف��اق��ي��ة اإن�������س���اء ال��ب��ن��ك 

الها�سمية  اجلامعة  بن  للبذور،  الوطني 

واملركز الوطني للبحوث الزراعية، تنفيذاً 

ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات 

لالهتمام بالقطاع الزراعي يف اململكة.

ويهدف اإن�ساء البنك اإىل جمع الأ�سول 

ال���وراث���ي���ة ل����الأن����واع ال���ربي���ة وال�����س��اللت 

الق���ت�������س���ادي���ة، وح���ف���ظ ب��ع�����ض الأ����س���ول 

الوراثية يف املدى القريب والبعيد، كذلك 

بحفظها  اخلا�سة  البحثية  اخلطط  و�سع 

املواد  وتوفري  العلمية،  الطرق  با�ستخدام 

ال���وراث���ي���ة وامل��ع��ل��وم��ات ال���الزم���ة ل��ربام��ج 

ال���رتب���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت����ب����ادل امل��ع��ل��وم��ات 

اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��ادر ال���وراث���ي���ة م���ع ب��ن��وك 

اجلينات املحلية والأجنبية واملنظمات ذات 

العالقة اخلا�سة بالأ�سول الوراثية.

وت���ق���وم اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة مب��وج��ب 

الوطني  البنك  ب��ن��اء  بتمويل  الت��ف��اق��ي��ة، 

بنكاً  ليكون  البحثية  وملحقاته  ل��ل��ب��ذور 

��ْون خم��ت��ل��ف الأن����واع  وراث���ي���اً م��ت��م��ي��زاً ل�����سَ

بهذا  الوطنية  التطلعات  وخدمة  النباتية 

بحثية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  امل���ج���ال، 

الها�سمية،  اجل��ام��ع��ة  وط��ل��ب��ة  لأك��ادمي��ي��ي 

للموارد  ط��الل  بن  احل�سن  الأم��ري  وكلية 

الطبيعية والبيئة، وباحثي املركز الوطني 

الزراعية. للبحوث 

ور�سدت اجلامعة ميزانية لبناء البنك 

الوطني للبذور وتاأهيله على مدى ثالثة 

اأعوام، حيث �ستتاح الفر�سة اأمام اجلامعة 

ل���س��ت��خ��دام م���راف���ق ال��ب��ن��ك وال���س��ت��ف��ادة 

ودرا���س��ي��ة،  بحثية  لغايات  م��وج��ودات��ه  م��ن 

للبحوث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق 

الزراعية.

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  وق��ال 

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، رئ��ي�����ض جلنة 

م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات ج���الل���ة امل��ل��ك، 

ل��ق��اءن��ا  “اإن  الت���ف���اق���ي���ة،  ت��وق��ي��ع  خ����الل 

م��ا مت عر�سه  متابعة  ب��ه��دف  ي��اأت��ي  ال��ي��وم 

اأم�����ام ج���الل���ة امل���ل���ك ح����ول اإن�������س���اء ال��ب��ن��ك 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ذور، وت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ما 

الها�سمية  واجل��ام��ع��ة  ال��زراع��ة  وزارة  ب��ن 

�سكره  عن  معرباً  امل�سروع”،  بتنفيذ  للبدء 

لتمويلها  الها�سمية  للجامعة  وت��ق��دي��ره 

هذا امل�سروع الوطني.

واأك������د ال��ع��ي�����س��وي ع���ل���ى روؤي������ة ج��الل��ة 

للمملكة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  لتحقيق  امل��ل��ك 

التطبيقي  العلمي  البحث  رب��ط  واأه��م��ي��ة 

بالأولويات الوطنية، ومنها هذا امل�سروع.

وق����ال وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 

العلمي الدكتور حمي الدين توق، اإن هذا 

الطراز  من  وطنياً  م�سروعاً  يعد  امل�سروع 

جم���الت  يف  ت��ك��م��ن  اأه��م��ي��ت��ه  واأن  الأول، 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر، وك���ذل���ك يف 

الأمن الغذائي الوطني باملفهوم ال�سامل.

ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��ك  اأن وج�����ود  واأ�����س����اف، 

لتكثيف اجلهود  اأ�سا�سياً  للبذور يعد دافعاً 

الوطنية للرتكيز على الزراعة يف اململكة، 

وتوجيهاته  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ل���روؤى  حتقيقاً 

العلمي  البحث  رب��ط  ب�����س��رورة  امل�ستمرة 

والإنتاج. بالتطوير 

بدوره، قال وزير البيئة ووزير الزراعة 

هذا  اإن  اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور  املكلف 

امل�سروع �سيكون له الدور الأهم يف حتديد 

ال��ت��ي اع��ت��ادت عليها  الأ���س��ن��اف الأ���س��ي��ل��ة 

�سيحقق  ال����ذي  الأم����ر  الأردن����ي����ة،  ال��رتب��ة 

نقلة نوعية بالقطاع الزراعي يف اململكة.

ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��ك  اأن وج���ود  اإىل  واأ����س���ار 

اختيار  يف  ي�سهم  ل��ل��خ��ربة،  كبيت  ل��ل��ب��ذور 

ما  املنا�سبة،  الزراعية  الأ�سناف  خمتلف 

ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

باأ�سره.

وق����ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة 

اإن  احل�سبان،  يا�سن  الدكتور  الها�سمية 

جعل  ال��وط��ن��ي،  بامل�سروع  امللكي  اله��ت��م��ام 

دوراً  لها  يكون  اأن  على  حتر�ض  اجلامعة 

ر�سالة اجلامعة  اأن  امل�سروع، مبيناً  يف هذا 

ال���وط���ن  ت���ك���م���ن يف خ����دم����ة  ال���ه���ا����س���م���ي���ة 

التعليمية  واجباتها  جانب  اإىل  واملواطن، 

والتدري�سية.

وحت�����دث اأم�����ن ع����ام امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 

ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���دك���ت���ور ���س��ي��اء 

ال���دي���ن ع���رف���ة، ع���ن امل�����س��وح��ات ال��ب��ك��اري��ة 

واأه��م��ي��ة الح��ت��ف��اظ ب��ال��ن��ب��ات��ات وال��ب��ذور 

الأ�سيلة اخلا�سة بالرتبة الأردنية.

واأ�سار اإىل اأهمية البنك الوطني للبذور 

يف جم����الت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ط��وي��ري 

والتطبيقي بوجه عام.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ع������رّب رئ���ي�������ض اجل���ام���ع���ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ف����واز ال����زب����ون، عن 

امل�سروع  هذا  بتتويج  واعتزازه  فخره  بالغ 

ب�����س��ك��ل ع��ل��م��ي واإي���ج���اب���ي، م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة 

على  املحافظة  يف  للبذور  الوطني  البنك 

خمتلف  وحماية  الوطني،  الغذائي  الأمن 

الأ�����س����ن����اف ال����زراع����ي����ة م����ن الن���ق���را����ض، 

ف�����س��اًل ع��ن ت��ك��ري�����ض ال��ب��ح��ث ال��ت��ط��وي��ري 

البنك. لهذا  والتطبيقي 

للبحث  الوطني  املركز  وقال مدير عام 

اإن  نزار حداد،  الدكتور  الزراعي  والر�ساد 

ل��ل��ب��ذور ي�سهم يف  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��ك  اإن�����س��اء 

كانت  ال��ت��ي  امل�سكالت  م��ن  ال��ع��دي��د  جت���اوز 

موجودة يف ال�سابق، واملتعلقة بعدم �سيانة 

الطبيعية  ب���امل���وارد  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 

ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ����س���ي���وؤدي ه����ذا امل�����س��روع 

الزراعية  الأ�سناف  على  الوطنية  لل�سيادة 

الأردنية.

للبحوث  الوطني  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ي�سار 

لالتفاقية  ال��وط��ن��ي  املمثل  ه��و  ال��زراع��ي��ة 

ال����دول����ي����ة ل����ل����م����وارد ال����وراث����ي����ة ل���ل���غ���ذاء 

وال�����زراع�����ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة ال���ف���او م��ن��ذ 

مع  واملتوافقة  عنه  واملنبثقة   ،2002 العام 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ن��وع احل��ي��وي ل�����س��ون امل����وارد 

وا�ستغاللها  والزراعة  لالأغذية  الوراثية 

م�ستدام. ب�سكل 

توقيع اتفاقية في الديوان الملكي الهاشمي إلنشاء البنك الوطني للبذور
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االنباط-عمان

ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة االردن����ي����ة ل��ل��ب��ح��ث 

ال�سبت،  ام�س  والريادة واالبداع،  العلمي 

اجتماعا مع امل�ؤ�س�سات وال�سركاء املعنيني 

بيئية  وا�ستدامة  عمل  “فر�س  مب�سروع 

النان�  تكن�ل�جيا  منتجات  با�ستخدام 

مل��ح��ا���س��ي��ل ال���ع���ن���ب يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر 

امل�����س��روع  ب��اأه��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  املت��سط” 

والية اال�ستفادة منه.

عليه  ال��ذي ح�سلت  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

اجل��م��ع��ي��ة م���ن ب���رن���ام���ج ح��������س ال��ب��ح��ر 

م��ن االحت��اد  وامل��م���ل  املت��سط  االب��ي�����س 

ع��م��ل  ف����ر�����س  ت�����ف����ر  اىل  االوروب������������ي، 

االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  وت��ع��زي��ز  لل�سباب 

امل�ستدامة. واالقليمية  واالجتماعية 

ر�سا  ال��دك��ت���ر  اجلمعية  رئي�س  ودع���ا 

اهمية  االج��ت��م��اع، اىل  اخل���ال��دة خ��ال 

جت��ه��ي��ز ج���ي���ل ي���ت���خ���رج م����ن اجل���ام���ع���ات 

ال ي��ب��ح��ث ع���ن وظ��ي��ف��ة، امن����ا ي��ك���ن ه� 

م��ن ي��خ��ل��ق ف��ر���س��ة ال��ع��م��ل اأو ال���ظ��ي��ف��ة 

خاله  من  يخلق  عمل  واإن�ساء  وتاأ�سي�س 

يتم  ان��ه  اىل  اأخ��رى، م�سرا  فر�س عمل 

العمل االن مع احتاد اجلامعات العربية 

قبل  طالب  “ك�ر�س” لكل  هناك  ليك�ن 

التخرج ح�ل اآلية ان�ساء عمل خا�س.

اأن��ه �سيتم م��ن خال  وب��ني اخل���ال��دة 

بالتكن�ل�جيا  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  امل�����س��روع 

ال��ب��ح��ر  وم��ن��ط��ق��ة  االأردن  يف  ال��ن��ان���ي��ة 

ت��ب��ادل املعرفة  امل��ت������س��ط، ع��ر  االأب��ي�����س 

وامل���م���ار����س���ات اجل����ي����دة ب����ني امل���ؤ���س�����س��ات 

وال�����س��رك��ات  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  البحثية 

ا�ستغال  بهدف  بالبحث،  العاقة  ذات 

ب�������ذور خم���ل���ف���ات حم�������س����ل ال���ع���ن���ب يف 

ال�������س���ن���اع���ات ال�����س��ي��دالن��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ات 

الطبية.

يف  للم�ساهمة  امل�����س��روع  اأه��م��ي��ة  واك���د 

من  واالجتماعي،  االقت�سادي  التط�ير 

خ���ال ال��ت�����س��ب��ي��ك ب��ني ���س��غ��ار امل��زارع��ني 

و���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ال���س��ت��خ��دام 

التكن�ل�جيا  با�ستخدام  املخلفات،  تلك 

اإن�����س��اء  ال��ن��ان���ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اىل دع���م 

����س���رك���ات ن��ا���س��ئ��ة ����س���غ���رة وم��ت������س��ط��ة 

العلمية  املعرفة  نقل  احلجم، عن طريق 

ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ة ع���ل���ى ا����س���ن���اف ال��ع��ن��ب 

كم�سدر  العنب  ب��ذور  وا�ستغال  املحلية 

ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ن�����س��ط��ة ب��ي���ل���ج��ي��ا، وال��ت��ي 

ت��ت��ح���ل اىل م��ن��ت��ج��ات ���س��ح��ي��ة م��ب��ت��ك��رة 

ع���ن���دم���ا ي���ت���م دجم���ه���ا ب�����س��ك��ل م��ت��ن��اه��ي 

ال�سغر.

وعر اخل�الدة عن اعتزازه وتقديره 

االوروب��ي،  االحتاد  مع  القائمة  لل�سراكة 

ودع����م����ه امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ب��ح��ث وال��ب��اح��ث��ني 

م��ع��دالت  لتقليل  ال���ري���ادي���ة،  وامل�����س��اري��ع 

وه� هدف  فر�س عمل  وت�فر  البطالة 

هذا امل�سروع.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ب��ي��ن��ت م���دي���رة امل�����س��روع 

�سي�ستفاد  اأن��ه  �سعيفان،  �سباح  الدكت�رة 

من امل�سروع يف البحث العلمي والتط�ير 

النفايات،  وا�ستغال  العنب  جم��االت  يف 

وت��ط���ي��ر ت��رك��ي��ب��ات م�����س��ادات االك�����س��دة 

وا�ستخدام  النان�،  تكن�ل�جيا  با�ستخدام 

للح�س�ل على منتجات  العنب،  خملفات 

دعمها  م���ؤك��دة  لل�سحة،  مهمة  ن��ان���ي��ة 

واملت��سطة. النا�سئة  ال�سركات  الإن�ساء 

وقالت �سعيفان اإننا “نعمل من خال 

ونتبادل  دول،   8 يف  �سركاء  م��ع  امل�����س��روع 

امل�����ه�����ارات وامل����ع����رف����ة مل�����س��ل��ح��ة االب������داع 

الدخل  رفع  منظ�مة  وتط�ير  والريادة 

اللبنة  ل��ب��ن��اء  ال�����س��ب��اب،  ب���اأي���دي  واالخ����ذ 

االوىل يف م�ساريعهم اخلا�سة”.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع���ر����س م���دي���ر االب��ت��ك��ار 

واالب��������داع يف امل�������س���روع ال���دك���ت����ر خ��ال��د 

خال  امل�سروع  تنفيذ  مراحل  خري�سات، 

مع  والتن�سيق  بالتعاون  املقبلة،  اال�سهر 

الدول ال�سريكة واالحتاد االوروبي.

وت�����س��م��ن االج���ت���م���اع ال�����ذي ح�����س��ره 

ع����دد م���ن مم��ث��ل��ي امل���ؤ���س�����س��ات وامل��ع��اه��د 

مناق�سات  وامل�سانع،  وال�سركات  البحثية 

وم��داخ��ات وت��ب��ادل االأف��ك��ار ح���ل اجنع 

ال�����س��ب��ل ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن ه����ذا امل�����س��روع 

وحتقيق اهدافه.

االنباط - خليل الفرايه

رع�����ى رئ���ي�������س ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

احمد  نايف  املهند�س  اخلا�سة  االأقت�سادية 

اأقامتة  ال��ذي  التكرميي  االح��ت��ف��ال  بخيت 

اإذاع��ة  مع  بالتعاون  العقبة  تربية  مديرية 

واملعلمني  امل��دار���س  لتكرمي  العقبة  ���س���ت 

ومعلم  مدر�سه  اف�سل  مب�سابقة  الفائزين 

ق����ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ب��ح�����س���ر م��دي��رة 

ت��رب��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ال���دك���ت����رة راب���ع���ة ال��ع��ي��دي  

وجمه�ر من املعلمني واملعلمات 

ويف بداية  احلفل خاطب املهند�س بخيت 

ات��ق��دم  ان  ا���س��م��ح��� ىل   : ق��ائ��ا  احل�����س���ر 

الأبنائنا  والتريكات  التهاين  اآي��ات  با�سمى 

وب��ن��ات��ن��ا مم��ن ح��ق��ق���ا ال��ن��ح��اح وال��ت��ف���ق يف 

، مقدرا ومثمنا  العام  العامة هذا  الثان�ية 

عقد  يف  ال��ك��ب��ر  دوره���ا  والتعليم  للرتبية 

وجن��اح  بتميز  النتائج   واإع���ان  االم��ت��ح��ان 

رغم كل الظروف 

اخلا�سة  العقبة  �سلطة  رئي�س  واأ���س��اف 

ومعلمني  م��دار���س  م��ن  الفائزين  خماطبا 

نتيجُة  اإنه  للنجاح  اأ�سراٌر  هناَك  لي�سْت   “
االإعداِد والعمِل اجلاد  والتعّلِم من الف�سل 

“
تنتاُبني  ي�����ٍم  ك���لِّ  يف   : ب��خ��ي��ت  م.  وق����ال 

م�����س��اع��ٌر واأح�����س��ا���س��ي�����ٌس م��ت��داخ��ل��ٌة ُي��غ��لِّ��ُف��ه��ا 

اإح�����س��ا���ٌس ك��ب��ٌر واإمي������اٌن اأع���ظ���م، ب��اأن��ن��ا يف 

وعظمًة  �سم�خاً  ال��ق��ام��اُت  ل��ه  ُت��رف��ع  وط���ٍن 

واإج���اال... وط��ٌن، جعَل من مزاياه حمطَّ 

اأنظاِر العامِل اأجمْع، يف حربِه ال�سرو�ِس مع 

هذا ال�باِء الفتاك م�ؤكدا 

و���س��م���ِدن��ا  ب���ع��ي��ن��ا  ك���ب���ٌر،  ال����ط���َن  اإنَّ 

االأ�سدُّ  ال�ساُح  ه�  وعُينا  و�سيبقى  جميعاً، 

وقالباً،  قلباً  امل��رف������ِس  ال��زائ��ِر  بهذا  فتكاً، 

الثابت  كال�سخِر  اأق���ي��اَء  ن��ك���َن  اأن  وعلينا 

وت��ذك��روا   .... ال���ب��اُء  ه��ذا  �سيحّطُم  ال���ذي 

دائ����م����اً، اإن���ك���ْم وال�����ط����ْن، ك��ن��ُت��م وم����ا زل��ُت��م 

نرفع  ون��ح��ُن  دع���اٍء،  ك��ل  يف  معنا  حا�سريَن 

يحمينا  اأن  ت���ع���اىل،  هلل  ال�������س���راع���ِة  اأُك������فَّ 

ويحمي وَطَننا احلبيب من كلِّ مكروه.

اإننا   : قائا  للطلبة  بخيت   . م  واأب���رق  

العقبِة  منطقِة  �سلطُة  نحن  و�س�ٍق  ت�ٍق  يف 

جم��دداً،  نراُكم  الأن  اخلا�سة،  االإقت�ساديِة 

مدار�ِسُكم،  نحَ�  اخُل��ط��ى  ت�سارع�َن  واأن��ُت��م 

ب�َن يف ال�سعيِّ نحَ� ف�ساءاِتكم املجلّلِة 
َ
وتتْداأ

ب��ال��ع��ل��ِم وامل���ع���رف���ِة وال���رتب���ي���ة، وت��ت��ب��ادل���َن 

ب��احل��بِّ وال��ت��ع��اوِن  ب��ي��ن��ُك��م  االأح���ادي���َث فيما 

وال�������س���ام... ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��نٍي ت����ام، ب���اأن 

مدار�َسُكم تنتِظُرُكم ب�سغفِّ وحننِي .

���س��ل��ط��ِة  امل�����ّن�����َرِ يف  وق�������ال  : م����ن ه�����ذا 

م��ن��ط��ق��ِة ال��ع��ق��ب��ِة االق��ت�����س��ادي��ِة اخل��ا���س��ة، 

ُن��ط��لُّ ع��ل��ي��ُك��م وع��ل��ى ق��ائ��ِد ال���ط��ِن ج��ال��ِة 

املعّظم  احل�سني  اب��ِن  الثاين  ع��ب��ِداهلل  امللِك 

ح��ف��ظ��ه اهلل ورع������اه، ك���ي ن���ق���ّدَم ل���ه ع��ظ��ي��َم 

ال�سّكِر واالمتناِن، وللحك�مة  ، ولكلِّ معلٍم 

وطبيٍب وجندٍي ِ على هذا اجُلهِد العظيْم، 

اأن يبقى  اأج��ِل  ُب��ذَل بحبٍّ وتفاٍن، من  الذي 

هذه  يف  و�سعِبه  بحك�متِه  ���س��ام��داً  االأردُن 

الظروِف ال�سعبة، حمى اهلل ال�طْن قائداً، 

ر ومكروه. و�سعباً من كلِّ �سٍّ

اخلا�سة  العقبة  �سلطة  رئي�س  وحت��دث 

وق��ال  وم��ع��ل��م��ات  م��ن معلمني  امل��رب��ني  اىل 

:  ام���ا  اأن��ت��م اأي��ه��ا امل��رب���ن االأف��ا���س��ل فلقد 

م�����س��ْت االأي�����اُم م�����س��رع��ًة، وم�����س��ى ال��ف�����س��ُل 

ب��ك��لِّ م��ا فيه م��ن تقلباٍت  ال��ث��اين  ال��درا���س��ُي 

الع�سيبة  ك�رنا  جائحِة  يف  جميعاً  ع�سناها 

، م�سْت، وثابٌت واحُد  ، والتي مل تنتِه بعد 

مل يتغر، ُرغَم تقلباِته، هذا الثابُت ه� ثقُة 

فكنُتم  للطلبة،  وحمبتُكم  بكم،  احل��ك���م��ِة 

ورع���اْه،   
ُ
اهلل حفظُه  امل��ل��ِك  ج��ال��ُة  اأراَد  كما 

�ساع�ْن،  نهجِه  وعلى  ما�س�ْن،  العهِد  على 

ي����ِم  ل��ك��م يف  ���س��ي��ِدن��ا  ت���ْن�������َس����ا ر����س���ال���َة  وال 

تنتبه�ا  الأْن  اإياُكم،  خماطباً  قاَل  اإذ  املعلم، 

تن�سئِة  يف  دوِرُك��م  والأهميِة  ر�سالِتُكم،  لُنبِل 

االإن�ساِن  واالرتقاِء مب�ست�ى عقِل  االأجياِل، 

واإطاِق طاقاتِه  وتنميِة قدراتِه،  وتفكرِه، 

ليك�َن  وتاأهيلِه،  واإعدادِه  املبدعِة،  قِة  اخلاَّ

ع��ن�����س��راً ف��ع��ااًل يف ب��ن��اِء جم��ت��م��ع��ِه، وق����ادراً 

روِح هذا  وم�اكبِة  التحدياِت  على م�اجهِة 

والتط�يِر  بالتحديِث  يتميُز  الذي  الع�سِر، 

امل�ستمر.

اإْن   ، م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة  ل��ك��ل  ون�����س��ي��ح��ت��ي 

االإ���س��راَر  يجعَل  اأن  النجاِح،  يف  يرغُب  ك��اَن 

���س��دي��َق��ُه احل���م���ي���م، واخل������رَة م�����س��ت�����س��اَرُه 

احل��ك��ي��م، واحل�����ذَر اأخ�����اُه االأك�����ر، واالأم�����َل 

ماَكه احلار�س.

وه���ن���اأ  رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة اخل��ا���س��ة 

ق��ْد ح��اَن وق��ُت قطاِف    : ق��ائ��ا   الفائزين 

تتجاوزا  اأن  وا�سَتطْعُتم  وج��ه��دُك��م،  تعبُكم 

ال��ف�����س��اَء امل���ك���ايّن، حل�����س���ِل ال��ط��ل��ب��ِة على 

ال���اق��ُع  نا  ا�سطرَّ وال��ت��ي  وال��ع��ل���ِم،  امل��ع��ارِف 

احل�����ايلُّ اإىل ال��ت��ع��ام��ِل م��ع��ه��ا، م���ن خ���اِل 

التعلِّم  يف  االإلكرتونية  املن�ساِت  ا�ستخداِم 

ف��ك��ن��ُت��م احل��ري�����س��نَي م���ع وزارِة  ب��ع��د،  ع���ن 

ت��ت��ع��ّط��َل  اأن ال  ، ع��ل��ى  ال��رتب��ي��ِة وال��ت��ع��ل��ي��ِم  

ب��اع��دْت  ل���  ح��ت��ى  وال��ت��ع��ل��م،  التعليِم  ع��ج��ل��ُة 

طلبِتنا،  وبنَي  بيَنكم  اال�ستثنائيُة  الظروُف 

ف���ك���اَن ره���اُن���ن���ا ع��ل��ى وع���ِي���ُك���م، و����س���ِرُك���م، 

���ُك���م، وحم���ب���ِت���ُك���م ل�������اأردِن االأغ�����ر،  وح���ر����سِ

الأف�سَل  التكرمي  �سرَف  بذلك  فا�ستحقيُتم 

مدرا�ٍس - بالتعلم عن بعد -  على م�ست�ى 

لكم  هنيئاً  واخل��ا���س��ِة،  احلك�ميِة  امل��درا���ِس 

ون�ساأُل  العقبة،  احلبيبة  ملحافظِتنا  وهنيئاً 

اإىل  ال��ع��ام،  ه��ذا  اأبناُئنا  يع�َد  اأن  تعاىل  اهلل 

مدرا�َسُهم  ي��زي��ن���َن  وه��ْم  ال��درا���س��ة  مقاعِد 

�سم�ُس  عليهم  وُت�سرُق  البهّي،  بح�س�ِرهم 

ال��ت��ع��ّل��م وال���رتب���ي���ة يف اأح�������س���اِن ���س��رِح��ه��م 

الرتب�ي... 

