
 عبيدات: اغالق المدارس بالمناطق التي تسجل أعداد إصابات كبيرة مؤقتا
 العودة للمدارس.. مظاهر عدم التزام باالشتراطات الصحية

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة 
على المخزون الغذائي االستراتيجي

 مجلس الوزراء يقّر مشروع قانون 
ل لقانون ديوان المحاسبة معدِّ

االنباط-عمان

امل�شرتكة  الأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  اأك���د 

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

اأه�����م�����ي�����ة امل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى امل�����خ�����زون 

اال�سرتاتيجي من خمتلف املواد الغذائية 

�سالمة  و�سمان  منها،  االأ�سا�سية  خا�سة 

املوا�سفات  الأعلى  وفقاً  وجودتها  ال�سلع 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وف���ره���ا ل��ل��م��واط��ن��ن 

والع�سكرين العاملن واملتقاعدين.

ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة رئ��ي�����س هيئة 

االأرك���������ان امل�������س���رتك���ة ام�������س ال���ث���الث���اء، 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة اال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

مديرها  من  اإي��ج��از  اإىل  خاللها  ا�ستمع 

العام العميد املهند�س اأمين البطران.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 قرر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته ام�س 

الثالثاء، برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور 

املوافقة على م�سروع قانون  الرزاز  عمر 

م��ع��دل ل��ق��ان��ون دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة ل�سنة 

.2020
ل  وي�����اأت�����ي م�������س���روع ال����ق����ان����ون امل���ع���دِّ

اإىل  ال�ساعي  احلكومة  لنهج  ا���س��ت��م��راراً 

املحا�سبة،  ل���دي���وان  امل��ه��م  ال����دور  ت��ع��زي��ز 

باآلّيات  وت��زوي��ده  ا�ستقاللّيته،  وتعزيز 

امل����ال  ع���ل���ى  ل���ل���رق���اب���ة  ج����دي����دة  واأدوات 

املمار�سات  �سبط  يف  دوره  وتعزيز  العام، 

املخاِلفة وت�سويبها.

ال��ق��ان��ون يف تعزيز  وي�����س��ه��م م�����س��روع 

امل��ايل  واال�ستقالل  املعنوية  ال�سخ�سية 

بعيداً  ليكون  املحا�سبة  لديوان  واالإداري 

عن موؤثرات و�سغوط ال�سلطة التنفيذية 

حتت  العاملة  اأو  لها  التابعة  والهيئات 

ا�سرافها اخلا�سعة لتدقيق الديوان.

وت���وف���ر ال��ت��ع��دي��الت اجل����دي����دة على 

م���������س����روع ال����ق����ان����ون ق�������درا ك���اف���ي���ا م��ن 

توفر  ل��ل��دي��وان  تكفل  ال��ت��ي  ال�سمانات 

املوارد املالية والكوادر الب�سرية الالزمة 

له ومبا يتما�سى مع املعاير واملمار�سات 

املنظمات  ومتطلبات  الدولية  الرقابية 

الدولية التي ينتمي اليها الديوان اأ�سوة 

مب��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف ج��م��ي��ع االج��ه��زة 

التي  واملحا�سبية  املالية  للرقابة  العليا 

ن�����س��ت يف ق��وان��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 

ال��دي��وان  اجل��ه��از وموظفيه ومب��ا ميكن 

م��ن اداء م��ه��ام��ه ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى اع��م��ال 

ال�سلطة التنفيذية.

التفا�صيل �ص »2« 3
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59 اصابة محلية جديدة وجاهزية لتطبيق أمر الدفاع 8

»كورونا« في العاصمة.. الترقب 
سيد الموقف

االنباط-وكاالت

تعي�س ع��ائ��ل��ة اأم���ل حم��م��ود ه��لَ��ًع��ا ع��ل��ى م��دار 

امل�ستوطنن  اع���ت���داءات  ا���س��ت��م��رار  م��ع  ال�����س��اع��ة 

عليهم يف قرية »بيت �سكاريا«، كان اآخرها خط 

�سعارات متطرفة على جدران منزلهم وتخريب 

مركبتهم.

يف املرة االأخ��رة، خرج طفل اأمل ذو ال�سنوات 

اأن عاد  لبث  املنزل، وما  �ساحة  اإىل  باكًرا  ال�ست 

مرعوًبا بعد روؤيته اآثار اعتداء امل�ستوطنن على 

جدران املنزل ومركبة العائلة.

حال عائلة اأمل كحال 650 يعي�سون يف بيت 

الت�سييقات  م��ن  للعديد  ويتعر�سون  �سكاريا، 

ق�سًرا  ترحيلهم  اإىل  تهدف  التي  واالنتهاكات 

عن اأر�سهم.

قلب  يف  �سكاريا«  »بيت  اأو  زك��ري��ا  قرية  وتقع 

امل��ق��ام  ع��ت�����س��ي��ون«،  »غ��و���س  م�ستوطنات  جت��م��ع 

على اأرا�سي املواطنن جنوبي بيت حلم جنوبي 

1967م.  ع��ام  منذ  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

وت�����س��م اأرب��ع��ة جت��م��ع��ات »خ��ل��ة ال��ب��ل��وط��ة، وخلة 

عفانة، وال�سفا، ووادي �سخيط«، ويحيط بها 12 

اال�ستيطانية  التجمعات  اأول  �سمن  م�ستوطنة 

املقامة على االأرا�سي الفل�سطينية.

وتعد �سمن املناطق امل�سنفة »ج«، وهي مناطق 

م�ساحتها  وتبلغ  االح��ت��الل،  ل�سيطرة  تخ�سع 

نحو 9000 دومن.

التفا�صيل �ص »9«

قرية »بيت سكاريا«.. شوكة في حلق االستيطان

الرزاز: استكمال البنية األساسية لمركز »العمري« ونعمل على إنجاز »جابر«

 العودة إلى المدارس ... فرحة 
أخفتها الكمامة وأظهرتها

 عيون الطلبة

التعليم العالي : حجر الطلبة 
العائدين للدراسة في الجامعات 

األردنية أسبوعا واحدا

 مؤسسة األميرة تغريد تبحث 
والسفير السعودي التعاون 

156 مليون دينار قيمة تجديد رخصة 
الترددات العامة لشركة )زين(

طلبة رياديون في مجابهة االستيطان

  االنباط-برتا

 

الطلبة  ارتداها  التي  الكمامة  ا�ستطاعت 

اأ���س��ه��ر ع��دة  ب��ع��د غ��ي��اب  ال����دوام  اأي����ام  اأول  يف 

ابت�ساماتهم  تخفي  اأن  كورونا،  ب�سبب جائحة 

فرحا  �سفاههم  على  املر�سومة  و�سحكاتهم 

لكنها  ال��درا���س��ي��ة،  اأدراج����ه����م  اإىل  ب��ع��ودت��ه��م 

عيونهم  بن  ال�سعادة  هذه  اإخفاء  يف  اأخفقت 

ال��ري��ئ��ة. ام�����س ال��ث��الث��اء، ال��ت��ح��ق م��ل��ي��ون��ان 

م���ن خم��ت��ل��ف  األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة  و145 

اململكة. مناطق 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

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

ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم���ي ال���دي���ن ت�����وق، اأن���ه 

املوافقة  متت  ال�سحة  وزارة  مع  وبالتن�سيق 

القادمن  الطلبة  حجر  م��دة  تخفي�س  على 

امل���وؤ����س�������س���ات  ال�����دار������س�����ن يف  م�����ن اخل���������ارج 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  التعليمية 

ملدة  واالأجانب  العرب  من  ووافدين  اأردنين 

فقط. واحد  اأ�سبوع 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

االأم����رة تغريد  م��وؤ���س�����س��ة  م��دي��رة  ب��ح��ث��ت 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����ت����دري����ب ال����دك����ت����ورة اأغ����ادي����ر 

ج���وي���ح���ان م����ع ال�����س��ف��ر ال�������س���ع���ودي ب��ع��م��ان 

ن��اي��ف ب��ن ب��ن��در ال�����س��دي��ري، ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

يف  اجلانبن  بن  اخلرات  وتبادل  امل�ستقبلي 

املجتمع. خدمة  جمال 

وقدمت الدكتورة جويحان خالل زيارتها 

عن  تف�سيلياً  �سرحاً  الثالثاء،  ام�س  ال�سفارة 

لتمكن  وروؤيتها  باململكة،  املوؤ�س�سة  م�ساريع 

االإنتاجية  على  وحثهم  وال�����س��اب��ات،  ال�سباب 

ل��ت��وف��ر امل�����س��ت��ق��ب��ل االآم����ن وال��ع��ي�����س ال��ك��رمي 

لهم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان 

تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

ق��ط��اع االت�����س��االت ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س غ��ازي 

ق���رر  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  اأن جم��ل�����س  اجل���ب���ور 

لرخ�سة  املبكر  التجديد  طلب  على  امل��واف��ق��ة 

خلدمات  االردن��ي��ة  لل�سركة  العامة  ال���رتددات 

ال��رتددات  نطاق  يف  زي��ن(   ( املتنقلة  الهواتف 

مب��ب��ل��غ  ع������ام   )15( مل������دة  م.ه������������������(   900(

ذات  وهو  دينار،  مليون   )156.375.000(

رخ�سة  بتجديد  يتعلق  فيما  �سابقاً  املقر  املبلغ 

ولنف�س  النطاق  ذات  يف  موبايل  اوراجن  �سركة 

احلزمة. �سعة 

جل�سته  يف  ا�ستعر�س  املجل�س  اأن  واأ���س��اف 

التي عقدها ام�س االول  قرار جمل�س الوزراء 

املتعلق  املجل�س  ق��رار  على  امل��واف��ق��ة  املت�سمن 

بتجديد  املرتبطة  والت�سهيالت  ب��االع��ف��اءات 

رخ�����س��ة ال����رتددات ال��ع��ام��ة ل�����س��رك��ة )زي���ن( يف 

تنتهي  وال��ت��ي  م.ه���(   900( ال���رتددات  نطاق 

ق���رار  ان  اجل���ب���ور  وب����ن   .2021 ���س��ب��اط  يف 

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

والبالغه  التجديد  عوائد  مبلغ  تق�سيط  على 

على  وال��واج��ب  مليون   )156.375.000(

دفعها. زين  �سركة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ت����راأ�����س رئ���ي�������س ال���������وزراء، ال���دك���ت���ور ع��م��ر 

ال������رزاز، اج��ت��م��اع��ا ام�������س يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

املعابر  تنظيم  للجنة  االأزم��ات  واإدارة  لالأمن 

احلدودية.

واأكد رئي�س الوزراء، خالل االجتماع الذي 

ح�����س��ره ع���دد م���ن ال������وزراء وامل�������س���وؤول���ن، اأن 

االأ�سا�سية  البنية  غالبية  ا�ستكملت  احلكومة 

ل��ع��م��ل م��رك��ز ح����دود ال��ع��م��ري و���س��ت��ع��م��ل على 

االأي��ام  خ��الل  املطلوبة  التحتية  البنية  اإجن��از 

باجلهود  م�سيدا  جابر،  حدود  مركز  يف  املقبلة 

وتطوير  اإجن���از  ملتابعة  اللجنة  بذلتها  ال��ت��ي 

املطلوبة  واالإج���راءات  التحتية  البنية  اأعمال 

وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  ���س��روط  ل�����س��م��ان حتقيق 

العامة.

و����س���دد رئ��ي�����س ال�������وزراء ع��ل��ى ����س���رورة اأن 

ي��راف��ق ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة حت�����س��ي��ن��ا يف 

االإجراءات على املعابر احلدودية الرية التي 

ف��رو���س  ب���وؤرا الن��ت��ق��ال  ���س��اب��ق  وق��ت  �سكلت يف 

اأو  امل���راك���ز  ل��ع��ام��ل��ن يف ه����ذه  ����س���واء  ك���ورون���ا 

الداخلية. ل�ساحتنا 

�سالمة  اأهمّية  على  ال���وزراء  رئي�س  و���س��دد 

االإج�����راءات امل��ت��خ��ذة و���س��م��ان ع���دم امل��خ��ال��ط��ة 

للمملكة  ال��ق��ادم��ن  االأج��ان��ب  ال�����س��ائ��ق��ن  ب��ن 

لنقل  جتنبا  احل��دودي��ة  امل��راك��ز  يف  والعاملن 

البوابة  م�سروع  على  ال��رزاز  واأث��ن��ى  ال��ع��دوى. 

اإجنازه  على  العمل  يجري  الذي  االإلكرتونية 

الإجناز  املعنية  واالأجهزة  اجلمارك  دائ��رة  من 

على  والتخلي�س  اجلمركية  املعامالت  خمتلف 

ل��ل�����س��اح��ن��ات التي  ���س��واء  اإل��ك��رتون��ي��ا  ال��ب�����س��ائ��ع 

يحد  ومب���ا  ال��رتان��زي��ت  اأو  االأردن  م��ق�����س��ده��ا 

اال�سخا�س  حركة  من  والتقليل  املخالطة  من 

املراكز احلدودية. داخل 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - وكاالت

   ي��ج��اب��ه ال���ع�������س���رات م���ن ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة 

اجلاري،  العام  مطلع  منذ  املفتوحة،  القد�س 

نحو  يزحف  ال��ذي  وال�سم  اال�ستيطان  غ��ول 

ف��ردي��ة وجمعية  االأغ����وار، مب��ب��ادرات  اأرا���س��ي 

خ��الق��ة ت�����س��ت��ه��دف اإق���ام���ة م�����س��اري��ع زراع��ي��ة 

واإح��داث  حماية،  درع  بتنوعها  ت�سكل  عليها، 

ذلك  من  واأك��ر  م�ستدامة،  جمتمعية  تنمية 

وتثبيت  االأغ���وار  يف  املواطنن  �سمود  تعزيز 

وجودهم.

ت��ت��ج��اوز  ط�����الب وط���ال���ب���ات ري�����ادي�����ون ال 

ب��ط��ل��ب��ات  ت���ق���دم���وا  ع���ام���ا(،  اأع���م���اره���م )22 

م��ك��ت��ب  اإىل  االأغ��������وار،  يف  اأرا��������سٍ  ا���س��ت��ئ��ج��ار 

من  لال�ستفادة  اأري��ح��ا،  مبحافظة  اجل��ام��ع��ة 

نوعها  م��ن  االأوىل  تعتر  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

م��ب��ادرات  ع��دة  ب��ن  م��ن  م��ب��ادرة  يف فل�سطن. 

 2020 ال��ع��ام  ب��داي��ة  ن��ف��ذت يف االأغ���وار منذ 

مل��واج��ه��ة ���س��ي��ا���س��ة ال�����س��م واال����س���ت���ي���الء ع��ل��ى 

االأرا����س���ي، وه���ي ا���س��ت��ئ��ج��ار اأرا�����سٍ وق��ف��ي��ة يف 

 20 ب� م��ن��ط��ق��ة ال��ع��وج��ا ب���االأغ���وار ال��و���س��ط��ى، 

بالت�سبيك  ع��ام،  مل��دة  ال��واح��د  ل��ل��دومن  دي��ن��ارا 

ال���ق���د����س  وج����ام����ع����ة  االأوق�����������اف  وزارة  ب�����ن 

ع���ام���ا(،  ب���راه���م���ة )22  امل��ف��ت��وح��ة. حم���م���ود 

مزرعة  يف  ويعمل  منتظم  طالب  اأري��ح��ا،  من 

اأوائ��ل الطلبة  اإن��ه م��ن  دواج��ن ب��اأري��ح��ا، ق��ال، 

االأغ��وار،  يف  اأرا���س  ال�ستئجار  تقدموا  الذين 

م���ن اأج����ل ت��اأ���س��ي�����س م�����س��روع ت��رب��ي��ة دواج����ن 

م�ستقل. مادي  دخل  على  واحل�سول 

ع���رب���ي« يف  »اأدب  ي���در����س  ال�����ذي  ب���راه���م���ة 

اجل��ام��ع��ة، واح����د م���ن ب���ن ع�����س��رات ال��ط��ل��ب��ة 

تقدموا. الذين 

التفا�صيل �ص »8«



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  2 / 9 / 2020 

الرزاز: استكمال البنية األساسية لمركز »العمري« ونعمل على إنجاز »جابر«

 الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على المخزون الغذائي االستراتيجي

ل لقانون ديوان المحاسبة  مجلس الوزراء يقّر مشروع قانون معدِّ

 مؤسسة األميرة تغريد تبحث والسفير السعودي التعاون 

الصرايرة يلتقي مدير مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة السويدية

 رئيس هيئة األركان يلتقي رئيس البلقاء التطبيقية

المستقلة لالنتخاب: 9 أيام على انقضاء مهلة 
استقالة موظف القطاع العام الراغب بالترشح

 الزراعة تستلم 103 آالف طن 
قمح وشعير من المزارعين

الخارجية تدين استهداف مطار 
أبها السعودي من قبل الحوثيين

االنباط-عمان

ال��رزاز،  الدكتور عمر  ال���وزراء،  رئي�س  ت��راأ���س 

واإدارة  للأمن  الوطني  املركز  يف  ام�س  اجتماعا 

االأزمات للجنة تنظيم املعابر احلدودية.

واأك���د رئي�س ال����وزراء، خ��لل االج��ت��م��اع ال��ذي 

ح�سره عدد من الوزراء وامل�سوؤولني، اأن احلكومة 

مركز  لعمل  االأ�سا�سية  البنية  غالبية  ا�ستكملت 

ح�����دود ال��ع��م��ري و���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن������از ال��ب��ن��ي��ة 

مركز  يف  املقبلة  االأي���ام  خ��لل  املطلوبة  التحتية 

حدود جابر، م�سيدا باجلهود التي بذلتها اللجنة 

التحتية  البنية  اأع��م��ال  وت��ط��وي��ر  اإجن���از  ملتابعة 

���س��روط  حتقيق  ل�سمان  امل��ط��ل��وب��ة  واالإج������راءات 

ال�سحة وال�سلمة العامة.

يرافق  اأن  �سرورة  على  ال���وزراء  رئي�س  و�سدد 

االإج����راءات  يف  حت�سينا  التحتية  البنية  تطوير 

على املعابر احلدودية الربية التي �سكلت يف وقت 

�سابق بوؤرا النتقال فريو�س كورونا �سواء لعاملني 

يف هذه املراكز اأو ل�ساحتنا الداخلية.

و���س��دد رئ��ي�����س ال������وزراء ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة �سلمة 

بني  املخالطة  ع��دم  و�سمان  املتخذة  االإج����راءات 

ال�سائقني االأجانب القادمني للمملكة والعاملني 

يف املراكز احلدودية جتنبا لنقل العدوى.

واأثنى الرزاز على م�سروع البوابة االإلكرتونية 

ال�����ذي ي���ج���ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن������ازه م���ن دائ����رة 

اجل���م���ارك واالأج����ه����زة امل��ع��ن��ي��ة الإجن�����از خمتلف 

الب�سائع  على  والتخلي�س  اجلمركية  املعاملت 

اإلكرتونيا �سواء لل�ساحنات التي مق�سدها االأردن 

والتقليل  املخالطة  يحد من  الرتانزيت ومبا  اأو 

من حركة اال�سخا�س داخل املراكز احلدودية.

وكّلف رئي�س الوزراء اللجنة، ملعاينة االإجراءات 

اجلديدة على املراكز احلدودية للوقوف على اأي 

ثغرات، والتاأكد من �سلمة االإج��راءات ال�سحّية 

والوقائية املّتبعة.

م��ن وزي��ر  اإي��ج��از  اإىل  ال���وزراء  وا�ستمع رئي�س 

اأكد  الذي  اللجنة  رئي�س  �سلمه حماد  الداخلية 

اأنه مت االنتهاء تقريبا من اأعمال البنية التحتية 

�سيما  ال��ع��م��ري،  م��رك��ز ح���دود  ال��لزم��ة لتطوير 

املخ�س�سة  والكرفانات  والبوابات  املناولة  �ساحة 

للحجر ال�سحي، الفتا اإىل اأنه يجري العمل على 

التحتية يف مركز حدود  البنية  ا�ستكمال جتهيز 

جابر خلل االأيام املقبلة.

كما قدم وزير النقل خالد �سيف اإيجازا حول 

واقع احلال يف مركز حدود العمري يف ظل انت�سار 

اتخاذها  �سيتم  التي  واالإج���راءات  كورونا  جائحة 

�سروط  على  املحافظة  م��ع  االإج����راءات  لت�سهيل 

ال�سحة وال�سلمة العامة.