والتعليم  الرتبية  مديرة  قالت  بدورها   

يف حم���اف���ظ���ة ال���ع���ق���ب���ة  ال����دك����ت�����رة راب���ع���ة 

العامل وال�طن  اأن  لي�س من �سك  العيدي  

على  وقفنا  ورعب  خ�ف  حلظة  ذات  ونحن 

اأن تع�سف  ،وك����ادت اجل��ائ��ح��ة  ق��دم واح���دة 

ب��ن��ا ،وت��ل��ح��ق��ن��ا مب���ن ن��ه�����س��ت��ه��م ب���ا رح��م��ة. 

ن��ع��م  وق��ف��ن��ا ع��ل��ى ق��دم واح���دة ، ولكننا مل 

بكل  وق��اوم��ن��ا  ح��اول��ن��ا  ،ب��ل  ك��غ��رن��ا  ت�سقط 

عن  لنعلن  وطننا  يف  ونظيفة  �سريفة  خلية 

�سرنا وثباتنا وق�ة �سكيمتنا.

 و ت��دارك��ت��ن��ا رح��م��ة م���ن رح���م���ات اهلل ، 

يف  املتقدم  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  ح�سن  وك��ان 

من  القا�سي  الظرف  ومتابعة  االأزم��ة  اإدارة 

رحمات اهلل 

واأ����س���اف���ت د. ال��ع��ي��دي  ح��ظ��ي��ن��ا يف ه��ذه 

ال��ل��ع��ب��ة امل��ف�����س��ل��ي��ة ال��ع�����س��ي��ب��ة مب��ل��ك حكيم  

االأم���ر  دقائق  على  ،ويقف  �سيء  كل  يتابع 

،ف���خ���رج���ن���ا م����ن زل�������زال ال����ك�����رون����ا ب���اأق���ل 

اخل�����س��ائ��ر يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي وخ��رج��ن��ا 

ب�سمعة دولية حت�سب لاأردن ولي�س عليه.

االأم��ر  والتعليم  الرتبية  مديرة  وقالت 

لقد   ، ب��ل��ق��اح  وينتهي  وب���اء  ي��ك��ن جم��رد  مل 

وحكمته  االن�سان  ل�سر  كبر  اختبار  ك��ان 

وق�س�ة  بق�ة  قب�س  الك�ين  احل��دث  ،فهذا 

وال�سيا�سية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  على 

واالجتماعية يف العامل ،وبكل تاأكيد مل ينج 

الغادر    ع�سفه  من  والتعليم  الرتبية  قطاع 

ال��ع��ق��ب��ة ج��اء  ان���ه ويف  ال��ع��ي��دي  واأك�����دت د. 

روؤى  تنفيذ  يف  فالتناغم  م�ستحقا  النجاح 

م�سافة  فر�سا  منحنا  الها�سمية  قيادتنا 

رائعة  حا�سنة  ال�سعبي  والتكاتف   ، للنجاح 

اجلائحة  خ��ال  ح��راك��ه��ا  دفء  ا�ست�سعرنا 

،وهنا اأذكر املبادرة اجلميلة من اإذاعة فتية 

ب��رن��ام��ج حديث  خ��ال  م��ن  العقبة  ،اإذاع����ة 

من  االوىل  امل�سابقة  ه��ذه  واط��اق  املدينة 

ن�عها لتكرمي املدار�س واملعلمني املتميزين 

وق��ال��ت ال��ع��ي��دي : مل ت��ن��ت��ه اجل��ائ��ح��ة ، 

،اأو  ���س��دة  اأق��ل  ثانية  مب���ج��ة  �ستع�د  ورمب��ا 

رحمات  اإىل  �سنعت�سم  ،ولكننا  ثاأثرا  اأكر 

،و�سنعالج  الها�سمية   قيادتنا  وحنكة  اهلل 

ظ��رف��ن��ا م���ن خ���ال م���ا ت���راك���م ع��ن��دن��ا من 

،ول��ن  �سننجح  ،وك��ع��ادت��ن��ا  خ���رات وم��ع��ارف 

ن�سمح لهذه العا�سفة اأو اجلائحة اأن تربك 

اأقدامنا .

واأ������س�����ادت م����دي����رة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

واالمنية  الر�سمية  االأج��ه��زة  كافة  بتعاون 

مع  الفعال  ودوره���ا  العقبه   يف  واخل��دم��ي��ة 

والتعليم  الرتبية 

���س��ل��م رئ��ي�����س �سلطة  ن��ه��اي��ة احل��ف��ل   ويف 

ال���ع���ق���ب���ة اخل����ا�����س����ة وم����دي����ري����ة ال���رتب���ي���ة 

وال���ت���ع���ل���ي���م اجل������ائ�����ز وال���������س����ه����ادات ع��ل��ى 

عدد  و  واملعلمني  امل��دار���س  من  م�ستحقيها 

من اجلهات الداعمة و ممثلني عن و�سائل 

بالعقبة. املحلية  االعام 

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

اأن ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات االل��ت��ح��اق  ال��ع��ل��م��ي 

يف ال��رن��ام��ج امل������ازي م���ن اخ��ت�����س��ا���س 

واالآلية  للم�عد  وفقاً  املعنية  اجلامعة 

التي حتددها.

ال�سبت،  ال���زارة يف بيان ام�س  ودعت 

ال���ط���ل���ب���ة ال����راغ����ب����ني ب����االل����ت����ح����اق يف 

الرنامج امل�ازي اإىل مراجعة اجلامعة 

مبا�سرًة اأو زيارة م�قعها االإلكرتوين.

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن وزي����ر  وق���ال���ت: 

وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي اأ������س�����در ت��ع��م��ي��م��اً 

ل��ل��ج��ام��ع��ات االأردن���ي���ة ال��ر���س��م��ي��ة ب��ع��دم 

اإع��������ان ق�����ائ����م ال���ط���ل���ب���ة امل���ر����س���ح���ني 

للقب�ل يف الرنامج امل�ازي باجلامعات 

ق��ائ��م��ة  اإع��������ان  ب���ع���د  اإال  ال���ر����س���م���ي���ة 

 /2020 اجلامعي  للعام  امل�حد  القب�ل 

التعميم  اأن  ال����زارة  واأو���س��ح��ت   .2021

ج���اء جت��ن��ب��ا الإرب�����اك ال��ط��ل��ب��ة وت��ف��ادي��ا 

التي قد حتدث عند  املالية  لاإ�سكاالت 

االن�سحاب  ثم  الر�س�م  ودفع  الت�سجيل 

من الرنامج بعد اإعان قائمة القب�ل 

امل�حد.

االنباط-عمان

 دعت دائرة مراقبة ال�سركات اإىل تفعيل 

مل  التي  لل�سركات  االإلكرتونية  احل�سابات 

تفعل ح�ساباتها حتى االآن بهدف اال�ستفادة 

من اخلدمات االإلكرتونية املتاحة.

ال�سبت،   hls ب��ي��ان  يف  ال���دائ���رة  وذّك�����رت 

ال�سركات التي مل تفعل ح�سابها االإلكرتوين 

بذلك الإجناز  القيام  ب�سرورة  تاريخه  حتى 

من خال اخلدمات  اإلكرتونياً  معاماتهم 

البيانات  اإي��داع  ومنها  املتاحة،  االإلكرتونية 

املالية واحل�س�ل على ال�سهادات وامل�سدقات. 

وقالت: اإنها م�ستمرة باأمتتة كامل خدماتها 

مزاولة  ال�سركات  على  ي�سهل  ما  اإلكرتونياً 

اأعمالها.

ك����م����ا دع�������ت ال�������دائ�������رة ال���������س����رك����ات اإىل 

ال��ت��ف��ع��ي��ل م���ن خ����ال امل����ق���ع االإل����ك����رتوين 

 )https:www .ccd .gov .jo (

اختيار  ثم  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  واختيار 

وتعديل  واإن�ساء  القائمة،  ال�سركات  خدمات 

االإلكرتوين،  النم�ذج  وتعبئة  جديد  ح�ساب 

واإرف����اق ال���ث��ائ��ق، وب��ع��د االإر���س��ال احل�س�ل 

على رقم الطلب.

وطلب البيان من ال�سركات مراجعة دائرة 

امل�ستخدم  ا�سم  ال�ستام  ال�سركات  مراقبة 

وكلمة املرور، والت�قيع على من�ذج اال�ستام 

من قبل رئي�س جمل�س االإدارة اأو رئي�س هيئة 

املديرين اأو املدير )لل�سركات التي تدار من 

قبل مدير، اأو املف��س بالت�قيع عن �سركات 

با�ستام  املف��س  اأو  والت��سية،  الت�سامن 

ا����س���م امل�����س��ت��خ��دم وك���ل���م���ة امل�������رور مب���ج��ب 

تف�ي�س خطي م�سادق على �سحة الت�قيع 

من كاتب عدل اأو حمام(.

واك�������د ال����ب����ي����ان احل����ر�����س ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل 

اخل�����دم�����ات االإل����ك����رتون����ي����ة وت���ع���زي���ز ع��م��ل 

ال�سركات واملحافظة على حماية بياناتها.

 حملة رش شاملة بمناطق االغوار 
لمكافحة البعوض والذباب المنزلي

 وزير الزراعة يبحث الخطة الوطنية للتنمية الزراعية

 مشروع بين الجمعية األردنية للبحث العلمي واالتحاد االوروبي لخلق فرص عمل للشباب

 التعليم العالي: تقديم طلبات البرنامج الموازي من اختصاص الجامعة المعنية

 مراقبة الشركات تدعو لتفعيل حسابات الشركات اإللكترونية

 في حفل اقامته العقبة الخاصة ومديرية التربية لتكريم الفائزين بمسابقة »التعلم عن بعد« 

بخيت : نجاحكم نتيجة العمِل الجاد والتعّلِم من الفشل رغم كل الظروف
العيدي:نجاحنا  في العقبة جاء مستحقا في تنفيذ رؤى قيادتنا الهاشمية    

االنباط- االغوار

ال�سبت،  ام�س  ال��زراع��ة  وزارة  با�سرت   

ووزارة  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

مكافحة  حملة  بتنفيذ  امل��ح��ل��ي��ة،  االدارة 

امل��ن��زيل وال��ب��ع������س م��ن منطقة  ال���ذب���اب 

فحل  طبقة  منطقة  حتى  جن�با،  ال���زارة 

اأي��ام،   6 ملدة  احلملة  ت�ستمر  حيث  �سماال، 

80 اآلية زراعية. ومب�ساركة 

وق���ال وزي���ر ال���زراع���ة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت���ر 

�سالح اخلراب�سة ، اإن احلملة ت�ستمل على 

ال��ر���س ب��امل��ح��ال��ي��ل امل��ائ��ي��ة وال��ت��دخ��ني، يف 

جميع ب�ؤر تكاثر الذباب املنزيل يف مكبات 

ال���ن���ف���اي���ات، واك�������ام ال�����س��م��اد ال��ع�����س���ي، 

وح��ظ��ائ��ر االغ���ن���ام، وال���ط���رق ال��زراع��ي��ة، 

ال�سكنية. باالأحياء  املحيطة  واملناطق 

اإن ه���ذه احل��م��ل��ة  وا����س���اف اخل��راب�����س��ة 

تاأتي تزامنا مع البدء للتح�سر للم��سم 

الع�س�ي،  ال�����س��م��اد  وا���س��ت��خ��دام  ال���زراع���ي 

لتكاثر  املف�سلة  البيئات  من  يعتر  الذي 

من  ا�سبح  االأم���ر  ه��ذا  اأن  مبينا  ال��ذب��اب، 

خ�س��سا  للم�اطنني،  املزعجة  الق�سايا 

ت��ع��م��ل وزارة  يف م��ن��اط��ق االغ������ار، ل��ذل��ك 

الزراعة على املكافحة ال�ساملة ويف جميع 

ل�سمان  ال�قت،  وبنف�س  االغ���ار  مناطق 

اف�سل. نتائج 

ال����زارة معنية  ان  ال���زي��ر على  و���س��دد 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ر ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ام��ة 

ت�ؤثر  التي  امل����اد  ور���س��د  البيئي  ال��سع 

اأن��ه  اىل  م�سرا  امل��ن��اط��ق،  جميع  يف  عليه 

مت ت�زيع دوريات ثابتة يف معظم مناطق 

غر  ال�سماد  ا�ستخدام  من  للحد  اململكة، 

على  كبر  ب�سكل  ي�ساعد  وال���ذي  املعالج 

والبع��س. انت�سار احل�سرات 

اإىل  امل�������زارع�������ني  اخل����راب���������س����ة  ودع��������ا 

ا���س��ت��خ��دام ال�����س��م��اد ال��ع�����س���ي امل��ع��ال��ج يف 

م��زارع��ه��م للحد م��ن من��� وان��ت�����س��ار ه��ذه 

احل�سرات.

االنباط-عمان

 بحث وزير البيئة وزير الزراعة املكلف الدكت�ر 

ال��زراع��ي،  ال�سراكة  جمل�س  مع  اخلراب�سة  �سالح 

اال�سرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة  ال�سبت،  ام�س 

ال�طنية للتنمية الزراعية 2025/2020.

وق���ال اخل��راب�����س��ة اإن اول����ي���ات اخل��ط��ة ت�سمل 

تنظيم واإع���ادة هيكلة القطاع الزراعي من خال 

والتعاونيات  واالأن�����س��ط��ة  امل���زارع���ني  عمل  تنظيم 

الزراعية  احلك�مية  اخلدمات  وتط�ير  الزراعية 

جلهة  املخاطر  اإدارة  �سندوق  خ��دم��ات  وحت�سني 

تنظيم ع��م��ل ال��ق��ط��اع وال��ن��ه������س ب���ه. ودع����ا اإىل 

ا���س��ت��خ��دام ال���زراع���ة ال��ذك��ي��ة ورق��م��ن��ة ال��ق��ط��اع من 

الزراعية  اخل��دم��ات احلك�مية  كفاءة  رف��ع  خ��ال 

بالرقمنة  املعرفة  ون�سر  ال��ق��درات  وبناء  الرقمية 

الزراعية واإدخال التكن�ل�جيا الزراعية احلديثة، 

وتط�ير نظم االإنتاج النباتي واحلي�اين وتط�ير 

الزراعية  التكن�ل�جيا  جم��ال  يف  ال��ق��درات  وب��ن��اء 

احل��دي��ث��ة، ا���س��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ب��ح���ث ا���س��ت��خ��دام 

االإن��ت��اج  ل��زي��ادة  احلديثة  ال��زراع��ي��ة  التكن�ل�جيا 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال������روة احل���ي����ان���ي���ة. ون��اق�����س 

الل�ج�ستية  ال��ع��م��ل��ي��ات  �سل�سلة  ت��ط���ي��ر  املجل�س 

م��ن خ��ال زي���ادة ك��ف��اءة نظام الت�س�يق ال��زراع��ي، 

وتط�ير وان�ساء من�ساآت التخزين املرد للمنتجات 

الزراعية، وتط�ير وحتديث النقل الري واجل�ي 

التحتية  البنية  وت��ط���ي��ر  ال��زراع��ي��ة،  للمنتجات 

للمخترات وبنية اخلدمات الل�ج�ستية يف قطاع 

القائمة  ال��زراع��ي��ة  ال�سناعات  و�سل�سلة  النخيل، 

على املدخات املحلية من خال تط�ير �سا�سل 

القيمة لل�سناعات الزراعية وال�سناعات واملنتجات 
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كان اهلل يف عون وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف الدكتور �شالح اخلراب�شه، فقد توىل حقيبتني 

الوزير من  �شيغري  للت�شاوؤل: كيف  الزراعة وهو ما يدفعنا  البيئة ووزارة  وزارة  بالفعل،  ثقيلتني 

الآليات املتبعة داخل كل وزارة بحيث يحقق ما يتطلع اإليه املواطن ب�شفة خا�شة والدولة على وجه 

العموم؟

ل �شك يف اأن الوزير قد و�شع لها من اخلطط والإجراءات التنفيذية مبا ي�شمن - بعد توفيق 

اهلل - حتقيقه، خا�شة اأن الوطن مير مبرحلة �شعبة يف ظل جائحة كورونا ، وهو ما يتطلب م�شاعدة 

وتعاون من قبل الإدارات الداخلية يف كل وزارة.

البيئة( والتي ا�شبحت الن  الإدارات يف )وزارة  اأحت��دث عن دور بع�ض  ال��زاوي��ة �شوف  يف ه��ذه 

م�شوؤوليات البيئة اىل جانب الزراعة كبريه جدا، وعلى اجلميع امل�شاندة وامل�شاعدة ، ودور املديريات 

البيئية يجب ان يكون وا�شح وف��ق خطط يتم الإع��ان عنها والل��ت��زام بتقدمي كل ما هو مفيد 

وي�شاهم يف اطاع املواطن الردين على الواقع البيئي عرب خمتلف قنوات التوا�شل الجتماعي، 

والتي يجب اأن تواكب جمريات الأح��داث با�شتمرار.. ول يخفى على اجلميع اأهمية )تويرت( يف 

التوا�شل مع امل�شتفيدين والتعاطي مع الباغات وال�شكاوى ون�شر الأخبار الهامة للمواطنني. فا 

يعقل ان تكون هذه املن�شات معطلة اأو متاأخرة يف نقل الأحداث ؟! على �شبيل املثال: من�شة )تويرت( 

يف وزارة البيئة اأخر اأخبارها هي كلمة معايل الوزير مبنا�شبة يوم البيئة العاملي بتاريخ 2/6/2020م 

؟! ..

كما اأن الغريب الوزارة لديها موقعني على نف�ض املن�شة ومربوطة مبوقع الوزارة الر�شمي ؟!

نطالب جميع الإدارات بالعمل والتعاون، واإل كيف يحق لنا اأن نطالب معايل الدكتور �شالح 

اخلراب�شه باأن ينجز ويبدع اأو يوؤثر اإيجابا يف وزارة البيئة، والظروف جتري يف الجتاه املعاك�ض لها، 

) األقاه يف اليم مكتوف اليدين وقال له اإياك اإياك اأن تبتل باملاء( ..

اخللل  مكامن  على  ال�شوء  ت�شليط  اإل يف  اأرغ��ب  فا  نقدي،  البع�ض من  يتح�ش�ض  األ  اأمتنى 

لتداركها والعمل على اإ�شاحها، ول اأ�شكك بالنوايا الطيبة لأغلب العاملني يف وزارة البيئة ، فهم 

من اأ�شحاب اخلربة واملخت�شني يف خمتلف القطاعات البيئية.

ول �شيء يف اأيدينا �شوى اأن نقول : كان اهلل يف عونك يا دكتور �شالح اخلراب�شة على حتمل الأمانة 

، ونقول “للمعنيني” ل تلحقوا بنا لومكم عندما تلم�شون جهل الأجيال القادمة .

سامر نايف عبد الدايم

 د.صــالح الخرابشه .. 
كان اهلل في عونك

مجلة The Banker: البنك اإلسالمي األردني أفضل 
بنك إسالمي في األردن لعام 2020

أورانج األردن تكّرم أوائل التوجيهي للعام 2020
استمرارًا لنهجها الداعم للمتفوقين والشباب

االنباط-عمان

جائزة  الأردين  الإ�شامي  البنك  ح�شد 

 2020 لعام  الأردن  يف  اإ�شامي  بنك  اأف�شل 

 The Banker للمرة ال�شابعة من جملة

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��در ع���ن جم��م��وع��ة 

واملتخ�ش�شة   Financial Times
امل�شتوى  على  وال�شتثمار  البنوك  جمال  يف 

ال�������دويل وال����ت����ي مت��ن��ح��ه��ا امل���ج���ل���ة ل��ل��ب��ن��وك 

املتميزة على م�شتوى كل دولة يف كل عام.

يف  املجلة  عن  ال�شادر  التقرير  اكد  حيث 

الأول من �شهر حزيران ان البنك ال�شامي 

الأردن  يف  اإ�شامي  بنك  اك��رب  يعد  الردين 

وث��ال��ث اك��رب بنك اردين م��ن حيث الأ���ش��ول 

ب���اجل���ائ���زة  لتحقيقه  ال���ف���وز  ه����ذا  ا���ش��ت��ح��ق 

للم�شاركة  امل���ح���ددة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ل��م��ع��اي��ري 

باجلائزة من حيث النمو يف املوؤ�شرات  املالية 

واللتزام  والتميز يف  تطبيق ال�شمول املايل 

وخدمة  واملنتجات   اخل��دم��ات   يف  والبتكار 

العماء واطاق مبادرات الطاقة اخل�شراء 

خ���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع وال���ب���ي���ئ���ة،  ح��ي��ث ارت��ف��ع 

اىل  لي�شل   %9.1 بن�شبة  البنك  دخ��ل   �شايف 

54.3  مليون دينار وارتفع اجمايل الأ�شول 

بن�شبة  املقيدة  ال�شتثمار  مبا فيها  ح�شابات 

دي��ن��ار يف  م��ل��ي��ار   5 ح���وايل  اىل  لت�شل   %7.6

ع����ام 2019 م���ع ارت���ف���اع ن�����ش��ب��ة ك��ف��اي��ة راأ�����ض 

العائد  وارت���ف���اع    %24.33 اىل  لت�شل  امل���ال 

 %13.3 اىل   لي�شل  امل�شاهمني  ح��ق��وق  على 

ال�شابق وحت�شنت ن�شبة  العام  13% يف  مقابل 

ال���دي���ون غ���ري ال��ع��ام��ل��ة ل��ل��ب��ن��ك ل��ت�����ش��ل اىل 

كما  ال�شابق،  ال��ع��ام  يف   %4.2 مقابل   %3.97

بنك  اول  الأردين   ال���ش��ام��ي  ال��ب��ن��ك  ي��ع��د 

ال�����ش��خ��ان��ات واخل��اي��ا  اردين ي��ق��دم مت��وي��ل 

من   %30 بن�شبة  املدعوم  للمنازل  ال�شم�شية 

وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  ت�شجيع  �شندوق 

ال��ط��اق��ة ال��ت��اب��ع ل������وزارة ال��ط��اق��ة وال����روة 

املميز للبنك  يف  الدور  املعدنية، ا�شافة اىل 

على  الإع��اق��ة  ذوي  ح�شول  وت�شهيل  توفري 

اخلدمات املالية امل�شرفية بكل �شهولة وي�شر 

ومنها ا�شدار بطاقات خا�شة لذوي الإعاقة 

ال��ب�����ش��ري��ة اىل ج���ان���ب م�����ش��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف 

الربنامج الوطني للت�شغيل الذاتي )انه�ض( 

تنموية  م�شاريع  اإقامة  من  ال�شباب  لتمكني 

التو�شع  اىل  اإ���ش��اف��ة   ، ف��ر���ض عمل  وت��وف��ري 

والبتكار يف اخلدمات الرقمية اللكرتونية 

اإ����ش���دارات حم��دث��ة ع��ل��ى التطبيق  ب��اإط��اق 

امل�����ش��ريف ع��رب ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول واخل��دم��ات 

  I-Banking الن��رتن��ت  ع��رب  امل�شرفية 

امل�شرفية  البطاقات  باإ�شدار  ال�شتمرار  مع 

امل���ت���واف���ق���ة م���ع اح���ك���ام وم����ب����ادئ ال�����ش��ري��ع��ة 

الإ���ش��ام��ي��ة  وال��ت��و���ش��ع يف خ��دم��ات و�شبكة 

اأجهزة ال�شراف اليل .

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق����ال ال���دك���ت���ور ح�شني 

���ش��ع��ي��د ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي/امل��دي��ر ال��ع��ام 

ا�شتمرارية  ان  الردين  ال���ش��ام��ي  للبنك 

 The ح�����ش��ول م�����ش��رف��ن��ا جل���وائ���ز جم��ل��ة

اىل  ي�شاف    2013 ع��ام  منذ    Banker
اجلوائز الأخرى التي ح�شل عليها م�شرفنا 

العاملية  املوؤ�ش�شات واملجات  من العديد من 

املوؤ�ش�شات  على  ال�شوء  بت�شليط  تعنى  التي 

جناح  على  ليوؤكد  عملها  يف  ال��رائ��دة  املالية 

يف  الأردين  الإ���ش��ام��ي  البنك  ا�شرتاتيجية 

حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام 

احلافز  يعطي  وهو  املوؤ�ش�شات،  هذه  وتقدير 

املزيد من  املزيد من اجلهود لتحقيق  ببذل 

الإجن�������ازات وال���ت���ي حت��ق��ق ر���ش��ال��ة واه����داف 

البنك املتوافقة مع احكام ومبادئ ال�شريعة 

الإ�شامية.

االنباط-عمان

اأوراجن  ك��ّرم��ت  ال�شنوية،  ملبادرتها  ا���ش��ت��م��راراً 

ام��ت��ح��ان  يف  امل��ت��ف��وق��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأوائ������ل  الأردن 

وج��اء  اململكة،  حم��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  م��ن  التوجيهي 

الإع�������ان ع���ن ال��ت��ك��رمي خ����ال ب��رن��ام��ج ي�شعد 

تقديراً  وذل��ك  الأردين  التلفزيون  على  �شباحك 

واملتحقق  املميز  بنجاحهم  واحتفاًل  ملجهوداتهم 

كورونا  جائحة  فر�شتها  التي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

وما ترتب عليها من موا�شلة الدرا�شة يف اأجواء 

ا�شتثنائية.

رع��اي��ت��ه��ا  ق��دم��ت  ق���د  الأردن  اأوراجن  وك���ان���ت 

التوجيهي  نتائج  الإع��ان عن  ملوؤمتر  احل�شرية 

توفري  خ��ال  م��ن   ،2020-2019 ال��درا���ش��ي  للعام 

حلول الت�شال املرئي والتي قام من خالها وزير 

الرتبية والتعليم الدكتور تي�شري النعيمي باإعان 

وممثلي  الأوائ���ل  الطلبة  مع  والتوا�شل  النتائج 

لوقائع  املبا�شرة  للتغطية  بالإ�شافة  ال�شحافة، 

املوؤمتر عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي لل�شركة، 

حيث اأ�شاد الوزير بالدور الفاعل لأوراجن الأردن 

املتمثل بتوفريها بنية حتتية �شهلت على الوزارة 

هذه املهمة.

و�شملت هدايا اأوراجن الأردن لاأوائل خطوط 

YO 10 املدفوعة م�شبقاً والتي تت�شمن مزاياها 
حم���دودة  غ��ري  حملية  وم��ك��امل��ات  جيجابايت   25

�شهراً، وخط فايرب   12 ملدة  ا�شرتاك جماين  مع 

ل�شنة،  جماين  ا�شرتاك  مع  ميجاِبت/ثانية   120

ال�شركة  حمفظة  يف  دي��ن��اراً   150 بقيمة  ور�شيداً 

.Orange Money الإلكرتونية

وحر�شت ال�شركة على اختيار الهدايا بعناية 

لتتائم ومتطلبات ال�شباب من حلول الإنرتنت 

 YO خ��ط��وط  اأن  حيث  املتقدمة،  والت�����ش��الت 

ال�شبابية  الأو����ش���اط  يف  ك��ب��رية  ب�شعبية  حت��ظ��ى 

كما  و�شاملة،  خ��ي��ارات متنوعة  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

اأ���ش��رع واأق����وى اإن��رتن��ت لتلبية  اأن ال��ف��اي��رب ي��ع��د 

حمفظة  ت�شّهل  ح��ني  يف  املختلفة،  احتياجاتهم 

اأوراجن الإلكرتونية Orange Money اأداء 

اأهمية الدفع  املالية، خا�شة مع تزايد  املعامات 

الإلكرتوين.

وقال الرئي�ض التنفيذي لأوراجن الأردن، تريي 

ماريني: “فخورون بجهود طلبة الثانوية العامة 

والتي اأظهروا فيها تكيفهم مع الظروف الطارئة 

و�شطروا فيها التفوق والنجاح”، لفتاً اإىل حر�ض 

تقّدم  التي  ال�شنوية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  ال�شركة 

لت�شجيع  متطّورة  ات�شالت  حلول  خالها  م��ن 

التميز العلمي ودعم �شباب اململكة، انطاقاً من 

ودوره��ا  الجتماعية  للم�شوؤولية  ا�شرتاتيجيتها 

كمزّود رقمي رائد وم�شوؤول.

واأكد ماريني اأن ال�شركة تلتزم بتعزيز م�شاهمة 

واملجتمعية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  يف  ال�����ش��ب��اب 

وخ���ا����ش���ة م����ن خ�����ال ت�����ش��ج��ي��ع ث���ق���اف���ة ال��ت��م��ي��ز 

وت�شخري التقنيات احلديثة لارتقاء مبخرجات 

التعليم من اأجل م�شتقبل اأف�شل، �شواًء من خال 

الربامج اأو ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات التعليمية يف 

اململكة. 

منح  على  عملت  الأردن  اأوراجن  اأن  اإىل  واأ�شار 

املحفظة  خدمات  من  ال�شتفادة  فر�شة  الطلبة 

ت�شخر  اخلدمة  ه��ذه  اأن  اإىل  لفتاً  الإلكرتونية، 

ال��وق��ت  وت��وف��ري  احل��ي��اة  لت�شهيل  التكنولوجيا 

واجلهد. 

االحد   23/ 8 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

العربية- وكالة بلومربغ

ب����ع����د اأي����������ام م�����ن ف�������س���ي���ح���ة حت���وي���ل 

جم���م���وع���ة ���س��ي��ت��ي غ������روب االأم���ريك���ي���ة 

ط��ري��ق  ع���ن  دوالر  م��ل��ي��ون   900 ل��ن��ح��و 

التجميل،  �سركات  اإحدى  لدائني  اخلطاأ 

ف��وج��ئ اأح����د ع��م��اء ب��ن��ك اأوف اأم��ريك��ا 

يف والي�����ة م��ا���س��ا���س��و���س��ت�����س االأم���ريك���ي���ة 

اإىل ح�سابه  ال��دوالرات  مليارات  بتحويل 

وبالتحديد نحو 2.45 مليار دوالر.

ول���ك���ن امل���ث���ري يف االأم�������ر، ب��ح�����س��ب م��ا 

ذك��رت��ه وك��ال��ة ب��ل��وم��رغ، اأن االأم���وال مل 

واأن  ق����ط،  ال��ع��م��ي��ل  ح�����س��اب  اإىل  ت���دخ���ل 

احل�ساب  يف  خطاأ  كونه  يتعدى  ال  االأم��ر 

اخل��ا���س ب��ال��رج��ل ال���ذي وج��د على نحو 

ميلك  اأنه  يبلغه  البنكي  ح�سابه  مفاجئ 

ال�سخم. املبلغ 

للوكالة  البنك  با�سم  متحدث  وق��ال 

على  العر�س  يف  خطاأ  هناك  ك��ان  “لقد 
م��ا ي��ب��دو. االأم����ر ال ي��ت��ع��دى ك��ون��ه خطاأ 

غري مق�سود ومت ت�سحيح هذا اخلطاأ يف 

نهاية املطاف«.

ال��������ذي مت حت���وي���ل  ال���ع���م���ي���ل  وق��������ال 

اأن  اع��ت��ق��د  اإن�����ه  ح�����س��اب��ه،  اإىل  االأم�������وال 

البنك �سيكت�سف اخلطاأ من تلقاء نف�سه، 

وه��و االأم��ر ال��ذي مل يحدث وا�سطر يف 

البنك  م��ع  التوا�سل  اإىل  امل��ط��اف  نهاية 

واإخبارهم باخلطاأ الذي حدث يف تطبيق 

ب��ه وكذلك  اخل��ا���س  االإل��ك��رتوين  البنك 

ح�سابه على املوقع الر�سمي للبنك.

ال��ت��ي  االأوىل  امل������رة  ت���ل���ك  ت���ك���ن  ومل 

يحدث فيها خطاأ يف احل�سابات اخلا�سة 

ال�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  ففي  بالعماء، 

اجلاري تعر�ست ح�سابات بع�س العماء 

االأم��وال  حلقيقة  منافية  اأرق��ام  الإظ��ه��ار 

امل�سرفية  ح�ساباتهم  يف  ل��ه��م  امل��م��ل��وك��ة 

ول���ك���ن���ه���م ك�����ان�����وا اأق�������ل ح���ظ���ا م�����ن ه���ذا 

التطبيقات  ت�سري  ك��ان��ت  حيث  العميل، 

ع����دم وج���ود  اإىل  ل��ل��ب��ن��ك  االإل���ك���رتون���ي���ة 

اأم�������وال ع��ل��ى االإط�������اق يف ح�����س��اب��ات��ه��م 

امل�سرفية.

وت���خ���و����س جم���م���وع���ة ���س��ي��ت��ي غ���روب 

ق�سائية  م��ع��رك��ة  امل�سرفية  االأم��ريك��ي��ة 

بتحويلها  قامت  التي  االأم��وال  ال�سرتاد 

لدائني اإحدى �سركات التجميل املتعرثة 

ع����ن ط���ري���ق اخل����ط����اأ م����ع رف�������س ب��ع�����س 

اجلهات التي تلقت االأموال يف ردها مرة 

اأخرى اإىل امل�سرف االأمريكي العماق.

ال�رشق االأو�سط-وكاالت

ح�����ذر رئ���ي�������س ال���ب���ن���ك ال��������دويل دي��ف��ي��د 

قد   ”19 “كوفيد-  اأن جائحة  من  مالبا�س 

اإىل  100 مليون �سخ�س  اإىل  تدفع ما ي�سل 

املوؤ�س�سة  تقديرات  اإن  وق��ال  امل��دق��ع.  الفقر 

امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ يف وا���س��ن��ط��ن 

و100   70 ب��ن  م��ا  اأن  اإىل  ت�سري  ل��ه��ا،  م��ق��راً 

املدقع  الفقر  يف  يقعون  قد  �سخ�س  مليون 

تفاقم  اإذا  ي����زداد«  اأن  مي��ك��ن  ال��ع��دد  و»ه����ذا 

التقديرات  ب��اأن  علماً  اأم��ده،  طال  اأو  الوباء 

حدود  عند  تقف  كانت  للموؤ�س�سة  ال�سابقة 

60 مليون �سخ�س.

واأ�ساف مالبا�س خال مقابلة مع وكالة 

على  »يحتم«  هذا  اأن   ، الفرن�سية  ال�سحافة 

ال��دائ��ن��ن خ��ف�����س دي����ون ال�����دول ال��ف��ق��رية، 

و�سيجر مزيداً من الدول على اإعادة هيكلة 

املتعلقة  »امل��خ��اط��ر  اأن  على  و���س��دد  دي��ون��ه��ا. 

للبلدان  ال�����س��روري  وم��ن  عالية،  ب��ال��دي��ون 

ت��رى ال�سوء يف  اأن  ال��دي��ون  ال��رازح��ة حت��ت 

يتمكن م�ستثمرون جدد  النفق، حتى  نهاية 

االقت�سادات  والتزمت  اإليها«.  ال��ق��دوم  من 

�سداد  الع�سرين وقف  املتقدمة يف جمموعة 

ديون اأفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك 

توجه متزايد اإىل متديد هذا التعليق حتى 

العام املقبل، و�سط اأزمة الوباء الذي ت�سبب 

واأ���س��اب  األ��ف �سخ�س،   800 يف وف��اة ح��واىل 

اأكرث من 25 مليوناً يف اأنحاء العامل.

لكن مالبا�س قال اإن هذا االأمر لن يكون 

اأن  يعني  االقت�سادي  االنكما�س  الأن  كافياً؛ 

تلك البلدان التي تكافح لتوفري �سبكة اأمان 

ملواطنيها، لن تكون بحلول ذلك الوقت، يف 

اإن  وقال  ديونها.  مع  للتعامل  اأف�سل  و�سع 

�سيعتمد  امل��ط��ل��وب  ال��دي��ون  خ��ف�����س  م��ق��دار 

ع��ل��ى و���س��ع ك���ل ب��ل��د؛ ل��ك��ن ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ة 

اأعتقد  »ل��ذل��ك  واأ���س��اف:  ج���داً«.  »منطقية 

ب�����س��ك��ل  ���س��ي��ت�����س��ح  ب���ه���ذا االأم������ر  ال���وع���ي  اأن 

البلدان  اإىل  »بالن�سبة  خ�سو�ساً  تدريجي«؛ 

االأكرث ه�سا�سة اأمام الدين«.

 160 تخ�سي�س  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  وال��ت��زم 

مليار دوالر لتاأمن موارد متويل ملائة دولة 

حماولة  يف   ،2021 )ح��زي��ران(  يونيو  حتى 

مليار   21 قدم  كما  الطوارئ،  ملواجهة حالة 

ذلك،  لكن رغم  يونيو؛  نهاية  دوالر بحلول 

ف�����اإن ن�����س��ب��ة ال��ف��ق��ر امل���دق���ع ال�����ذي ي��رتج��م 

1.90 دوالر يف  اأق��ل من  امل��رء  يك�سب  عندما 

اليوم، ت�ستمر يف االرتفاع.

واأ�سار مالبا�س اإىل اأن هذا التدهور يعود 

مرحلة  اأث��ن��اء  وظائف  اإل��غ��اء  من  مزيج  اإىل 

اإ����س���اف���ة اإىل م�����س��ك��ات يف  ت��ف�����س��ي ال����وب����اء، 

اأكرث  ال��غ��ذاء  تاأمن  جتعل  التي  االإم���دادات 

�سعوبة. وتابع باأن »كل هذه االأمور ت�ساهم 

امل��دق��ع م��ا دام��ت  اإىل الفقر  ال��ن��ا���س  يف دف��ع 

االقت�سادية م�ستمرة«. االأزمة 

وو����س���ف���ت ك����ارم����ن راي�����ن�����ه�����ارت، ك��ب��رية 

عينت  التي  الدويل  البنك  يف  االقت�سادين 

االقت�سادية  االأزمة  املن�سب،  هذا  يف  حديثاً 

اأقل  كان  مالبا�س  لكن  الوبائي«؛  ب�»الركود 

اه��ت��م��ام��اً ب��امل�����س��ط��ل��ح��ات. وق�����ال: »مي��ك��ن��ن��ا 

تركيزنا  ين�سب  رك���وداً.  ت�سميته  يف  ال��ب��دء 

ال�سمود  ال��ب��ل��دان يف  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً 

واخلروج من هذه االأزمة«.

واأو�سح مالبا�س اأنه »حمبط« من التقدم 

البطيء بن الدائنن من القطاع اخلا�س، 

لتعليق  �سروط مماثلة  بتقدمي  يتعلق  فيما 

اأن معهد  ال��ف��ق��رية. ويف ح��ن  ال���دول  دي��ون 

امل��ال��ي��ة ال���دول���ي���ة و���س��ع ه��ي��ك��ل��ي��ة ل��اإع��ف��اء 

م��ن دف���ع خ��دم��ة ال���دي���ن، مل ت��ت��ل��ق ال��ب��ن��وك 

يوليو  منت�سف  حتى  طلبات  اأي  االأع�����س��اء 

روؤية  اأن احل�سول على  اإىل  )مت��وز(. ولفت 

وال�سمانات  بلد  ك��ل  دي��ون  حلجم  وا�سحة 

االأ�سا�سية  العنا�سر  من  اأي�ساً  هما  املعنية، 

مل�ساعدة الدول املدينة.

من  عديد  يف  رئي�سياً  دائناً  ال�سن  وتعد 

يف  »ت�سارك  احلكومة  وكانت  البلدان،  ه��ذه 

اإن��ه  ق��ال  مالبا�س  لكن  ال�سفافية«؛  عملية 

يتعن بذل مزيد من اجلهود لفهم �سروط 

توجد  حيث  اأنغوال؛  مثل  دول  يف  القرو�س 

امتيازات على اإنتاج النفط.

اأن احل��ك��وم��ات يف االق��ت�����س��ادات  واأو����س���ح 

املتقدمة حتى االآن كانت »�سخية« يف دعمها 

برامج  قيامها  اأثناء  حتى  النامية،  للدول 

اإىل  م�سرياً  وتابع  بلدانها.  يف  كبرية  اإنفاق 

اأن  هي  االأكر  امل�سكلة  »لكن  الغنية:  الدول 

ب��اأن  مالبا�س  وختم  �سعيفة«.  اقت�ساداتها 

املتقدمة  االق��ت�����س��ادات  تفعله  ���س��يء  »اأه����م 

ل��ل��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ه���و ت���وري���د ال���زب���ائ���ن... 

البدء يف النمو، وبدء اإعادة فتح االأ�سواق«.

عميل لدى »بنك أمريكي« يكتشف 2.4 مليار دوالر في حسابه بالخطأ

البنك الدولي: فقر مدقع يهدد 100 مليون شخص

الأحد   23  /  8  / 2020

العربية الريا�ض- 

يف  اجل��دي��د  الت�سرت  مكافحة  ن��ظ��ام  مكن 

بتطبيق  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ال�����س��ع��ودي��ة 

ال���ن���ظ���ام، م���ن ���س��ب��ط اجل���رائ���م وامل��خ��ال��ف��ات 

النظام من خال تعين  املن�سو�س عليها يف 

بقرار  اجلنائي  ال�سبط  �سفة  لهم  موظفن 

من الوزير بعد موافقة جهاتهم.

اأن يتوىل �سبط  ون�ست مواد النظام على 

اجل���رائ���م وامل��خ��ال��ف��ات امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 

ال�سبط  �سفة  لهم  ي��ك��ون  موظفون  النظام 

ووزارة  “التجارة”،  وزارة  م���ن  اجل���ن���ائ���ي 

ووزارة  والقروية”،  ال��ب��ل��دي��ة  “ال�سوؤون 
االجتماعية”،  والتنمية  الب�سرية  “املوارد 
و”الهيئة  والزراعة”،  واملياه  “البيئة  ووزارة 

واجل����ه����ات  والدخل”،  ل����ل����زك����اة  ال����ع����ام����ة 

االإثبات يف جرائم  ويكون  االأخ��رى،  املخت�سة 

وخم��ال��ف��ات ال��ن��ظ��ام ب��ج��م��ي��ع ط���رق االإث���ب���ات 

وكالة  بح�سب  االإلكرتونية  االأدل��ة  فيها  مبا 

ال�سعودية. االأنباء 

م��ن لهم �سفة  ق��ي��ام  ال��ن��ظ��ام على  وي��وؤك��د 

والبحث  التق�سي  ب��اإج��راء  اجلنائي  ال�سبط 

واال����س���ت���دالل و���س��ب��ط م���ا ي��ق��ع م���ن ج��رائ��م 

وخم��ال��ف��ات الأح��ك��ام ال��ن��ظ��ام، كما ت��ك��ون لهم 

ودخ��ول  الرقابية  ال��زي��ارات  تنفيذ  �ساحية 

امل��ن�����س��اآت امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��ا وم��ك��ات��ب��ه��ا وف��روع��ه��ا 

وم�����س��ت��ودع��ات��ه��ا وت��ف��ت��ي�����س امل���رك���ب���ات ال��ت��ي 

ميار�س  موقع  اأي  ذلك  وي�سمل  ت�ستخدمها، 

الن�ساط االقت�سادي. فيه 

ال�سبط  �سفة  لهم  ملن  النظام  اأن��اط  كما 

ال�سجات  و�سبط  اجلنائي �ساحية فح�س 

والبيانات والوثائق لدى املن�ساآت امل�ستبه بها، 

املراقبة  كامريات  ت�سجيات  على  واالط��اع 

ف��ي��ه��ا، وط��ل��ب االإف�����س��اح وت��ق��دمِي امل��ع��ل��وم��ات 

ذات ال�سلة بن�ساطها من اأي جهة اأو �سخ�س، 

اإىل ت�سميع املواقع واخلزائن التي  باالإ�سافة 

ال ميكن فتحها اإىل حن فح�سها، وا�ستدعاء 

كل من ي�ستبه به، وكل من لديه معلومة قد 

و�سماع  املخالفة  اأو  اجلرمية  ك�سف  يف  تفيد 

بال�سرطة  واال���س��ت��ع��ان��ة  و���س��ب��ط��ه��ا،  اأق���وال���ه، 

واجلهات املخت�سة عند احلاجة.

ون�����س ن��ظ��ام م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����س��رت اجل��دي��د 

�سرية، حيث  ال�سبط  اإجراءات  اأن تكون  على 

املعلومات  عن  الك�سف  وال  االإف�ساح  يجوز  ال 

وال�����س��ج��ات وال��ب��ي��ان��ات وال��وث��ائ��ق اخل��ا���س��ة 

باملن�ساآت اإال يف حدود ما يقت�سيه العمل وفًقا 

الأحكام االأنظمة والقواعد ذات العاقة.

اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت���در 

ال��وزراء  اأق��ره جمل�س  ال��ذي  الت�سرت  ملكافحة 

الت�سييق  اآليات ت�سهم يف  اعتمد على  موؤخراً 

اقت�ساد  على  والق�ساء  الت�سرت  منابع  على 

الظل.

وا����س���ت���م���ل ع���ل���ى ع���ق���وب���ات م��غ��ل��ظ��ة ت�����س��ل 

مالية  وغ��رام��ة  ���س��ن��وات،  خم�س  اإىل  ال�سجن 

اإىل خ��م�����س��ة م���اي���ن ري������ال، وح��ج��ز  ت�����س��ل 

امل�����س��روع��ة ملرتكبي  وم�����س��ادرة االأم����وال غ��ري 

نهائية  ق�سائية  اأحكام  �سدور  بعد  اجلرمية 

يف حقهم.

اإغاق  تت�سمن  تبعية  ت�سمل عقوبات  كما 

املن�ساأة حمل اجلرمية وحل الن�ساط و�سطب 

ال�����س��ج��ل ال��ت��ج��اري وم��ن��ع امل����دان املُ��م��ك��ن من 

مل���دة خم�س  اق��ت�����س��ادي  ن�����س��اط  اأي  مم��ار���س��ة 

���س��ن��وات، واإب���ع���اد امل����دان غ��ري ال�����س��ع��ودي عن 

اململكة وعدم ال�سماح له بالعودة اإليها للعمل

السعودية.. محاربة التستر التجاري بأدلة جنائية وإلكترونية

تركيا.. شركة تابعة للدولة تتولى إدارة 
حقل الغاز الجديد

منصة أندرويد أوتو تتوفر السلكًيا 
لجميع الهواتف

ا�سطنبول- رويرتز

ف��احت دومنيز،  ال��رتك��ي،  الطاقة  وزي��ر  ق��ال 

حديثا  املكت�سف  الطبيعي  الغاز  حقل  اإدارة  اإن 

وهي  ال��رتك��ي��ة،  ال��ب��رتول  موؤ�س�سة  �ستتوالها 

�سركة طاقة مملوكة للدولة.

امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ف���رتة  “خال  دومن���ي���ز  وق�����ال 

باأنف�سنا... واحلفر  الزلزايل  البحث  �سنجري 

االإدارة  �ستتوىل  الرتكية  البرتول  )موؤ�س�سة( 

كامل«. ب�سكل 

وق���ال دومن��ي��ز اأي�����س��ا اإن���ه ق��د ت��ك��ون هناك 

الغاز  اأنابيب جللب  مناق�سة عاملية لبناء خط 

ال�ساحل«. اإىل  الطبيعي 

وك�������ان ال���رئ���ي�������س ال�����رتك�����ي، رج������ب ط��ي��ب 

اأرودغان، قال اإن تركيا ك�سفت اأكر حقل للغاز 

الطبيعي لها على االإطاق والذي يحوي 320 

مليار مرت مكعب يف البحر االأ�سود، م�سيفاً اأن 

اأخرى  اكت�سافات  لتحقيق  قويا  احتماال  هناك 

يف املنطقة.

اأنباءنا  معكم  اأتقا�سم  اأن  اأريد  “االآن  وقال 

اأكر ك�سف غاز طبيعي  اجليدة: تركيا حققت 

اأن  م�سيفاً  االأ�سود”،  ال��ب��ح��ر  يف  ت��اري��خ��ه��ا  يف 

تركيا تهدف لاإنتاج من الك�سف يف 2023 واأن 

ت�سبح م�سدرا �سافيا للطاقة.