االنباط-عمان

اأكد رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، اأه��م��ي��ة 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل���خ���زون اال���س��رتات��ي��ج��ي 

م����ن خم���ت���ل���ف امل��������واد ال����غ����ذائ����ي����ة خ��ا���س��ة 

���س��لم��ة ال�سلع  االأ���س��ا���س��ي��ة م��ن��ه��ا، و���س��م��ان 

والعمل  املوا�سفات  الأعلى  وفقاً  وجودتها 

والع�سكريني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ت��وف��ريه��ا  ع��ل��ى 

واملتقاعدين. العاملني 

ج����اء ذل����ك خ����لل زي������ارة رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة 

االأركان امل�سرتكة ام�س الثلثاء، للموؤ�س�سة 

خللها  ا�ستمع  الع�سكرية،  اال�ستهلكية 

العميد  ال���ع���ام  م��دي��ره��ا  م���ن  اإي���ج���از  اإىل 

امل��ه��ن��د���س اأمي���ن ال��ب��ط��ران، ع��ن ج��اه��زي��ة 

امل��ن��ت�����س��رة يف جميع  واأ���س��واق��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ة 

امل�ستقبلية  وخططها  اململكة  حمافظات 

واالأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها.

واأ�����س����اد احل��ن��ي��ط��ي ب����ال����دور ال��ت��ن��م��وي 

وامل�ستوى  املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي  الكبري 

التجاري والت�سويقي املتميز الذي و�سلت 

اإليه.

االنباط-عمان

 ق���رر جم��ل�����س ال������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ام�����س 

الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  برئا�سة  ال��ث��لث��اء، 

ع��م��ر ال�����رزاز امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م�����س��روع ق��ان��ون 

.2020 معدل لقانون ديوان املحا�سبة ل�سنة 

ا�ستمراراً  ل  املعدِّ القانون  م�سروع  وياأتي 

ال��دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��اع��ي  احل��ك��وم��ة  لنهج 

ا�ستقللّيته،  وتعزيز  املحا�سبة،  لديوان  املهم 

وتزويده باآلّيات واأدوات جديدة للرقابة على 

املال العام، وتعزيز دوره يف �سبط املمار�سات 

وت�سويبها. املخاِلفة 

وي�������س���ه���م م�������س���روع ال����ق����ان����ون يف ت��ع��زي��ز 

ال�����س��خ�����س��ي��ة امل��ع��ن��وي��ة واال����س���ت���ق���لل امل���ايل 

ب��ع��ي��داً  ل��ي��ك��ون  امل��ح��ا���س��ب��ة  ل��دي��وان  واالإداري 

التنفيذية  ال�سلطة  و�سغوط  م��وؤث��رات  ع��ن 

ال��ع��ام��ل��ة حتت  اأو  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ه���ي���ئ���ات 

الديوان. ا�سرافها اخلا�سعة لتدقيق 

م�سروع  على  اجلديدة  التعديلت  وتوفر 

ال��ق��ان��ون ق���درا ك��اف��ي��ا م��ن ال�����س��م��ان��ات التي 

والكوادر  املالية  املوارد  للديوان توفري  تكفل 

ال��ب�����س��ري��ة ال���لزم���ة ل���ه ومب����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 

امل���ع���اي���ري وامل���م���ار����س���ات ال���رق���اب���ي���ة ال��دول��ي��ة 

ينتمي  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  املنظمات  ومتطلبات 

ال��ي��ه��ا ال����دي����وان اأ����س���وة مب���ا ه���و م��ع��م��ول به 

يف ج��م��ي��ع االج���ه���زة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة 

وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة ال��ت��ي ن�����س��ت يف ق��وان��ي��ن��ه��ا على 

ميكن  ومب���ا  وم��وظ��ف��ي��ه  اجل��ه��از  ا�ستقللية 

على  ال��رق��اب��ي��ة  م��ه��ام��ه  اداء  م���ن  ال����دي����وان 

التنفيذية. ال�سلطة  اعمال 

الرقابة  ممار�سة  القانون  م�سروع  ويوؤكد 

االن��ف��اق  م���ردود  رق��اب��ة  فيها  مب��ا  ال�سمولية 

ل���دى اجل��ه��ات اخل��ا���س��ع��ة ل��رق��اب��ة ال��دي��وان 

انفاقها  يجري  التي  االم��وال  اأن  من  للتاأكد 

اأجلها  من  انفقت  التي  االه��داف  حققت  قد 

م�ستوى  يحقق  ومب��ا  امل���ايل(  االداء  )رق��اب��ة 

اأع��ل��ى م��ن اجل���ودة وال��ن��وع��ي��ة وامل��وث��وق��ي��ة يف 

تقارير الديوان ونتائج اعماله الرقابية.

كما مينح م�سروع القانون، رئي�س الديوان 

من  متكنه  ال��ت��ي  ال��ع��دل��ي��ة  ال�����س��اب��ط��ة  �سفة 

الف�ساد  ال��ع��ام وحم��ارب��ة  امل���ال  احل��ف��اظ على 

امل��ال  ال��لزم��ة لتح�سيل  وات��خ��اذ االج���راءات 

امل��ن��ا���س��ب، ف�سل ع��ن متكني  ب��ال��وق��ت  ال��ع��ام 

الديوان من و�سع نظام خا�س مبوظفيه.

االنباط-عمان

ب��ح��ث��ت م���دي���رة م��وؤ���س�����س��ة االأم����رية 

الدكتورة  والتدريب  للتنمية  تغريد 

اأغ�������ادي�������ر ج����وي����ح����ان م�����ع ال�������س���ف���ري 

ال�������س���ع���ودي ب���ع���م���ان ن���اي���ف ب���ن ب��ن��در 

امل�ستقبلي  التعاون  تعزيز  ال�سديري، 

وت���ب���ادل اخل�����ربات ب���ني اجل��ان��ب��ني يف 

جمال خدمة املجتمع.

خلل  جويحان  الدكتورة  وقدمت 

زي���ارت���ه���ا ال�����س��ف��ارة ام�������س ال��ث��لث��اء، 

�سرحاً تف�سيلياً عن م�ساريع املوؤ�س�سة 

ال�سباب  لتمكني  وروؤي��ت��ه��ا  ب��امل��م��ل��ك��ة، 

وال�����س��اب��ات، وح��ث��ه��م ع��ل��ى االإن��ت��اج��ي��ة 

ل��ت��وف��ري امل�����س��ت��ق��ب��ل االآم�����ن وال��ع��ي�����س 

الكرمي لهم.

وث��م��ن ال�����س��ف��ري ال�����س��دي��ري ع��ال��ي��اً 

اأن�����س��ط��ة امل��وؤ���س�����س��ة االإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي 

اجتماعية  خدمات  بتقدمي  ت�سطلع 

وت��دري��ب��ي��ة واإن���ت���اج���ي���ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

ت�������س���ه���م يف مت��ك��ني  ال����ت����ي  ال�����ربام�����ج 

وتوؤدي  االأردنيني،  وال�سابات  ال�سباب 

عمل  ف��ر���س  واإي���ج���اد  ت�سغيلهم  اإىل 

لهم.

االنباط-عمان

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�س  بحث   

التعليم العايل و�سمان جودتها الدكتور 

ظ��اف��ر ال�����س��راي��رة، ام�����س ال��ث��لث��اء، مع 

امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال�����ث�����اين ل��ل��ت��م��ي��ز ال����دك����ت����ور اب���راه���ي���م 

الروابدة، �سبل تطوير العلقة امل�سرتكة 

للهيئة  املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير  خلدمة 

ون�سر ثقافة التميز بني موظفيها.

الزيارة  هذه  اأن  اإىل  ال�سرايرة  واأ�سار 

ت���اأت���ي يف اإط�����ار ت��ع��زي��ز وجت���ذي���ر ث��ق��اف��ة 

امل���رك���ز يف  ان���ط���لق���ا م���ن دور  ال��ت��م��ي��ز، 

امللك  بجائزة  املُ�ساركة  املوؤ�س�سات  متابعة 

احلكومي  االأداء  لتميز  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

للتح�سني  ك���اأداة  واأهميتها  وال�سفافية، 

االأداء  مب�����س��ت��وى  واالرت�����ق�����اء  امل�����س��ت��م��ر 

ما  ال��ن��ت��ائ��ج،  اأف�����س��ل  لتحقيق  امل��وؤ���س�����س��ي 

موؤ�س�ساتنا  على  اإي��ج��اب��ا  اأث��ره��ا  ينعك�س 

الوطنية.

واأك������د ال�������س���راي���رة اأه���م���ي���ة م�����س��ارك��ة 

اأه��داف  لرت�سيخ  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  الهيئة 

ال��ت��غ��ي��ري، وت��ر���س��ي��خ ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي، 

الو�سول  يف  مبخرجاتها  الثقة  وتعزيز 

التناف�سية  اإىل  التعليمية  مبوؤ�س�ساتنا 

العاملية.

وع��ر���س ال��رواب��دة ل��دور امل��رك��ز واأه��م 

اإجن���ازات���ه وم��ف��ه��وم اجل���ائ���زة واأ���س�����س��ه��ا، 

وف��ل�����س��ف��ت��ه��ا ك�������اأداة ل��ل��ت��ح��ف��ي��ز وت���ك���رمي 

والتقييم  واملتابعة  والتطوير  املتميزين 

يف  والدميومة  واال�ستمرارية  والرقابة 

“التميز” املن�سود. اإطار اللغة امل�سرتكة 

االنباط-عمان

و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ت�سلمت   

امل���غ���رتب���ني ال�������س���ف���رية ����س���ج���ى امل�����ج�����ايل، ام�����س 

ال�سفرية  اع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  ن�سخة  ال��ث��لث��اء، 

معتمدة  �سفرية  ريدمارك  الك�سندرا  ال�سويدية 

مقيمة لدى اململكة.

لقائها  خ���لل  امل���ج���ايل،  ال�����س��ف��رية  واأع���رب���ت 

يف م��ك��ت��ب��ه��ا ال�����س��ف��رية ري����دم����ارك، ع���ن اأط��ي��ب 

بالتوفيق والنجاح يف مهام عملها،  لها  متنياتها 

ول���ل���ع���لق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقني مزيدا من النمو واالزدهار.

االنباط-عمان

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  التقى 

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

ام�������س ال���ث���لث���اء، يف م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

البلقاء  جامعة  رئي�س  العربي،  اجلي�س 

ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  التطبيقية 

الزعبي.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ����س���ادر ع���ن ال��ق��ي��ادة 

العامة للقوات امل�سلحة، مت خلل اللقاء 

التي  امل�سرتكة  الق�سايا  من  ع��دد  بحث 

اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  القوات  تهم 

التطبيقية. البلقاء  العربي وجامعة 

االنباط-عمان

امل�ستقلة  للهيئة  االإعلمي  الناطق  قال   

للنتخاب جهاد املومني، اإن على من ينوي 

موظفي  من  النيابية  للنتخابات  الرت�سح 

�ستني  قبل  ا�ستقالته  تقدمي  العام  القطاع 

ي��وم��اً م��ن ي���وم االق�����رتاع، م��ا يعني ان���ه مل 

ان��ق�����س��اء مهلة  اأي�����ام ع��ل��ى   9 ����س���وى  ي��ت��ب��ق 

اال�ستقالة.

وت��ن�����س امل����ادة 11 م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب 

ع���ل���ى وج��������وب ت����ق����دمي اال����س���ت���ق���ال���ة ق��ب��ل 

املحدد  امل��وع��د  م��ن  االأق���ل  على  ي��وم��اً  �ستني 

ل����لق����رتاع ل��ك��ل م���ن ال���������وزراء، وم��وظ��ف��ي 

واملوؤ�س�سات  احلكومية  وال��دوائ��ر  ال���وزارات 

وال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���س��م��ي��ة وال��ع��ام��ة، وم��وظ��ف��ي 

ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��رب��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

واأم�����ني ع���م���ان واع�������س���اء جم��ل�����س االأم���ان���ة 

املحافظات  جمال�س  وروؤ���س��اء  وموظفيها، 

واع�سائها وموظفيها. واملحلية  والبلدية 

تقبل  ل���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  امل��وم��ن��ي  واو����س���ح 

ال�����س��روط  اك��ت��م��ال  دون  ت��ر���س��ح  ط��ل��ب  اأي 

ال���ق���ان���ون���ي���ة، وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا اإث����ب����ات ت��ق��دمي 

املهلة  �سمن  امل���ذك���ورة  ل��ل��ف��ئ��ات  اال���س��ت��ق��ال��ة 

بالقانون. املحددة 

االنباط-عمان

 103 ن���ح���و  ال�����زراع�����ة  وزارة  ا���س��ت��ل��م��ت   

اآالف ط���ن م���ن ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري وال���ب���ذار 

ل��ل��م��و���س��م احل����ايل م���ن امل����زارع����ني، ت��وزع��ت 

ب��ذار.  ط��ن  و8070  حبوب  ط��ن   95123 على 

وق����ال اأم����ني ع����ام ال������وزارة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

املهند�س  املحلية،  احلبوب  ل�سراء  املركزية 

حممود اجلمعاين، ام�سالثلثاء، اإن كميات 

طنا،   21553 بلغت  امل�ستلمة،  امل��واين  القمح 

بلغت  فيما  طنا،   73569 العلفي  وال�سعري 

ك��م��ي��ات ق��م��ح ال�����ب�����ذار2641 ط���ن���ا، و���س��ع��ري 

البذار5428 طنا.

ال��ك��م��ي��ات  اأن  اإىل  اجل���م���ع���اين  وا������س�����ار 

اإقليم  يف  بلغت  االإق��ل��ي��م،  بح�سب  امل�ستلمة 

 18572 و  ب����ذار،  ق��م��ح  ط��ن   1368 ال�����س��م��ال 

ب��ذار،  �سعري  طن  و2462  م��واين،  قمح  طن 

بلغت  ب��ي��ن��م��ا  ع��ل��ف��ي،  ���س��ع��ري  ط���ن  و43571 

الو�سط  اقليم  يف  وال��ب��ذار  احل��ب��وب  كميات 

ق��م��ح  ط���ن  و2127  ب�����ذار  ق��م��ح  ط���ن   1168

 19240 و  ب���ذار  �سعري  ط��ن  و2699  م���واين، 

ط���ن ���س��ع��ري ع��ل��ف��ي، ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت يف اق��ل��ي��م 

853 طن  و  ب��ذار  اأط��ن��ان قمح   105 اجلنوب 

قمح مواين و 267 طن �سعري بذار و 10576 

طن �سعري علفي.

ب�����س��راء القمح  ب����داأت  وك��ان��ت احل��ك��وم��ة 

وال�����س��ع��ري امل��ح��ل��ي م���ن امل���زارع���ني ب��اأ���س��ع��ار 

�سعر  وح��دد  امل��ا���س��ي،  اأي���ار   31 يف  تف�سيلية 

للطن،  دينارا   450 ب�  البذار  للقمح  ال�سراء 

370 دينارا للطن، وقمح  ب�  وال�سعري البذار 

ل��ل��ط��ن، وال�����س��ع��ري  370 دي����ن����ارا  ب����  م�����واين 

ق�سيمة  وتبلغ  للطن،  دينارا   320 ب�  العلفي 

امل��ب��ل��غ امل��خ�����س�����س ل���دع���م م���زارع���ي ال��ق��م��ح 

35 مليون دينار. وال�سعري 

االنباط -عمان

املغرتبني  و�سوؤون  وزارة اخلارجية  دانت 

مطار  ا�ستهداف  احلوثيني  ميلي�سيات  قيام 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال��دويل  اأبها 

طيار،  دون  من  مفخخة  طائرة  خ��لل  من 

التحالف. اعرت�ستها قوات 

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ا�ستنكار  ال��ف��اي��ز  ع��ل��ي  اهلل  ���س��ي��ف  ال�����س��ف��ري 

االإره��اب��ي،  الهجوم  ل��ه��ذا  ورف�سها  اململكة 

جانب  اإىل  باملطلق  اململكة  وق��وف  اأك��د  كما 

امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ال�����س��ق��ي��ق��ة 

ما  ك��ل  وج��ه  يف  معها  وت�سامنها  ووق��وف��ه��ا 

اأمنها وا�ستقرارها واأمن �سعبها. يهدد 

واحد  اململكتني  اأمن  اأن  اأكد جمدداً  كما 

امل��م��ل��ك��ة  الأم����ن  ت��ه��دي��د  اأي  واأن  ي��ت��ج��زاأ  ال 

ال�����س��ق��ي��ق��ة ه���و ت���ه���دي���د الأم�����ن وا����س���ت���ق���رار 

باأكملها. املنطقة 
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االنباط-عمان

�سعد  الدكتور  العا�سمة  قال حمافظ   

عزل  الثالثاء،  ام�س  جرى  اإن��ه  ال�سهاب، 

ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ات  اكت�ساف  بعد  ب��ن��اي��ات   8

فيها.

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  ال�����س��ه��اب  وق����ال 

وجبل  خلدا  مناطق  يف  تقع  البنايات  اإن 

و�سفا  امل�سدار  وطلوع  واملقابلني  الن�سر 

ب�������دران واجل���ب���ي���ه���ة وم����ارك����ا اجل��ن��وب��ي��ة 

الر�سيد. و�ساحية 

واأك�����د ال�����س��ه��اب اأن����ه مت ال��ت��ع��ام��ل مع 

العدوى  انت�سار  ملنع  وتعقيمها  البنايات 

املعتمد. للربوتوكول ال�سحي  وفقاً 

اتخاذ  مت  اأنه  العا�سمة  حمافظ  وبني 

وتاأمني  الالزمة،  االحرتازية  االإجراءات 

البنايات  تلك  �سرطة عند مداخل  دورية 

اأي �سخ�س  اأو خروج  ل�سمان عدم دخول 

م��ن واإىل ال��ب��ن��اي��ات، ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن ف��رق 

التق�سي الوبائي من اأخذ العينات.

االنباط-عمان

امل�����س��رتك��ة  زار رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان 

اأح��م��د احلنيطي  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال���ل���واء 

ام�����������س ال������ث������الث������اء، م�����دي�����ري�����ة احل������رب 

االإل����ك����رتون����ي����ة، ل����الط����الع ع���ل���ى امل���ه���ام 

وال����واج����ب����ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا امل���دي���ري���ة 

واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن 

مع  وبالتن�سيق  امل�سلحة  والقوات  اململكة 

االأمنية. االأجهزة 

امل�سرتكة  االأرك��ان  رئي�س هيئة  زار  كما 

ج��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل ل��رع��اي��ة 

ا�ستقباله  يف  وك��ان  واأ�سرهم،  الع�سكريني 

مدير اجلمعية وامل�ساعد لالإدارة والقوى 

الب�سرية.

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

تقوم  التي  والواجبات  املهام  ح��ول  اإيجاز 

املبذولة يف تقدمي  بها اجلمعية واجلهود 

للع�سكريني  وامل�ساعدة  وال��ع��ون  الرعاية 

ال�سهداء  واأب��ن��اء  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  العاملني 

واالأرام��������ل وال���ف���ق���راء، ج�����راء اإ���س��اب��ت��ه��م 

وحتول  اخلدمة  اأثناء  مر�س  اأو  باإعاقات 

والقيام  العي�س  ك�سب  على  قدرتهم  دون 

على  بالنفع  ي��ع��ود  اجتماعي  ن�ساط  ب��اأي 

اأ�سرهم.

ي�سار اإىل اأن اجلمعية تاأ�س�ست مبوجب 

حلقة  لتمثل   2004 ل�سنة   75 رقم  النظام 

و����س���ل ب���ني ال��ع�����س��ك��ري��ني واأ����س���ره���م م��ن 

واملنظمات  واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  جهة، 

احل��ك��وم��ي��ة وغ��ر احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ُتعنى 

جهة  من  اململكة  داخل  االإن�ساين  بال�ساأن 

اأخرى.

االنباط-عمان

اإدارة  جمل�س  اأن  “االنباط”  علمت   

���س��رك��ة امل���ط���ارات االأردن���ي���ة ق���رر تعيني 

امل��ه��ن��د���س اأح���م���د ال���ع���زام م���دي���راً ع��ام��اً 

لل�سركة.

وع���م���ل ال����ع����زام ���س��اب��ق��اً م��ف��و���س��اً يف 

الطران  جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

امل����دين ورئ��ي�����س��اً ت��ن��ف��ي��ذي��اً ب��ال��وك��ال��ة يف 

الهيئة.