منذ  فاحت  الرتكية  التنقيب  �سفينة  وتعمل 

تونة-1،  اال�ستك�ساف  منطقة  يف  يوليو  اأواخ��ر 

ال�سمال  اإىل  بحري  ميل   100 نحو  تبعد  التي 

من ال�ساحل الرتكي على غرب البحر االأ�سود.

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

يعمل  ه��ات��ف  اأي  اأن  ج��وج��ل  �سركة  اأع��ل��ن��ت 

بنظام الت�سغيل اأندرويد 11 �سيكون قادًرا على 

اأندرويد  من�سة  ي�سمى  مبا  ال�سلكًيا  االت�سال 

اأوتو.

اأوت���و مفيدة ج��ًدا  اأن��دروي��د  وت��ب��دو من�سة 

هاتفك  تو�سيل  �سوى  عليك  ما  اإذ  لل�سائقن، 

بال�ساحن لكي يرتبط ب�سا�سة اللم�س الكرى 

يف �سيارتك الإعطائك توجيهات ملوعد طبيبك 

ت�����س��غ��ي��ل  امل��و���س��ي��ق��ى م����ن ق���ائ���م���ة  ت�����س��غ��ي��ل  اأو 

�سبوتيفاي اأو اإر�سال الر�سائل الن�سية.

��ا اإ����س���داًرا  ومت��ت��ل��ك ع��م��اق��ة ال��ب��ح��ث اأي�����سً

اأ���س��ه��ل ي��ت��ي��ح ل���ك االت�����س��ال ال���س��ل��ك��ًي��ا بجهاز 

اال�سرتيو اخلا�س بال�سيارة دون اإخراج هاتفك 

هواتف  على  مق�سوًرا  ك��ان  لكنه  جيبك،  م��ن 

جوجل و�سام�سوجن.

اأوتو املحدثة  اأندرويد  وت�سري �سفحة دعم 

يعمل  ذك��ي  هاتف  اأي  اأن  اإىل  االآن  من جوجل 

بنظام اأندرويد 11 �سيكون قادًرا على االت�سال 

ب��اأن��ظ��م��ة ال��رتف��ي��ه داخ����ل ال�����س��ي��ارة امل��ت��واف��ق��ة 

ال�سلكًيا.

ون  اأن��دروي��د  اأن هواتف  ا  اأي�سً ذل��ك  ويعني 

)Android One( – ولي�س اأندرويد جو 

على  ق��ادرة  – �ستكون   )Android Go(

 )Android Auto( من�سة  ا���س��ت��خ��دام 

ال�سلكًيا مبجرد و�سول حتديث اأندرويد 11.

وب��االإ���س��اف��ة اإىل ج��وج��ل و���س��ام�����س��وجن، قد 

تتلقى الهواتف من ال�سركات امل�سنعة، مثل اإل 

ا عندما  جي وموتوروال وون بل�س، الدعم اأي�سً

11 يف  اأن��دروي��د  م��ن  الر�سمي  االإ���س��دار  ي�سل 

وقت الحق من هذا العام.

 Android( لكن دعم اأندرويد 11 ملن�سة

املتطلبات،  بع�س  مع  ياأتي  ال�سلكًيا   )Auto
ووح�����دة  ه���ات���ف  ل���دي���ك  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  اإذ 

ال�����س��ب��ك��ة  ت���دع���م   )Android Auto(

الا�سلكيية برتدد 5 جيجاهرتز.

رو�سيا،  اأو  اليابان  يف  تعي�س  كنت  ح��ال  ويف 

جوجل  الأن  وذل��ك  الو�سول،  من  تتمكن  فلن 

م��ي��زة  ت����دع����م  ال  امل���ن���اط���ق  ه�����ذه  اإن  ت����ق����ول: 

)Android Auto( الا�سلكية.

وه���ن���اك م��ت��ط��ل��ب��ات اإ����س���اف���ي���ة يف االحت����اد 

االأوروب�������ي، ح��ي��ث ت��ق��ول ج��وج��ل: اإن ه��وات��ف 

اأن��دروي��د يف االحت��اد االأوروب���ي التي ت�ستخدم 

يف  جيجاهرتز   5 ب���رتدد  الا�سلكية  ال�سبكة 

ال�سيارة يجب اأن متتثل للمتطلبات التنظيمية 

االإ�سافية.

تبدو  الا�سلكي  االت�سال  فكرة  كانت  واإذا 

التفكري  يف  ترغب  فقد  ل��ك،  بالن�سبة  ج��ذاب��ة 

ل��ن يتم  ��ا، الأن��ه  اأي�����سً ���س��راء �ساحن ال�سلكي  يف 

 Android( ت�سغيل  اأث��ن��اء  هاتفك  �سحن 

جيبك. من   )Auto
واأط��ل��ق��ت ع��م��اق��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��و���س��ع 

 2018 ع��ام  اأوت��و يف  اأن��دروي��د  ملن�سة  الا�سلكي 

ب����داًل م���ن احل���اج���ة اإىل االت�����س��ال ع���ر ك��اب��ل 

كان حم��دوًدا  امليزة  دعم هذه  لكن   ،)USB(

جًدا.

وه���ن���اك ع����دد ق��ل��ي��ل ف��ق��ط م���ن ال�����س��ي��ارات 

 )Android Auto( دع���م  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

الا�سلكي يف الوقت احلايل، حيث اأعلنت فورد 

وبي اإم دبليو العام املا�سي عن هذه امليزة �سمن 

الطرز احلالية والقادمة.
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العربية-وكاالت

ت���������س����ارع جم����م����وع����ة ����س���ي���ت���ي غ�����روب 

مليون   900 ن��ح��و  ال���س��ت��ع��ادة  االأم���رك���ي���ة 

ع��ن  ب���ت���ح���وي���ل���ه���ا  ال����ب����ن����ك  ق��������ام  دوالر 

ل�����س��رك��ة  امل��ق��ر���س��ن  اإىل  ط���ري���ق اخل���ط���اأ 

والتي  “ريفلون”  التجميل  م�ستح�سرات 

العمالقة  امل�سرفية  املجموعة  لها  تعمل 

كوكيل اإداري وو�سيط مع الدائنن.

اإن ما حدث خطاأ ت�سغيلي  وقال البنك 

واإن������ه ات���خ���ذ خ���ط���وات ف��ع��ل��ي��ة ال���س��ت��ع��ادة 

امل��ب��ال��غ ال��زائ��دة م��ن خ��الل ال��ت��وا���س��ل مع 

اإىل  االأم��وال  حتويل  مت  الذين  املقر�سن 

املبلغ  ا�ستعادة  يف  ف�سل  ولكنه  ح�ساباتهم 

بلومربغ  �سبكة  ذكرته  ما  بح�سب  كامال، 

ب��ع�����ض  اأن  اأ����س���اف���ت  وال����ت����ي  االأم����رك����ي����ة 

امل��ق��ر���س��ن ق��ام��وا ب���رد االأم�����وال ال��زائ��دة 

بالفعل.

امل��ج��م��وع��ة  ت���ق���وم  اأن  ي��ف��ر���ض  وك�����ان 

امل�����س��رف��ي��ة االأم����رك����ي����ة ب��ت��ح��وي��ل ف��ق��ط 

عن  نيابة  للمقر�سن  ف��ائ��دة  م��دف��وع��ات 

يزيد  مبلغ  بتحويل  ق��ام  ول��ك��ن��ه  ري��ف��ل��ون 

امل��ف��ر���ض  امل��ب��ل��غ  ن��ح��و 100 ���س��ع��ف ع���ن 

 900 نحو  بتحويل  البنك  قام  اإذ  حتويله، 

مليون دوالر.

البنك يف وقت  اأحدث تطور، تقدم  ويف 

���س��اب��ق م��ن االأ���س��ب��وع اجل����اري ب��ط��ل��ب اإىل 

اأح��د  الإج��ب��ار  اأمركية  فيدرالية  حمكمة 

ك��ب��ار ���س��ن��ادي��ق ال��ت��ح��وط وه���و ب��ري��ج��اي��د 

مت  دوالر  م��ل��ي��ون   176 رد  ع��ل��ى  ك��اب��ي��ت��ال 

رف�ض  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  باخلطاأ  حتويلها 

ال�سندوق  اإىل  االأم��وال  رد  ال�سندوق  فيه 

ب�سورة ودية.

و�����س����ن����دوق ال����ت����ح����وط ل���ي�������ض اجل���ه���ة 

ال��وح��ي��دة ال��ت��ي رف�����س��ت رد االأم�����وال اإىل 

اإذ رف�����ض دائ��ن��ون  امل��ج��م��وع��ة امل�����س��رف��ي��ة، 

 Symphony غ������رار  ع���ل���ى  اآخ��������رون 

 HPS Investmentو  Asset
يف  البنك  اإىل  االأم��وال  رد   Partners
بعيدا  االأم��ر  حلل  فيه  البنك  يعمل  وق��ت 

عن �ساحات املحاكم.

للتجميل  ري��ف��ل��ون  جم��م��وع��ة  وت��ع��اين 

االأم���رك���ي���ة م���ن ج��ب��ل م���ن ال���دي���ون يبلغ 

ت�سررت  وق���ت  يف  دوالر  م��ل��ي��ارات   3 ن��ح��و 

ف���ي���ه اأع����م����ال ال�������س���رك���ة ب�������س���دة يف خ�����س��م 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال��ت��ي ت�����س��رب االق��ت�����س��اد 

العاملي وتلقي بظاللها على اأداء ال�سركات 

حول العامل مع توقعات بارتفاع مطرد يف 

معدالت التعرث عن �سداد الديون.

وا�شنطن - فران�س بر�س

بورز”  اأن�������د  “�ستاندرد  وك����ال����ة  اأع���ل���ن���ت 

ت�سنيف  خ��ّف�����س��ت  اأّن��ه��ا  االئ��ت��م��اين  للت�سنيف 

“التعرث” بعد  فئة  اإىل  لبنانية  �سندات خزينة 

اأوانها، م�سرة  تخّلف احلكومة عن �سدادها يف 

بعد  البالد  يف  االقت�سادية  االأزم���ة  تفاقم  اإىل 

ب��روت  م��رف��اأ  وق��ع يف  ال��ذي  الكارثي  االنفجار 

اآب/اأغ�سط�ض اجلاري. مطلع 

على  اأبقت  واإذ  اإّنها  بيان  يف  الوكالة  وقالت 

“التعرّث  ع��ن��د  ل��ل��ب��ن��ان  االئ��ت��م��اين  ال��ت�����س��ن��ي��ف 

ان��ح��در  درج�����ة  وه����ي  دي(  )اأ������ض  االنتقائي” 

تاريخه  يف  االأوىل  للمرة  تخّلف  بعدما  اإليها 

اآذار/ يف  اأوانها  يف  دائنيه  م�ستحقات  �سداد  عن 

ث��الث  ت�سنيف  خّف�ست  ف��ق��د  امل��ا���س��ي،  م��ار���ض 

درجة  اللبنانية من  اخلزينة  �سندات  فئات من 

درجة “التعرّث«. �سي” اإىل  “�سي 
ال��ك��ارث��ي  “االنفجار  اأّن  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 

االأزم���ة  �سيفاقم  ب���روت  يف  اأخ����راً  وق��ع  ال���ذي 

اأّن����ه يف  م��ن  البالد”، حم����ّذراً  االق��ت�����س��ادي��ة يف 

اأو  طويلة  ل��ف��رة  �سيا�سي  “فراغ  ح�سل  ح��ال 

هذا  �ساأن  فمن  �سعيفة  جديدة  حكومة  �سّكلت 

اأن يوؤّدي اإىل مزيد من التاأخر يف االإ�سالحات 

ومفاو�سات  اخلارجية  وامل�ساعدات  ال�سيا�سية 

اإعادة هيكلة الديون«.

ان��ف��ج��ار  اأدى  اجل����اري  اآب/اأغ�����س��ط�����ض   4 ويف 

هائل يف ميناء بروت اإىل تدمر اأحياء باأكملها 

و�سقوط 181 قتياًل على االأقل واآالف اجلرحى.

�سّد  �سعبية  احتجاجات  االنفجار  واأعقبت 

الطبقة احلاكمة اأّدت اإىل ا�ستقالة احلكومة.

ويف وق���ت ال ت����زال ف��ي��ه ال���ب���الد ت��ع��اين من 

اللبنانيون  دخ��ل  ال�سخم،  االنفجار  تداعيات 

���س��ب��اح اجل��م��ع��ة م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن االإغ���الق 

املقبل  اأيلول/�سبتمرب  ال�سابع من  ت�ستمّر حتى 

وذل����ك مل��واج��ه��ة ال��ت��ف�����ّس��ي امل���ت���زاي���د ل��ف��رو���ض 

امل�ستجّد. كورونا 

ب��ي��ان��ه��ا  يف  بورز”  اأن����د  “�ستاندرد  وق���ال���ت 

لبنان  يكن  مل  االأخ���رة،  االأح���داث  قبل  “حّتى 
اإ�����س����راك  يف  ت���ق���دم���اً حم�������دوداً  اإال  اأح������رز  ق����د 

الدائنن مبفاو�سات الإعادة هيكلة الديون«.

مع  يتفاو�ض  ال��دويل  النقد  �سندوق  وك��ان 

ب�ساأن  اتفاق  اإىل  للتو�سل  اللبنانية  احلكومة 

برنامج م�ساعدات جديد ميكن اأن يدعم اإعادة 

ح�سول  اأم��ام  الباب  ويفتح  البالد  ديون  هيكلة 

على م�ساعدات مبليارات الدوالرات.

اإىل  بحاجة  اإنها  اللبنانية  احلكومة  وتقول 

اخل��ارج��ي��ة،  ال��ت��م��وي��الت  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   20

جهات  تقدميها  تعّهدت  دوالر  مليار   11 بينها 

مانحة يف 2018.

ل���ك���ّن ح�����س��ول ب����روت ع��ل��ى ه����ذه االأم�����وال 

ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  الأّن  املنال  بعيد  يزال  “ال 
يف  االأ�سا�سين  والالعبن  الرئي�سية  اللبنانية 

اأ�سباب  على  االّت��ف��اق  على  ق��ادري��ن  غر  البالد 

البيان. بح�سب  االأزمة ونطاقها”، 

وحّذرت الوكالة من اأّنه “بدون التزام قوّي 

ومالية  اقت�سادية  هيكلية  اإ�سالحات  بتنفيذ 

ي��وّف��ره��ا  �سيا�سية  دع��ام��ة  غ��ي��اب  ويف  ون��ق��دي��ة، 

اأن  نتوّقع  ال��دويل،  النقد  �سندوق  من  برنامج 

ما  اإىل  ال��دي��ون  هيكلة  اإع���ادة  مفاو�سات  متتّد 

بعد 2020«.

خطأ بسيط يكبد مصرفًا عالميًا 900 مليون دوالر

خفض تصنيف سندات لبنان إلى درجة التعثر

الأحد    23  /  8  / 2020

سهم أبل يدعم مؤشرات 
وول ستريت

كورونا يمحو 10 سنوات من التطور 
بهذه الدول

نشاط األعمال األميركي يقفز ألعلى 
مستوى في 20 شهرًا

نيويورك-رويرتز

 500 اآند بورز  املوؤ�سران �ستاندرد  اأغلق 

غر  مرتفعن  م�ستوين  عند  ونا�سداك 

اأبل  ب�سهم  كالهما  تدعم  اإذ  م�سبوقن،  

القوة  مواطن  بع�ض  اإىل  اأ�سارت  وبيانات 

يف االقت�ساد االأمركي.

اإىل   %24 اأب����ل م��رت��ف��ع��اً  ���س��ه��م  واأغ���ل���ق 

497.5 دوالر.

ال�سناعي  ج��ون��ز  داو  امل��وؤ���س��ر  و���س��ع��د 

حن  يف  ن��ق��ط��ة،   27930.33 اإىل   %0.69

اأغ���ل���ق امل��وؤ���س��ر ���س��ت��ان��درد اآن����د ب����ورز 500 

3397.16 نقطة، وزاد  0.34% اإىل  مرتفعا 

 11311.80 اإىل   %0.42 ن��ا���س��داك  امل��وؤ���س��ر 

نقطة.

تغر  يطراأ  مل  اأ�سبوعي،  اأ�سا�ض  وعلى 

بورز  اآند  �ستاندرد  داو، وحقق  يذكر على 

500 تقدما 0.7% واأ�ساف نا�سداك %2.7.

بر�س العربية-فران�س 

بعد نحو �ستة �سهور على اكت�ساف اأوىل 

االإ�سابات بفرو�ض كورونا يف دول اأمركا 

الوفيات جّراء  الالتينية، و�سلت ح�سيلة 

الفقر  تفاقم  و�سط  األفا   250 اإىل  ال��وب��اء 

وال��الم�����س��اواة، م��ا ي��ه��دد ب��اإل��غ��اء عقد من 

التقدم االجتماعي البطيء يف املنطقة.

وم������ن ب�����ن ����س���ك���ان امل���ن���ط���ق���ة ال���ب���ال���غ 

مليون   6،4 اأ�سيب  مليونا،   620 ع��دده��م 

بالفرو�ض.

تف�سي  ت��راف��ق  امل��ه��ّم�����س��ة،  االأح���ي���اء  ويف 

ال���ف���رو����ض م���ع احل���اج���ة امل���ل���ح���ة ل��ل��م��ال 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن االأزم����ة االق��ت�����س��ادي��ة التي 

ت�سببت بها تدابر االإغالق، حيث وجدت 

�سعب  خيار  اأم��ام  نف�سها  العائالت  اآالف 

ب���ن ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال��ف��رو���ض من 

من  عي�سها  لقمة  ك�سب  وحم��اول��ة  ج��ه��ة 

جهة اأخرى.

ويف اأ�شواأ احلاالت، ف�شلت يف 

حتقيق كال االأمرين.

وت���ق���ول م��ي��ل��ي��ن��ا م��اي��ا ال��ت��ي ت��ع��ي�����ض يف 

م��ن��زل م��ت��وا���س��ع يف ه��ي��ل��ي��وب��ول��ي�����ض، اأح��د 

اأك����رب االأح���ي���اء ال��ع�����س��وائ��ي��ة )ف��اف��ي��ال( يف 

يقيم  حيث  الربازيلية  باولو  �ساو  مدينة 

ال��وب��اء،  ه��ذا  “ب�سبب  �سخ�ض:  األ��ف   200

بقيت بال عمل. متر اأيام دون اأن ناأكل«.

عاما   36 البالغة  العازبة  االأم  وعملت 

على  تعتمد  اليوم  لكنها  تنظيف  كعاملة 

امل�ساعدات التي حت�سل عليها من منظمة 

غر حكومية الإطعام اأطفالها الثالثة.

وق���ال���ت ل��ف��ران�����ض ب���ر����ض اإن���ه���ا ت��ع��رف 

و”كثرين  بكوفيد-19  ت��وف��وا  اأ�سخا�سا 

اأ�سيبوا” به.

���س��ي��ل��ف��ا،  ت���وم���ا����ض دا  ب��ري�����س��ي��ال  واأم������ا 

ال�ستة  واأطفالهما  زوجها  مع  فا�سطرت 

مل��غ��ادرة امل��ن��زل ال���ذي ك��ان��وا ي�����س��ت��اأج��رون��ه 

ل����ب����ن����اء م�������س���ك���ن م�����وؤق�����ت م�����ن اخل�������س���ب 

على  لل�ساحنات  م��وق��ف  يف  والبال�ستيك 

اأطراف �ساو باولو.

نحو  اأقيم  اأ�سابيع،  ب�سعة  غ�سون  ويف 

700 م�����س��ك��ن م��ن ه���ذا ال��ن��وع يف امل��وق��ف، 

لي�سكلوا حيا ع�سوائيا جديدا.

ع�شر �شنوات اإىل الوراء

�سكان  من   %9 الالتينية  اأمركا  ت�سم 

بكوفيد-19  ال��وف��ي��ات  ن�سبة  لكن  ال��ع��امل 

ال���وف���ي���ات  ع�����دد  م����ن   %40 ب��ل��غ��ت  ل���دي���ه���ا 

ال�����ع�����امل خ����الل  ب����ال����وب����اء يف  امل�������س���ج���ل���ة 

املا�سين. ال�سهرين 

امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  وق����ال 

االإمن����ائ����ي الأم����رك����ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ل��وي�����ض 

اإن  ب��ر���ض،  لفران�ض  لوبيز-كالفا  فيليبي 

تاأثر”  ح��ج��م  م����دى  ل��ن��ا  “يظهر  ذل����ك 

الوباء على املنطقة.

بخطوة  القيام  يتم  مل  ما  اأن��ه  واأ�ساف 

امل�ستوى  على  “فيمكننا  فاعلة  �سيا�سية 

ت�سل  ملدة  تدهور  عن  احلديث  االإقليمي 

ال��ف��ق��ر  م�����س��ت��وي��ات  ���س��ن��وات يف  ع�����س��ر  اإىل 

االأبعاد«. متعدد 

وم��ع ارت��ف��اع ع��دد االإ���س��اب��ات، تراجعت 

البرو  غرار  على  احلكومات  من  العديد 

واالأرج����ن����ت����ن وف����ن����زوي����ال ع����ن ت��خ��ف��ي��ف 

ت���داب���ر ال���ع���زل وت��ع��ّه��دت ب��دع��م ���س��رائ��ح 

امل��ج��ت��م��ع االأك�����رث ف���ق���را، رغ���م اأن ال��دع��م 

كثرا ما كان �سئيال اأو ف�سل يف الو�سول 

اإىل املجموعات االأكرث حاجة اإليه.

و���س��م��ح��ت ت�����س��ي��ل��ي وال����ب����رو ل��ل��ن��ا���ض 

التقاعد،  �سناديق  خم�س�سات  با�ستخدام 

اإليها  يحتاجون  فورية  م�ساعدات  ملنحهم 

ب�سكل ملح.

ل���ك���ن ب��ع�����ض اخل������رباء ي����ح����ّذرون م��ن 

اأن اإج������راءات ك��ه��ذه ق���د ت�����س��ع��ف اأن��ظ��م��ة 

اأ�سا�سا. اله�سة  احلماية االجتماعية 

231 مليون فقري

الأمركا  االقت�سادية  اللجنة  وتتوقع 

ال��الت��ي��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي 

 %13،5 اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  البطالة  ت�سل  اأن 

44 م��ل��ي��ون ع��اط��ل ع��ن العمل،  ي��ع��ادل  م��ا 

العدد  ع��ن  �سخ�ض  مليون   18 ب��� اأك��رث  اأي 

امل�سّجل يف كانون الثاين/يناير.

اأن ينكم�ض اقت�ساد املنطقة  كما يتوقع 

.%9 بن�سبة 

اأن  العاملية من  العمل  وحّذرت منظمة 

وظائفهم  خ�����س��روا  اإم���ا  االأ���س��خ��ا���ض  ثلثي 

متاما اأو خ�سروا �ساعات عمل اأو اإيرادات.

مليون   45 الوباء  اأخ��رج  ذل��ك،  ونتيجة 

���س��خ�����ض م���ن ال��ط��ب��ق��ة امل��ت��و���س��ط��ة. وب���ات 

ما  اأي  ف��ق��ر،  م��ل��ي��ون   231 ح��ال��ي��ا  ه��ن��اك 

يعادل 37% من ال�سكان.

وا�شنطن-رويرتز

م�سريات  مديري  �سمل  م�سح  اأظهر 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  االأع��م��ال  ن�ساط  اأن 

م�ستوياته  اأع��ل��ى  اإىل  ال�سهر  ه��ذا  تعافى 

ال�����س��رك��ات  ���س��ه��دت  اإذ   ،2019 اأوائ����ل  م��ن��ذ 

التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ي  ك��ال  يف 

اجلديدة  الطلبيات  يف  زي��ادة  واخلدمات، 

اجل����دي����دة  االإ�����س����اب����ة  ح�������االت  اأن  رغ�����م 

�ستى  م��رت��ف��ع��ة يف  ت����زال  ال  ب��ك��وف��ي��د-19 

اأنحاء البالد.