االنباط-عمان

�����س����در يف اجل������ري������دة ال���ر����س���م���ي���ة ام�������س 

البرتول  ا�ستغالل  م�ساريع  )ن��ظ��ام  الثالثاء 

واملعادن  احلجري  والفحم  الزيتي  وال�سخر 

ي���ه���دف اىل حتفيز  ال�����ذي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة( 

اال�ستثمار بت�سهيل اجراءات ا�ستغالل الرثوات 

املعدنية وفق اأ�س�س ومبادئ تقوم على ال�سفافية 

والو�سوح.

الطاقة  وزارة  اأعدته  ال��ذي  النظام  ويوفر 

والرثوة املعدنية واقره جمل�س الوزراء، و�سيلة 

قانونية منظمة لت�سجيع اال�ستثمار يف م�ساريع 

والفحم  الزيتي  وال�سخر  البرتول  ا�ستغالل 

احلجري واملعادن اال�سرتاتيجية وي�سمح الأي 

ب��اأي وقت التقدم بعرو�سها  اأو ائتالف  �سركة 

ال���س��ت��غ��الل ه���ذه اخل���ام���ات. وي�����س��ه��ل ال��ن��ظ��ام 

االإجراءات احلكومية من خالل اآليات وا�سحة 

تقييم  مبتابعة  املكلفة  ال��ل��ج��ان  ع��م��ل  حت��ك��م 

وتراعي  امل�ساريع  وتنفيذ  املقدمة  ال��ع��رو���س 

مبادئ ال�سفافية والعدالة مبا يعزز ا�ستدامة 

امل�ساريع يف مناخ ا�ستثماري منا�سب.

وي����اأت����ي ال���ن���ظ���ام ان�����س��ج��ام��ا م����ع ال��ت��وج��ه 

اإج������راءات  ن��ح��و ت�سهيل  ال�����س��اع��ي  احل��ك��وم��ي 

م�ساريع  يف  امل�ستثمرين  وحتفيز  اال�ستثمار 

ا�ستغالل موارد اململكة الطبيعية.

وح�����ددت ال������وزارة اخ�����راً امل��ن��اط��ق امل��وؤم��ل��ة 

واملفتوحة لال�ستثمار يف قطاع البرتول وقطاع 

ال�سخر الزيتي وقطاع الرثوات املعدنية، حيث 

النفط  ال�ستك�ساف  موؤملة  مناطق   7 فتح  مت 

والغاز التقليدي وغر التقليدي.

21 منطقة موؤملة ال�ستغالل  فتح  كما مت 

فر�س  وفتح  الزيت  اإن��ت��اج  يف  الزيتي  ال�سخر 

ا���س��ت��ث��م��اري��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن ل���� 12 خ��ام��ا 

حملية موؤملة لغايات الدرا�سات اال�ستك�سافية 

والتعدين واال�ستغالل يف ال�سناعات التحويلية 

ما اأمكن.

االنباط-عمان

الع�سكريني،  املتقاعدين  موؤ�س�سة  نفذت 

ام�������س ال����ث����الث����اء، جت���رب���ة مت���ري���ن اإخ�����الء 

االإدارة  م��ب��ن��ى  يف  وه���م���ي  ح���ري���ق  حل������ادث 

ال�سنوية  للخطة  تنفيذا  للموؤ�س�سة  العامة 

التدريبية.

ال���ت���م���ري���ن اىل اخ���ت���ب���ار ك���ف���اءة  وه������دف 

االإج������راءات امل��ت��خ��ذة م��ن ق��ب��ل ال��ع��ام��ل��ني يف 

امل��ت��وف��رة ملكافحة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  امل��وؤ���س�����س��ة، 

احل���وادث،  م��ع  التعامل  واأ�ساليب  احل��رائ��ق 

حل��ني و���س��ول ف��ري��ق ال���دف���اع امل����دين، وفقا 

اىل  ه��دف  كما  املوؤ�س�سة.  ع��ن  ���س��ادر  لبيان 

اختبار قدرة املوؤ�س�سة على مواجهة احلاالت 

التعاون  روح  خلق  اإىل  باالإ�سافة  الطارئة، 

واالن�����س��ج��ام ب��ني ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني للعمل 

بروح الفريق الواحد. من جانبه، اكد مدير 

ثالج  املتقاعد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  املوؤ�س�سة  ع��ام 

التجارب  هذه  مثل  تنفيذ  اأهمية  الذيابات، 

واأثرها الكبر يف توعية موظفي املوؤ�س�سة يف 

التعامل مع احلوادث املختلفة التي قد تقع 

داخل اأو خارج مبنى االإدارة العامة.

59 اصابة محلية جديدة وجاهزية لتطبيق أمر الدفاع 8

العودة للمدارس.. مظاهر عدم التزام باالشتراطات الصحية

»كورونا« في العاصمة.. الترقب سيد الموقف

التعليم العالي : حجر الطلبة العائدين للدراسة في الجامعات األردنية أسبوعا واحدا

 انخفاض صادرات الزرقاء الصناعية 10 بالمئة خالل ثمانية أشهر

التخطيط: صرف المنح والقروض يتبع الدورة المستندية ورقابة ديوان المحاسبة

االنباط - عمان

مع ت�سجيل 54 حالة حملية جديدة يف حمافظة العا�سمة 

وبالتايل  للقلق  يدعو  و�سع  يف  بالتاأكيد  عمان  ت�سبح  ام�س، 

ف��ق��د ب���ات ال��و���س��ع ف��ي��ه��ا ي��دع��و ل��ل��رتق��ب م���ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة 

الوطنية لالوبئة، خا�سة يف ظل عدم انخفا�س عدد احلاالت 

امل�سجلة فيها منذ عدة ايام.

الوطنية  اللجنة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  ك��ان  اخل�����س��و���س  وب��ه��ذا 

بالعا�سمة  الو�سع  “اإن  قال  عبيدات  نذير  الدكتور  لالوبئة 

وا�سحا  انخفا�سا  نرى  ال  الننا  وذلك  للرتقب،  يدعو  عمان 

او  ارتفاعا  اليومية، وكذلك ال نرى  يف عدد حاالت اال�سابة 

اأن  “نتمنى  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ���س��اف،  فيها”.  ت�ساعفا 

بعد  خ��ا���س��ة  ال��ق��ادم��ة،  االي����ام  اال���س��اب��ات يف  ع���دد  ينخف�س 

ل��ك��ن بخ�سو�س  امل��ح��اف��ظ��ات،  م��ن  ع���دد  ذل���ك يف  ���س��ه��دن��ا  اأن 

البقعة ال بد من االنتظار والرتقب  عمان والزرقاء وخميم 

واحلذر«.

تعطي  لكي  والتعليم  الرتبية  وزارة  جهدت  التي  املدار�س 

لغرفة  ي�سل  مل  وان��ه  “وردية”  فيها  ال�سورة  ب��ان  انطباعا 

ل��ل��ن��اط��ق  ���س��ك��وى وف���ق���ا  اأو  ال�������وزارة اي م��الح��ظ��ة  ع��م��ل��ي��ات 

ام��ر ال  ال��ق��رع��ان، وه��و  ال���وزارة عبدالغفور  با�سم  االع��الم��ي 

وفق ال�سور املتداولة و�سهود عيان لعدد من  “دقيقا”  يبدو 

ل��ل��دوام ويف ظل  ال��ي��وم االول  ام��ر طبيعي يف  امل��دار���س وه��و 

من  جانبا  ك��ان��ت  امل��دار���س  ه��ذه  اململكة،  ت�سود  ال��ت��ي  احل��ال��ة 

حديث الدكتور عبيدات الذي اأكد “اأنه �سيتم اغالق املدار�س 

ب�سكل  كبرة،  كورونا  اإ�سابات  اأع��داد  ت�سجل  التي  املناطق  يف 

م�سيفا “اإنه يف حال ت�سجيل ا�سابة كورونا يف احد  موؤقت”، 

ال�سف  يتم اغالق  باالخرى  الطلبة  ال�سفوف دون اختالط 

وعزل طلبته 14 يوما، لكن يف حال خمالطة طلبة ال�سف.

ذلك  اىل  ا���س��ار  النعيمي  تي�سر  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 

اليوم االأول للعام الدرا�سي  الوزارة ر�سدت خالل  اأن  بقوله، 

يف  ال�سحية  باال�سرتاطات  االلتزام  عدم  مظاهر  من  بع�ساً 

والتاأكد  متابعتها  �ستعمل على  اأنها  موؤكداً  املناطق،  عدد من 

تتهاون يف  لن  ال��وزارة  اأن  على  م�سدًدا  بها،  التام  التقيد  من 

الكامل  االلتزام  لوقفها و�سمان  املخالفات  التعامل مع هذه 

ب�سروط ال�سحة وال�سالمة يف املدار�س.

وب��ه��ذا ال�����س��دد، ق��رر حم��اف��ظ م��اأدب��ا ع��ل��ي امل��ا���س��ي تعليق 

حتى  ماأدبا  خميم  يف  واالن��اث  الذكور  مدر�ستي  يف  الدرا�سة 

الوبائي  ا�ستكمال عمل فرق اال�ستق�ساء  املقبل، حلني  االأحد 

التعليم  بالتن�سيق مع مديرة  القرار مت  والتعقيم، موؤكدا ان 

لوكالة الغوث ملنطقة جنوب عمان.

كما قررت وزارة والرتبية والتعليم وبناء على تو�سية من 

يف  الثالثاء،  ام�س  الدرا�سي  العام  ب��دء  تعليق  االزم��ة،  خلية 

املدار�س احلكومية واخلا�سة ومدار�س وكالة الغوث يف حيي 

الربوة يف لواء ماركا، واالأ�سرفية يف لواء ق�سبة عمان.

بدورها، اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 63 حالة اإ�سابة 

و4  حملية  حالة   59 بينها  امل�ستجّد  كورونا  بفرو�س  جديدة 

من اخلارج.

ي��ل��ي: )54( ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  وت���وّزع���ت احل�����االت ك��م��ا 

�سابقني،  مل�����س��اب��ني  م��ن��ه��ا خم��ال��ط��ة   )52( ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة 

وحالتان حتت اال�ستق�ساء و)4( حاالت يف حمافظة الزرقاء، 

�سابقني. وحالة يف حمافظة جر�س، حتت  مل�سابني  خمالطة 

اال�ستق�ساء. )4( حاالت خارجّية، وهي لقادمني من اخلارج 

اإجمايل عدد  مّمن يقيمون يف فنادق احلجر. وبذلك يرتفع 

حاالت االإ�سابة يف اململكة اإىل )2097( حالة.

االأمر  م�ست�سفى  يف   )30( �سفاء،  حالة   )56( �ُسّجلت  كما 

البحر  يف  امل�سابني  بعزل  ة  اخلا�سّ املنطقة  يف  و)25(  حمزة، 

 )10861( اإج��راء  ومّت  علياء.  امللكة  م�ست�سفى  يف  و)1(  املّيت، 

الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�سبح  وب��ذل��ك  خم��ربّي��اً،  فح�ساً 

التي اأجريت )839241( فح�ساً.

واكدت الوزارة انه يف �سوء ارتفاع عدد االإ�سابات املحلّية، 

 ،2020 ل�سنة  رقم )11(  الّدفاع  باأمر  تدعو اجلميع لاللتزام 

وعدم  الكّمامات،  وارتداء  والوقاية،  ال�سالمة  معاير  واّتباع 

تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام   ،)20( م��ن  الأك���رث  ال��ت��ج��ّم��ع��ات  اإق���ام���ة 

)اأمان(، و)�سحتك(.

ال�سلطة  اإن  الق�سائي،  املجل�س  يف  م�سدر  ق��ال  ذل��ك،  اىل 

باتخاذ  املتعلق   )8( ال��دف��اع  اأم��ر  لتطبيق  جاهزة  الق�سائية 

عدوى  انت�سار  من  واحل��د  العامة  ال�سحة  حلماية  اج��راءات 

ك����ورون����ا، ���س��م��ن ا����س���رتاط���ات ���س��ح��ي��ة ت�����س��م��ن ع����دم تف�سي 

الفرو�س.

وبني يف ت�سريح �سحفي، اأن حماكمة املخالفني لبنود اأمر 

العام  االدع��اء  اأم��ام  �سيمثلون  بكورونا،  امل�سابني  من  الدفاع 

وزارة  م��ن  وح�سولهم  ال�سحي  احل��ج��ر  م��دة  انق�ساء  عقب 

املر�س، مو�سحا  لل�سفاء من  يثبت متاثلهم  ما  على  ال�سحة 

باإ�سابتهم  امل�ستبه  املخالطني  على  ينطبق  االج��راء  ذات  ان 

تطبيق  اأن  واأو���س��ح  ال��دف��اع.  اأم��ر  بنود  وخ��ال��ف��وا  بالفرو�س 

العقوبات التي ت�سدر من خالل الق�ساء تتم من خالل اإدارة 

اال�سالح والتاأهيل التابعة ملديرية االأمن العام التي بدورها 

تطبق اجراءات احرتازية ووقائية.

 15 ي��ذك��ر ان رئ��ي�����س ال����وزراء اأ���س��در ام���ر ال��دف��اع )8( يف 

ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي وي��ق�����س��ي مب��ع��اق��ب��ة ك��ل م��ن ي��ع��ر���س �سالمة 

امل��ج��ت��م��ع واأف������راده وم��ك��ون��ات��ه، ومل��واج��ه��ة اخل��ط��ر ال���ذي قد 

داخل  انت�ساره  من  وللحد  “كورونا”،  عدوى  نقل  عن  ينتج 

باأنف�سهم  امل�ستهرتين  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ولتغليظ  امل��ج��ت��م��ع، 

اإما  العدوى وانت�سارها  واأ�سرهم واملجتمع ب�سكل عام بنقلهم 

عن ق�سد، اأو قلة احرتاز، وت�سري اأحكام هذا االأمر على كل 

اأردين اأو اأجنبي مقيم، اأو متواجد يف اململكة.

االنباط-عمان

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

ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور حم���ي ال���دي���ن ت����وق، اأن���ه 

املوافقة  ال�سحة متت  وبالتن�سيق مع وزارة 

القادمني  الطلبة  على تخفي�س مدة حجر 

م����ن اخل��������ارج ال����دار�����س����ني يف امل���وؤ����س�������س���ات 

الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  التعليمية 

اأردنيني ووافدين من العرب واالأجانب ملدة 

اأ�سبوع واحد فقط.

ال��������وزارة  اأن  ت�����وق  ال����دك����ت����ور  ووا������س�����ح 

اإح�سار  العائدين  الطلبة  على  ا�سرتطت 

ت��زي��د عن  م���دة ال  PCR خ���الل  ف��ح�����س 

واإج���راء  ل����الأردن،  ق��دوم��ه��م  قبل  �ساعة   72

ال���ف���ح�������س ع���ن���د ال�����ق�����دوم وق����ب����ل اخل�����روج 

م���ن احل���ج���ر امل��وؤ���س�����س��ي ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع��دم 

اإ����س���اب���ت���ه���م ب���ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

. )19-COVID(

م�سلحة  ع��ل��ى  وح���ر����س���اً  اأن�����ه  واأ�����س����اف 

املقيمني  االأردن���ي���ني  ���س��واء  ال��ط��ل��ب��ة  جميع 

خارج اململكة اأو الطلبة الوافدين امل�سجلني 

ح��ال��ي��اً يف اجل��ام��ع��ات االأردن����ي����ة، ف��ق��د ق��رر 

�سكل  ي���ك���ون  اأن  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم��ل�����س 

للعام  االأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  يف  التعليم 

ه��ج��ني   2021  /  2020 ال����ق����ادم  اجل���ام���ع���ي 

لوجه(  )وج��ه��اً  ال��ع��ادي  التعليم  ب��ني  مي��زج 

واالإلكرتوين “عن ُبعد”.

يكون  ب��ان  التعليم  �سكل  ق���رار  ان  وب��ني 

جتربة  من  لال�ستفادة  جاء  هجني  التعليم 

الدرا�سي  الف�سل  يف  االإل��ك��رتوين  التعليم 

ال���ث���اين امل��ا���س��ي وال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي وف��ق��اً 

حتافظ  ب��ن��وداً  ت�سمنت  معينة  ل��رتت��ي��ب��ات 

على م�سلحة الطلبة االأردنيني والوافدين 

يتمكنوا  ل��ن  ال��ذي��ن  واالأج����ان����ب(  )ال���ع���رب 

الف�سل  بداية  قبل  اململكة  اإىل  العودة  من 

اأهمها تدري�س جميع متطلبات  االأول ومن 

اجل��ام��ع��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة )االج��ب��اري��ة 

واالختيارية( اإلكرتونياً على اأن يتم اإجراء 

اإلكرتونياً  املتطلبات  ه��ذه  امتحانات  كافة 

امل�ساقات  هذه  على  و�سيطبق  ُبعد”  “عن 
ناجح/را�سب، مبداأ 

�سعبة  ط��رح  على  التاأكيد  ت�سمنت  كما   

)عن  اإلكرتونياً  تدر�س  االأق��ل  على  واح��دة 

املخ�س�سة  ال��درا���س��ي��ة  امل�����س��اق��ات  م��ن  ُب��ع��د( 

جميع  يف  االأوىل  ال�����س��ن��ة  م�����س��ت��وى  ل��ط��ل��ب��ة 

االأردن  خارج  الطلبة  لتمكني  التخ�س�سات 

من االلتحاق بالدرا�سة.

ودعا الدكتور توق لالطالع على تف�سيل 

بالتدري�س  واملتعلقة  ال��ق��رارات  ه��ذه  كامل 

االأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  يف  واالم��ت��ح��ان��ات 

القادم 2020 / 2021 من خالل زيارة املوقع 

االإلكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث 

االآتي:  الرابط  االأردنية من خالل  العلمي 

ميكن  كما   ،  www.mohe.gov.jo
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���واف���دي���ن )ال���ع���رب واالأج���ان���ب( 

االأردن��ي��ة  باجلامعات  بااللتحاق  الراغبني 

يف  “اأدر�س  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ب���واب���ة  زي�����ارة 

االأردن”، 

وال��ت��ي ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات ه��ام��ة ج���داً عن 

اإىل  اإ�سافًة  فيه  التعليمية  والبيئة  االأردن 

معلومات تف�سيلية عن اجلامعات االأردنية 

والتخ�س�سات املطروحة يف كل منها، وذلك 

من خالل الرابط االآتي:

/http://studyinjordan.jo/Ar

االنباط- الزرقاء

 ق����ال رئ��ي�����س غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ال���زرق���اء، 

ال�������س���ادرات  اإن  ف���ار����س ح���م���ودة،  امل��ه��ن��د���س 

ال�����س��ن��اع��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ت��ي ال����زرق����اء وامل���ف���رق 

الثمانية  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ون   575 ب��ل��غ��ت 

اأ���س��ه��رامل��ا���س��ي��ة م��ن ال��ع��ام احل���ايل، حمققة 

10 باملئة، مقارنة مع قيمة  انخفا�ساً قدره 

العام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  ال�����س��ادرات خ��الل 

املا�سي.

�سناعية  قطاعات  اأرب��ع��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

قيمة  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  �سهدت  رئي�سية 

�سادراتها بالرغم من االنخفا�س االإجمايل 

لقيمة ال�سادرات، اإذ ارتفعت �سادرات قطاع 

والزراعية  والغذائية  التموينية  ال�سناعات 

لتبلغ  باملئة   29 بن�سبة  احليوانية  وال��رثوة 

���س��ادرات  وارت��ف��ع��ت  دوالر،  م��ل��ي��ون  8ر106 

والكهربائية  الهند�سية  ال�سناعات  قطاع 

4 باملئة لتبلغ  وتكنولوجيا املعلومات بن�سبة 

9ر41 مليون دوالر.

ال�سناعات  قطاع  ���س��ادرات  ارتفعت  كما 

68 باملئة  العالجية واللوازم الطبية بن�سبة 

لتبلغ 3ر24 مليون دوالر، وارتفعت �سادرات 

 165 بن�سبة  االإن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع 

نهاية  حتى  دوالر  مليون  8ر18  لتبلغ  باملئة 

بنف�س  مقارنة  احل��ايل،  العام  من  اآب  �سهر 

الفرتة من العام املا�سي.