وق��ال��ت ���س��رك��ة اآي.اإت�������ض.اإ����ض م��ارك��ت 

ملوؤ�سرها  االأول��ي��ة  ال��ق��راءة  اإن  للبيانات، 

املجمع للواليات املتحدة ارتفع اإىل قراءة 

عند 54.7 هذا ال�سهر - وهي االأعلى منذ 

فرباير �سباط 2019 - من 50.3 يف يوليو 

ل��ق��ط��اع  االأويل  م���وؤ����س���ره���ا  وب���ل���غ  مت�����وز. 

م�ستوياته  اأع��ل��ى  التحويلية  ال�سناعات 

2019، وك��ان  ال��ث��اين  ي��ن��اي��ر ك��ان��ون  م��ن��ذ 

اأعلى م�ستوى منذ  لقطاع اخلدمات عند 

مار�ض اآذار 2019.

اخلم�سن  م�ستوى  ف��وق  ق��راءة  ت�سر 

اإىل منو يف ناجت القطاع اخلا�ض. وهوى 

�سباط  فرباير  يف  ال��رك��ود  اإىل  االقت�ساد 

م���ع ب����دء ف���رو����ض ك���ورون���ا يف االن��ت�����س��ار 

الواليات  اأرج��اء  يف  ال�سرعة  فائق  ب�سكل 

اإغ��الق  عمليات  يف  ت�سبب  مم��ا  امل��ت��ح��دة، 

وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ل��ل�����س��رك��ات وت��وج��ي��ه��ات 

مبالزمة املنازل.

و����س���ع���دت ال���ق���راة االأول����ي����ة ل��ل��م��وؤ���س��ر 

ال�سراء اجلديدة  بامل�سح لطلبيات  املجمع 

اأع��ل��ى  وه����و   - اآب  اأغ�����س��ط�����ض  يف   54 اإىل 

من   -  2019 اآذار  م��ار���ض  م��ن��ذ  م�����س��ت��وى 

قراءة نهائية عند 49.7 يف يوليو متوز.

القاهرة -العربية

ق����ررت ���س��ل��ط��ة ال���ط���ران امل����دين يف 

م�����س��ر، ح��ظ��ر دخ���ول ج��م��ي��ع ال��ق��ادم��ن 

م����ن ج��م��ي��ع اجل���ن�������س���ي���ات، مب����ن ف��ي��ه��م 

املواطنون امل�سريون اإىل كافة مطارات 

يكون  اأن  دون  العربية  جمهورية م�سر 

ال���ق���ادم ي��ح��م��ل ���س��ه��ادة ت��ف��ي��د ب���اإج���راء 

فرو�ض  عن  للك�سف   )PCR( حتليل 

امل�ستجد. كورونا 

واأك�������دت ���س��ل��ط��ة ال����ط����ران امل����دين، 

ال��ت��ح��ل��ي��ل  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ك��ون  اأن  ا����س���راط 

���س��اع��ة   72 ق���ب���ل  ي���ك���ون  واأن  ���س��ل��ب��ي��ة، 

ع��ل��ى االأك����رث م��ن ال��و���س��ول ل��الأرا���س��ي 

امل�سرية.

اأن  ال�����ط�����ران،  ���س��ل��ط��ة  واأو�����س����ح����ت 

�سركات  جميع  اإىل  املوجه  ال��ق��رار  ه��ذا 

امل��ط��ارات  ال��ع��ام��ل��ة يف جميع  ال��ط��ران 

�سهر  اأول  من  اعتباًرا  �سُيطَبق  امل�سرية 

تعليمات  اإ�سدار  وحلن  املقبل  �سبتمرب 

اأخرى.

وق��������ال رئ����ي���������ض ����س���ل���ط���ة ال����ط����ران 

بيان  يف  نوير،  اأ���س��رف  امل�سري،  امل��دين 

ال�سادرة  للتعليمات  وفقا  اإنه  �سحايف، 

اأق��ل  االأط��ف��ال  ف��اإن  ال�سحة،  وزارة  ع��ن 

6 ���س��ن��وات م��ن ج��م��ي��ع اجل��ن�����س��ي��ات  م��ن 

معفون  االأجانب(  اأو  امل�سرين  )�سواء 

 PCR ال� ���س��ه��ادة حت��ل��ي��ل  ت��ق��دمي  م��ن 

امل�سرية.  امل��ط��ارات  اإىل  الو�سول  عند 

واأ���س��اف اأن ه��ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي يف اإط��ار 

ملكافحة  احلكومة  من  املبذولة  اجلهود 

امل�ستجد. كورونا  فرو�ض 

اأن  امل���ق���رر  م���ن  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 

ُت�����س��ر ���س��رك��ة م�����س��ر ل��ل��ط��ران ال��ي��وم 

م��ن��ت��ظ��م��ة  رح����ل����ة   37 ن���ح���و  ال�������س���ب���ت، 

 4500 اأك�����رث م���ن  ل��ن��ق��ل  وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

راكب.

اأنه �سيتم  واأو�سحت ال�سركة يف بيان 

اأم�����س��ردام  اإىل  ت�����س��ي��ر رح��ل��ة واح����دة 

وباري�ض  وبودابي�ست  وبروك�سل  واأثينا 

وروم����ا وف��ران��ك��ف��ورت وج��ن��ي��ف ول��ن��دن 

وم���دري���د وم��ي��ون��ي��خ وم��ي��الن��و وب��رل��ن 

ودار  اأب��اب��ا  واأدي�����ض  وا�سطنبول  وفيينا 

ال�����س��الم واخل��رط��وم ون��روب��ي واأب��وج��ا 

ونيويورك. وبغداد  واملنامة  وال�سارقة 

رحلتن  اأي�سا  �ست�سر  اأنها  واأعلنت 

دب����ي واأب���وظ���ب���ي، ورح��ل��ة  ك���ل م���ن  اإىل 

وال��دم��ام،  ج��دة  من  كل  اإىل  ا�ستثنائية 

�سرم  اإىل  داخلية  3 رحالت  اإىل  اإ�سافة 

ال�سيخ، و3 رحالت اإىل الغردقة ورحلة 

رحالت   4 بخالف  االأق�سر  اإىل  واح��دة 

جوي. �سحن 

وفق ضوابط كورونا.. هذه شروط السفر إلى مصر
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170757(

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

عدي احمد عطيه ن�سر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عمر القطان وعدي ن�سر

بتاريخ   )119108( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/1/9

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/18 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/18

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

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�سركات رقم )22 ( 

ل�سنة 1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه  �سليمان  عماد  �سركة  باأن  والتجارة 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

) 10390 ( بتاريخ 2004/2/12 قد تقدمت بطلب لتحويل 

�سفتها من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ض  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

•لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الظل  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سياحيه   املن�سات  لدارة 

بتاريخ   )49995( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����س��وؤول��ي��ة  ذات 

2017/12/28 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2020/8/6

وتعيني ال�سيد قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان  م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   -  1 ع��م��ارة   – نحالني  ���س��ارع   – احل�سني  جبل   – عمان 

0795558140

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  البعد الثالث للتجهيزات الطبيه  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 29775 ( 

بتاريخ ) 2012/9/5(

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 : خمي�ض يو�سف دوحل 

عنوان امل�سفي : عمان – جبل املريخ

خلوي ) 0795414658 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة التطبيقيه 

لال�ست�سارات املحا�سبيه  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

 2017/1/3 بتاريخ   )46119( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

  2020/8/6 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  داود   الغني  عبد  م�سطفى  احمد 

امل�سفي هو :

عمان – �ساحية احلاج ح�سن – مقابل م�ست�سفى احلنان - هاتف 

0790787014

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  (

فريق  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  العالنيه  اللوحات  ل�سناعة  العمل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 31476 ( بتاريخ 

العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  قد   2013/2/14

يحيى  و�سفي  ماأمون  ال�سيد  عزل  على  املوافقة   2020/3/16

م�سفيا  قدومي  ا�سماعيل  ر�ساد  امين  ال�سيد  وتعيني  ال�سافعي 

لل�سركة ، وان عنوان امل�سفي هو :

– مكتب  – ط2  التجاري  العال  ابو  – جممع  – طرببور  عمان 

201 – هاتف 0780781409

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه    القد�سي  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2019/5/27 بتاريخ   )119681( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : القد�سي و�سريكه

اإىل �سركة : ر�سوان احمد القد�سي و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعـــــالن عطـــــــــاء
ملراجعة  اجل��دول  يف  املبينه  امل��واد  ل�سراء  حاجتها  عن  واجل��وازات  املدنية  الح��وال  دائ��رة  تعلن 

دائرة الحوال املدنية واجلوازات / مكتب امل�سرتيات / الطابق الرابع / طرببور – بجانب م�ساغل 

مديرية المن العام .

مالحظة : تفتح العرو�ض يوم الثنني بتاريخ 2020/8/31 يف متام ال�ساعة 11 ظهرًا

مدير عام دائرة االحوال املدنية والجوازات 
فهد العموش

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   الناعوري  ال���روؤوف  عبد  تامر  �سركة  ب��ان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )74042( بتاريخ 

2005/1/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الناعوري  الروؤوف  عبد  تامر   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : تامر عبد الروؤوف الناعوري و�سريكته

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200110985(

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

با�سم احمد عقله ابو اخلون

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ابو اخلون وابريو�ض

بتاريخ   )98290( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2010/5/4

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/19 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/19

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 مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

رم�سان  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/10/2 بتاريخ   )  120100(

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�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ال�سياحيه  ذ.م.م   املن�سات  اأرجو من دائني �سركة  الظل لدارة 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49995 ( 

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 : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – �سارع نحالني – عمارة 1

خلوي ) 0795558140 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200166915(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الدعا�ض  بكر  اب��و  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118085( بتاريخ 2018/3/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/3 

ال�سيد /ال�سيدة  ابو بكر يو�سف احمد الدعا�ض   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الها�سمي ال�سمايل – حي الزهراء بناية 

15 – ت: 0795614443

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�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة التطبيقيه لال�ست�سارات املحا�سبيه    ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46119 ( 

بتاريخ ) 2017/1/3(

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 م�سطفى عبد الغني داود

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية احلاج ح�سن – مقابل م�ست�سفى 

احلنان

خلوي ) 0790787014 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد 

�سليمان الحيوات و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن حتت الرقم )105904( بتاريخ 2012/12/17  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

�سليمان  اح��م��د   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

الحيوات و�سريكه

اإىل �سركة : احمد �سليمان الحيوات و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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

) مدر�سة ورو�سة بيت الكرك النموذجية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)350( با�سم ) معن عبداهلل احمد ال�سعوب  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سهري فار�ض 

�سليمان ال�سعوب ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200013539(

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

نايف م�سلح م�سطفى الزعبي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة نايف م�سلح الزعبي و�سركاه

بتاريخ   )54102( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1999/10/11

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/19 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/19

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

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 15 / 63 ( تاريخ 2020/7/14
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها رقم 

) 63/15 ( بتاريخ 2020/7/14 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم

 ) 42 ( تاريخ 2020/7/8 م ، وكتاب معايل وزير الدارة املحلية

 رقم ) م / 22 / 9 / 11055 (  تاريخ 2020/7/6 م .

م   )  12  ( �سعد  �سارع  من  جزء  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

املقتطع من القطع ذوات الرقام ) 453،432( مع ا�ستحادث نهاية مغلقة �سمن احلو�ض رقم 

القطع ذوات  افرازية تنظيميا �سمن  �سوارع  �سوارع واعتماد  وا�ستحداث  ال�سرقي  نوارة   )  9 (

 ،  849  ( الرق��ام  ذوات  والقطع  نوارة   )  6  ( رقم  ( �سمن احلو�ض   106،107،108 ( الرق��ام 

امل�ساح  بناء على تقرير  ، وذلك  ال�سرقي  نوارة   )  9  ( ( �سمن احلو�ض رقم   453  ،  846،  847

املرفق لزالة ال�سرر عن البناء ومن اجل تقدمي خدمات – �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني 

باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ض خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ض .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 9 / 64 ( تاريخ 2020/7/21
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة    2020/7/21 رقم ) 64/9 ( بتاريخ 

ايدون رقم ) 89 ( تاريخ 2020/6/20 م .

زراعي  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  يتم  بحيث  تنظيم  ا�سافة  على  املوافقة  واملت�سمن 

خارج اىل جتاري حملي �سمن جزء من القطعة رقم ) 31 ( من احلو�ض رقم 

تنظيم  عوائد  فر�ض  مع  اي��دون  منطقة  – �سمن  اي��دون  ارا�سي  من  البيار   )  12  (

مبقدار 

على  بناء  وذل��ك  حملي  جت��اري  املنظمة  للم�ساحة  مربع  مرت  لكل  قر�ض   )  30  (

ال�ستدعاء املقدم ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

انذار بالعودة اىل العمل

مؤسسة الشهد لخدمات 

التنظيف والصيانه العامه
املح�سن  عبد  خالد  ابت�سام   ( العاملة  اىل 

احل�سامي (

ا�سنادا اىل ن�ض مادة ) 28 / ه� ( من قانون 

العمل الردين رقم )8 ( ل�سنة 1996 ونظرا 

لتغيبك عن عملك ملدة تزيد عن ع�سرة ايام 

ادارة  فان  لذا  م�سروع  عذر  وبدون  متتالية 

املوؤ�س�سه تنذركم بالعوده اىل عملكم خالل 

الن�سر  تاريخ  من  ايام  ثالث  تتجاوز  ل  مدة 

ودون  للوظيفة  فاقدا  تعترب  ذلك  وبخالف 

ان تتحمل املوؤ�س�سه اي م�سوؤولية .

مؤسسة الشهد

لخدمات التنظيف 

والصيانة العامة

انذار اىل املوظف

 حبيب عثمان كامل املومني

عملك  عن  تغيبت  قد  بانك  تعلم   

الردن  واج����ه����ات  ���س��رك��ه  ل����دى 

 7/8/2020 تاريخ  منذ  لالملنيوم 

ولغايه تاريخ ن�سر هذا العالن دون 

ال�سركة  ابالغ  دون  و  م�سروع  �سبب 

وع��ل��ي��ه ف��اإن��ن��ا ن��ن��ذرك ب�����س��روره 

 48 خالل  وذلك  عملك  اىل  العوده 

العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  �ساعه 

املاده  تطبيق  �سيتم  ذلك  وبخالف 

28 /ه� من قانون العمل بحقك.

 شركه واجهات االردن لالملنيوم

الحد   23/ 8 / 2020

مذكرة تبليغ اعالم حكم 
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية- الق�ضايا

القا�ضي املنتدب : فهمي عواد ابو حماد
 - عدوان  مو�ضى  جميل  عالء   : عليه  املدعى  اإىل   
اجلبل  له  اقامة  حمل  واخر  االقامة  حمل  جمهول 
االأخ�ضر �ضارع عمران املعايطة عمارة رقم 7اأ اأعلمك 
 2019/12796 اأ�ضا�س  الدعوى  يف  تقرر  قد  اأنه 
قبل  من  عليك  واملقامة  مفقود  اثبات  ومو�ضوعها 
اعالم  تبليغك  عدوان  مو�ضى  جميل  اإبراهيم  املدعي 

حكم رقم 164/164/750 بتاريخ 2020/8/13 م 
امل�ضتمعة  ال�ضخ�ضية  والبينتني  والطلب  الدعوى  على  بناء 
عن  والتحري  والبحث  املربزة  الر�ضمية  واخلطية  املقنعة 
ومن   1718 و   79 باملواد  وعمال  املذكور  عالء  عليه  املدعى 
ال�ضرعية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   75 و   67 و  املجلة 
فقد  ال�ضخ�ضية  االأحوال  قانون  من   249 و   247 و   246 و 

حكمت مبا يلي :
املذكور املدعى عليه يف هذه الدعوى  املفقود عالء  1. موت 

اعتبارا من تاريخ احلكم .
داود  وجيهه  املدعوه  والدته  يف  ال�ضرعي  ارثه  انح�ضار   .2
�ضالح عدوان ويف جمع من االأ�ضقاء وهم كل واحد اإبراهيم 
وهناء  وجميله  وخولة  وفاطمة  وخالد  ويو�ضف  وم�ضطفى 
وارث وال م�ضتحق لرتكة  واإنه ال  بالغون  الورثة  واإن جميع 
املدعى عليه عالء املذكور �ضوى من ذكر واأن امل�ضاألة االإرثية 
ال�ضرعية �ضحت من اإثنان و�ضبعني �ضهما فقط منها لوالدته 
اأ�ضقائه  من  واحد  ولكل  �ضهما  ع�ضر  اإثني  املذكورة  وجيهه 
اإبراهيم وم�ضطفى ويو�ضف وخالد ع�ضرة ا�ضهم ولكل واحده 
ا�ضهم  خم�ضة  وهناء  وجميله  وخولة  فاطمة  �ضقيقاته  من 

فقط وذلك ح�ضب الفري�ضة ال�ضرعية
حكما غيابيا قابال لالإعرتا�س واال�ضتئناف وموقوف النفاذ 

على ت�ضديق حمكمة اال�ضتئناف ال�ضرعية املوقرة
قا�ضي حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا

ثمن اللوازمرقم العطاءالرقم
النسخة

اخر موعد للبيع 
الساعة 3:00

اخرموعد للتقديم 
الساعة 3:00

) 25 ( شراء رخص) Oracle  (27 / 2020 / أ م ج1-
26/8/202030/8/2020دينار شراء ماسح ضوئي28 / 2020 / أ م ج 2-
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 90 الأحد  23/ 8 / 2020 

االنباط-عمان

ال��ث��اين على  ل���أ���س��ب��وع  غ��زة  ق��ط��اع  ي�سهد 

مع  والت�سعيد  ال��ت��وت��ر  م��ن  ح��ال��ة   ، ال��ت��وايل 

بني  وت��ه��دي��دات  “اال�سرائيلي”  االح���ت����ل 

غزة  يف  املقاومة  لف�سائل  امل�سرتكة  الغرفة 

وال��ت��ي اأع��ط��ت م��وق��ف��اً وا���س��ح��اً ب�����س��اأن جولة 

فوراً  الرد  على  واإ�سرارها  احلالية  الت�سعيد 

على اي حماقة يقرتفها االحت�ل وموا�سلة 

الو�ساطة  ا�ستمرار  عن  واحلديث  التهديدات 

الث�ثية من م�سر وقطر واالمم املتحدة

ب�������س���اأن ال���و����س���ع االم����ن����ي يف ق���ط���اع غ���زة 

وا����س���ت���م���رار اط������ق ال���ب���ال���ون���ات احل����ارق����ة ، 

وق�����س��ف م��دف��ع��ي��ة االح���ت����ل ل��ن��ق��اط �سبط 

الت�ساوؤالت هل نحن مقبلون  تدور   ، ميداين 

على حرب يف قطاع غزة ، اأم هدوء وا�ستجابة 

ل�سروط رفع احل�سار.. ؟

اأن  اأعترب  اياد القرا كاتب وحملل �سيا�سي 

باالأم�س  �سدر  ال��ذي  امل�سرتكة  الغرفة  بيان 

ب�سكل  ال��رد  ب�ساأن  املقاومة  ف�سائل  قبل  من 

ف�����وري ع��ل��ى اي ان���ت���ه���اك م���ن االح����ت�����ل “ 

وخا�سة  ع��ام��ني  م��ن��ذ  م�سبوق  غ��ر  ت�سريح 

عمل  ع��ودة  عن  ويعلن  العودة،  م�سرات  بعد 

الغرفة امل�سرتكة ب�سكل قوي وفعال ، حيث ان 

الغرفة امل�سرتكة نفذت ثم قالت

ان  خا�سة  ت�سريحات  خ���ل  ال��ق��را  واأك���د 

اكرث  حمل  ب��االأم�����س  امل�سرتكة  ال��غ��رف��ة  ب��ي��ان 

من ر�سالة اأولها

ب��ك�����س��ر  م���رت���ب���ط���ة  احل���ال���ي���ة  اجل����ول����ة  اأن 

احل�سار عن قطاع غزة وياأتي يف توقيت بعد 

وا�سحة  النتائج  لتكون  امل�سري  الوفد  زيارة 

اما  املباحثات،  يف  اللحظة  حتى  تقدم  ال  ان��ه 

بالرد  اجماع  هناك  ان  الثانية  الر�سالة  عن 

بطريقة  امل�سرتكة  الغرفة  قبل  من  احلا�سم 

من�سقة

الف�سائل  ان  الثالثة  الر�سالة  ان  واأو�سح 

ت�����س��رب ب��ط��ري��ق��ة م���وح���دة وت��ل��ح��ق اأ����س���راراً 

ع���دمت عدنا”  “ان  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ب��االإح��ت���ل 

امل�سوؤولة  اجلهة  عن  االحت�ل  يعلم  ان  دون 

اذا نفذ االحت�ل  انه  ، م�سراً  الت�سعيد  عن 

تهديداته فاإن بقعة الزيت قد تت�سع

وق����ال “ ب��ع��د ت��ه��دي��دات امل��ق��اوم��ة اأ���س��ب��ح 

بعمليات  يقوم  حينما  ح��ذراً  اأك��رث  االح��ت���ل 

ق�����س��ف ح��ي��ث ان ذل����ك ا���س��ب��ح غ���ر م��ق��ب��ول 

ان هذه احلالة  ، متوقعاً  بالق�سف  للمقاومة 

قد تعيد ترتيب املعادلة«

و���س��دد ال��ق��را ع��ل��ى ان ت��ه��دي��دات امل��ق��اوم��ة 

يجعل االحت�ل يفكر األف مرة اذا كان لديه 

االح��ت���ل  ق��ادة  ان  ، مو�سحاً  ب��احل��رب  ق��رار 

، منها  ا���س��ب��اب  ل��ع��دة  ل��ل��ح��رب  ال��ذه��اب  يفكر 

ملا  غ��زة  غ���ف  م�ستوطنني  م��ن  �سجر  حالة 

يجري على ت�سعيد متقطع ، وثانيها انت�سار 

االح��ت���ل  م�سرات  اىل  اإ���س��اف��ة  “كورونا” 
ال��ت��ف��اع���ت  اىل  اإ����س���اف���ة   ، ن��ت��ن��ي��اه��و  ����س���د 

االق��ل��ي��م��ي��ة ال حت��ت��م��ل ال���ذه���اب اىل ح���رب ، 

�سيا�سي  ق���رار  اىل  ب��ح��اج��ة  ح���رب  ق���رار  واي 

وا�سح “ا�سرائيلي” 

االنباط-وكاالت
 

 

����س���رح ���س��ت��ي��ف ب���ان���ون امل�����س��ت�����س��ار ال�����س��اب��ق 

اأنه �سحية  ترامب  دونالد  االأمريكي  للرئي�س 

م���وؤام���رة ���س��ي��ا���س��ي��ة ، ب��ع��د ات��ه��ام��ه ب��اخ��ت������س 

اأموال خم�س�سة لبناء جدار على احلدود بني 

املتحدة واملك�سيك الواليات 

�سوتي  ت�سجيل  يف  عاما(   66( بانون  وق��ال 

ي��ع��رف��ون  اجل��م��ي��ع  اإن  روم  وور  م��دون��ت��ه  ع��ل��ى 

بالت�عب  اأ�سمح  ال��ذي  النوع  من  ل�ست  اأنني 

بقدر  اأ���س��م��د  الأن  م�ستعد  اأن���ا  واأ����س���اف   . ب��ي 

�ساأوا�سل  اأن��ه  موؤكدا   ، ذلك  االأم��ر  يتطلب  ما 

الكفاح

وب���ان���ون اأح����د م��ه��ن��د���س��ي ح��م��ل��ة ال��رئ��ي�����س 

اأوق���ف   ،2016 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ت���رام���ب  دون���ال���د 

خم�سة  قدرها  بكفالة  عنه  اأف��رج  ثم  اخلمي�س 

م�يني دوالر

وه���و م��ت��ه��م م��ع ث���ث��ة اأ���س��خ��ا���س اآخ��ري��ن 

ال��������دوالرات  م����ن  االآالف  م���ئ���ات  ب���اخ���ت��������س 

جمع  حملة  م��ن  �سخ�سية  مكا�سب  لتحقيق 

م�ساهمات يف متويل اإقامة جدار على احلدود 

املك�سيك مع 

قا�ٍس  اأم��ام  برباءته  اخلمي�س  بانون  ودف��ع 

املوجهتني  التهمتني  نيويورك من  احتادي يف 

اللتني  االأم��وال  وغ�سيل  االحتيال  وهما  اإليه 

اإىل  ت�����س��ل  ق��د  مل���دة  ال�����س��ج��ن  عقوبتهما  ت��ب��ل��غ 

عاما ع�سرين 

وق���ال ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق مل��وق��ع ب��راي��ت��ب��ارت 