قطاع  ���س��ادرات  انخفا�س  اأن  اإىل  ولفت 

ال�����س��ن��اع��ات اجل���ل���دي���ة وامل���ح���ي���ك���ات اأ���س��ه��م 

يف ان��خ��ف��ا���س ال��ن�����س��ب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ادرات 

واملفرق  الزرقاء  حمافظتي  من  ال�سناعية 

����س���ادرات  ان��خ��ف�����س��ت  اإذ  م��ل��م��و���س  ب�����س��ك��ل 

لتبلغ  باملئة،   22 بن�سبة  اجل��اه��زة  االألب�سة 

اأ�سهر  الثمانية  خالل  دوالر  مليون  4ر318 

اإىل  ت�سدر  معظمها   2020 ع��ام  من  االأوىل 

الواليات املتحدة االأمركية.

ال�سناعية  ال�سركات  اأن  حمودة  واأو�سح 

كورونا  اأزم��ة  بتداعيات  كبر  ب�سكل  تاأثرت 

التغر احلا�سل على  ودولياً، ب�سبب  حملياً 

الهيكل ال��ع��ام ل��ل�����س��ادرات م��ن خ��الل زي��ادة 

ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال��ق��ط��اع��ات 

ال��وق��اي��ة  وم�ستلزمات  وال��ط��ب��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ح��ي��ة، 

ب���االإغ���الق���ات وال��ت��وق��ف��ات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

حت�����دث ب����ني احل�����ني واالآخ���������ر يف امل����راك����ز 

انعك�س  مم���ا  خم��ت��ل��ف��ة  دول  يف  اجل��م��رك��ي��ة 

على حجم ال�سادرات للقطاعات ال�سناعية 

االأخرى.

االنباط- عمان 

املنح  ���س��رف  اآل��ي��ة  اإن  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  ق��ال��ت 

عليها،  وال��رق��اب��ة  العامة  امل��وازن��ة  لدعم  املوجهة  املي�سرة  وال��ق��رو���س 

تتبع الدورة امل�ستندية للحكومة ورقابة ديوان املحا�سبة.

يف  مبا  املعتمدة  ال�سرف  انظمة  هي  للحكومة  امل�ستندية  وال��دورة 

ذلك رقابة وزارة املالية.

ال��ث��الث��اء، اىل ان حتويل  ام�����س   ال���وزارة يف بيان �سحفي  وا���س��ارت 

دليل  اخل��زي��ن��ة  اإىل  م�ساعداتها  م��ن  االأك���رب  للجزء  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات 

وا���س��ح ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رة للجهات امل��ان��ح��ة وامل��م��ول��ة ب���االإج���راءات 

الداخلية. ال�سفافة واالأنظمة احلكومية 

املنح  م��ن  امل��م��ول��ة  االأول���وي���ة  ذات  ال��ت��ن��م��وي��ة  للم�ساريع  ان  وب��ي��ن��ت 

وال��ق��رو���س امل��ي�����س��رة، ت��ط��رح ع��ط��اءات��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال�����وزارات االأردن��ي��ة 

العطاءات/امل�سرتيات احلكومية. اأنظمة  املعنية ومبوجب  القطاعية 

ت��خ��دم �سريحة وا���س��ع��ة من  امل�����س��اري��ع  اأن ه��ذه  ال����وزارة  واو���س��ح��ت 

امل��ي��اه وال�����س��رف ال�سحي  ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة م��ث��ل  امل��واط��ن��ني يف 

االأم��رة  وم�ست�سفى  لل�سرطان،  احل�سني  كمركز  وال�سحة،  والتعليم 

هيا الع�سكري، وم�ست�سفى امللكة رانيا العبد اهلل لالأطفال، وم�ست�سفى 

تاأهيل  واإع��ادة  وبناء  اجلامعات،  يف  والكليات  الع�سكري،  علياء  امللكة 

املدار�س يف خمتلف اأنحاء اململكة، والطرق الرئي�سة والداخلية.

امل�ساريع  بع�س  ب����اإدارة  ت��ق��وم  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  بع�س  اإن  وا���س��اف��ت 

واالإنفاق عليها مبا�سرة، وذلك بعد االتفاق عليها مع وزارة التخطيط 

املانحة  اجلهات  تتبع  حيث  القطاعية،  وال���وزارات  ال��دويل  والتعاون 

واملمولة يف هذه احلالة االإجراءات لديها يف طرح العطاءات.

واو�سحت ان ال�سرف عليها والرقابة تتم وفقاً الإجراءات اجلهات 

كذلك  عليها  التدقيق  يتم  كونه  �سارمة  كذلك  تعترب  والتي  املانحة 

امل�ساريع  ت�سليم  يجري  كما  فيها،  والتدقيق  الرقابة  موؤ�س�سات  من 

القطاعية. للوزارات  ر�سمياً 

محافظ العاصمة: عزل 8 بنايات بعد 
اكتشاف إصابات كورونا فيها

رئيس األركان يزور مديرية الحرب 
اإللكترونية وجمعية الملكة رانيا

 أحمد العزام مديرًا عامًا لشركة 
المطارات األردنية

 صدور نظام مشاريع استغالل البترول 
والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن

 المتقاعدين العسكريين تنفذ تمرين 
إخالء حريق وهمي

* تعليق الدراسة بمدرستين بمخيم مأدبا 
ومدارس حيي الربوة واألشرفية

* عبيدات: اغالق المدارس بالمناطق التي 
تسجل أعداد إصابات كبيرة مؤقتا

االربعاء   2/ 9 / 2020
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من يت�بع مبو�ضوعيه ومهنيه م� يدور يف وطنن� و يف الع�مل نتكلم بثقه واعتزاز ب�أن جاللة امللكة 

راني� العبد اهلل تتميز يف العمل والإجن�ز واملت�بعه والب�ض�طه والتوا�ضع والقرب من ال�ضعب 

العمل مع  الن��س وتفتتح م�ض�ريع وت�ض�رك  وامل��دن تتفقد  القرى والأري���ف واملخيم�ت  فتجده� يف 

التطوير يف قط�ع  املدار�س والكلي�ت واجل�مع�ت تعمل وتت�بع  اأم�كن عملهم  وجتده� يف  املنتجني يف 

التعليم وتنظر وتعمل للم�ضتقبل ب�إ�ضراق وتف�وؤل وتخطيط من اأجل الأجي�ل وبن�ء الردن احلديث مع 

جاللة امللك عبد اهلل الث�ين املعظم و�ضمو ويل العهد الأمري احل�ضني املعظم ف�أ�ضبحت اأك�دميية امللكه 

راني� العبد اهلل �ضرح� ي�ض�ر له ب�لبن�ن وطني� وخ�رجي�  ومك�ن� للتطوير والتحديث يف القرن احل�دي 

والع�ضرين للم�ض�همه يف بن�ء ومتيز الإن�ض�ن الردين املن�ف�س تعليمي� يف الع�مل بكف�ءه وجديه واحرتام  

ف�ضع�ر ق�ئدن�  جاللة امللك عبد اهلل الث�ين  الإن�ض�ن اغلى م� منلك  هو �ضع�ر قي�دتن� اله��ضميه التي 

حتقق يف عهده� العمل والإجن�ز والنه�ضة والنم�ءواحلرية والتطور والذي ميكن اأن يكون �ضع�ر)كيف 

كن� وكيف ا�ضبحن�(هو ثورة بي�ض�ء �ضملت كل املي�دين التنمويه ف�أ�ضبحت املوؤ�ض�ض�ت التنمويه  بهمه 

وعزميه واإ�ضرار جاللة امللكه راني� العبد اهلل ق�ضة جن�ح التي ت�ضرف عليه� وتت�بعه� من اأجل الإن�ض�ن 

الكورون� وجهود جاللة  الع�مل يف مواجهة ج�ئحة  الردن منوذج� يف  فك�ن  وعزته  ونه�ضته  الردين 

امللك وجاللة امللكه و�ضمو ويل العهد وا�ضحة للعي�ن  ب�هتم�م فمت�بعة جاللة امللكة راني� العبد اهلل 

المور ال�ضحيه والأيت�م واجلمعي�ت وامل�ض�ريع الإنت�جية وجهود املراأه الردنيه وال�ضب�ب  منوذج�  ف�ن� 

الذي  ال�ضب�ق  ن�دي  وا�ضكن يف  اإىل اجلنوب  ال�ضم�ل  ال�ضرق ومن  اإىل  الغرب  امليدان وعالق�تي من  يف 

يحت�ضن احد امل�ضروع�ت الن�جحه جلاللة امللكة راني� العبد اهلل للطفل ف�أ�ضبح معلم� ب�رزا ومنوذج� 

كغريه من املوؤ�ض�ض�ت التي تخدم املجتمع�ت املحليه التي ا�ض�ضته� وتت�بعه� نت�ضرف عليه� جاللة امللكه 

راني� العبد اهلل     واعرف وا�ضمع التقدير والإعج�ب واحلب والحرتام )لم احل�ضني(

فعيد ميالد جاللة امللكه راني� ميثل العمل والإجن�ز والإبداع و�ضورة الردن يف الع�مل التي ر�ضمه� 

فكل  والع��ت��دال   والو�ضطية  والعمل  الإجن����ز  لوطن  العهد  ويل  و�ضمو  امللكه  وج��الل��ة  امللك  جاللة 

الأردنيني ا�ضرة واحده يعي�ضون الواقع ويواجهون مع قي�دتن� اله��ضميه الت�ريخيه  مع� التحدي�ت  يف 

عزمية واإ�ضرار نحو النج�ح وم�ضلحة الوطن اول والعمل ليل نه�ر الردن وابن�ئه ف��ضرة اأبي احل�ضني 

وام احل�ضني واحل�ضني هي كل الردن يت�ضدرون املنزل الواحد لكل الردنيني ومع� ويدا واحده وقلب� 

وعقال واحدا  اردنيون واردني�ت 

فلن�ضمع اإىل حديث الردني�ت عندم� يلتقني ام احل�ضني ب�إعج�ب ف�أ�ضبحت قدوه يف العمل والإجن�ز 

اأو بدي ارى �ضتي ام احل�ضني( وهل يف  والتوا�ضع  وكثريا م� ا�ضمعهن يقلن)حكتلي �ضتي ام احل�ضني 

الع�مل توجد قي�ده تفتح ابوابه� وديوانه� للجميع ت�ضتمع وتت�بع  مب��ضرة  م� ي�ضله� يف امليدان يف كل 

اأنح�ء الردن 

كل ع�م وجاللة امللكه راني� العبد اهلل بخري 

وان الردن مع اأبي احل�ضني واحل�ضني ابن عبد اهلل الث�ين قد قرن�

ك�لبدر وال�ضم�س يف الف�ق قد نظم�  

د. مصطفى محمد عيروط

 الملكه رانيا العبد اهلل.. 
ابداع وعمل وانجاز

الأربعاء    2  /  9  / 2020

إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان

الحكومة توضح آلية صرف المنح والقروض

 العودة إلى المدارس ... فرحة أخفتها الكمامة وأظهرتها 
عيون الطلبة

االنباط-عمان

ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ق��رر 

الوطنية  اخلطة  �ضي�غة  جلنة  ت�ضكيل  اإع�دة 

ال�����ض���م��ل��ة حل��ق��وق الإن�������ض����ن ب��رئ������ض��ة وزي���ر 

وع�ضوية  ال��ت��ل��ه��وين،  ب�ض�م  ال��دك��ت��ور  ال��ع��دل 

رئي�س ديوان الت�ضريع والراأي فداء احلمود، 

وامل��ف��و���س ال���ع����م ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق 

الإن�����ض���ن ع���الء ال��ع��رم��وط��ي، وامل��ن�����ض��ق ال��ع���م 

الوزراء  رئ��ضة  يف  الإن�ض�ن  حلقوق  احلكومي 

ن��ذي��ر ال��ع��وام��ل��ة م���ق���ررا ل��ل��ج��ن��ة، والأم��ي��ن��ة 

ال���ع����م���ة ل��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل�������ض���وؤون امل������راأة 

ال�ضحفيني  ونقيب  النم�س،  �ضلمى  الدكتورة 

راك�����ن ال�����ض��ع���ي��دة، وغ��دي��ر ا���ض��ك��ن��دراين من 

رئ��ضة الوزراء �ضكرترية للجنة.

الوطنية  اخلطة  حتديث  اللجنة  وتتوىل 

 –  2016 الإن���������ض�����ن  حل����ق����وق  ال�������ض����م���ل���ة 

ب��ج��دول  م�����ض��ف��وف��ة م��رت��ب��ط��ة  وف���ق   2025
اخللل  اأوج���ه  ملع�جلة  اأداء  وم��وؤ���ض��رات  زم��ن��ي 

وال�ضي��ض�ت  الت�ضريع�ت  �ضعيد  على  الق�ئمة 

الإن�ض�ن  حقوق  بح�لة  للنهو�س  واملم�ر�ض�ت 

وتراعي  الوطنية،  ال��ث��واب��ت  م��ع  يتوافق  مب��� 

التزام�ت اململكة بهذا اخل�ضو�س، وامل�ضتمدة 

الث�ين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  توجيه�ت  من 

لتحقيق املزيد من العدالة والرتق�ء بحقوق 

الإن�ض�ن.

وج��������ء ق�������رار اإع����������دة ت�����ض��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة؛ 

والوف�ء  ال�ضتج�بة  على  الأردن  من  حر�ض� 

ب����لل���ت���زام����ت ال���دول���ي���ة ال��ت��ع���ه��دي��ة وغ��ري 

الوطنية  امل��وؤ���ض�����ض���ت  وت��و���ض��ي���ت  ال��ت��ع���ه��دي��ة 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق الإن�������ض����ن وحت��ق��ي��ق اأه����داف 

امل�ضتدامة. التنمية 

اأن م���رك���ز احل���ي����ة را�����ض����د، وب��ن���ء  ي���ذك���ر 

للخطة  تقييم�  ن��ف��ذ  احل��ك��وم��ة،  ط��ل��ب  ع��ل��ى 

 2016 الإن�ض�ن  حلقوق  ال�ض�ملة  الوطنية 

م�ضتوى  قي��س  نت�ئج  وج����ءت   ،2025  –
النحو  على  اخلطة  ن�ض�ط�ت  جلميع  التنفيذ 

الآتي: 21 ب�ملئة من الن�ض�ط�ت نفذت ب�ضكل 

تنفيذه�،  العمل على  ب�ملئة ج�ر  و43  ك�مل، 

و36 ب�ملئة مل يبداأ العمل به� بعد.

االنباط- عمان 

ال�ضرف  اآل��ي��ة  التخطيط  وزارة  اأو���ض��ح��ت 

والرق�بة على املنح والقرو�س املي�ضرة.

وق�لت الوزارة اإن ال�ضرف من املنح املوجهة 

ل���دع���م امل����وازن����ة ال���ع����م���ة وك���ذل���ك ال��ق��رو���س 

امل��وج��ه��ة ل��دع��م امل���وازن���ة وال��رق���ب��ة ع��ل��ى ذل��ك 

اأنظمة  )اأي  للحكومة  امل�ضتندية  ال��دورة  يتبع 

ال�����ض��رف امل��ع��ت��م��دة مب��� يف ذل���ك رق���ب��ة وزارة 

امل�لية( ورق�بة حثيثة من ديوان املح��ضبة، كم� 

الأك��ر  للجزء  امل�نحة  اجل��ه���ت  حتويل  ويعد 

م��ن م�����ض���ع��دات��ه��� اإىل اخل��زي��ن��ة دل��ي��ل وا���ض��ح 

واملمولة  امل�نحة  للجه�ت  الكبرية  الثقة  على 

احلكومية  والأن��ظ��م��ة  ال�ضف�فة  ب����لإج���راءات 

الداخلية.

اأم����� ب���ل��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م�����ض���ري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ذات 

الأولوية املمولة من املنح والقرو�س املي�ضرة، 

ق���ل��ت ال����وزارة اإن ع��ط���ءات��ه��� ُت��ط��رح م��ن قبل 

الوزارات الأردنية القط�عية املعنية ومبوجب 

اأن��ظ��م��ة ال��ع��ط���ءات/امل�����ض��رتي���ت احل��ك��وم��ي��ة، 

وه����ذه امل�����ض���ري��ع ت��خ��دم ���ض��ري��ح��ة وا���ض��ع��ة من 

املي�ه  مثل  اخلدمية  القط�ع�ت  يف  املواطنني 

ومن  وال�ضحة،  والتعليم  ال�ضحي  وال�ضرف 

لل�ضرط�ن،  احل�ضني  مركز  ذلك  على  الأمثلة 

الع�ضكري، وم�ضت�ضفى  الأمري هي�  وم�ضت�ضفى 

وم�ضت�ضفى  لالأطف�ل،  اهلل  العبد  راني�  امللكة 

امللكة علي�ء الع�ضكري، والكلي�ت يف اجل�مع�ت، 

وبن�ء واإع�دة ت�أهيل املدار�س يف خمتلف اأنح�ء 

اململكة، والطرق الرئي�ضة والداخلية.

ك��م��� ت��ق��وم ب��ع�����س اجل��ه���ت امل���ن��ح��ة ب�����إدارة 

ب��ع�����س امل�����ض���ري��ع والإن����ف�����ق ع��ل��ي��ه��� م��ب������ض��رة، 

وذلك بعد التف�ق عليه� مع وزارة التخطيط 

القط�عية، حيث  وال��وزارات  الدويل  والتع�ون 

واملمولة يف هذه احل�لة  امل�نحة  تتبع اجله�ت 

الإجراءات لديه� يف طرح العط�ءات، وب�لت�يل 

لإج��راءات  وفق�ً  تتم  والرق�بة  عليه�  ال�ضرف 

�ض�رمة  كذلك  تعتر  والتي  امل�نحة  اجله�ت 

ج����داً ك���ون ي��ت��م ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ي��ه��� ك��ذل��ك من 

موؤ�ض�ض�ت الرق�بة والتدقيق فيه�. كم� يجري 

ت�ضليم امل�ض�ريع ر�ضمي�ً للوزارات القط�عية

االنباط-برتا

الطلبة  ارت���داه����  ال��ت��ي  ال��ك��م���م��ة  ا�ضتط�عت   

اأ����ض���ه���ر ع��دة  غ���ي����ب  ب��ع��د  ال�������دوام  اأي�������م  اأول  يف 

ابت�ض�م�تهم  تخفي  اأن  ك��ورون���،  ج�ئحة  ب�ضبب 

و���ض��ح��ك���ت��ه��م امل��ر���ض��وم��ة ع��ل��ى ���ض��ف���ه��ه��م ف��رح��� 

اأخفقت  لكنه�  الدرا�ضية،  اأدراجهم  اإىل  بعودتهم 

يف اإخف�ء هذه ال�ضع�دة بني عيونهم الريئة.

ام�������س ال���ث���الث����ء، ال��ت��ح��ق م��ل��ي��ون���ن و145 

اململكة  األ��ف ط�لب وط�لبة من خمتلف من�طق 

مب��ق���ع��د ال��درا���ض��ة داخ���ل اأ����ض���وار امل���دار����س للع�م 

الدرا�ضي 2020/2021، بعد غي�ب ا�ضتمر 6 

اأ�ضهر جراء ج�ئحة كورون�.

ط�لب�ت مدر�ضة �ضكينة بنت احل�ضني الث�نوية 

، عن  اأح���دي��ث��ه��ن  ن يف  ع���ررّ ���ن،  ع��مرّ الع��ضمة  يف 

ب�لعودة  املعلم�ت  �ض�ركنه�  التي  �ضع�دتهن  مدى 

اإىل م��ق���ع��د ال���درا����ض���ة، ُم��ب��دي���ت اأم��ل��ه��ن ب��ع��ودة 

ا�ضتهت�ر  اأو  عبثي  بفعل  له�  انقط�ع  ل  م�ضتمرة 

ب�إجراءات ال�ضالمة الع�مة.

النعيم�ت،  ف���ط��م��ة  امل��در���ض��ة  م��دي��رة  وق���ل��ت 

ال��درا���ض��ي  ال��ع���م  م��ن  الأول  ال��ي��وم  “ا�ضتقبلن� 
اأزم��ة  ج��راء  اأ�ضهر  �ضتة  مل��دة  بعد غي�ب  احل����يل، 

فريو�س كورون� امل�ضتجد”.

اأعدت  املدر�ضة  اإدارة  اأن   ، النعيم�ت  واأو�ضحت 

م�ضبق� ل�ضتقب�ل الط�لب�ت يف يومهن الأول، من 

املدر�ضة حتى  اأب���واب  ا�ضتقب�ل على  خ��الل جل���ن 

و�ضول الط�لب�ت للغرف ال�ضفية، بهدف الت�أكد 

والل��ت��زام  الع�مة  ال�ضالمة  �ضروط  تطبيق  من 

ب�لروتوكول ال�ضحي املتبع.