ن���ي���وز ال���ق���ري���ب م����ن ال���ي���م���ني امل���ت���ط���رف ، يف 

اعتقاله  اإن  امل��دون��ة  على  ب��ث  ال��ذي  الت�سجيل 

كان يهدف اإىل ترهيب النا�س الذين يدعمون 

اجلدار املناه�س للهجرة الذي وعد به دونالد 

ترامب خ�ل حملته التي فاز فيها يف 2016

ون����اأى ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي ال���ذي يخو�س 

عن  بنف�سه  ث��ان��ي��ة،  ل��والي��ة  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة 

عن  �سيئا  ي��ع��رف  ال  اأن���ه  واأك����د  ب��ان��ون  ق�سية 

ي��ك��ن على  ال��ت��م��وي��ل اجل��م��اع��ي ومل  م�����س��روع 

مب�ست�ساره  ج���دا  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن��ذ  ات�����س��ال 

ال�سابق

الذي  بانون  ا�سطر  داخلية  خ�فات  وبعد 

كان يتمتع بنفوذ كبر يف البداية، اإىل مغادرة 

 .2017 البيت االأبي�س يف اآب/اأغ�سط�س 

االنباط-وكاالت

ال�سبت،  ال�����س��وداين،  ال�سيوعي  احل���زب  اأع��ل��ن 

اأي ت��ط��ب��ي��ع ل��ل��ع���ق��ات ب���ني ال�������س���ودان  رف�����س��ه 

واإ�سرائيل

ج���اء ذل���ك يف ت�����س��ري��ح��ات ع�����س��و ���س��ك��رت��اري��ة 

اللجنة املركزية للحزب، �سديق يو�سف، اأدىل بها 

لوكالة االأنباء ال�سودانية الر�سمية

وق���������ال ي����و�����س����ف: ن����ق����ف م�����ع ح�����ق ال�������س���ع���ب 

الفل�سطيني، و�سد التطبيع مع اإ�سرائيل

واالأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع����م 

وزارة  ب���ا����س���م  ل��ل��ن��اط��ق  ت�����س��ري��ح��ات  ����س���ودان���ي���ة 

اخلارجية، دعا فيها اإىل ك�سف ما يدور يف اخلفاء 

ب�ساأن الع�قة مع اإ�سرائيل

�ساعات من  بعد  ب��دوي  اأقالت  اخلارجية  لكن 

ت�سريحاته، وقالت اإن اأمر الع�قات مع اإ�سرائيل 

مل تتم مناق�سته يف وزارة اخلارجية باأي �سكل كان

ويف �سياق خمتلف، نفى احلزب ال�سيوعي بيانا 

و�سفحات  حملية  اإع���م  و�سائل  عرب  اإليه  ن�سب 

اإلكرتونية، يطالب فيه باإ�سقاط حكومة عبد اهلل 

حمدوك

وق������ال ي���و����س���ف: م��وق��ف��ن��ا وا�����س����ح. ال ن��دع��و 

تنجز مهام  اأن  على  نعمل  بل  الإ�سقاط احلكومة 

الثورة وفق برامج قوى احلرية والتغير، وندعم 

كل ما هو اإيجابي، وننتقد ما هو �سلبي

احلكومة  اأج��ازت��ه��ا  تعدي�ت  ب��اإل��غ��اء  وط��ال��ب 

يف ميزانية العام املا�سي، واأن تكون روؤية اللجنة 

االقت�سادية لقوى اإع�ن احلرية والتغير املعرب 

عن �سيا�ساتنا

وعرب احل��زب يف البيان ذات��ه، عن رف�س قمع 

حق  ومنع  املفرطة  بالقوة  اجلماهري  احل��راك 

التعبر الدميقراطي وال�سلمي

واجل��م��ع��ة اأب����دى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����س��وداين، 

ا�ستعداده ملغادرة من�سبه حال ُطلب منه ذلك، اإثر 

ب�سبب خ�فات بني  الب�د،  التظاهرات يف  عودة 

احلكومة و جلان املقاومة

 ،2019 اآب  اأغ�سط�س/   21 وبداأت بال�سودان، يف 

باإجراء  وتنتهي  �سهًرا   39 ت�ستمر  انتقالية  فرتة 

من  ك��ل  ال�سلطة  خ���ل��ه��ا  ويتقا�سم  ان��ت��خ��اب��ات، 

اجلي�س وحتالف اإع�ن قوى احلرية والتغير ، 

قائد احلراك ال�سعبي

االنباط-وكاالت

 واجهت الواليات املتحدة مزيدا من العزلة 

يوم اجلمعة، بخ�سو�س م�سعاها الإعادة فر�س 

عقوبات دولية على اإيران حيث عار�س 13 من 

ب��ل��دا ع�����س��وا مبجل�س االأم����ن ال���دويل   15 ب��ني 

امل�سعى االأمريكي

وجاءت معار�سة التحرك االأمريكي بدعوى 

بط�نه نظرا ال�ستعانة وا�سنطن بعملية متفق 

عليها مبوجب االتفاق النووي الذي ان�سحبت 

منه قبل عامني، بح�سب رويرتز

التي  والع�سرين  االأرب���ع  ال�ساعات  وخ����ل 

اأعقبت اإع�ن وزير اخلارجية االأمريكي مايك 

بومبيو اإط�قه العد التنازيل ومدته 30 يوما 

اإي��ران، مبا  على  املتحدة  االأمم  لعودة عقوبات 

يف ذلك حظر االأ�سلحة، كتب احللفاء القدامى 

وكذلك  وبلجيكا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  بريطانيا 

ال�����س��ني ورو���س��ي��ا وف��ي��ت��ن��ام وال��ن��ي��ج��ر و���س��ان��ت 

اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب  وج����زر ج��ري��ن��ادي��ن  فن�سنت 

واإندوني�سيا واإ�ستونيا وتون�س ر�سائل اعرتا�س 

اطلعت عليها رويرتز

وتتهم الواليات املتحدة اإيران بخرق اتفاق 

ال����ذي يهدف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��وى  2015 م��ع  ع���ام 

مقابل  نووية  اأ�سلحة  تطوير  من  طهران  ملنع 

تخفيف العقوبات. لكن الرئي�س دونالد ترامب 

االإط�ق”  ع��ل��ى  ات���ف���اق  “اأ�سواأ  ب���اأن���ه  و���س��ف��ه 

وان�سحب منه يف عام 2018

وحتركت الواليات املتحدة يوم اخلمي�س بعد 

رف�س جمل�س االأمن ب�سكل قاطع حماولتها يف 

على  االأ�سلحة  حظر  متديد  املا�سي  االأ���س��ب��وع 

اأك��ت��وب��ر/ ت�سرين  اأج��ل��ه يف  ان��ت��ه��اء  اإي����ران بعد 

االأول. ومل يوؤيد وا�سنطن يف الت�سويت �سوى 

جمهورية الدومينيكان

ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان بعد  ت��ك��ت��ب ج��م��ه��وري��ة  ومل 

اإعادة  تاأييد  اإىل املجل�س لتو�سيح موقفها من 

فر�س العقوبات

وين�س قرار جمل�س االأمن ِلعام 2015 الذي 

اأي  يقدم  اإذا مل  اأن��ه  على  النووي  االتفاق  يقر 

ع�سو يف املجل�س م�سروع قرار لتمديد تخفيف 

من  اأي���ام   10 غ�سون  يف  اإي���ران  على  العقوبات 

���س��ك��وى ع����دم االم���ت���ث���ال، ف��ي��ج��ب ع��ل��ى رئ��ي�����س 

املجل�س القيام بذلك يف غ�سون الع�سرين يوما 

املتبقية

املجل�س  اأن  على  اأي�سا   2015 ق���رار  وين�س 

املعنية« الدول  اآراء  االعتبار  يف  “�سياأخذ 

 تهديدات المقاومة لالحتالل.. فرض لمعادلة جديدة ورسائل بين السطور

مستشار ترامب السابق ستيف بانون يقول إنه ضحية »مؤامرة سياسية«

 الحزب الشيوعي السوداني يرفض التطبيع مع إسرائيل

 أمريكا في عزلة جديدة 13 من بين 15 بلدا بمجلس األمن تعارض العقوبات ضد إيران

االنباط-وكاالت

 يوا�سل اأربعة اأ�سرى يف �سجون االحت�ل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي، اإ���س��راب��ه��م امل��ف��ت��وح ع��ن الطعام 

احتجاًجا على اعتقالهم

“االأ�سر ماهر  امل�سربون ه��م:  واالأ���س��رى 

 27 االأخ��ر���س م��ن جنني، وه��و م�سرب لليوم 

على التوايل، واالأ�سر حممد وهدان من رام 

اهلل، م�سرب لليوم 18 على التوايل احتجاًجا 

على اعتقاله التع�سفي«

كما يوا�سل االأ�سر مو�سى زهران من رام 

اهلل، اإ�سرابه لليوم 16 على التوايل، واالأ�سر 

بيت  بلدة  من  �سعيبات  �سوقي  الرحمن  عبد 

لليوم  م�سرب  حل��م  بيت  مبحافظة  ���س��اح��ور 

الثالث وكانت �سلطات االحت�ل نقلت �سعيبات 

من �سجن النقب ال�سحراوي للزنازين، بعد 

ا  رف�سً الطعام  املفتوح عن  االإ���س��راب  اإع���ن��ه 

ل�عتقال االإداري

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم�����ارات، ام�س 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  اإن  ال�سبت، 

رحب باإع�ن وقف اإط�ق النار يف ليبيا

ملجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  اأن  واأ���س��اف��ت 

مبارك  ف���ح  ن��اي��ف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

احل����ج����رف دع�����ا ج���م���ي���ع االأط����������راف يف 

اخل��ط��وة  ب���ه���ذه  “االلتزام  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا 

احلوار  يف  العاجل  واالنخراط  البناءة، 

و�ساطة  خ���ل  م��ن  والعمل  ال�سيا�سي، 

دائ��م  ح��ل  اإىل  للو�سول  امل��ت��ح��دة  االأمم 

و���س��ام��ل الإن��ه��اء االق��ت��ت��ال وال�����س��راع يف 

ليبيا«

ك����ان����ت ح���ك���وم���ة ال�����وف�����اق ال���وط���ن���ي 

ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ع��رتف ب��ه��ا دول���ي���ا، وم��ق��ره��ا 

النار  اإط�ق  وقف  اأعلنت  قد  طرابل�س، 

اأم�س اجلمعة كما دعا رئي�س الربملان يف 

اأي�سا لوقف االأعمال القتالية ال�سرق 

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ق���ن���اة »ك�������ان« ال���ع���ربي���ة، ام�����س 

ال�سبت، عن ح�سيلة ال�سواريخ التي اأطلقت 

من قطاع غزة خ�ل اخلم�سة اأيام املا�سية، 

يف  اندلعت  التي  احل��رائ��ق  ع��دد  اإىل  اإ�سافة 

م�ستوطنات غ�ف غزة

اأط��ل��ق من  اأن��ه  ال��ع��ربي��ة،  وزع��م��ت القناة 

 15 املا�سية،  اأيام  قطاع غزة خ�ل اخلم�سة 

اإثنني منهم منزلني ب�سكل  اأ�ساب  �ساروخاً، 

مبا�سر

150 حريقاً  اأك��رث من  اأن  امل��وق��ع،  وادع��ى 

اندلع يف حقول امل�ستوطنني يف غ�ف غزة، 

نتيجة اإط�ق البالونات احلارقة واملتفجرة 

من غزة

املقاومة  ب��ني  ت��وت��ًرا  غ��زة  ق��ط��اع  وي�سهد 

االأخ����ر يف تنفيذ  ت��ع��ن��ت  ب��ع��د  واالح���ت����ل، 

التفاهمات وجلواء الغزيني ل�إرباك الليلي 

واإط�������ق ال��ب��ال��ون��ات احل���ارق���ة وامل��ت��ف��ج��رة 

ع��ل��ى ط���ول ال�����س��ري��ط احل������دودي ال�����س��رق��ي 

االح��ت���ل من  ع��ل��ى  غ���زة، لل�سغط  ل��ق��ط��اع 

االحت�ل  رد  فيما  التفاهمات،  تنفيذ  اأج��ل 

الليلي  االإرب����اك  عمليات  على  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املفخخة والبالونات 

 4 أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام رفًضا العتقالهم

»التعاون الخليجي« يرحب 
بوقف إطالق النار في ليبيا

إطالق 15 صاروخا من غزة واندالع 
15٠ حريقا بالمستوطنات في 5 ايام 
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االنباط-وكاالت

اأك�����دت ال�����ش��رط��ة الأف��غ��ان��ي��ة وق���وع 

ث���اث���ة ان���ف���ج���ارات يف ك���اب���ول ���ص��ب��اح 

اأحد  مقتل  عن  اأ�صفرت  ال�صبت  ام�س 

اأف���راد الأم���ن واإ���ص��اب��ة اأرب��ع��ة اآخ��ري��ن، 

من بينهم مدين، طبقا ملا ذكرته قناة 

الأفغانية  التلفزيونية  ن��ي��وز«  »ط��ل��وع 

اليوم

ح����وايل  الأول  الن����ف����ج����ار  ووق�������ع 

وال��ن�����ص��ف �صباحا  ال�����ص��اد���ص��ة  ال�����ص��اع��ة 

مبنطقة  »����ص���اراك-اي-ن���او«  مبنطقة 

ملا  كابول، طبقا  اخلام�صة يف  ال�صرطة 

ذكرته �صرطة كابول يف بيان

الن��ف��ج��ار  اأن  ال�����ص��رط��ة  واأ����ص���اف���ت 

ا���ص��ت��ه��دف م��رك��ب��ة خ��ا���ص��ة، ح��ي��ث قتل 

اأفراد قوات الأمن واأ�صيب اثنان  اأحد 

اآخران، من بينهم مدين

الن���ف���ج���ار  اأن  ال�������ص���رط���ة  وت���اب���ع���ت 

“هاجنارها  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق���ع  ال��ث��اين 

ال�����ص��رط��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  راوندابوت” 

ال�����ص��اع��ة  ح������وايل  ك����اب����ول  يف   15 ال�

ال�����ص��اب��ع��ة و20 دق��ي��ق��ة ���ص��ب��اح��ا، مما 

اأ���ص��ف��ر ع���ن اإ���ص��اب��ة اث��ن��ن م���ن رج���ال 

ال�شرطة

الن���ف���ج���ار  اأن  ال����ب����ي����ان  واأ�������ص������اف 

تابعة لل�صرطة ا�صتهدف مركبة 

ال��ث��ال��ث مبنطقة  الن��ف��ج��ار  ووق����ع 

ال�����ص��رط��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  “كومباين” 
ي�����ص��ف��ر عن  ك���اب���ول ومل  اخل��ام�����ص��ة يف 

وقوع �صحايا، طبقا للبيان

ياأتي ذلك يف اأعقاب زيادة كبرية يف 

كابول،  النا�صفة يف  العبوات  انفجارات 

ال��ت��ي ت�����ص��ت��ه��دف يف ال��غ��ال��ب م��رك��ب��ات 

تابعة لقوات الأمن

مقتل شخص وإصابة 4 في 3 انفجارات في كابول

وزير الصحة اللبناني .. عدنا للصفر مع »كورونا«

 باريس مضطرة للتعامل مع »االنقالبيين« لحماية مكاسبها المهددة

االنباط-وكاالت

ملدة  اإج��راءات عزل جزئية  لبنان  فر�س 

حماولة  يف  اجلمعة  من  اعتباراً  اأ�صبوعن 

لح����ت����واء ف����ريو�����س ك����ورون����ا، ب���ع���د ت���زاي���د 

الإ���ص��اب��ات م��ن��ذ الن��ف��ج��ار ال��ك��ارث��ي ال��ذي 

وق���ع يف م��رف��اأ ب���ريوت يف ال��راب��ع م��ن اآب/

 179 مقتل  يف  وت�صبب  احلايل،  اغ�صط�س 

�صخ�صاً على الأقل واإ�صابة نحو �صتة اآلف

وت�صبب تف�صي فريو�س كورونا، يف تفاقم 

م�صاكل الباد التي تعاين من انهيار مايل 

دمر اقت�صاد الباد

اأكرب زيادة يومية حلالت  و�صّجل لبنان 

و3  حالة   628 باإ�صافة  اجلمعة  ك��ورون��ا 

حالت وفاة. ويقول م�صعفون اإن الإ�صابات 

تزايدت يف اأعقاب النفجار ب�صبب اكتظاظ 

بامل�صابن امل�صت�صفيات 

ت�صريف  حكومة  يف  ال�صحة  وزير  وقال 

نقطة  اإىل  “عدنا  اجل��م��ع��ة  ي���وم  الأع���م���ال 

ال�����ص��ف��ر م���ع ك���ورون���ا ول���ك���ن م���ع ج��اه��زي��ة 

متقدمة«

العاملية  ال�صحة  منظمة  ممثلة  وقالت 

يف ال����ب����اد اإمي�������ان ال�����ص��ن��ق��ي��ط��ي ل���رادي���و 

اإجمايل  ك��ان  النفجار  “قبل  لبنان  �شوت 

الآن  اأم��ا  اآلف  و�صتة  خم�صة  بن  احل��الت 

ي��زي��د... يف  وم��ا  اآلف  م��ن ع�صرة  فنقرتب 

الأ���ص��ب��وع��ن امل��ا���ص��ي��ن الإج���م���ايل مم��اث��ل 

يوم  وحتى  ف��رباي��ر  منذ  �صاهدناه  م��ا  لكل 

النفجار«

وق���ال���ت اإن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن����ه من 

امل��ت��وق��ع اأن ت��ك��ون م��ع��ظ��م احل�����الت ب���دون 

اأول��ئ��ك  يف  زي�����ادة  ه��ن��اك  اأن  اإل  اأع����را�����س، 

الذين يحتاجون اإىل العاج يف امل�صت�صفى

ال���ذي ي�صمل  ال���ق���رار الإغ�����اق،  وي��ت��ي��ح 

ح���ظ���ر ال���ت���ج���ول م���ن ال�������ص���اع���ة ال�����ص��اد���ص��ة 

بالتوقيت  ���ص��ب��اح��اً  ال�����ص��اد���ص��ة  ح��ت��ى  م�����ص��اء 

امل���ح���ل���ي، رف�����ع ال�����ُرك�����ام واإج���������راء اأع���م���ال 

ال��رتم��ي��م وت��ق��دمي امل�����ص��اع��دات يف الأح��ي��اء 

ال����ت����ي ت���������ص����ررت ب����الن����ف����ج����ار. و���ص��ي��ب��ق��ى 

امل���ط���ار م��ف��ت��وح��اً م���ع ال����ت����زام امل�����ص��اف��ري��ن 

ال�صعود  قبل  )بي.�صي.اآر(  حتليل  باإجراء 

للطائرات ومبجرد الو�صول

التزاماً  هناك  اأن  اأم��ن��ي  م�صدر  وك�صف 

ب�������ص���ورة ج���ي���دة ب�����الإج�����راءات يف م��ن��ط��ق��ة 

بريوت، لكنه اأقل يف �صمال الباد

االنباط-وكاالت

اإىل  ال�صاعة  اإعادة عقارب  الفرن�صية يف  ال�صغوط  ف�صلت 

بالرئي�س  اأطاح  ع�صكري  انقاب  واإجها�س  مايل  يف  ال��وراء 

اأبرز حلفائها يف منطقة ال�صاحل  اأبوبكر كيتا اأحد  اإبراهيم 

مع  التعامل  حت��دي  اأم���ام  يجعلها  م��ا  امل��ت��وت��رة،  الأف��ري��ق��ي 

ال�صلطة  ل��ه��ا م���ا وف���رت���ه  ت��وف��ر  ق���د ل  ان��ق��اب��ي��ة  ���ص��ل��ط��ات 

ال�صابقة

ال��ع�����ص��ك��ري يف م���ايل �صربة  ���ص��ك��ل الن���ق���اب  ب��ام��اك��و - 

حيث  ال�صاحل  يف  بكثافة  املنخرطة  فرن�صا  لإ�صرتاتيجية 

اجلهادين  ملكافحة  ع�صكري  اآلف  خم�صة  من  اأك��ر  تن�صر 

بالتعاون مع احلكومات املحلية

ا�صتقال  الإدارة،  و���ص��وء  ب��ال��ف�����ص��اد  ات��ه��ام��ات  وق���ع  وع��ل��ى 

رئي�س مايل اإبراهيم اأبوبكر كيتا بعدما اعتقله اجلي�س بعد 

ال�صعبية اأ�صابيع من الحتجاجات 

حماوريها  اأحد  فرن�صا  خ�صرت  ال�صلطة  من  رحيله  ومع 

الرئي�صين يف ال�صاحل منذ 2013 يف بلد تركز فيه القوة 

امل�صتعمرة ال�صابقة الق�صم الأكرب من جمهودها الع�صكري

وراأى الرئي�س اإميانويل ماكرون اأن مكافحة التنظيمات 

ال��ق��ان��ون ل  وال��دف��اع ع��ن الدميقراطية ودول���ة  الإره��اب��ي��ة 

يعني  ذل��ك  ع��ن  التخلي  اإن  تغريدة  يف  وت��اب��ع   . ينف�صان 

غري  وهذا  معركتنا.  واإ�صعاف  ال�صتقرار  بانعدام  الت�صبب 

مقبول ، داعيا اإىل اإعادة ال�صلطة اإىل املدنين

لكن هذه الحتجاجات مل تثن الع�صكرين عن الإطاحة 

بالرئي�س، واعدين بتنظيم انتخابات �صمن مهلة معقولة

ال�����ص��اح��ل يف جم��م��وع��ة الأزم���ات  واع��ت��رب خ��ب��ري منطقة 

ما  حّد  اإىل  عودة  اليوم  اإنها  جيزيكيل  اإرفيه  جان  الدولية 

اجلهود  من  �صنوات  ثماين  م�صيفا   ، الن��ط��اق  خانة  اإىل 

ال��ع��ودة  ال��ن��ه��اي��ة اإىل  اأف�����ص��ت يف  وال���ص��ت��ث��م��ار واحل�����ص��ور 

بالو�صع يف مايل اإىل وقت النقاب عام 2012، مع و�صع 

عنفا  اأكر  م�صلحة  وانتفا�صات  باماكو  يف  اأي�صا  م�صطرب 

واأعمال عنف متزايدة بن املجموعات

وال�صركاء  ال�صاحل  ودول  فرن�صا  على  جيزيكيل  وق��ال 

التي  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��راج��ع حقا اخل��ي��ارات  اأن  الآخ��ري��ن 

قامت بها يف ال�صنوات املا�صية. ل ميكن �صمان اأمن منطقة 

ب�صكل م�صتدمي دون تغيري اأمناط احلكم فيها

وكانت ال�صلطات الفرن�صية ت�صكك يف الأحاديث اخلا�صة 

يف قدرة الرئي�س املايل ال�صابق يف حتقيق تقدم على �صعيد 

الأمن واحلوكمة يف باده، فيما يتوقع اأن يوؤدي النقاب 

ت��ع��ق��ي��د مهمة  اإىل  ت��ل��ي��ه  ق���د  ال���ت���ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  وال��ب��ل��ب��ل��ة 

الفرن�صين والع�صكرين  الدبلوما�صين 

واع���ت���رب م��اي��ك��ل ���ص��ورك��ن م���ن م��رك��ز ران����د الأم���ريك���ي 

ا�صتثمرت  التي  لفرن�صا  نك�صة  النقاب  هذا  اأن  للدرا�صات 

بزخم منذ �صبع �صنوات ملحاولة م�صاعدة مايل على اخلروج 

من  املحتمل  من  نف�صه،  الوقت  يف  اأن��ه  م�صيفا  امل���اأزق،  من 

حيث املبداأ اأن يف�صي ذلك اإىل نتيجة اإيجابية يف امل�صتقبل، 

اإذا �صمح بتن�صيب حكومة اأكر فاعلية و�صرعية

اإىل  الع�صكري  الن��ق��اب  ي���وؤدي  اأن  يتوقعون  م��راق��ب��ون 

الفرن�صين  وال��ع�����ص��ك��ري��ن  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ن  م��ه��م��ة  تعقيد 

املتواجدين يف مايل

اأبوبكر  اإب��راه��ي��م  عهد  يف  م��ايل  اأن  على  �صوركن  و���ص��دد 

كيتا مل تكن حتقق �صوى تقدم �صئيل، اأو رمبا ل تقدم على 

الإطاق على ال�صعيد الأمني

�صلطة  عودة  على  الرتكيز  يجب  الإليزيه  ق�صر  واأو�صح 

اأخرى هي عدم تا�صي  اأولوية  مع  القانون،  ودولة  مدنية 

اللتزام مبكافحة الإرهاب

وح��ر���ص��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ت��ي ا���ص��ت��ول��ت على 

اأولويتنا  اأن ال�صام يف مايل  ال�صلطة يف مايل على التاأكيد 

ال��ب��اد  امل��ن��ت�����ص��رة يف  ال���ق���وات الإق��ل��ي��م��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة  واأن 

املتحدة يف مايل  الأمم  بعثة  اإىل  اإ�صارة  ، يف  �صريكتنا  تبقى 

دول  جم��م��وع��ة  وق���وة  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ب��رخ��ان  وق���وة  مينو�صما 

القوات اخلا�صة الأوروبية تاكوبا  ال�صاحل اخلم�س وجتمع 

املالين الع�صكرين  املكلفة مبواكبة 

غي�صاوا  اإيفان  البلجيكية  كنت  جامعة  يف  الباحث  وعلق 

دعم  خ�صارة  تريد  ل  الع�صكرية  املجموعة  اأن  تويرت  على 

الأ�صرة الدولية، ومن �صمنها برخان. يبدو اأن الهدف كان 

من  منه  واملقربن  كيتا  اأبوبكر  اإبراهيم  طرد  على  يرتكز 

ال�صلطة

ب��ال��ت��ع��اون  ب��اري�����س يق�صي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ث��واب��ت  واأح����د 

ت�صبح  اأن  اأم���ل  على  املحلية  امل�صلحة  ال��ق��وات  م��ع  ال��وث��ي��ق 

ال�صاحل،  يف  الأمن  ب�صمان  التكفل  على  امل�صتقبل  يف  قادرة 

لكن كيف ميكن موا�صلة العمل مع انقابين؟

وع��ل��ق ال��ك��ول��ون��ي��ل ال��ف��رن�����ص��ي امل��ت��ق��اع��د م��ي�����ص��ال غ��وي��ا 

الع�صكرين  على  بقليل  تعقيدا  اأك��ر  �صتكون  الأم���ور  ب��اأن 

ومن  العمليات  موا�صلة  املمكن  من  مو�صحا   ، الفرن�صين 

املمكن تنفيذها ب�صكل ذاتي، لكن التعاون مع القوات املالية 

ا�صتغال  امل�صلحة  امل��ج��م��وع��ات  حت���اول  وق���د  ي��ت��وق��ف.  ق��د 

لتو�صيع نطاق عملياتها الو�صع 

ومبوازاة ذلك، لفت الباحث يف املعهد الفرن�صي للعاقات 

الدولية اإيلي تيننباوم اإىل اأنه يف وقت ت�صعى باري�س جاهدة 

فاجاأ 
ُ
اأ لن  ال�صاحل  يف  مبوؤازرتها  اأوروب��ا  لإقناع  اأ�صهر  منذ 

املتمنعن  الأوروب��ي��ن  ال�صركاء  ع��زمي��ة  ذل��ك  ي�صعف  ب��اأن 

وكذلك  اأخ���رى،  وم�صاريع  تاكوبا  ب�صاأن  ب��الأ���ص��ا���س،  قليا 

بلدان جمموعة دول ال�صاحل اخلم�س

مكافحة  ل�صرورة  موؤيدون  الأوروبيون  باري�س  و�صركاء 

تعر�س  م��ن  ق��ل��ق��ون  لكنهم  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��ل��ك  يف  اجل��ه��ادي��ن 

ه��ذا  م��ن  �صيا�صي  مك�صب  حتقيق  دون  لن��ت��ق��ادات  فرن�صا 

التدخل

عن  ال�صتغناء  ميكن  ل  الذين  الأمريكين  ت��ردد  ويعّد 

دعمهم الع�صكري يف املنطقة، م�صدر قلق اآخر لفرن�صا

وعلى الرغم من ت�صتت اجلماعات اجلهادية وطرد جزء 

مناطق  مازالت   ،2013 منذ  مايل  �صمال  من  منها  كبري 

والفرن�صية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وات  �صيطرة  ع��ن  خ��ارج��ة  باأكملها 

وتلك التابعة لاأمم املتحدة

القوات  لآخر،  حن  من  املت�صددة،  اجلماعات  وت�صتهدف 

من  الرغم  على  املنطقة  يف  املتمركزة  والع�صكرية  الأمنية 

اأن  يفرت�س  ك��ان   ،2015 يونيو  يف  لل�صام  اتفاق  توقيع 

ي�صمح بعزل اجلهادين نهائيا

 فلسطين ترأس اجتماع جامعة 
الدول العربية القادم

 االستخبارات العراقية تلقي القبض 
على مسؤول خلية »إرهابية«

 نصف األمريكيين غير واثقين بنزاهة 
االنتخابات الرئاسية المقبلة

االنباط-عمان

اأب����ل����غ الأم�������ن ال����ع����ام جل���ام���ع���ة ال�����دول 

ال��ع��رب��ي��ة اأح���م���د اأب����و ال��غ��ي��ط م�����ص��اء ام�����س 

ال�����ص��ب��ت، رئ��ي�����س ال�����ص��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

فل�صطن  دول����ة  ب���رتاأ����س  ع��ب��ا���س  حم���م���ود 

اج���ت���م���اع ج��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي 

 2020 اي���ل���ول  ���ص��ب��ت��م��رب/   9 ���ص��ي��ع��ق��د يف 

�صمن دورتها العادية

اأج��راه  هاتفي  ات�صاٍل  ذلك خال  وج��اء 

اأبو الغيط برئي�س ال�صلطة حممود عبا�س، 

حيث اطلع الأخري على اآخر املداولت التي 

اإ�صدار  اىل  واأدت  العربية،  الدول  متت مع 

ب��ي��ان ي��ع��ك�����س الإج���م���اع ال��ع��رب��ي مب��رك��زي��ة 

الفل�صطينية الق�صية 

الر�صمية  وف��ا  وك��ال��ة  ن�صرته  مل��ا  ووف��ًق��ا 

اأن  ال�صلطة  لرئي�س  اأك���د  الغيط  اأب���و  ف���اإن 

ال�صام  بتحقيق  متم�صكة  العربية  ال��دول 

ال���ع���ادل وال�����ص��ام��ل ال���ق���ائ���م ع��ل��ى ق�����رارات 

مقابل  الأر����س  وم��ب��داأ  الدولية،  ال�صرعية 

واإنهاء  القرن”،  “�صفقة  ورف�س  ال�صام، 

الح����ت����ال، ون���ي���ل ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  دول�����ت�����ه  ا����ص���ت���ق���ال���ه يف 

ملبادرة  تنفيذا  املحتلة،  القد�س  وعا�صمتها 

عاقات  اأي��ة  اإق��ام��ة  قبل  العربية،  ال�صام 

“اإ�صرائيل” طبيعية مع 

عام  لأم��ن  �صكره  ال�صلطة  رئي�س  وق��دم 

ع��ل��ى ج��ه��وده لتحقيق  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

الإج����م����اع ال���ع���رب���ي، م����وؤك����دا اأه���م���ي���ة ه���ذا 

القرن”،  “�صفقة  رف�������س  يف  الإج�����م�����اع 

وال���ت���م�������ص���ك مب�����ب�����ادرة ال���������ص����ام، ورف�������س 

التطبيع

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت م���دي���ري���ة ال����ص���ت���خ���ب���ارات يف 

ال���ع���راق، ام�����س ال�����ص��ب��ت، ال��ق��ب�����س على 

يف  نائمة”  “اإرهابية  خ��ل��ي��ة  م�������ص���وؤول 

حمافظة نينوى ب�صمايل الباد

اأن  �صحفي  بيان  يف  املديرية  وذك��رت 

وزارة  يف  نينوى  ا���ص��ت��خ��ب��ارات  “مفارز 
ال���داخ���ل���ي���ة، مت��ك��ن��ت م���ن ال��ق��ب�����س على 

حمافظة  يف  املطلوبن  الإرهابين  اأحد 

ن���ي���ن���وى وف����ق اأح����ك����ام امل������ادة 4 اإره�����اب 

لنتمائه لع�صابات داع�س الإرهابية«

التحقيقات  خ���ال  “من  واأ���ص��اف��ت: 

الأول���ي���ة م��ع��ه اع����رتف ب��ان��ت��م��ائ��ه لتلك 

ال���ع�������ص���اب���ات الإج������رام������ي������ة، وه������و م��ن 

م�������ص���وؤويل اخل���اي���ا ال��ن��ائ��م��ة وا���ص��رتك 

ب���ع���دة ع��م��ل��ي��ات اإره���اب���ي���ة ���ص��د ال���ق���وات 

واملواطنن« الأمنية 

االنباط-وكاالت

ك�����ص��ف ا���ص��ت��ط��اع ج���دي���د ل���ل���راأي ان 

واثقن  غري  تقريباً  الأمريكين  ن�صف 

باإمكانية اإجراء انتخابات رئا�صية نزيهة 

الثاين  ت�صرين  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

املقبل.

واأظ���ه���ر ال���ص��ت��ط��اع ال�����ذي اأج���رت���ه 

م���وؤ����ص�������ص���ة �����ص����ن����دوق ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

وم�������ص���روع ن��ي�����ص��ن ���ص��ك��ي��ب ل���ل���درا����ص���ات 

ون�����ص��رت ���ص��ح��ي��ف��ة ي���و اإ�����س اإي����ه ت����وداي 

ب��امل��ئ��ة من   46 اأن  ن��ت��ائ��ج��ه  الأم��ري��ك��ي��ة 

اأو  للغاية  واثقن  “لي�صوا  الأمريكين 

ان��ت��خ��اب��ات  الإطاق” ب���اأن جت���ري  ع��ل��ى 

ت�صرين  يف  امل��ق��ررة  الأمريكية  الرئا�صة 

الثاين املقبل بنزاهة.

ه���ذه  اأن  اإىل  ال����ص���ت���ط���اع  واأ������ص�����ار 

امل���خ���اوف م���ن ق��ب��ل الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن 

اأدل�����وا ب��اآرائ��ه��م م��ت�����ص��اب��ه��ة ب��ن اأع�����ص��اء 

احل���زب���ن اجل���م���ه���وري وال��دمي��ق��راط��ي 

بن  والقلق  املخاوف  ن�صبة  ترتفع  فيما 

الناخبن الأكرب �صناً.

وك���ان���ت ���ص��ح��ي��ف��ت��ا وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت 

ون��ي��وي��ورك ت��امي��ز الأم��ري��ك��ي��ت��ان حذرتا 

الأمريكي  الرئي�س  حماولة  من  موؤخراً 

دون����ال����د ت����رام����ب ����ص���رق���ة الن���ت���خ���اب���ات 

الرئا�صية يف ت�صرين الثاين املقبل وذلك 

ع���ن ط���ري���ق م��ن��ع ف����رز الأ������ص�����وات ع��رب 

الربيد.

وت���وق���ع خ����رباء ت�����ص��وي��ت م�����ص��ت��ق��ل��ون 

عرب  الت�صويت  يف  هائلة  زي���ادة  ح���دوث 

“لأن  وا�صنطن  ذل��ك يف  ال��ربي��د مب��ا يف 

�صناديق  اإىل  ال��ذه��اب  يخ�صون  ال��ن��ا���س 

فريو�س  جائحة  انت�صار  اأثناء  الق��رتاع 

نف�صه  ال���وق���ت  يف  حم���ذري���ن  كورونا” 

يظهر  رمبا  النتخابات  ليلة  يف  اأن��ه  من 

الق�����رتاع  اإىل  امل�����ص��ت��ن��د  الأويل  ال���ع���دد 

عدد  ب��ق��اء  رغ��م  ت��رام��ب  ف��وز  ال�صخ�صي 

ك��ب��ري م���ن ب��ط��اق��ات الق�����رتاع ب��ال��ربي��د 

غري حم�صوبة.

االحد   23/ 8 / 2020



الآحد   23/ 8 /  2020

الـريـا�ضي

ل�شبونة - وكاالت

لوبيتيجي،  �إ�شبيلية، جولني  م��درب  �أب��دى 

�شعادته �لبالغة بقيادة �لفريق للقب �ل�شاد�س 

ل����ل����دوري �الأوروب���������ي، ب��االن��ت�����ش��ار ع��ل��ى �إن���ر 

ميالن يف �ملبار�ة �لنهائية )3-2(، رغم تاأخره 

يف �ل��ب��د�ي��ة ب��ه��دف م��ن رك��ل��ة ج���ز�ء لروميلو 

�لتي  �ملبار�ة،  لوبيتيجي عقب  لوكاكو. و�شرح 

�أقيمت يف كولن �الأملانية “عملنا بجد، و�جهنا 

�شعوبات وتعر�شنا لثالث ركالت جز�ء، يف �آخر 

3 مباريات.. لكن هذ� �لفريق ال ي�شت�شلم �أبد�، 

وتابع “حققنا �لفوز على  و�أنا �شعيد للغاية”. 

)�آب(، ومل  �أغ�شط�س   22 فريق كبري، نحن يف 

وو��شل مدرب  �أننا �شنكون هنا”.  �أحد  يعتقد 

�إ���ش��ب��ان��ي��ا وري����ال م��دري��د �ل�����ش��اب��ق: “ال ينبغي 

�أننا  �أعتقد  �أن تكون بطال،  �لكف عن حماولة 

�شعد�ء”.و�أ�شاف  ونحن  �لتتويج،  ��شتحققنا 

�أن حتتفل  ن��اد مده�س، على �جلماهري  “هذ� 
الأجلهم  �الح��ت��ف��ال،  ينبغي  لكن  ب��ح��ذر..  لكن 

والأجل �جلميع”. وتوج �إ�شبيلية بلقبه �ل�شاد�س 

تاركا  �لقيا�شي،  رقمه  ليعزز  ليج،  �ليوروبا  يف 

�إنر عند 3 �ألقاب فقط.

11

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�شة« 

يف �ملوقع �اللكروين

 لوبيتيجي سعيد بانجازه مع اشبيلية

 بونو يهدي اللقب االوروبي للمغرب

االنباط - عمان

�الردن  ���ش��ب��اب  ن����ادي  �د�رة  ق����ررت 

ب��رئ��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��د ���ش��ل��ي��م خ���ري تعيني 

و�شيم �لبزور مديًر� فنًيا لفريق كرة 

�ل��ق��دم خ��ل��ًف��ا مل��ح��م��ود �حل��دي��د �ل��ذي 

����ش��ت��ق��ال م���ن م��ن�����ش��ب��ه ب��ع��د ت��ر�ج��ع 

�مل��ح��رف��ني  دوري  �ل��ف��ري��ق يف  ن��ت��ائ��ج 

موؤخر� .

�الأيام  �ملدرب �جلديد يف  و�شيختار 

له.  �ملعاون  �لتدريبي  �جلهاز  �ملقبلة 

وك���ان �ل���ب���زور ق��د ���ش��غ��ل ه���ذ� �مل��و���ش��م 

�الأردن،  ل�شباب  �لعام  �مل��درب  من�شب 

ثم �نتقل للجهاز �لتدريبي  للفي�شلي 

��شتقال  و�لذي  �ل�شبول  هيثم  بقيادة 

�الأردن  �شباب  فريق  موؤخًر�.وي�شتقر 

دوري  ب��ب��ط��ول��ة  �ل���ث���ام���ن  �مل����رك����ز  يف 

5 نقاط. �ملحرفني بر�شيد 

ل�شبونة - وكاالت

�أع����رب �مل��غ��رب��ي ي��ا���ش��ني ب��ون��و ح��ار���س 

بالتتويج  �شعادته  عن  �إ�شبيلية،  مرمى 

�ل�����دوري �الأوروب������ي ع��ل��ى ح�شاب  ب��ل��ق��ب 

بنتيجة  �لنهائي  بالفوز يف  �إنر ميالن، 

“�أنا  �مل��ب��ار�ة:  عقب  بونو  وق��ال   .)2-3(

وكانت  �للقب،  بهذ�  بالفوز  ج��ًد�  �شعيد 

م����ب����ار�ة ���ش��ع��ب��ة ل��ك��ن �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة د�ئ���ًم���ا 

�الأوروبي”.  �ل���دوري  يف  ب�شمته  ي��رك 

29 عاما:  و�أ�شاف يا�شني بونو �شاحب �ل�

“�أهدي �للقب الأ�شرتي وكل من دعمني 
“دوري  وت��اب��ع:  �ملغربية”.  و�جلماهري 

عليه  د�ئ��ًم��ا  �ملرمى  حار�س  �لتتويج؟  يف 

هذ�  على  �هلل  و�أح��م��د  فريقه،  م�شاعدة 

وب�شوؤ�له عن ت�شمية �لدوري  �لتتويج”. 

�الأوروب����������ي ب�������دوري �إ����ش���ب���ي���ل���ي���ة، �أج�����اب 

ود�ئًما  كبري  فريق  “�إ�شبيلية  مبت�شما: 

حا�شر بقوة يف هذه �لبطولة على وجه 

�خل�شو�س”.

االنباط - عمان

ومن  �الأردن���ي���ة  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ق���ررت 

خ�����الل م��ك��ت��ب��ه��ا �ل���ت���ن���ف���ي���ذي �ل�������ذي ع��ق��د 

�ج��ت��م��اع��ه �م�����س �ل�����ش��ب��ت �إي��ق��اف �الأن�����ش��ط��ة 

�لوطنية  �ملنتخبات  وت��دري��ب��ات  �لتناف�شية 

 2٠2٠/٨/23 �ملو�فق  �الأحد  �ليوم  من  بدًء� 

بعد  �ل��ق��ر�ر  ه���ذ�  �أي���ام.وي���اأت���ي  �شبعة  ومل���دة 

�إ����ش���اب���ة ب��ع�����س �ل��ري��ا���ش��ي��ني و�الإد�ري��������ني 

يف �الأل���ع���اب �جل��م��اع��ي��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

وح��ر���ش��اً م���ن �ل��ل��ج��ن��ة �الأومل���ب���ي���ة �الأردن���ي���ة 

 – �الأردن  يف  للريا�شة  �لر�شمية  �ملظلة   –
�ل��الع��ب��ني و�الأج���ه���زة �لفنية  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 

وتوؤكد  �لوطنية.كما  للمنتخبات  و�الإد�ري��ة 

�ل��ل��ج��ن��ة �الأومل���ب���ي���ة ع��ل��ى �����ش����رورة �ل���ت���ز�م 

�ل�شحية  باالإجر�ء�ت  �لريا�شية  �الحتاد�ت 

وذلك حفاظاً على �ل�شالمة �لعامة للقطاع 

�لريا�شي.

ل�شبونة - وكاالت

�ل�شاحرة  ع�����ش��اق  م��ن  �مل��الي��ني  �أن��ظ��ار  تتجه 

ل�شبونة،  �لربتغالية  �لعا�شمة  �مل�شتديرة، �شوب 

م�����ش��اء �ل��ي��وم �الأح����د مل��ت��اب��ع��ة �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

بايرن ميونخ  �أوروبا، بني  �أبطال  لبطولة دوري 

وب��اري�����س ���ش��ان ج���ريم���ان. وي��ت��ط��ل��ع ب��اي��رن �إىل 

�ل��ف��وز ب��ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة ل��ي��ك��ون �ل�����ش��اد���س ل��ه يف 

تاريخ دوري �الأبطال، فيما ي�شعى �شان جريمان 

ور�ء �لكاأ�س �الأوىل. وجتمع �ملبار�ة بني فريقني 

جد�رة،  عن  �لنهائي  �إىل  طريقهما  �شقا  ر�ئعني 

مناف�شة مثرية بني العبني مميزين  ت�شهد  كما 

من خمتلف �جلن�شيات �شمن �شفوفهما. ولكن 

بالعقلية  تت�شم  �لفريقني،  لكال  �لفنية  �لقيادة 

بايرن  فريق  فليك  هانز  ي��درب  حيث  �الأمل��ان��ي��ة، 

فريق  توخيل  ت��وم��ا���س  م��و�ط��ن��ه  وي��ق��ود  ميونخ 

�لتالية حتمل مقارنة  و�ل�شطور  �شان جريمان. 

ب��ني خ��ط��وط ك��ل م��ن �ل��ف��ري��ق��ني وت���اأث���ري �أب���رز 

�لنجوم �ملتوقع م�شاركتهم يف �للقاء.

ح���ر�����ش���ة �مل����رم����ى  ي���ح���ر����س ع���ري���ن ب��اري�����س 

���ش��ان ج���ريم���ان، �ل��ك��و���ش��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���س 

ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي، و�ل����ذي ���ش��ب��ق ل��ه �ل��ف��وز بلقب 

�ل�����ش��اب��ق  ف��ري��ق��ه  م���ع  م����ر�ت   3 �الأب����ط����ال  دوري 

نافا�س )33  تعر�س  ه��ذ�،  ورغ��م  م��دري��د.  ري��ال 

ع��ام��ا( ل��الإ���ش��اب��ة خ���الل �مل���ب���ار�ة �أم����ام �أت��االن��ت��ا 

�ل��غ��ي��اب  خ��ط��ر  �الآن  وي��و�ج��ه  �ل��ث��م��ان��ي��ة،  دور  يف 

ع��ن �ل��ن��ه��ائ��ي �أم���ام ب��اي��رن، وم��ن �مل��م��ك��ن �ل��دف��ع 

ع��ام��ا(.  ري��ك��و )26  �شريخيو  �ل��ب��دي��ل  ب��احل��ار���س 

مانويل  �لعمالق  حار�شه  �لبايرن  ميثل  بينما 

بلقب  �لفريق  مع  فاز  و�ل��ذي  عاما(،   34( نوير 

بلقب  �ملان�شافت  مع  فاز  كما   ،2٠13 يف  �لبطولة 

كاأ�س �لعامل 2٠14 بالرب�زيل، �إىل جانب خربته 

�لنهائية. باملباريات 

خ��ط �ل���دف���اع ي��ل��ع��ب ب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان، 

قلبي  ب��رين��ات  وخ��و�ن  كيهرر  تيلو  ي�شم  ب��دف��اع 

دفاع، بينما �شتكون �ملبار�ة �لنهائية هي �الأخرية 

ل��ل��رب�زي��ل��ي ت��ي��اج��و ���ش��ي��ل��ف��ا، ح��ي��ث ���ش��ريح��ل عن 

�لبايرن  ميلك  مبا�شرة.بينما  بعدها  �ل��ف��ري��ق 

ديفيد  �لنم�شاوي  يعد  قوًيا، حيث مل  دفاع  خط 

بقدر  �لي�شرى  بالناحية  �ل��دف��اع  يف  يركز  �أالب���ا 

��شتعاد  لهذ�،  و�إ�شافة  �مللعب،  و�شط  يف  تو�جده 

جريوم بو�تينج م�شتو�ه �لعايل و�لقوي كما تاألق 

�كت�شافا  ميثل  �ل��ذي  ديفيز  �ألفون�شو  �ل��الع��ب 

يف  كيميت�س  ج��و���ش��و�  وي��ت��األ��ق  �حل���ايل،  للمو�شم 

بافارد ل�شفوف  بنيامني  �ليمنى ويعود  �لناحية 

�لفريق بعد �لتعايف من �الإ�شابة.

خط �لو�شط ميثل هذ� �خلط نقطة �ل�شعف 

توخيل  يف�شل  ح��ي��ث  ج��ريم��ان،  ���ش��ان  ف��ري��ق  يف 

�لتما�شك  بع�س  ملنح  ماركينو�س  باملد�فع  �لدفع 

ماركو  �الإيطايل  ويعاين  �لفريق،  الأد�ء  و�لثبات 

فري�تي من عدم �كتمال �للياقة. ومن بني جميع 

�خل��ط،  ه��ذ�  يف  للم�شاركة  �الآخ��ري��ن  �ملر�شحني 

م��ث��ل �الإ���ش��ب��اين �أن���دي���ر ه��ريي��ر� و�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

ل��ي��ان��درو ب��اري��دي�����س و�ل�����ش��ن��غ��ايل �إدري�����ش��ا ج��اي، 

ع��امل��ي. ومل ي�شبح  ي��وج��د الع���ب م��ن ط����ر�ز  ال 

�الآن، م���ن �خل���ي���ار�ت  ج��ول��ي��ان در�ك�����ش��ل��ر ح��ت��ى 

 3  /  3  /  4 �للعب  خطة  �شمن  للعب  �ملطروحة 

ميونخ  بايرن  �ملقابل،  يف  توخيل.  يطبقها  �لتي 

ظل  ف��ف��ي  �خل���ط،  ه���ذ�  يف  ج��ي��د  بتنظيم  يتمتع 

�حلاجة �إىل تر�جع كيميت�س للخلف يف �لناحية 

ليون  و�لن�شيط  �ألكانتار�  تياجو  ي�شغل  �ليمنى، 

 29 لتياجو  وبالن�شبة  �مللعب.  و�شط  جوريت�شكا 

�لود�ع  مبار�ة  �لنهائي هي  مبار�ة  �شتكون  عاما، 

له مع �لفريق حيث �شريحل بعدها عن �شفوف 

بايرن، وقد ينتقل �إىل ليفربول �الإجنليزي.