واأ�ض�رت النعيم�ت اإىل اأن اليوم الأول اقت�ضر 

ع��ل��ى ط����ب���ور ���ض��ب���ح��ي رم�����زي ل�����ض��ع��ب��ة واح�����دة، 

الإج��راءات  لأب��رز  امللكي وعر�ض�  ال�ضالم  ت�ضمن 

اأن  مبينة  الع�مة،  ال�ضالمة  وتعليم�ت  الوق�ئية 

املدر�ضة ا�ضتقبلت اليوم 450 ط�لبة من ط�لب�ت 

والأدب��ي،  العلمي  بفرعيه  الث�نوي  الأول  ال�ضف 

املدر�ضة وخمتلف  ملبنى  تعقيم ك�مل  اإج��راء  بعد 

مرافقه� اخل�رجية والداخلية.

على  املدر�ضة  ك���در  حر�س  النعيم�ت  واأك���دت 

ال�ضحية،  ال��وق���ي��ة  اإج������راءات  خم��ت��ل��ف  تطبيق 

الط�لب�ت  والتزام  الجتم�عي،  ب�لتب�عد  املتمثلة 

من  والت�أكد  والقف�زات،  الكم�م�ت  ب�رتداء  الت�م 

غ�ضيل الأيدي وتعقيمه� ب�ضكل م�ضتمر، والبتع�د 

عن ا�ضتخدام اأدوات الغري.

العري�ن عن  اآي��ة  الط�لبة  من جهته�، عرت 

ول��ق���ء  ال��درا���ض��ة  م��ق���ع��د  اإىل  ب���ل��ع��ودة  �ضع�دته� 

اأنه� تتخذ  معلم�ته� وزميالته� جم��دًدا، موؤكدة 

ال��الزم��ة للوق�ية م��ن خطر  ك���ف��ة الح��ت��ي���ط���ت 

الفريو�س.

واأ����ض����رت ال��ط���ل��ب��ة، وه���ي ت��ت��ح��دث ع��ل��ى بعد 

اإىل  وق��ف���زات��ه���،  كم�مته�  مرتدية  م��رت  م�ض�فة 

بحف�وة  الط�لب�ت  ا�ضتقبلن  املدر�ضة  معلم�ت  اأن 

على اأب����واب امل��در���ض��ة، وت���أك��دن م��ن م��دى ال��ت��زام 

الكم�م�ت  ب�رتداء  ال�ضالمة  ب�إجراءات  الط�لب�ت 

والكفوف.

اإىل  ب�لعودة  حم��ضه�  اأ�ضم�ء  الط�لبة  واأب��دت 

لتلقي  الأف�ضل  الو�ضيلة  اعترته�  التي  املدر�ضة 

املدر�ضية  الأج���واء  اأن  اإىل  م�ضرية  نوعي،  تعليم 

ال��واق��ع��ي��ة يف ظ��ل ح�����ض��ور امل��ع��ل��م���ت وال��ط���ل��ب���ت 

يعزز من التف�عل واكت�ض�ب العلم وامله�رات، “م� 

بح�ضب  اأف�ضل”،  ب�ضكل  بن�ء م�ضتقبلن�  ي�ضهم يف 

تعبريه�.

من جهته اأعرب ف�يز م�ضطفى والد الط�لبة 

لني، عن �ضع�دته بعودة ابنته اإىل املدر�ضة لتلقي 

ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ل��ط��ري��ق��ة الأف�������ض���ل، م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة 

ر  بحذرّ بطبيعته�  احل��ي���ة  اإىل  وال��ع��ودة  التع�ي�س 

وال���ت���زام اجل��م��ي��ع، رغ���م امل���خ����وف م��ن ت��ط��ورات 

ا�ضتمرار  على  تنعك�س  قد  التي  الوب�ئي  الو�ضع 

العملية التعلمية يف املدار�س ب�ضكله� الطبيعي.

يف حني حتدثت الط�لبة �ضيدرا العرج�، عن 

له�  يوم  اأول  يف  ينت�به�  ال��ذي  احلم��ضي  ال�ضعور 

زم��ي��الت��ه��� ومعلم�ته�،  األ��ت��ق��ت  ح��ي��ُث  ب���مل��در���ض��ة، 

اللواتي �ضددرّن على �ضرورة التب�عد الجتم�عي، 

اللواتي  الط�لب�ت  بني  الأدوات  ا�ضتع�رات  وع��دم 

ب�أقل عدد ممكن  �ُضعرّب �ضفية  جرى ف�ضلهن يف 

ل يتج�وز يف حده الأعلى 25 ط�لبة.

ابت�ض�مته�،  تخفي  كم�مة  ترتدي  وه��ي  ولفتت 

دور  اإىل  عيونه�،  يف  ب��و���ض��وح  تظهر  فرحته�  لكن 

اأ�ضرته� يف توفري خمتلف و�ض�ئل الوق�ئية ال�ضحية، 

واأه��م��ي��ة  ال��ت���ج��ي،  ال��ف��ريو���س  وتوعيته� مب��خ���ط��ر 

التزامه� ب�إر�ض�دات املعلم�ت لتب�ع طرق ال�ضالمة.

�ضيخة،  اأب��و  رغ��د  الط�لب�ت  كل من  وحتدثن 

ت��ق������ض��م  ع����ن  ����ض���ع����دة،  وه����دي����ل  ب�������ض���ري،  وروؤى 

وتطبيق  اجلميع،  ومع  من  وت�ض�ركه�  امل�ضوؤولية 

خمتلف التدابري ال�ضحية، لتبقى اأبواب املدار�س 

مفتوحة دائم� لتحقيق امل�ضتقبل الذي يطمحن 

اإليه.

ووق���ف���ت م��ع��ل��م��ة ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة رج����ء 

اخل��ط��ي��ب اإىل ج���ن��ب زم��ي��الت��ه��� م��ع الح��ت��ف���ظ 

ل�ضتقب�ل  امل��در���ض��ة  اأب����واب  على  اأم�����ن،  مب�ض�فة 

ال��ت��زام��ه��ن مبختلف  ال��ط���ل��ب���ت وال���ت����أك���د م���ن 

اجلديدة  ب���لإر���ض���دات  تزويدهن  مع  التعليم�ت 

التي فر�ضته� اأزمة كورون�.

زميالته�  م��ع  اإن��ه��� عملت  اخل��ط��ي��ب  وق���ل��ت 

ب�����روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د ع���ر جل�����ن م��ت��ن��وع��ة، 

ل���الإ����ض���راف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف امل���در����ض���ة وت��زي��ي��ن��ه��� 

لوح�ت  تعليق  ج�نب  اإىل  الط�لب�ت،  ل�ضتقب�ل 

ت��وع��وي��ة مبختلف م��راف��ق  واأخ�����رى  ي��ري��ة،  حت��ذرّ

املدر�ضة.

اإن املدر�ضة ا�ضتقبلت الط�لب�ت عر  واأ�ض�فت 

د منهن،  قوائم تت�ضمن اأ�ضم�ءهن، ول �ضيم� اجلدرّ

مربية  ب�إ�ضراف  ال�ضفية  ال�ضعب  اإىل  وار�ض�دهن 

بة اإ�ض�فة اإىل معلمة وم�ض�عدة له�. �ضف لكل �ُضعرّ

االنباط- عمان 

 “ ل�ضركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ض�����س  ����د  اأكرّ

التحول  م�ضم�ر  يف  “ – املتخ�ض�ضة  اآب���ز  �ضت�رت 

الذكية  والتقني�ت  التطبيق�ت  و�ضن�عة  الرقمي 

- حممد اخلواج� يوم ام�س الول  �ضرورة وجود 

من  ال�ضخ�ضي  ب�لتمويل  معنية  وج��ه���ت  ادوات 

)Angel investors( امل�ضتثمرين املالئكيني

يف منظومة ري����دة الع��م���ل لن��ه يعتر م��ن اأه��م 

موارد التمويل املبكر جدا.

ال�ضخ�ضي هو  ال��ت��م��وي��ل  ب����ن  وق�����ل اخل���واج���� 

الري�دة  م�ضوار  يف  اأوىل  كخطوة  الأهمية  يف  غ�ية 

لل�ضرك�ت الواعدة، وخ��ضة اأن ا�ضتثم�رهم ل يقف 

توفري  اإىل  ذل��ك  يتج�وز  ب��ل  امل����دي  التمويل  عند 

الأعم�ل من  والت�ضبيك وفر�س تطوير  اخل��رات 

قبل امل�ضتثمر )املالك(، م�ضريا اإىل اأن هن�ك ح�جة 

كبرية ملثل هذا النوع من التمويل يف منظومة ري�دة 

الأعم�ل الأردنية.

وي�أتي حديث اخلواج� يف وقت تتح�ضر فيه “ 

�ضت�رت لبز” – الذراع ال�ضتثم�رية ل�ضركة �ضت�ت 

ب�لتمويل  اول فع�لية متخ�ض�ضة   اب��ز - لط��الق 

 Angel( امل�ضتثمرين املالئكيني ال�ضخ�ضي من 

يوم  عقده�  املخطط  من  والتي    )investors
“ �ضبتمر اجل�ري. 19 من �ضهر ايلول 

وتعمل “ �ضت�رت ابز” على التح�ضري لطالق 

الرقمي  القت�ض�د  وزارة  م��ع  ب�ل�ضراكة  الفع�لية 

والري�دة وجمعية �ضرك�ت تقنية املعلوم�ت الردنية 

“ انت�ج”، وب�لتن�ضيق مع ال�ضندوق الأردين للري�دة 
والبتك�ر.

وق���ل وزي��ر القت�ض�د الرقمي وال��ري���دة مثنى 

الغرايبة ب�أن الوزارة تدعم كل الفع�لي�ت التي من 

�ض�أنه� م�ض�عدة �ضرك�تن� الري�دية الردنية احل�ضول 

اإنت�جية ق�درة  على التمويل للتحول اإىل م�ض�ريع 

على امل�ض�همة يف القت�ض�د والتوظيف، م�ضريا اإىل 

اأهمية هذا النوع من التمويل لل�ضرك�ت يف مرحلة 

اىل متويل  والتي حتت�ج  الأويل  والنموذج  الفكرة 

وخرات ميكن اأن ميتلكه� امل�ضتثمر املالك.

واأك��د الوزير انفت�ح ال��وزارة وتن�ضيقه� وعمله� 

اأط��راف منظومة ري���دة الأعم�ل  املتوا�ضل مع كل 

يف الأردن من اأجل تطوير هذه املنظومة وم�ض�عدة 

والنمو،  والتفوق  النج�ح  على  الري�دية  ال�ضرك�ت 

م�ضريا اإىل اأن هن�ك  العديد من حتدي�ت التمويل، 

وخ�����ض��و���ض��� يف جم����ل راأ�����س امل�����ل اجل����ريء املبكر 

)ال��ب��ذرة( واملبكر ج��دا )م�قبل ال��ب��ذرة( وال��ذي م� 

يزال حتدي� لل�ضرك�ت الن��ضئة، موؤكدا ب�أن الوزارة 

هذا  فجوة  �ضد  على  �ضرك�ئه�  مع  ب�لتع�ون  تعمل 

النوع من التمويل وهو الأم��ر الذي �ضت�ض�عد فيه 

اأي�ض� فع�لية “ �ضت�رت ابز” الق�دمة.

وت�أتي هذه املب�درة من “ �ضت�رت ابز”  واطالقه� 

يف الردن انطالق�ً من دوره� الرامي لتعزيز بيئة 

ري�دة الأعم�ل ومل�ض�عدة ال�ضرك�ت الن��ضئة املحلية 

م�ض�ريع  اإىل  الأف���ك����ر  ع��ل��ى حت��وي��ل  والق��ل��ي��م��ي��ة 

اإنت�جية من خالل هذه الفع�لية الأوىل من نوعه� 

والتي �ضت�ضم جمموعة من امل�ضتثمرين الأفراد من 

ك�فة اأنح�ء الع�مل.

من  خلم�ضة  الفر�ضة  �ضتت�ح  الفع�لية  وخ��الل 

اأ���ض��ح���ب الأع��م���ل ال��ري���دي��ني م��ن خمتلف اأرج����ء 

امل��ن��ط��ق��ة ل��ع��ر���س اأف���ك����ره���م ال��ف��ري��دة م���ن نوعه� 

ومنتج�تهم الأولية على جمموعة من امل�ضتثمرين 

الأفراد الق�درين على تبني هذه الأفك�ر وامل�ض�عدة 

يف حتويله� مل�ضروع ري�دي مت�ض�رع النمو والذي من 

�ض�أنه حتقيق منو مت�ض�رع يف راأ�س امل�ل امل�ضتثمر.

وي��ج��ري اخ��ت��ي���ر وت��وج��ي��ه وت��دري��ب ال�ضرك�ت 

الن��ضئة لتقدمي عرو�ضه� التقدميية من قبل جلنة 

ا�ضتثم�ر متخ�ض�ضة بهدف توفري فر�س ا�ضتثم�رية 

ال�ضرك�ت  تتطلع  الأف�����راد.  للم�ضتثمرين  واع����دة 

الري�دية امل�ض�ركة للح�ضول على التمويل ك��ضتثم�ر 

اأفك�رهم ومن�ذجهم الأولية، حيث  نقدي لتطوير 

ترتاوح قيمة ال�ضتثم�ر م� بني 5 اآلف اإىل 100 

م�ضتثمر  م��ن  لأك����ر  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث  دولر،  اآلف 

الت�ض�رك يف فر�ضة ا�ضتثم�رية واحدة مب� يتن��ضب 

املن�ضود  التمويل  حتقيق  ي�ضهل  مم���  رغبتهم  م��ع 

ت�ض�ركي� وب�ضكل فع�ل

الن��ضئة  ال�ضرك�ت  على  الق�ئمني  منح  و�ضيتم 

ع�ضرة  ث��م  وم��ن  م�ض�ريعهم  لعر�س  دق���ئ��ق  ع�ضرة 

ثم  وم��ن  وال�ضتف�ض�رات،  لالأ�ضئلة  اأخ���رى  دق���ئ��ق 

�ضتعمل �ضركة �ضت�رت اآبز على منح ال�ضرك�ت التي 

لعقد  الفر�ضة  امل�ضتثمرين  اهتم�م  اأفك�ره�  ن�لت 

لق�ءات موجهة تركز على التف��ضيل ومالحظ�ت 

ال�ضركة  عمل  جم����ل  يف  وخ��رات��ه��م  امل�ضتثمرين 

وكيفية اإدارة التمويل لتحقيق اأكر ف�ئدة ممكنة

اىل ذلك ق�ل اخلواج�: »نحن �ضعيدون بدورن� 

الأعم�ل  رواد  م� بني  التوا�ضل  وت�ضهيل  تعزيز  يف 

يف  ب�ل�ضتثم�ر  ال��راغ��ب��ني  الأف�����راد  وامل�ضتثمرين 

الق�ضوى.  ال�ضتف�دة  وحتقيق  اجل��دي��دة  الأف��ك���ر 

امل�ضتثمرين  م���ن  ج���دي���د  ج��ي��ل  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ن��ت��ط��ل��ع 

الأفراد للتوجه لال�ضتثم�ر يف ال�ضرك�ت الن��ضئة يف 

مرحلة مبكرة وخ��ضة اأن هذا النوع من ال�ضتثم�ر 

قد  ب��ل  كبرية  نقدية  مب�لغ  يتطلب  ل  الت�ض�ركي 

ي�ضكل خي�را مثمرا للمغرتبني الأردنيني والعرب 

يف اخل���رج من اأ�ضح�ب امل��دخ��رات واخل��رات التي 

تبحث عنه� ال�ضرك�ت الن��ضئة يف الأردن واملنطقة. 

اأن ه��ذا احل��دث �ضيعزز من  ونحن على ثقة ت�مة 

فر�س النج�ح لرواد الأعم�ل وامل�ضتثمرين على حد 

�ضواء«.

امل�ضتثمرون  �ضيتمكن  املقبلة  الفع�لية  وخ��الل 

اأ�ضح�ب  من م�ض�ركة مالحظ�تهم والت�ضبيك مع 

ال�������ض���رك����ت ال��ن������ض��ئ��ة ب���ه���دف حت��ق��ي��ق الأه�������داف 

اأكر  توفرفر�س  ب�ضراكة  واخل���روج  ال�ضتثم�رية 

راأ����س  لنمو  وف��ر���س  ال��ري���دي��ة  لل�ضرك�ت  للنج�ح 

الفر�ضة  و���ض��ت��ت���ح  ه���ذا  ال���ف���رد.  للم�ضتثمر  امل�����ل 

الأف��ك���ر  م��ع  ال��ت��ف���ع��ل  اجل��ل��و���س يف  للم�ضتثمرين 

الب��داع��ي��ة ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��� ال���ري����دي���ون ع��ن ُق��رب 

وتوجيهه� مب� يتن��ضب مع خراتهم و م�ض�عدتهم 

يف الو�ضول لأ�ضواق واعدة يف املنطقة والع�مل من 

خالل عالق�ت امل�ضتثمرين الأفراد وخراتهم.

وجتدر الإ�ض�رة اإىل اأن �ضت�رت اآبز اأن�ض�أت �ضت�رت 

لبز كح��ضنة اأعم�ل اأولية تركز على ال�ضتثم�ر يف 

الأفك�ر الري�دية التكنولوجية يف الأردن واملنطقة. 

ويرتكز عمل �ضركة �ضت�رت اآبز على دعم قط�ع�ت 

الأع���م����ل ب���خ���رات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي م���ن خ��الل 

املنتج�ت  وتطوير  وال�ضت�ض�رات  الذكية  التقني�ت 

ال��رق��م��ي��ة يف ق���ط����ع����ت الت�������ض����لت واخل���دم����ت 

احلكومية والبنوك.

االقتصاد الرقمي تؤكد اهمية التمويل المبكر للشركات الناشئة

 األعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية 
ألعضاء بلديات عجلون ومأدبا وماحص

االنباط-عمان

 اخ���ت���ت���م امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل��ل�����ض��ك���ن، 

لأع�ض�ء  تدريبية  ور�ضة  الثالث�ء،  اليوم 

وم�أدب�  الكرى،  عجلون  من  كل  بلدي�ت 

“التخطيط  ح���ول  وم���ح�����س،  ال���ك���رى 

ال�ضك�ين  ال��ب��ع��د  وادم�����ج  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 

والنوع الجتم�عي يف اخلطط املحلية”.

ال��ور���ض��ة  اإن  ب���ي����ن،  امل��ج��ل�����س يف  وذك����ر 

�ضمن  ج���ءت  اي���م،  ثالثة  ا�ضتمرت  التي 

كزة  الالمركزية ومررّ “احلكومة  م�ضروع 

البلدية”،  املج�ل�س  يف  الجتم�عي  النوع 

ال�����ذي ي��ن��ف��ذه امل��ج��ل�����س ب���ل�����ض��راك��ة م��ع 

هيفو�س. موؤ�ض�ضة 

ق����درات  ب��ن���ء  اإىل  ال���ور����ض���ة،  وه���دف���ت 

التخطيط  م��ه���رات  جم���ل  يف  امل�ض�ركني 

ورفع  التنموية،  الأطر  يف  ال�ضرتاتيجي 

وعيهم حول اأهمية ادم�ج البعد ال�ضك�ين 

والنوع الجتم�عي يف اخلطط البلدية.