خ��ط �ل��ه��ج��وم مي��ت��ل��ك ���ش��ان ج��ريم��ان �أغ��ل��ى 

خ��ط ه��ج��وم يف �ل��ع��امل ح��ي��ث ي�����ش��م �ل��رب�زي��ل��ي 

�ملهاجم  وو�شيفه  �لعامل،  يف  العب  �أغلى  نيمار، 

�شفر  ورغ���م  م��ب��اب��ي.  كيليان  �ل�����ش��اب  �ل��ف��رن�����ش��ي 

�الإ�شابة،  من  يعاين  وه��و  �لربتغال  �إىل  مبابي 

�أمام  �لفريق  �لالعب يف جزء من مبار�ة  �شارك 

�أت��االن��ت��ا يف دور �ل��ث��م��ان��ي��ة ث��م يف م��ب��ار�ة �مل��رب��ع 

�أم���ام الي��ب��زج �الأمل��اين.و����ش��ت��ع��د ك��ل من  �لذهبي 

�لثمانية  مبار�تي  عرب  للنهائي  ونيمار  مبابي 

دي  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وي�شاركهما  �ل��ذه��ب��ي،  و�مل��رب��ع 

ميونخ  �إي��ك��اردي.ب��اي��رن  م��اورو  ومو�طنه  ماريا 

ك��ل��ف خ���ط �ل��ه��ج��وم، م��ب��ال��غ �أق����ل م��ن��ه يف ���ش��ان 

جريمان ولكن �شجل عدد� هائال من �الأهد�ف، 

42 هدفا يف �ملباريات �لع�شر  حيث �أحرز �لفريق 

�ل��ت��ي خ��ا���ش��ه��ا ب�����دوري �الأب���ط���ال ه���ذ� �مل��و���ش��م.

وي��ت�����ش��در �ل��ب��ول��ن��دي روب����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي، 

قائمة هد�يف دوري �الأبطال هذ� �ملو�شم بر�شيد 

ت��وم��ا���س  ����ش��ت��ع��اد  ف��ي��م��ا  �الآن،  ح��ت��ى  ه���دف���ا   15

م��ول��ر م�����ش��ت��و�ه �ل��ع��ايل وخ��ط��ورت��ه حت��ت ق��ي��ادة 

بريي�شيت�س  �إي��ف��ان  �ل��ك��رو�ت��ي  ف��ل��ي��ك.و���ش��ي��ك��ون 

خ��الل  ب��اي��رن  ���ش��ف��وف  �مل��ه��م��ة يف  �لعنا�شر  م��ن 

�خلطري  للهد�ف  بالن�شبة  �حلال  كذلك  �للقاء، 

�شريج جنابري، �أحد �أهم العبي �خلط �الأمامي 

كينج�شلي  �لفرن�شي  من  كل  ز�ل  للبافاري.وما 

كومان و�لرب�زيلي فيليب كوتينيو �ملعار لبايرن 

لدى  �جل��وك��ر  مبثابة  �الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ن 

فليك.

االنباط - عمان

ت��و����ش��ل �الم��ان��ة �ل��ع��ام��ة يف �الحت����اد �لعربي 

�ملحا�شرة  لعقد  ترتيباتها  �لريا�شية  لل�شحافة 

�ملرئية �لثالثة �لتي ينظمها �الحتاد بالتعاون مع 

�الحتاد �ل�شعودي لالعالم �لريا�شي �شمن �شل�شلة 

�ملحا�شر�ت و�لندو�ت �ملرئية �لتي يقيمها عن بعد 

وعرب تطبيق زووم باأ�شر�ف جلنة �لدور�ت  حيث 

�لعد�ء  �لعاملية  �لقوى  �لعاب  ��شطورة  ي�شتعر�س 

�مل��غ��رب��ي �شعيد ع��وي��ط��ة م�����ش��و�ره م��ع ري��ا���ش��ة �أم 

�اللعاب وق�شة كفاحة وبلوغة �على درجات �ملجد 

�ل�شاعة  عند  �شيقدمها  �لتي  �ل��ن��دوة  خ��الل  م��ن 

�ل�شابعة من م�شاء �خلمي�س 27  �غ�شط�س �جلاري 

متاحة  �لفر�شة  ..و�شتكون  �ل�شعودية  بتوقيت 

�م���ام �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن �ل��زم��ي��الت و�ل��زم��الء 

للوقوف على جتربة هذ� �لريا�شي �لكبري �لذي 

يعرفه كل عا�شق لالجناز باعتباره �حد ��شاطري 

�الرق���ام  وحمطم  �لعاملية  �ل��ق��وى  �ل��ع��اب  ريا�شة 

بعد  �لب�شرية  ب��ال��ق��اط��رة  لقب  �ل���ذي  �لقيا�شية 

�الجناز�ت �لعاملية �ملدوية �لتي حققها يف �لدور�ت 

..منها  �لقوى  �لعامل اللعاب  �الوملبية وبطوالت 

فوزه بالقاب   برونزية �شباق �ل�15٠٠ مر بطولة 

�لعامل )هل�شنكي 19٨3( ذهبية �شباق �ل�5٠٠٠ مر 

�أوليمبياد لو�س �أجنلو�س )19٨4( ..ذهبية �شباق 

�ل�15٠٠ مر )حطم �لرقم �لعاملى( بطولة �لعامل 

)�أملانيا 19٨4( ..ذهبية �شباق �ل�5٠٠٠ مر بطولة 

�لعامل )روما 19٨7( ..برونزية �شباق �ل�٨٠٠ مر 

�لعديد  ج��ان��ب  ..�ىل   )19٨٨( �شيول  �أوليمبياد 

من �لبطوالت و�اللقاب و�الجناز�ت �لتي حققها 

�لبطل �ملغربي �لكبري طو�ل م�شريته مع ريا�شة 

�أم �اللعاب ..

 حيث تلقت �المانة �لعامة لالحتاد تر�شيحات 

بع�س �الحتاد�ت و�لرو�بط و�جلمعيات �العالمية 

�لريا�شية يف �لوطن �لعربي �لتي قامت بتزويدها 

ب��ا���ش��م��اء �ل���زم���ي���الت و�ل����زم����الء �مل�������ش���ارك���ني يف 

�ملحا�شرة ..بدوره حث �لزميل حممد جميل عبد 

�لقادر رئي�س �الحتاد كافة �الحت��اد�ت �العالمية 

�هم  �ح��د  يف  بامل�شاركة  �مل��ب��ادرة  على  �لريا�شية 

�ن�شطة �الحتاد �لعربي �لتي يقيمها يف هذ� �لوقت 

فريو�س  �نت�شار  ظل  يف  �ملتاحة  �المكانات  �شمن 

كورونا ..ال �شيما �ن �شيف �الحتاد لهذ� �ل�شهر 

من �برز جنوم ريا�شة �لعاب �لقوى يف �لوطن 

�لعربي و�لعامل وهو ي�شكل قدوة مميزة للجيل 

�جلديد من �لريا�شيني �لعرب ..ويدير �لندوة 

�ل��زم��ي��ل ب���در �ل��دي��ن �الدري�����ش��ي ن��ائ��ب رئي�س 

�الحت���اد بح�شب �ل��زم��ي��ل ع��وين ف��ري��ج �الم��ني 

�لذي �ف�شى  �لناطق �العالمي لالحتاد  �لعام 

باخلرب  .

 ايقاف تدريبات المنتخبات الوطنية

 نهائي الحلم بين بايرن وسان جيرمان

 العربي للصحافة الرياضية يواصل تحضيراته لندوة العاب القوى 

�لقلق �لذي ��شاب �الو�شاط �لريا�شية و�لكروية طو�ل �اليام �ملا�شية من جر�ء 

��شابات �لكورونا �لتي نالت من بع�س جنوم فريق �لفي�شلي ..كانت مربرة متاما 

كل  �روق��ة  يف  �خلطر  ناقو�س  دق��ت  ..فهي  �حل��ايل  �لوقت  يف  مطلوبة  �نها  بل  ال 

�ل�شحي  �ملو�شوع  �ىل  ..ونبهت  �الخرى  �لريا�شية  و�جلهات  و�الحتاد�ت  �الندية 

كل  على  �الول��وي��ة  حيث  من  يتقدم  باعتباره  م��ر�ر�  عنه  حتدثنا  و�ن  �شبق  �ل��ذي 

�الهتمامات �الخرى ..ال �شيما �ن هذ� �لفريو�س �خلطري بد�أ يت�شكل من جديد 

�الن  عليها  �لتي  �لريا�شة  ومنها  �حلياة  مناحي  كل  ي��الزم  ..وب��ات  �نح�شار  بعد 

�ن تهيئ نف�شها للتعاي�س مع هذ� �لو�قع �الليم �لذي فر�شه �لوباء �للعني ..!!

�لتي توجه ت�شرفاتنا يف جمتمع �ملحبة �لذي يجمعنا  �لعاطفة  و�ن كنا بحكم 

وال يفرقنا �بد� قد مل�شنا �لتفاف �جلماهري �لكبري جتاه ما تعر�س له �لفي�شلي 

ي�شمنا  �ل��ذي  �الجتماعي  �لن�شيج  متانة  توؤكد  �لتي  �لتعليقات  عك�شتها  ..�ل��ت��ي 

�ف����ر�ز�ت خلفتها  �ي��ة  �الن�����ش��ان��ي��ة تلغي حكما  ت��ل��ك �حل��ال��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اط��ف  ..ف���ان 

بحت  �ن�شاين  و�ق��ع  مع  نتعامل  ..باعتبارنا  �ملالعب  د�خ��ل  �لريا�شية  �ملناف�شات 

�جل  من  �جلميع  يتكاتف  �ن  �ل�شروري  ..وم��ن  �خلطري  �لفريو�س  ه��ذ�  فر�شه 

..دون  �لكبري  �لوطن  �ركان  من  مهما  جزء  يعد  �لذي  �لريا�شي  �ملجتمع  حماية 

��شاب  مما  ت�شخر  �نطلقت  �لتي  �لو�عية  غري  �جلاهلة  �لن�شاز  لال�شو�ت  �لنظر 

�لالعبني وكانه من �شنع �لب�شر ..!!

مناحي  كل  على  ..وتنعك�س  �ليوم  وطننا  على  متر  �لتي  �ل�شعبة  �حلالة  ولعل 

من  �جل��دوى  حول  �لت�شاوؤول  باب  يفتح  ..ما  تاأكيد  بكل  �لريا�شة  ومنها  �حلياة 

و�ن  �شيما  ..ال  �ملحرفني  دوري  خ��الل  م��ن  �لكروية  �ملناف�شات  �ق��ام��ة  مو��شلة 

يتبع هذ�  وم��ا  ��شبوعني  مل��دة  �ل��ك��روي  �لن�شاط  �ي��ق��اف  ق��ر�ر  �ت��خ��ذ  �ل��ك��رة  �حت��اد 

�لتطور�ت  �ن  ..�ىل جانب  و��شتعد�د�ت فرقها  �الندية  �رباك خلطط  �لقر�ر من 

حكومية  �ج���ر�ء�ت  يرتب  قد  �لفريو�س  �نت�شار  �شعيد  على  حاليا  حت�شل  �لتي 

من �ملمكن �ن حتد من تنقالت �لنا�س بني �ملحافظات و�ملدن ..ما يعني بان فرق 

�لدوري �شوف جتد �شعوبة بالغة بالتو��شل مع العبيها وخ�شو�شا ممن يقطنون 

خارج حدود �لعا�شمة ..!!

�ح��د �حللول  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �ل���دوري  ب��ال��غ��اء  �ل�شعب  �ل��ق��ر�ر  ي��ك��ون  �ن  نتمنى  ال 

لدى  �لت�شويق  طابع  تاخذ  ب��د�أت  �لفرق  بني  �ملناف�شة  ..باعتبار�ن  �الحت��اد  لدى 

نتمنى  �ننا  ..غري  �شدى  �لفرق  جهود  ت�شيع  ال  �ن  �ل�شروري  ..وم��ن  �جلماهري 

�و  لالعبني  ���ش��و�ء  �ل�شحي  �ل��و���ش��ع  ح�شاب  على  �ال���ش��ت��م��ر�ر  ي��ك��ون  ال  �ن  ك��ذل��ك 

عن  بكثري  تتقدم  �لريا�شية  �ل��ك��و�در  �شالمة  ..الن  و�الد�ري����ة  �لفنية  �الج��ه��زة 

عندما  خ�شو�شا  الحقا  تعوي�شها  �ملمكن  من  �لتي  �الخ��رى  �الم��ور  من  غريها 

�ل�شفاء  �هلل  ي�شبغ  بان  �ل�شادقة  �لتمنيات  ..مع  �ل��دوري  مبناف�شات  �المر  يتعلق 

�لعاجل على جنوم �لفي�شلي ..وكل من �بتاله �هلل بهذ� �لفريو�س �خلطري .

عوني فريج

 الفيصلي ..الحب والقلق

االنباط - عمان  

خ�شع حكام دوري �ملحرفني لكرة �لقدم ومقيمي �حلكام 

�ل��ق��دم.  ك��رة  �حت��اد  مقر  يف  �ل�شبت،  �م�����س  ك��ورون��ا  لفحو�س 

�إن ه��ذه �خل��ط��وة ج���اءت لالطمئنان  ب��ي��ان  وق���ال �الحت���اد يف 

�لنادي  مباريات  �د�رو�  �لذين  ال�شيما  �حلكام،  �شالمة  على 

بفريو�س  ل��الإ���ش��اب��ة  العبيه  م��ن   ٨ تعر�س  �ل���ذي  �لفي�شلي 

كورونا.

 البزور مدربا لفريق شباب االردن

 فحص كورونا لحكام مباريات الفيصلي
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االنباط- وكاالت

امل�سل�سل  ع��ل��ى جن��م��ة  ���س��ه��ري��ن  ب��احل��ب�����س  اأم���رك���ي���ة  ق�����س��ت حم��ك��م��ة 

اأ�سهر  وباحلب�س خم�سة  لوغلني  لوري  املمثلة  التلفزيوين )فول هاو�س( 

لزوجها م�سمم الأزياء مو�سيمو جيانويل مل�ساركتهما يف ف�سيحة وا�سعة 

النطاق تتعلق بالقبول يف جامعات اأمركية.

واخ��ت��ن��ق ���س��وت ل��وغ��ل��ني )56 ع��ام��ا( وه���ي ت��ع��ت��ذر ل��ق��ا���س��ي املحكمة 

اجلزئية ناتانيل جورتون يف بو�سطن عن “القرار املريع” الذي اتخذته 

يف  م�ستحقة”  غر  “ميزة  على  للح�سول  ابنتيها  م�ساعدة  حت��اول  ب��اأن 

باجلامعات. القبول  م�سابقات 

بالذنب  مايو  يف  اإق��راره��م��ا  بعد  وزوج��ه��ا  لوغلني  على  احلكم  و�سدر 

جامعة   يف  لبنتيهما  مكانني  �سمان  منه  ا�ستهدفا  احتيايل  خمطط  يف 

تكونا  اأن  دون  ريا�سيتني  بطلتني  باعتبارهما  ال�سمالية  كاليفورنيا 

كذلك.

وقالت لوفلني “اأنا اآ�سفة بحق وبعمق وب�سدة«.

تغرمي  الدع���اء،  م��ع  ات��ف��اق  بنود  م��ع  يتنا�سب  ال��ذي  احل��ك��م،  وت�سمن 

250 األف  57 عاما  150 األف دولر وزوجها البالغ من العمر  لوفلني 

دولر. كما ت�سمن اأن مي�سيا مئة �ساعة و250 �ساعة يف اخلدمة العامة.

االنباط- وكاالت

 عر�ست قريٌة يف جنوب اإيطاليا م�ساكن جمانية على ال�سياح؛ من 

اآلف طلب عطلة   8 ب�سيٍل من  لُتفاجاأ  املحلي،  القت�ساد  تعزيز  اأجل 

من جميع اأنحاء العامل.

ق���ررت قرية  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران عندما  �سهر  اأواخ���ر  ه��ذا يف  ح��دي��ث 

���س��ان ج��ي��وف��اين ال��ن��ائ��ي��ة، ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا اإىل ال��ع�����س��ور ال��و���س��ط��ى يف 

نابويل،  �سرقي  �سمال  كم(   144( مياًل   90 ُبعد  على  غالدو  بلدية 

اأ�سبوع داخل واحد من  اإقامًة جمانية ملدة  اأن تعر�س على امل�سافرين 

منازل القرية اجلذابة؛ يف حماولٍة لدعم �سناعة ال�سياحة باملنطقة، 

Daily Mail الربيطانية. ح�سب �سحيفة 

كل  زائ���راً   12 ا�ستقبال  ت�ستطيع  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رة،  ال��ق��ري��ة  ب���داأت 

اأن ذاع �سيت احلملة  اآلف طلب الآن بعد  اأ�سبوع، يف فح�س الثمانية 

لدرجة اأّنهم تلقوا بع�س الطلبات من اأماكن بعيدة مثل كازاخ�ستان.

اأنحاء  كافة  من  الطلبات  تدّفق  مع  كبراً  جناحاً  امل��ب��ادرة  حّققت 

موليزي”،  ل��روح��ك يف  ال��ع��ن��ان  “اأطِلق  ا���س��م  وك��ان��ت حت��م��ل  ال��ع��امل، 

وموليزي هي املنطقة اجلنوبية الإيطالية التي تقع بها القرية.

���س��ت��ي��ف��ان��و ت����روت����ا، ال�����ذي ق����اد احل���م���ل���ة، ق�����ال: “مل ن���ت���وّق���ع ه��ذه 

كازاخ�ستان،  من  طلباً   70 نحو  ا�ستقبلنا  لقد  الكبرة.  ال�ستجابة 

اأنحاء العامل  وبع�س الطلبات من بلدات رو�سية نائية… ومن كافة 

يف الواقع«.

�سُتقبل  الذين  القرية لالأفراد  خ�س�ست احلملة ثالثة عقارات يف 

املتبقية. اأ�سهر ال�سيف  طلباتهم خالل 

ق��ادة  ي�ساأل  الطلبات،  م��ن  الهائل  احلجم  ب��ني  الختيار  اأج��ل  م��ن 

اجلبلية،  القرية  زي��ارة  يف  رغبته  �سبب  كل طلب عن  �ساحب  احلملة 

مع منح الأماكن املتاحة لأ�سحاب اأف�سل الإجابات.

العر�س.  تقدمي  بعد  و�سلت  التي  ال�سياح  جمموعات  اأوىل  اإحدى 

كل  زائ��ًرا   12 ا�ستيعاب  على  القدرة  لديها  التي   ، ال�سغرة  القرية 

اأ�سبوع ، تقوم الآن بفرز 8000 طلب عطلة من جميع اأنحاء العامل

كان  اإذا  الت�ساوؤل حول ما  اإىل  املجاورة  بالقرى  امل�سروع  دفع جناح 

من املمكن متديد املبادرة لت�سملهم.

�سحية  الإيطالية،  املناطق  من  العديد  غ��رار  على  كانت  املنطقة 

مغادرة  ال�سباب  اعتياد  ظ��ل  يف  ع��ق��ود،  منذ  ال�سكان  ع��دد  لنخفا�س 

م�سقط راأ�سهم بحثاً عن العمل يف نابويل اأو روما.

ُيعتقد اأّن تعزيز ال�سياحة املحلية �سيخلق املزيد من الوظائف، مما 

يعني اأّن اأبناء موليزي لن ي�سطروا اإىل ترك قراهم بعد الآن.

ك��م��ا ج���رى ت��ن��ف��ي��ذ اإج������راءات حت��ف��ي��زي��ة اأخ����رى داخ����ل ال���ب���الد؛ يف 

على  كورونا  فرو�س  جائحة  عن  الناجمة  الأ�سرار  ملواجهة  حماولٍة 

املحلية. املجتمعات 

%50 ع��ل��ى ت��ذاك��ر  اإذ ت��ع��ر���س ح��ك��وم��ة ���س��ق��ل��ي��ة خ�����س��م��اً ب��ق��ي��م��ة 

من  معاً  والإقامة  الطران  تذاكر  الذين يحجزون  لل�سياح  الطران 

اأجل عطلٍة على اجلزيرة هذا ال�سيف.

احلكومة  اأّن  الربيطانية،   Telegraph �سحيفة  ذك��رت  كما 

الإيطالية منحت الأ�سر منخف�سة الدخل 500 يورو )588 دولراً( 

من اأجل اإنفاقها على عطلٍة حملية.

اأك��ر  اإج����راءات  اإىل  ال��ب��ل��دات وال��ق��رى الأخ���رى جل��اأت  لكن بع�س 

حيث  للغاية،  زهيدة  باأ�سعاٍر  املاأهولة  غر  العقارات  بيع  مثل  داً،  ت�سُدّ

عر�ست بع�س القرى مثل فابري�س دي فرجيمويل -قريٌة يف منطقة 

ب�سعر  ال�سوق  يف  للبيع  املهجورة  املنازل  تو�سكانا-  �سمايل  غارفاغنانا 

فقط )1.18 دولر(. يورو   1
جذبت  اإذ  تلك،  خطتها  يف  فرجيمويل  دي  فابري�س  جنحت  وق��د 

ا�ستثمارات بنحو اأربعة ماليني يورو )4.71 ماليني دولر(. وجرى 

بيع كافة العقارات املتاحة اإىل املهتمني من الوليات املتحدة ورو�سيا 

وال�سني.

منازل  بيع  اإىل  ال�ستثمار،  ووع��ود  امل�ستحدثة،  القرية  �سهرة  اأّدت 

دولر(. األف  اأخرى يف القرية مقابل 40 األف يورو )47.06 

م�سروع   40 ن��ح��و  ه��ن��اك  اأن   ،Telegraph �سحيفة  وذك���رت 

ترميم من املقرر اإطالقها يف القرية خالل العام املقبل.

االنباط- وكاالت

مليون  يقرب من  ما  وراءه��م  امل�سافرين خلفوا  باأن  تقارير  اأف��ادت 

دولر عند نقاط التفتي�س الأمنية باملطارات الأمركية العام املا�سي، 

مبا يف ذلك نحو 19 األف دولر بالعملة الأجنبية.

اأفاد تقرير لإدارة اأمن النقل اأن امل�سافرين فقدوا 926 األف دولر 

يف 75 مطارا يف العام الذي انتهى يف �سبتمرب، ح�سبما ذكرت �سحيفة 

الكثر  اإن  الفيدراليون  املنظمون  يقول  تريبيون-ريفيو.  بيت�سربغ 

لإج��راء  جيوبهم  يفرغون  اأ�سخا�س  من  ج��اءت  املفقودة  الأم��وال  من 

الأمني. الفح�س  عمليات 

ن��ي��وي��ورك  م��ط��ارات  ف��ق��دت يف  امل��ب��ال��غ  اأك���رب  اإن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 

و�سان فران�سي�سكو وميامي ول�س فيغا�س ودال�س. يف مطار بيت�سربغ 

الدويل، حيث مقر ال�سحيفة، فقد امل�سافرون مبلغ 5000 دولر.

اأم����ن ال��ن��ق��ل و���س��ع ال��ن��ق��ود يف ح��ق��ائ��ب ي���د، وت��ذك��ر  اإدارة  ت��ق��رح 

امل�سافرين الذين فقدوا اأموال اأنه ميكنهم الت�سال مبكتب املفقودات 

التابع لإدارة اأمن النقل يف املطار.

 سجن ممثلة أميركية إلدانتها بالغش في التعليم

قريٌة إيطالية عرضت إقامًة مجانية لـ12 مسافرًا 
أسبوعيًا لجذب السياح.. لكن المفاجأة كانت تنتظرها 

 مليون دوالر.. قيمة مفقودات المسافرين 
في المطارات األميركية