ال�����ق�����درات يف  ب���ن����ء  اإىل  ه���دف���ت  ك���م���� 

م��راج��ع��ة اخل���ط���ط وامل�����وازن������ت امل��ح��ل��ي��ة 

م���ن م���ن���ظ���ور ال���ب���ع���د ال�������ض���ك����ين وال���ن���وع 

التنمية  ا�ضتدامة  ل�ضم�ن  الجتم�عي، 

ال����ت����ي ت�������ض���ع���ى ل���ل���ح���ف����ظ ع���ل���ى ح���ق���وق 

وم�����ض���ل��ح الأج���ي����ل ال��ق���دم��ة مب�����ض���رك��ة 

ال��رتك��ي��ز  ج����ن���ب  اإىل  اجل���ن�������ض���ني،  ك����ال 

التنموي  التخطيط  عملية  اأهمية  على 

امل�ضتوى  على  الجتم�عي  النوع  مبنظور 

امل��ح��ل��ي؛ ل�����ض��م���ن ت���وزي���ع امل�����وارد ح�ضب 

اجلميع. احتي�ج�ت 

الأم��ي��ن��ة  م�����ض���ع��دة  ق���ل��ت  م��ن جهته�، 

ال��ع���م��ة ل��ل��م��ج��ل�����س ران���ي���� ال���ع���ب����دي، اإن 

ال��دي��ن���م��ي��ك��ي���ت ال�����ض��ك���ن��ي��ة وال���ع���وام���ل 

)ال��ولدات،  به�  املرتبطة  الدميوغرافية 

وال��وف��ي���ت وال��ه��ج��رة( ت��وؤث��ر ع��ل��ى جميع 

ج���وان���ب احل���ي����ة ال��ب�����ض��ري��ة مب���� يف ذل��ك 

الق�ض�ي�  دم���ج  ����ض���رورة  م��ب��ي��ن��ة  ال��ب��ي��ئ��ة، 

��دت  واأكرّ التنموية.  اخلطط  يف  ال�ضك�نية 

العب�دي اأهمية دور البلدي�ت يف امل�ض�همة 

للمجتمع  م  وال��ت��ق��درّ التنمية  حتقيق  يف 

يف ك���ف��ة امل��ج���لت، م�����ض��رية اإىل ���ض��رورة 

ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة مب���� ي��خ��دم 

والتنموية. ال�ضك�نية  الق�ض�ي� 

وت�����ض��م��ن��ت ال��ور���ض��ة، ت��ق��دمي ع��رو���س 

ح��ول ال��واق��ع الق��ت�����ض���دي والج��ت��م���ع��ي 

ل��ل��م��ح���ف��ظ���ت، واأه���م���ي���ة ادم�������ج ال��ب��ع��د 

اخلطط  يف  الجتم�عي  والنوع  ال�ضك�ين 

امل��ح��ل��ي��ة، وم���ق���دم���ة يف ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

واخل�����ي������رات ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ال�ضتدامة.

ومت���ث���ل���ت اأب������رز خم����رج�����ت ال���ور����ض���ة، 

ب�����ت�����وف�����ري خ�����ط�����ط حم����ل����ي����ة ت���ن���م���وي���ة 

م����راع����ي����ة ل���ل���ب���ع���د ال���������ض����ك�����ين وال����ن����وع 

وع�ضوات  اأع�ض�ء  واإك�����ض���ب  الجتم�عي، 

التخطيط  م���ه����رات  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج���ل�����س 

ال�ضرتاتيجي.
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�سعد والأكثثر فرحاً لكل بيت يف وطني الأردن  �سبيحة اليوم الأول يف املدار�س رمبا يكون الأ

احلبيب ووطني العربي الكبري والعامل الإن�ساين على ال�سواء، وال�سبب يف ذلك ذكريات املا�سي 

كر فرحاً  التليد لكل رب اأ�سرة وزوجة ورجل واإمراأة و�ساب و�سابة حيث احلنني لأيام املدار�س الأ

لفة  والأ ملدار�سهم حيث احلنني  للعودة  ال�سوق  اأ�سّد  يف  الذين هم  للأبناء  احلال  وكذلك  واألقاً، 

ب�سبب  خمتلف  العام  هذا  لكن  احللوة؛  والذكريات  وال�سوق  والرتبية  والتعُلّم  والتعليم  واللقاء 

جائحة كورونا حيث احلذر واخلوف اأحياناً عند الطلبة والأهل واملعلمني من الفايرو�س اللعني 

بالرغم من كل اجلهود املبذولة من قبل الأجهزة الر�سمية للوقاية وجتّنب اإنت�سار الفايرو�س؛ 

حيث يتطلع اجلميع للمواءمة بني امللفني الطبي والتعليمي:

الأردن،  يف  واخلا�سة  احلكومية  للمدار�س  وطالبة  طالب  مليوين  من  اأكثثر  يعود  اليوم   .1

ومنهم اأكر من ربع مليون طالب يلتحقون بال�سف الأول الأ�سا�سي كاأول يوم لهم بحياتهم يف 

اأن بع�سهم كان يف ريا�س الأطفال، وحيث نظراتهم املتفاوتة للحياة وللمدر�سة  املدار�س، ونعلم 

وكل �سي؛ وكذلك هنالك حوايل مائة وخم�سني األف طالب وطالبة من اللجئني.

٢. اليوم العامل كله يراهن على امل�سي ُقدماً يف الربامج التعليمية للتن�سيق بني الربناجمني 

املبا�سر والتعليم عن ُبعد؛ حيث الرهان على البيئة التعليمية و�سبط امللف الطبي؛ وكذلك جودة 

التعليم وخمرجاته و�سبط التعليم عن ُبعد و�سمان نزاهته.

حبة  �سدقاء والأ ول يف املدر�سة فرحة وتاأّمل، فرحة لبدء العام الدرا�سي وللقاء الأ ٣. اليوم الأ

والنهل من معني املدر�سة الذي ل ين�سب، وتاأمل يف امل�ستقبل بنظرة تفاوؤلية لغد م�سرق؛ فالعودة 

للمدار�س نقلة نوعية من حياة الك�سل واخلمول والفو�سى والراحة والإ�ستجمام ورمبا املعاناة، 

حلياة النظام والرتابة واإدارة الوقت والعمل واحلركة.

�ستلب�س  املدر�سة  اأن  وتعني  املدر�سة،  لبيئة  والن�ساط  احلياة  عثثودة  تعني  للمدار�س  العودة   .4

ر�س هوناً قا�سدين العلم واملعرفة  اأحلى حللها و�ستتزين بفلذات اأكبادنا الذين مي�سون على الأ

خلق والرتبية. والأ

5. العودة للمدار�س تعني عاماً جديداً حّل على حياتنا جميعاً نتطلع اأن يكون مليئاً بالفرح 

وال�سعادة لكل اأبناءنا وبناتنا.

6. العودة للمدار�س تعني فتح ملفات التعليم العام والعايل على م�سرعيها؛ ملفات الإ�سلح 

الرتبوي والأكادميي والتعليمي والّتعّلمي واملناهج واملعِلّم والطلبة والبيئة املدر�سية والأن�سطة 

واملثثدخثثلت  العامة  والثانوية  والإبثثثثداع  والتميز  الطلبي  والثثتثثبثثادل  واللمنهجية  الل�سفية 

والأبنية  املدر�سية  وال�سحة  املدر�سية  واحلقيبة  الثثرتبثثوي  والإ�ثثسثثراف  والعمليات  واملثثخثثرجثثات 

لثثوزارة  لن�سّجل  وغريها؛  العاملية  والتناف�سية  الت�سنيف  وملفات  امل�ستاأجرة  واملدار�س  املدر�سية 

الرتبية وقياداتها ومعلميها وميدانها متيزاً واألقاً يف موازين وطنيتهم جميعاً.

7. العودة للمدار�س عودة احلياة للبيت وال�سارع  واملدر�سة، وعودة زحمة ال�سري والروح للمكان 

كّله، وعودة الروؤى والأمل بامل�ستقبل واحلنني للما�سي والوقوف على الأطلل.

والتعليم  الرتبية  وزارة  املبذولة من  واملتميزة  الكبرية  باجلهود  ُتذّكرنا  للمدار�س  العودة   .8

والأكادميية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  واملدار�س  واجلامعات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة 

على �سبيل امل�ساهمة يف تربية وتعليم هذا اجليل يف زمن الألفية الثالثة، حيث التحديات اجل�سام 

واملوارد املحدودة، ومع ذلك فهنالك جناحات ل ينكرها اإل جاحد.

البيئة الآمنة وامل�ستقرة يف هذا الوطن، وندعو باخلري  العودة للمدار�س جتعلنا ن�ستذكر   .9

وجي�سنا  الها�سمية  قيادتنا  ملتهب؛  اأو�سط  �سرق  ظل  يف  نعي�سها  التي  النعمة  هذه  وراء  هم  ملن 

واأجهزتنا الأمنية ومواطنينا الواعني ال�ساحلني.

10. العودة للمدار�س هذا العام خمتلفة ب�سبب جائحة كورونا والكمامات والتباعد اجل�سدي 

باملدار�س وارد! ولكن  ال�سلمة وال�سحة هاج�س اجلميع؛ واخلوف من وجود حالت  و�سمانات 

الأمل كبري بوعي الطلبة واجلميع.

التعليمية والرتبوية �سوب تعليم نوعي  العملية  العودة للمدار�س مف�سل مهم ملراجعة   .11

ذي جودة عالية يحاكي روح الع�سر يف زمن الألفية الثالثة؛ حيث جيل الهواتف الذكية والآي 

باد والإنرتنت والف�سائيات وو�سائل الإت�سال والتوا�سل الإجتماعي وغريها؛ لتكون هي الأدوات 

التعليمية �سوب التعليم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد للمرحلة القادمة. 

وال�سعادة؛  والألثثق  وامل�ساواة  اجلمالية  من  فيه  للطلبة  موّحد  وبلبا�س  للمدار�س  العودة   .1٢

لهم  عادت  والأ�ساتذة  باأمل  يتطّلعون  والأهثثل  ال�سعادة  قمة  والطلبة يف  الناظرين  ي�سر  فاملنظر 

ال�سعداء؛  تنّف�س  وال�سارع  اجلديدة  حلتها   لب�ست  املدر�سة  والبيئة  اأبناوؤهم  الطلبة  لأن  احلياة 

فالكل �سعيد والطلبة روح اجلميع. 

ة ب�سبب  ب�سراحة: يوم العودة للمدار�س يوم ول اأحلى يف التاريخ حتى واإن كان يف القلب غ�سّ

واأ�ساتذة  اأهثثايل وطلبة  الوطن، فالكل  اأيثثام  الفايرو�س، فهو يوم من  اإنت�سار  جائحة كورونا وهو 

جل احلياة والتعّلم والتعليم والعطاء؛ فكل عام واأبناوؤنا الطلبة  يف حركة دائبة كخلية النحل لأ

ومعلميهم واأهليهم واجلميع والوطن وقيادته باألف خري مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد.

�سباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 العودة للمدارس
 في زمن كورونا

 الكباريتي يهيب بالقطاعات األقتصادية والتجارية 
في العقبة األلتزام بأمر الدفاع ) 11 ( 

156 مليون دينار قيمة تجديد رخصة الترددات العامـة لشركة )زيــن(

الوزني: القطاع الزراعي من القطاعات االكثر اهمية في االقتصاد الوطني

تجديد 64 الف رخصة مهن إلكترونيا

 المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسة في الموقر 

االنباط-العقبة

رئي�س   ، الردن  رئي�س غرفة جتثثارة  اأكثثد 

الكباريتي  نائل  العني  العقبة  جتثثارة  غرفة 

عثثلثثى اأهثثمثثيثثة  و�ثثثسثثثرورة الألثثثثتثثثثزام بثثاأقثث�ثثسثثى 

درجثثثثثثات احلثثيثثطثثه واحلثثثثثثذر مثثثن قثثبثثل كثثافثثة 

والتجارية  الأقت�سادية  وامل�سالح  املن�ساأت 

على  م�سدداً  كثثورونثثا  فايرو�س  مثثن  للوقاية 

الثثتثثزام كثثافثثة العاملني واملثثرتثثاديثثن  �ثثسثثرورة 

للم�سالح التجارية باإرتداء الكمامات تنفيذا 

لأمر الدفاع رقم 11 ل�سنة 2020 .

والتجار  املن�ساأت  بكافة  الكباريتي  واهثثاب 

يف حمثثافثثظثثة الثثعثثقثثبثثه اإحثثثثثثرتام قثثثانثثثون اأمثثثر 

يتنا�سب  وتثثنثثفثثيثثذه ومبثثثا   11 رقثثثم  الثثثدفثثثاع 

والتي  الأقت�سادية   العقبة  مدينة  واأهمية 

تثثعثثد اأحثثثثد اهثثثم ركثثثائثثثز الأقثثتثث�ثثسثثاد الثثوطثثنثثي 

الوطن يف  لأبناء  الأوىل   والوجهة  الأردين 

اولويات  ال�سياحة الداخلية .

غرفة  ان  على  الكباريتي  الثثعثثني   و�ثثسثثدد 

تثثقثثدمي الأر�ثثثسثثثادات  تثثوا�ثثسثثل  جتثثثارة العقبة 

والثثثتثثثوعثثثيثثثة الثثثيثثثومثثثيثثثة  لثثلثثقثثطثثاع الثثتثثجثثاري 

والقثثثتثثث�ثثثسثثثادي يف املثثثديثثثنثثثة الثث�ثثسثثاحثثلثثيثثة من 

خلل الت�سديد على اتخاذ كافة الأجراءات 

الثثوقثثائثثيثثة الثثكثثفثثيثثلثثة بثثدميثثومثثة عثثمثثل  هثثذه 

املثثثثنثثثث�ثثثثسثثثثاأت ومبثثثثثثا يثثثثتثثثثوافثثثثق مثثثثثع الأنثثثظثثثمثثثة 

املعنية   اجلثثهثثات  مثثن  الثث�ثثسثثادرة  والتعليمات 

التقيد  اهمها   ومثثن  هثثذه اجلائحة  يف ظثثل 

مبثثث�ثثثسثثثافثثثات الثثثتثثثبثثثاعثثثد، والإلثثثثثثتثثثثثثزام بثثو�ثثسثثع 

الكمامات قبل الدخول اىل الأماكن العامه 

واملوؤ�س�سات  الر�سمية  والثثثدوائثثثر  واملثثتثثاجثثر  

احلثثكثثومثثيثثة  والأمثثثاكثثثن الثثتثثي تثثقثثدم خدمات 

ال�سركات  قطاع   “ مثل  للجمهور  مبا�سرة 

، املثثثثثولت ، الثثتثث�ثثسثثوق واملثثثحثثثلت الثثتثثجثثاريثثة 

اأ�سافة  ال�سحية  واملراكز  الطبية  والعيادات 

التو�سيل  التزام مقدمي خدمات  ل�سرورة  

بو�سع الكمامات والتغليف املنا�سب ومنع اي 

جتمع لأكر من 20 �سخ�ساً.

واعثثتثثربت  غثثرفثثة جتثثثارة العقبة ان عدم 

الألثثثثتثثثثزام والثثتثثقثثيثثد بثثثثاألوامثثثثر والثثتثثعثثلثثيثثمثثات 

الثثنثثاظثثمثثة لثثلثثعثثمثثل يف الثثقثثطثثاع الثثتثثجثثاري يف 

ظثثثل جثثائثثحثثة كثثثورونثثثا يثثعثثد  خثثثرقثثثاً وا�ثثسثثحثثاً 

كورونا   اأنت�سار  لوقف  ومنعاً  الدفاع  لأوامثثر 

ح�سب  الثثغثثرامثثات  م�ستعر�ساً    ، املجتمع  يف 

اأنثثه يتم    قثثانثثون الثثدفثثاع رقثثم 11تن�س على 

معاقبة الأفثثراد املخالفني من 20 اىل 50 

دينار، بال�سافة اىل خمالفة اي من�ساة غري 

اىل  دينار   100 من  تبداأ  بغرامه  ملتزمه 

200 دينار بالإ�سافه اىل اإغلق املن�ساة ملدة 
. يوم   14

واأهثثثثثثثاب الثثكثثبثثاريثثتثثي بثثكثثافثثة الثثقثثطثثاعثثات 

يف مثثديثثنثثة الثثعثثقثثبثثة الثثتثثقثثيثثد بثثكثثافثثة الأوامثثثثر 

والثثتثثعثثلثثيثثمثثات الثث�ثثسثثادرة حثثتثثى تثثبثثقثثى مدينة 

ا�ثثسثثابثثة فهي  اأي  مثثن  العقبة خثثالثثيثثة متثثامثثاً 

اململكة  يثثغثثذي  الثثثذي  الأقثثتثث�ثثسثثادي  ال�سريان 

واخلثثدمثثات  ال�سلع  مثثن  اأحتياجاتها  بكافة 

كل  على  واجثثب  عليها  املحافظة  اأن  مثثوكثثدا 

الظروف  هثثذة  يف  للوطن  وخمل�س  منتمي 

اي�ساً  الألثثتثثزام  اجلميع  منا�سداً   . ال�سعبة 

بثثاأمثثر الثثدفثثاع رقثثم ) 8( والثثثذي مت تفعيلة 

اعتباراً من يوم الأحد املا�سي .

النباط- عمان 

اأكد رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

غثثازي  املهند�س  الدكتور  التثث�ثثسثثالت  قطاع 

اجلثثبثثور اأن جمثثلثث�ثثس مثثفثثو�ثثسثثي الثثهثثيثثئثثة قثثرر 

املوافقة على طلب التجديد املبكر لرخ�سة 

الرتددات العامة لل�سركة الردنية خلدمات 

الهواتف املتنقلة ) زين( يف نطاق الرتددات 

مبثثبثثلثثغ  عثثثثثام   )15( ملثثثثثدة  م.هثثثثثثثثثثثثثثث(   900(

وهو  ديثثنثثار،  مليون   )156.375.000(

بتجديد  يتعلق  فيما  �سابقاً  املقر  املبلغ  ذات 

رخ�سة �سركة اوراجن موبايل يف ذات النطاق 

ولنف�س �سعة احلزمة.

ا�ستعر�س يف جل�سته  املجل�س  اأن  واأ�ساف 

قثثثثثرار جمل�س  الول   امثثث�ثثثس  عثثقثثدهثثا  الثثثتثثثي 

الوزراء املت�سمن املوافقة على قرار املجل�س 

املرتبطة  والت�سهيلت  بثثالعثثفثثاءات  املتعلق 

ل�سركة  العامة  الثثثثرتددات  رخ�سة  بتجديد 

)زيثثثثن( يف نثثطثثاق الثثثثثرتددات )900 م.هثثثثثثثثث( 

والتي تنتهي يف �سباط 2021.

جمثثثلثثث�ثثثس  قثثثثثثثثثثثثرار  ان  اجلثثثثثثثبثثثثثثثور  وبثثثثثثثثثثني 

مثثفثثو�ثثسثثي الثثهثثيثثئثثة تثث�ثثسثثمثثن املثثثوافثثثقثثثة على 

والثثبثثالثثغثثه  الثثتثثجثثديثثد  عثثوائثثد  مبلغ  تق�سيط 

والثثثواجثثثب  مثثلثثيثثون   )156.375.000(

ثلث  على  للهيئة  دفعها  زيثثن  �سركة  على 

دفعات مت�ساوية ودون فوائد وذلك يف بداية 

مع   ، الرخ�سة  عمر  مثثن  �سنوات  خم�س  كثثل 

الخذ بعني العتبار ان مدة الرخ�سة الكلية 

)15( عاماً، ا�سافة اىل العفاء التدريجي 

ال�سنوية  الثثثثثثرتددات  تثثرخثثيثث�ثثس  عثثوائثثد  مثثن 

املثث�ثثسثثتثثحثثقثثة عثثلثثى �ثثسثثركثثة زيثثثثن بثثعثثد جتثثديثثد 

رخ�ستها والبالغة قيمتها )3.840.000( 

ثثثلثثثة مثثليثثني وثثثمثثامنثثائثثة واربثثثعثثثون الثثفثثاً، 

اعتباراً من تاريخ ا�ستحقاق تلك العوائد من 

ملدة  وذلثثك  للتجديد   1/1/2021 تاريخ 

تراكمية تعادل )6( �سنوات.

واأو�ثثثثثسثثثثثح اجلثثثثبثثثثور ان تثثثلثثثك العثثثثفثثثثاءات 

وعوائد  ب�سروط  ال�سركة  بالتزام  مرتبطة 

وتعليماتها  الهيئة  تقرها  الثثتثثي  التجديد 

التزامها مبعايري  ذات العلقة مبا يف ذلك 

يف  التغطية  ون�سر  بتح�سني  اخلا�سة  الداء 

انثث�ثثسثثاء حمطات  مثثنثثاطثثق معينة مثثن خثثثلل 

الثثثثرتددات ومبا  ت�ستخدم  راديثثويثثة جثثديثثدة 

عثثن )100( حمطة خلل  عثثددهثثا  يقل  ل 

الرح�سة وفق  تاريخ بدء  ثلث �سنوات من 

ما حتدده الهيئة من مواقع لتلك املحطات 

بثثهثثذا اخل�سو�س  وتثثقثثدمي �ثثسثثمثثانثثه مثثالثثيثثة 

النظر  يثثعثثاد  ديثثثنثثثار،  مثثلثثيثثون  بثثقثثيثثمثثة )6( 

بقيمتها ب�سكل �سنوي وتخفي�سها بناء على 

التزام ال�سركة بان�ساء تلك املحطات.

املبا�سر  الثثثر  ان  القول  اجلبور  واختتم 

لتجديد الرخ�سة يتمثل يف ال�سماح لل�سركة 

با�ستخدام اأي تقنية ) حيادية التكنولوجيا( 

تقدمي  على  ايجابا  �سينعك�س  الثثثذي  المثثثر 

خدمات الت�سالت يف اململكة وحت�سني ن�سر 

اخلدمات على النحو املطلوب.

االنباط-عمان

اأكد رئي�س هيئة الإ�ستثمار الدكتور خالد 

القطاعات  مثثن  الثثزراعثثي  القطاع  اأن  الثثثوزين 

لكونه  الوطني  القت�ساد  يف  اهمية  الكثثثر 

المر  باملواطنني وغذائهم و�سحتهم  يتعلق 

الثثثثذي تثثولثثيثثه احلثثكثثومثثة جثثل الهثثتثثمثثام، جثثاء 

ذلك خلل زيثثارة قام بها ام�س وفريق عمل 

مثثثن هثثيثثئثثة الإ�ثثسثثتثثثثثمثثار اإىل املثثثركثثثز الثثوطثثنثثي 

عام  مثثديثثر  التقى  حيث  الثثزراعثثيثثة،  للبحوث 

املركز الدكتور نزار حداد والعاملني يف املركز 

الوطني بهدف و�سع الية منا�سبة لإيجاد اهم 

الفر�س الإ�ستثمارية يف القطاع الزراعي.

وخثثثلل الثثلثثقثثاء قثثثال الثثثثثوزين: اأن الثثهثثدف 

مثثن خلل  الإ�ستثمار  لثثه هيئة  ت�سعى  الثثذي 

تثثوا�ثثسثثلثثهثثا املثث�ثثسثثتثثمثثر مثثثع الثثقثثطثثاعثثني الثثعثثام 

للعمل  هو  الإخت�سا�س  وا�سحاب  واخلثثا�ثثس 

على توحيد ملف باأهم الفر�س الإ�ستثمارية 

يف اململكة وذلك كون هيئة الإ�ستثمار معنية 

بالرتويج للبيئة الإ�ستثمارية يف اململكة.

باإعداد  قامت  الإ�ستثمار  هيئة  اأن  مثثوؤكثثداً 

اململكة  يف  الإ�ستثمارية  الفر�س  بثثاأهثثم  ملف 

يف قطاعات اإ�ستثمارية متنوعة منها الزراعة 

وال�سناعة وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات 

الفر�س  وهثثذه  ال�سحي،  والقطاع  والطاقة 

يثثتثثوفثثر لثثهثثا درا�ثثثسثثثات جثثثدوى مثثبثثدئثثيثثة، حيث 

تثثقثثوم هثثيثثئثثة الإ�ثثسثثتثثثثثمثثار ومثثثن خثثثلل فريق 

عمل متخ�س�س بالرتويج باإتباع عدة و�سائل 

ترويجية تتوائم مع الظرف ال�سحي احلرج 

الثثثذي ميثثر بثثه الثثعثثامل الثثيثثوم اإ�ثثسثثافثثة اإىل اأن 

هناك تعاون م�ستمر مع �سفاراتنا الأردنية يف 

اخلارج.

على  �ستعمل  الإ�ثثسثثتثثثثثمثثار  هيئة  اأن  وبثثثني 

هيئة  من  متخ�س�س  عمل  فريق  تخ�سي�س 

الإ�ستثمارية  الثثفثثر�ثثس  بثثدرا�ثثسثثة  الإ�ثثسثثتثثثثثمثثار 

للتعاون مع املعنيني يف املركز الوطني للبحوث 

الفر�س  اأهثثم  على  الرتكيز  بهدف  الزراعية 

الإ�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة يف الثثقثثطثثاع الثثثزراعثثثي لثثدرا�ثثسثثة 

مدى جدواها لي�سار بعد ذلك للرتويج لها 

مهتمني  حمتملني  م�ستثمرين  واإ�ستهداف 

بالإ�ستثمار يف القطاع الزراعي داخل الأردن.

مدير عام املركز الوطني للبحوث الزراعية 

الدكتور نزار حداد اأكد على اأهمية التوجيهات 

الزراعي  بالقطاع  بالهتمام  ال�سامية  امللكية 

من خلل الت�سجيع على الإ�ستثمار بالقطاع 

الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك  الثثزراعثثي 

واإدخثثثال  الإ�ستثمار  ت�سجيع  يف  املتخ�س�سة 

التكنولوجيا احلديثة من خلل تبني زراعات 

حديثة. 

وقثثثال حثثثداد  اأن الثثزراعثثة اأحثثثد الن�ساطات 

القثثثتثثث�ثثثسثثثاديثثثة الثثرئثثيثث�ثثسثثة الثثثتثثثي تثث�ثثسثثهثثم فثي 

الغثذائي  القت�ساد الوطني، ويرتبثط الأمثثن 

الغثذائي  الأمثثثثثن  الثثوطثثنثثي، وحتقيق  بثثالأمثثن 

الغذاء  توفري  الأ�سا�س على  بالدرجة  يعتمد 

نهو�س  وي�سهم  املحلي،  الزراعي  الإنتاج  من 

وتخفيف  القت�ساد  بتنويع  الزراعي  القطاع 

وطاأة الفقر وحت�سني امليزان التجاري وحتقق 

بعبارة  به،  املرتبطة  القطاعات  ملعظم  حركة 

اأخثثثثثرى يثث�ثثسثثهثثم تثثطثثور الثثقثثطثثاع الثثثثزراعثثثثي يف 

ال�سترياد  حجم  وتقلي�س  البطالة  مكافحة 

القت�ساد  وتعزيز  املجتمع  ونهو�س  وتثثطثثور 

يكون  املحلي  املنتج  اأن  عثثن  ف�سل  الثثوطثثنثثي، 

اأكر اأمانا واطمئنانا على ال�سلمة ال�سحية 

اغلب  كثثثون  بثثاملثث�ثثسثثتثثورد،  مثثقثثارنثثة  للم�ستهلك 

اأمرا�س الع�سر مرتبطة بالغذاء وال�ستهلك 

الثثثغثثثذائثثثي، كثثمثثا ان تثثطثثور الثثقثثطثثاع الثثثزراعثثثي 

ينعك�س اإيجابيا على حت�سني الواقع البيئي.

املثثثوارد  يف  ال�ستثمار  اأن  ايل  حثثثداد  ولفت 

الثثبثث�ثثسثثريثثة اعثثثلثثثى مثثثراتثثثب ال�ثثسثثتثثثثثمثثار حيث 

اأن حثثا�ثثسثثنثثة البثثتثثكثثار الثثثزراعثثثي تثثهثثدف اإىل 

حقيقية  مل�ساريع  الثثريثثاديثثة  الأفثثثكثثثار  حتثثويثثل 

التنمية  يف  وت�ساهم  الوطني  الإقت�ساد  تعزز 

امل�ستدامة وخلق ق�س�س جناح للمزارعني

االنباط-عمان

 جددت اأمانة عمان منذ بدء العام 64 الف 

رخ�سة مهن اإلكرتونيا داخل حدود مناطقها، 

وا�سدرت 4100 رخ�سة جديدة. 

وقثثثثال مثثديثثر دائثثثثثرة املثثهثثن والإعثثثثلنثثثثات يف 

الأمانة  اإن  ال�سهيبا:  عثثادل  املهند�س  الأمثثانثثة 

منذ بداية العام اجلاري اأ�سدرت 200 رخ�سة 

مهن مثثن داخثثل املثثنثثزل لريتفع عثثدد الرخ�س 

املهنية من داخل املنزل اإىل 500 رخ�سة معفاة 

مثثن الثثر�ثثسثثوم مبثثوجثثب قثثثرار جمل�س الثثثثوزراء. 

الأمثثانثثة  تبا�سر  اأن  ال�سهيبا  املهند�س  ورجثثثح 

اإلكرتونيا  املهن  رخ�س  اإ�ثثسثثدار  املقبل  ال�سهر 

برخ�س  املتعلقة  اخلثثدمثثات  منظومة  لتكتمل 

املهن، والبالغ عددها 13 رخ�سة، منها اإ�سدار 

وجتديد، نقل موقع، نقل ملكية، تعديل بيانات 

�سجل جتاري، اإ�سدار وجتديد لوحة اإعلنية.

االنباط-عمان

والثثثري و�سركة  املثثيثثاه  كثثثوادر وزارة   نفذت 

مياه الأردن )مياهنا(، ام�س الثلثاء، حملة 

لإزالثثثة اعثثتثثداءات على م�سادر املثثيثثاه يف لثثواء 

املوقر.

وقالت الثثوزارة يف بيان: ان احلملة اأزالثثت 

اعتداءات على خطوط مياه رئي�سة من قبل 

عثثدد مثثن الأ�ثثسثثخثثا�ثثس ل�سحب مثثئثثات الأمثثتثثار 

املكعبة يوميا بطريقة خمالفة لتزويد مزارع 

وتعبئة �سهاريج مياه.

واعدت كوادر الوزارة ال�سبوطات بالواقعة، 

املعتدين،  ل�سبط  التحقيق  ا�ستكمال  وجثثار 

واإحالتهم اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة.

وثمنت الثثثوزارة جهود كثثوادر الأمثثن العام 

امللكية والإدارة  البادية  الدرك وقوات  وقوات 

وا�ثثسثثنثثاد  والثث�ثثسثثيثثاحثثة،  البيئة  حلثثمثثايثثة  امللكية 

املثثثواطثثثنثثثني الثثثذيثثثن يثثبثثلثثغثثون عثثثن مثثثثثل هثثذه 

العتداءات، موؤكدة اأن العتداء على م�سادر 

املياه جرمية يعاقب عليها القانون باحلب�س 

والغرامات املالية.

دائثثثمثثثاً  تثثثعثثثديثثثًل  “مياهنا”  اجثثثثثرت  كثثمثثا 

على برنامج تثثوزيثثع املثثيثثاه ملناطق حمثثددة يف 

العا�سمة عمان- �سافوط.

برنامج  عثثلثثى  الأدوار  تثثعثثديثثل  اإن  وقثثالثثت 

توزيع املياه جاء بهدف حت�سني التزويد املائي 

للم�سرتكني، ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 

لهم .

التي  املثثنثثاطثثق  اأ�ثثسثثمثثاء  الثثبثثيثثان  وا�ستعر�س 

نهاية  مثثن  بثثثثدءاً  املثثيثثاه  اأدوارهثثثثثثثا يف  �ستتغري 

ال�ثثثسثثثبثثثوع احلثثثثثثايل، وهثثي:مثثنثثطثثقثثة م�سجد 

ابثثو مرهف، �سافوط  م�سعب بن عمري حي 

حي امل�سلخ، �سافوط املنطقة املقابلة ملدار�س 

الثثقثثاد�ثثسثثيثثة، خثثلثثف مثثيثثنثثي مثثثاركثثثت اخلثثطثثيثثب، 

منطقة �سافوط العايل حتت احلي ال�سرقي 

م�ساء  مثثن  دورهثثثا  �سيكون  حيث  �سويلح،  يف 

الربعاء حتى �سباح اجلمعة.

التالية: خلف  املناطق  اأدوار  �سيكون  فيما 

حمطة حمروقات العكرو�س، منطقة م�سجد 

حثثثمثثثزة بثثثن عثثبثثد املثثطثثلثثب، مثثنثثطثثقثثة مثثثدار�ثثثس 

القاد�سية وما خلفها، منطقة بلدية �سافوط، 

�سافوط  منطقة  البا�سا،  عثثني  مياه  وخثثثزان 

اخلمي�س  م�ساء  من  الكني�سة،  خلف  الغربي 

حتى م�ساء ال�سبت.

 مجلس امناء ال البيت يوافق على 
تعيين عمداء جدد

  األرصاد: الموجة الحارة الحالية 
االطول في السجل المناخي االردني

املفرق -  االنباط - يو�شف امل�شاقبة

وافثثثثق جمثثلثث�ثثس  امثثثنثثثاء جثثامثثعثثة ال البيت 

الأ�ستاذ  املجل�س  رئي�س  برئا�سة   عقد  الثثذي 

الدكتور عدنان البخيت علي اجراء ت�سكيلت 

يف جمل�س العمداء  بناء على تن�سيب رئي�س 

اجلثثامثثعثثة ال�ثثسثثتثثاذ الثثدكثثتثثور عثثدنثثان العتوم  

وعلى النحو التايل تعيني : ال�ستاذ الدكتور  

احمد حممود  ال�سالح  ابو �سليم عميد كلية 

�سليم  حممد  احمد  الدكتور  ال�ستاذ  العلوم 

الثثدكثثتثثوره منار  ابثثو بكر  عميد كلية الداب، 

حمثثمثثود فثثالثثح  الثثثعثثثزام  قثثائثثم بثثاعثثمثثال عميد  

رزق  الدكتور هاين  ال�ستاذ  التمري�س،  كلية 

العمو�س  عميد معهد علوم الر�س والبيئة، 

ال�ستاذ الدكتور خالد حممد بطيحة  عميد 

كلية المري احل�سني لتكنولوجيا املعلومات، 

العظامات   جنم  علي  ر�سا  الدكتور   ال�ستاذ 

العلمي، كما مت التجديد لكل  عميد البحث 

عميدا  خ�ساونة  عماد  الدكتور  ال�ستاذ  من 

الثثدكثثتثثور  بهجت  ، وال�ثثسثثتثثاذ  لكلية ال�سريعة 

اجلثثوازنثثةعثثمثثيثثدا لكلية القثثتثث�ثثسثثاد والثثعثثلثثوم 

الدارية .

اخور�سيده   الجثثتثثمثثاع   حممد    وح�سر 

الدكتور  ،و  ال�سواملة  يو�سف  الدكتور  ال�ستاذ 

كمال احلديدي ، و الدكتور مو�سى ال�سعودي 

، و ال�ستاذ الدكتور حنان ملكاوي ، والدكتور 

الوهاب  عبد  املهند�س  و   ، الطوبا�سي  عدنان 

الزعبي ،  ، و خالد اأبو زيد ، و املهند�س عبداهلل 

غو�سة  ، و �سدام اخلوالدة ، وقام باأمانة �سر 

املجل�س  ح�سني بني حمد .

االنباط-عمان

يف  اجلثثويثثة  الر�ثثسثثاد  ادارة  �سرح مدير 

خطاب  اآل  رافثثد  رائثثد  ال�سيد  النقل  وزارة 

احلثثارة  الهوائية  الكتلة  تاأثري  با�ستمرار 

واجلثثثافثثثة الثثتثثي اأثثثثثثرت عثثلثثى املثثمثثلثثكثثة منذ 

بثثثدايثثثة الأ�ثثثسثثثبثثثوع، والثثثتثثثي تثثعثثمثثق تثثاأثثثريهثثا 

اإىل جتثثاوز  واأدت  الأحثثثد والإثثثنثثني  يثثومثثي 

درجثثثات احلثثثرارة الأربثثعثثني درجثثثة مئوية، 

الأر�ساد  لإدارة  التابعة  املحطات  اأغلب  يف 

اجلوية.

اليوم  قليل  الكتلة احلارة  وتخف حدة 

الأربعاء، مع بقاء الأجواء حارة يف معظم 

املثثنثثاطثثق وحثثثارة جثثثداً يف الأغثثثثوار والعقبة 

البادية. ومناطق 

وا�ساف بانه من املتوقع ان تعاود الكتلة 

اعتباراً  تعمقها  واجلافة  احلثثارة  الهوائية 

الجثثثواء  لتعود  الثثقثثادم  اخلمي�س  يثثوم  مثثن 

حثثثارة جثثثداً يف اغثثلثثب املثثنثثاطثثق كثثمثثا وت�سري 

الثثتثثحثثلثثيثثلت اىل ا�ثثسثثتثثمثثراريثثة هثثثذه املثثوجثثة 

احلارة حتى منت�سف ال�سبوع القادم .

يف  املتوفرة  املناخية  ال�سجلت  وح�سب 

ادارة الر�ثثثسثثثاد اجلثثويثثة فثثثان هثثثذه املثثوجثثة 

اطثثول موجة حثثر منذ  هثثي  احلثثثارة تعترب 

عام 1922 اي ما يقارب 100 عام .

اجلثثويثثة  الأر�ثثثثسثثثثاد  اإدارة  وتثثهثثيثثب  كثثمثثا 

اجلوية  الن�سرات  مبتابعة  املواطنني  من 

والثثثتثثثحثثثديثثثثثثثات، والأخثثثثثثثثذ بثثثالثثثتثثثحثثثذيثثثرات 

حممل  على  الثثعثثامثثة  ال�سلمة  وتعليمات 

اجلد.

االربعاء   2/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

بريوت-رويرتز 

 ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل 

اإن��ه يجب معرفة  ال��ث��اث��اء  ام�����س  م��اك��رون 

امل�����س��ريف  ال��ن��ظ��ام  يف  االأرقام“  ”حقيقة 
اللبناين حتى يت�سنى اتخاذ اإجراء ق�سائي، 

ت��ت��ع��ل��ق  اأزم�������ة  ي���ع���اين  ال���ب���ل���د  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

بالبنوك وامل�سرف املركزي.

واأ�ساف ماكرون يف تعليقات اأثناء زيارته 

بالبنك  تتعلق  اأزم��ة  حاليا  ”توجد  ب��ريوت 

اللبناين  امل�سريف  النظام  لبنان،  املركزي يف 

يف اأزمة. مت اقتطاع كثري من االأموال على 

االأرجح“.

وقال ”كل �سيء متوقف االآن ولبنان مل 

يجب  لذلك  نف�سه،  متويل  على  ق��ادرا  يعد 

مل  اأم���وال  هناك  ح�سابي...  تدقيق  اإج���راء 

تذهب لاأهداف املحددة لها على االأرجح. 

حقيقة  م��ع��رف��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ل��ذل��ك 

اإج��راءات  اتخاذ  ذل��ك يجري  وبعد  االأرق���ام 

ق�سائية“.

فيينا -رويرتز

اأج��رت��ه روي��رتز  ل��ل��راأي  ا�ستطاع  اأظ��ه��ر   

�ست�سهد  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  اأن  ال��ث��اث��اء  ام�����س 

حم��دودا  وارتفاعا  العام  ه��ذا  طفيفا  تغيريا 

االإن���ت���اج  ت��خ��ف��ي�����س��ات  ���س��ري��ان  م���ع   2021 يف 

وال�سبابية التي تكتنف �سورة الطلب ب�سبب 

جائحة فريو�س كورونا.

43 حم��ل��ا  وت����وق����ع امل�������س���ح ال�����ذي ���س��م��ل 

اأن يبلغ متو�سط   �سعر خام برنت  واقت�ساديا 

 ،2020 يف  للربميل  دوالر   42.75 القيا�سي 

ت��ق��دي��رات يف يوليو  م��ت��و���س��ط  ارت��ف��اع��ا م��ن 

مبتو�سط    ومقارنة  دوالر،   41.50 بلغ  مت��وز 

ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  دوالرا   42.60 ب��ل��غ  ���س��ع��ر 

اجلاري. ومن املتوقع اأن يبلغ متو�سط   �سعر 

خام برنت 50.45 دوالر يف عام 2021.

االأمريكي  اخلام  اأ�سعار  توقعات  وارتفعت 

من  للربميل  دوالر   38.82 اإىل   2020 ل��ع��ام 

37.51 دوالر يف يوليو متوز.

يف غ�����س��ون ذل����ك، م���ن امل��ت��وق��ع ان��ك��م��ا���س 

ال��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي ع��ل��ى ن��ح��و اأك�����رب يف ال��ع��ام 

اجل�����اري، مب��ا ي����رتاوح ب��ن ث��م��ان��ي��ة وع�����س��رة 

 8.5-7.2 م��ق��اب��ل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م���اي���ن 

مليون برميل يوميا يف يوليو متوز.

للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  وحثت 

)اأوبك( وحلفاوؤها، اأو اأوبك+، الدول املنتجة 

عليها  املتفق  احل�س�س  يتجاوز  مب��ا  للنفط 

اآب  اأغ�سط�س  يف  التخفي�سات  تعميق  ع��ل��ى 

اأيلول. و�سبتمرب 

وتدعو �سيا�سة االإنتاج احلالية للمجموعة 

اإىل خف�س قدره 7.7 مليون برميل يوميا.

وخ��ف�����س��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة ه��ذا 

ال�سهر توقعاتها للطلب على النفط يف 2020 

 91.9 اإىل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  األ���ف   140 مب��ق��دار 

ال�سفر جوا  مليون برميل يوميا. ومع قيود 

اال�ستهاك  يكون  اأن  توقعت  ال��وب��اء،  ب�سبب 

يف عام 2021 اأقل قليا مما كان عليه يف عام 

.2019

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

االأمريكية  الفيدرالية  الطريان  اإدارة  قالت 

اأم�������ازون ح�����س��ل��ت ع��ل��ى م���واف���ق���ة احت���ادي���ة  اإن 

ل��ت�����س��غ��ي��ل اأ���س��ط��ول��ه��ا م���ن ط���ائ���رات ال��ت��و���س��ي��ل 

وه��و   ،Prime Air اأي����ر(  )ب����رامي  امل�����س��رية 

نطاق  بتو�سيع  لل�سركة  �سي�سمح  م��ه��م  ح���دث 

املاأهولة. التو�سيل با�ستخدام الطائرات غري 

���س��ت��م��ن��ح  امل����واف����ق����ة  اإن  ال����وك����ال����ة:  وق����ال����ت 

ال��ط��رود  “لتو�سيل  وا���س��ع��ة  ام��ت��ي��ازات  اأم����ازون 

ال�����س��ه��ادة  وت���اأت���ي  للعماء”.  وك���ف���اءة  ب���اأم���ان 

الطريان  اإدارة  لوائح  من   135 اجل��زء  مبوجب 

اأم����ازون ال��ق��درة على  ال��ف��ي��درال��ي��ة، ال��ت��ي متنح 

ة �سغرية  ح��م��ل ال��ط��رود ع��ل��ى ط��ائ��رات م�����س��ريرّ

الب�سري” للم�سغل. الروؤية  نطاق  “خارج 
وقالت اأمازون: اإنها �ست�ستخدم �سهادة اإدارة 

التو�سيل  اخ��ت��ب��ار  ل��ب��دء  الفيدرالية  ال��ط��ريان 

اأن���ه���ا خ�سعت  ال�����س��رك��ة  واأ����س���اف���ت  ل��ل��ع��م��اء. 

اأن  على  مف�سلة  اأدل��ة  وق��دم��ت  ���س��ارم  لتدريب 

اآمنة. عمليات التو�سيل بالطائرات امل�سرية 

“برامي  رئي�س  ن��ائ��ب  ك��ارب��ون  ديفيد  وق���ال 

خطوة  ال�سهادة  ه��ذه  “ُتعد  ب��ي��ان:  اأير” – يف 

اإىل  اأي���ر(، وت�سري  )ب��رامي  ل���  االأم���ام  اإىل  مهمة 

اإج����راءات  ال��ف��ي��درال��ي��ة يف  ال��ط��ريان  اإدارة  ث��ق��ة 

اأم��ازون  ب�سركة  اخلا�سة  وال�سامة  الت�سغيل 

امل�ستقلة،  امل�سرية  بالطائرات  التو�سيل  خلدمة 

ل��ع��م��ائ��ن��ا يف  ال���ط���رود  م��ا  ي��وًم��ا  �ست�سلم  ال��ت��ي 

جميع اأنحاء العامل«.

ت��ق��ن��ي��ت��ن��ا  ت���ط���وي���ر  “�سنوا�سل  واأ������س�����اف: 

و���س��ق��ل��ه��ا ل��دم��ج ط���ائ���رات ال��ت��و���س��ي��ل امل�����س��رية 

بالكامل يف املجال اجلوي، والعمل عن كثب مع 

اإدارة الطريان الفيدرالية واجلهات التنظيمية 

االأخرى يف جميع اأنحاء العامل لتحقيق روؤيتنا 

30 دقيقة«. املتمثلة يف التو�سيل خال 

واأ�سافت اأمازون: اأنه حتى مع كون اأ�سطول 

)ب������رامي اأي������ر( ل��ي�����س ج����اه����ًزا ل��ن�����س��ر ���س��ح��ن��ات 

تعمل  اأنها  اإال  وا�سع،  نطاق  على  ف��وًرا  الطرود 

ال�سركة  ورك��زت  التقنية.  اختبار  على  بن�ساط 

ع��ل��ى ت�����س��ل��ي��م ال���ط���ائ���رات امل�����س��رية ك���ج���زء من 

اأع�����س��اء  اإىل  ب�����س��رع��ة  ال��ط��رود  الإي�����س��ال  حملة 

ا�ستثمرت  املا�سي،  العام  خدمة )برامي(. ومنذ 

ا مليارات الدوالرات لتق�سري مدة  اأمازون اأي�سً

التو�سيل من يومن اإىل يوم واحد فقط.

التو�سيل  ط��ائ��رات  باختبار  اأم���ازون  وب���داأت 

الطرود  تو�سيل  بهدف   ،2013 ع��ام  يف  امل�سرية 

اأو  دق��ي��ق��ة   30 ال��ع��م��اء يف غ�����س��ون  اأب����واب  اإىل 

ال�سركة  2019، قدمت  اأغ�سط�س  اأقل. ويف �سهر 

الطريان  اإدارة  موافقة  على  للح�سول  التما�ًسا 

اأمازون  وقالت  اخلطط.  تلك  على  الفيدرالية 

�ستجري يف  التو�سيل  اإن عمليات  التما�سها:  يف 

واإن  املنخف�سة،  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق 

وزن الطرود لن يزيد عن 5 اأرطال.

م�سرية  طائرة  م��رة  الأول  ال�سركة  واأطلقت 

لعام   )re:MARS( م��وؤمت��ر  يف  كهربائية 

ع��ل��ى ح��م��ل ط���رود ال يزيد  ق����ادرة  2019، وه���ي 

ن�سف  غ�سون  يف  للعماء  اأرط��ال   5 عن  وزنها 

 15 اإىل  ت�سل  مل�سافة  تطري  اأن  وميكن  �ساعة، 

ميًا.

ُي�سار اإىل اأن اأمازون لي�ست ال�سركة الوحيدة 

التو�سيل  عمليات  نطاق  لتو�سيع  ت�سعى  التي 

اأبريل  بالطائرات امل�سرية التجارية. ففي �سهر 

 Wing امل���ا����س���ي، اأ���س��ب��ح��ت ���س��رك��ة )وي���ن���ج( 

لتو�سيل  �سركة  اأول  األ��ف��اب��ت  ل�سركة  اململوكة 

اإدارة  موافقة  على  حت�سل  امل�سرية  ال��ط��ائ��رات 

يف  ال��ت��ج��اري  للتو�سيل  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ال��ط��ريان 

ح�سلت  اأك��ت��وب��ر،  �سهر  ويف  امل��ت��ح��دة.  ال��والي��ات 

املتحدة  الواليات  �سركة )يو بي اإ�س( UPS يف 

لت�سغيل  ال���ط���ريان  اإدارة  م���ن  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 

اأ�����س����ط����ول م����ن ال����ط����ائ����رات امل�������س���رية ك�����س��رك��ة 

طريان.

ماكرون: ينبغي معرفة »حقيقة األرقام« في األزمة المصرفية اللبنانية

استطالع-قيود العرض وضبابية الطلب تبقيان سعر النفط 
فوق 40 دوالرا

الترخيص لـ »أمازون« باستخدام طائرات مسّيرة لتوصيل الطلبات

الأربعاء   2  /  9  / 2020

القاهرة -العربية

الداخلية  ب���وزارة  اأم��ن��ي��ة  ق��ال��ت م�����س��ادر 

امل�سرية، اإنه مت القب�س على رجل االأعمال 

����س���اح دي�������اب، ����س���ب���اح ام�������س ال���ث���اث���اء، 

للتحقيق معه يف عدة ق�سايا مالية.

املحلية يف  االإع����ام  و���س��ائ��ل  ت��ذك��ر  ومل 

له  املوجهة  التهم  عن  تفا�سيل  اأي  م�سر، 

هذه املرة.

يتم  ال���ت���ي  االأوىل  امل����رة  ل��ي�����س��ت  وه����ذه 

ال���ق���ب�������س ف��ي��ه��ا ع���ل���ى دي�������اب، ف���ف���ي ���س��ه��ر 

القب�س عليه وجنله،  األقي   ،2015 نوفمرب 

الف�ساد  ق�سايا  من  بعدد  التهامهما  وذلك 

املايل واإهدار املال العام.

ويف نف�س ال�سهر، مت اإخاء �سبيل دياب، 

ب��ك��ف��ال��ة ق��دره��ا 50 األ����ف ج��ن��ي��ه، ك��م��ا ق��رر 

القاهرة  جنح  مبحكمة  املعار�سات  قا�سي 

اجل����دي����دة اإخ�������اء ���س��ب��ي��ل ت���وف���ي���ق دي����اب 

امل�سري  ملوؤ�س�سة  املنتدب  الع�سو  )االب��ن(، 

ج��ن��ي��ه،  اآالف   10 ق���دره���ا  ب��ك��ف��ال��ة  ال���ي���وم، 

وو�سعه على قوائم املمنوعن من ال�سفر.

اإع��ام حملية يف م�سر،  و�سائل  وذك��رت 

ات��ه��ام��ات  ي���واج���ه���ون  اأن دي����اب و����س���رك���اءه 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة من 

االأرا������س�����ي ب��ط��ري��ق م�����س��ر االإ���س��ك��ن��دري��ة 

ب��اأ���س��ع��ار  ال���زراع���ة  ال�����س��ح��راوي م��ن وزارة 

منتجعات  اإىل  بتحويلها  وقيامهم  زهيدة، 

�سياحية.

تراجع التضخم يثير قلق المركزي األوروبي

سيتي يرفع تقديرات أرباح 
األسهم العالمية

خالل المؤتمر االفتراضي للقمة العالمية
 للصناعة والتصنيع 2020

قطاع الصناعة العالمي يستعد التخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمواجهة وباء كورونا 

من خالل صياغة نهج عالمي جديد

بروك�سل- رويرتز

اليورو  منطقة  يف  الت�سخم  معدل  حت��ول 

���س��ل��ب��ا ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي الأول م���رة م��ن��ذ م��اي��و 

املركزي  البنك  �سخ  فر�س  ليزيد   2016 اأي��ار 

االأوروبي مزيدا من التحفيز من اأجل �سعود 

االأ�سعار التي مل تبلغ الهدف املو�سوع ملا يزيد 

عن �سبعة اأعوام.

ونزل معدل الت�سخم ال�سنوي يف 19 دولة 

تتعامل باليورو اإىل -0.2 يف اأغ�سط�س اآب من 

توقعات  م��ن  اأق��ل  لياأتي  مت��وز،  يوليو  يف   0.4

عن  كثريا  وينخف�س   ،%0.2 بقراءة  املحللن 

االأوروب�����ي بانخفا�س  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  ه���دف 

طفيف عن %2.

ويثري قلق وا�سعي ال�سيا�سات تهاوي معدل 

الت�سخم االأ�سا�سي ما ي�سري اإىل اأن اأعمق ركود 

الذاكرة احلية للكتلة لي�س �سدمة موؤقتة  يف 

اأ�سعار  على  ت��اث��ريه  اأن  يثبت  ق��د  ب��ل  فح�سب 

امل�ستهلكن �سيكون اأكرب وميتد لفرتة اأطول.

ونزل معدل الت�سخم، الذي ي�ستبعد اأ�سعار 

تقلبا  االأك��ر  امل�سنعة  واالأغ��ذي��ة غري  الوقود 

 %1.3 0.6% من  ويتابعه البنك عن كثب، اإىل 

اخلمور  ي�ستبعد  اأ���س��ي��ق  مقيا�س  ن��زل  بينما 

االثنان  ويبعد   .%1.2 من   %0.4 اإىل  والتبغ، 

كثريا عن توقعات املحللن.

وق��ال ف��ري��دري��ك دوك��روزي��ت م��ن بي�ستيت 

التاأثريات  ت��ف��ادي  ميكن  “ال  ماجنمنت  ول��ث 

االنكما�سية لاأزمة على االأقل خال الف�سول 

املقبلة«.

البنك  يرفع  الأن  بتوقعنا  “نتم�سك  وتابع 

امل���رك���زي االأوروب����������ي... ب��رن��ام��ج امل�����س��رتي��ات 

مليار   500 ب��واق��ع  جم��ددا  للجائحة  ال��ط��ارئ 

يورو على االأرجح يف دي�سمرب كانون االأول«.

وه���وت اأ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة 7.8% ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

يف   %8.4 هبوط  بعد  اآب  اأغ�سط�س  يف  �سنوي 

ال�سلع غري  اأ�سعار  تراجعت  كما  يوليو مت��وز. 

يف   %1.6 زي��ادة  عقب   %0.1 بن�سبة  ال�سناعية 

يوليو متوز.

لندن -رويرتز

 رف�������ع حم���ل���ل���و ����س���ي���ت���ي ب�������س���ك���ل ك��ب��ري 

االأ�سهم  يف  ال�سهم  على  للعائد  توقعاتهم 

االأوىل  ال��ت��ق��دي��رات  اإن  ق��ائ��ل��ن  ال��ع��امل��ي��ة، 

”�سديدة  كانت  تف�سي كوفيد-19  فور  لهم 

ال�سلبية“.

و�سار البنك يتوقع انكما�س العائد لكل 

2020، وهو حت�سن  30 باملئة يف  �سهم عامليا 

ملحوظ عن نزول 50 باملئة كان يتوقعه يف 

اأوج اأزمة فريو�س كورونا.

وهناك تناق�س �سديد بن ذلك التقدير 

واإجماع االآراء يف حتليل على اأ�سا�س معاك�س 

2020، وهو ما يقول  18 باملئة يف  النكما�س 

�سيتي اإنه ”يبدو مفرطا يف التفاوؤل“.

بلغت االأ�سهم العاملية قمة غري م�سبوقة 

االأ�سبوع املا�سي، اإذ تفر�س اإجراءات حتفيز 

20 مليار  بلغت  مل ي�سبق لها مثيل، والتي 

دوالر وم��ا زال��ت يف زي��ادة، تغريا هيكليا يف 

كيفية تقييم االأ�سول املالية.

هانوفر-االنباط

 يناق�س ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����وزراء واخل���رباء 

ال�سركات  اأب���رز  لبع�س  التنفيذين  وال��روؤ���س��اء 

ال�سناعي وغريهم  القطاع  ال��رائ��دة يف  العاملية 

من قادة الفكر البارزين ورواد االأعمال دور قادة 

جمابهة  يف  احليوي  العاملي  ال�سناعي  القطاع 

وب���اء ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن خ��ال �سياغة نهج 

ع��امل��ي ج��دي��د مل�ستقبل م�����س��ت��دام، وذل���ك خ��ال 

م�ساركتهم يف املوؤمتر االفرتا�سي للدورة الثالثة 

للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع والذي ينعقد 

يومي 4 و5 �سبتمرب 2020.

وت��ق��ام ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ق��م��ة العاملية 

بن  امل�����س��رتك��ة  امل���ب���ادرة  وال��ت�����س��ن��ي��ع،  لل�سناعة 

دولة االإم��ارات العربية املتحدة ومنظمة االأمم 

حتت  )اليونيدو(،  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

�سعار “العوملة املحلية: نحو �سا�سل قيمة عاملية 

حوايل  ومب�ساركة  و�سمولية”،  ا�ستدامة  اأك��ر 

100 من قادة القطاع ال�سناعي من القطاعن 

ال���ع���ام واخل���ا����س، وال���ذي���ن ي�����س��ارك��ون يف اأك���ر 

تقنيات  دور  ملناق�سة  افرتا�سية  جل�سة   20 م��ن 

الثورة ال�سناعية الرابعة يف بناء �سا�سل قيمة 

عاملية اأكر مرونة وامل�ساهمة يف حتقيق التعايف 

واالزدهار يف مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وت�سهد القمة م�ساركة كل من خلدون خليفة 

املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�س  امل��ب��ارك، 

ك��اي��زر،  وج��و  لا�ستثمار”،  “مبادلة  ملجموعة 

�سيمن�س  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 

اإيه جي، وجان با�سكال تريكوار، رئي�س جمل�س 

�سنايدر  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  االإدارة 

رئي�س جمل�س  اأدام��زي��ك،  وداري��و���س  اإلكرتيك، 

هانيويل،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

االفتتاحية  اجلل�سة  يف  �سيتحدثون  وال���ذي���ن 

مل��وؤمت��ر ال��ق��م��ة االف��رتا���س��ي وال��ت��ي ت��ق��ام حتت 

الرتيليون دوالر:  كيف ميكن  “�سوؤال  عنوان: 

ال��رق��م��ي متكن  ل��ل��ق��ادة يف ع�سر اال���س��رتج��اع 

االق��ت�����س��ادات م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع حقبة م��ا بعد 

التنفيذيون  ال��روؤ���س��اء  و�سيناق�س  االأزمة؟”. 

امل�ساركون يف اجلل�سة اأب��رز التحديات التي مير 

بها ال��ع��امل نتيجًة الأزم���ة وب��اء ك��ورون��ا واأف�سل 

مل�ستقبل  ج��دي��دة  طريق  خ��ارط��ة  لتبني  ال�سبل 

و�سيعقب  االإن�سانية.  املجتمعات  لكافة  م�ستدام 

اجلل�سة كلمة يلقيها باتري�س كن، رئي�س جمل�س 

االإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة تالي�س.

القمة  ت�ست�سيفها  التي  النقا�سات  و�سرتكز 

على الق�سايا امللحة التي تواجه قطاع ال�سناعة، 

ومزايا توظيف تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة 

يف القطاع ال�سناعي، و�سرورة تطوير القدرات 

تنمية  حتقيق  على  والعمل  املحلية،  ال�سناعية 

�سناعية �ساملة وم�ستدامة، و�سبل دعم وتعزيز 

وب��اء  اأزم����ة  وك�سفت  ال��ع��امل��ي��ة.  القيمة  �سا�سل 

ال��ت��وري��د  ك��ب��ري يف �سا�سل  ع��ن �سعف  ك��ورون��ا 

ال�سركات  تبني  ���س��رورة  ع��ل��ى  واأك�����دت  ال��ع��امل��ي��ة 

ل��ربام��ج ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وت��وظ��ي��ف التقنيات 

اجلديدة لتطوير اأعمالها وتعزيز قدرتها على 

تخطي االأزمات.

وق����ال اأن���در����س ف��ري��ده��ومل، ن��ائ��ب الرئي�س 

ورئ��ي�����س ت��ط��وي��ر االأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ة للمنتجات 

البرتولية  وال�سناعات  والكيميائية  ال�سناعية 

كورونا  وب���اء  ك�سف  “لقد  اإم:  ب��ي  اآي  �سركة  يف 

عن ه�سا�سة االقت�ساد العاملي و�سا�سل التوريد. 

يف  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  وت�ساهم 

حت�سن االإنتاج، وحماية القوى العاملة وحتقيق 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة«.

ب�������دوره ق�����ال حم���م���د ال����رحم����ي، ال��رئ��ي�����س 

وب��اء  ميثل  “ال  “م�سدر”:  ل�سركة  التنفيذي 

كورونا التحدي الوحيد الذي يوؤثر على حياتنا، 

امللحة  االأخ���رى  التحديات  م��ن  العديد  فهناك 

ف���اإن علينا  امل��ن��اخ��ي، لذلك  التغري  مثل حت��دي 

اأن نعتمد نهًجا جديًدا يف ممار�سة اأعمالنا بعد 

اأن نتجاوز اأزمة الوباء. ومع بذل الدول جهوًدا 

حثيثة لتح�سن االقت�ساد العاملي، على ال�سركات 

اأك��ر �سمولية  ب��اجت��اه حتقيق م�ستقبل  ال��دف��ع 

منذ  “م�سدر”  وت��ل��ت��زم  للجميع.  وا���س��ت��دام��ة 

وقابلة  م�ستدامة  بيئية  حلول  باإيجاد  اإن�سائها 

لل�سناعة  العاملية  القمة  اأن  �سك  وال  للتطبيق، 

والت�سنيع توفر لنا املن�سة املثالية لتحقيق هذه 

االأهداف.«

القمة  ن�ساطات  متابعة  للم�ساركن  وميكن 

االفرتا�سية وامل�ساركة يف احلوارات االفرتا�سية 

https://bit. ال�����ت�����ايل:  ال�����راب�����ط  ع����رب 

على  االط����اع  مي��ك��ن  ك��م��ا   .3eYq75o/ly
https:// :اأجندة القمة عرب الرابط التايل

.  3aoiiFb/bit.ly

السلطات المصرية تلقي القبض على رجل األعمال
 الشهير صالح دياب
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اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان  الطارق  ل�سركة 

الرقم )9379( بتاريخ )2004/11/18( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/8/25 ( املوافقة باالجماع 

اردين  دينار   )30,000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على 

لي�سبح )4000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ملك  �سعيد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)17315 ( بتاريخ 1986/7/29 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200005229(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  النرب    وج��زارو  زري��ق  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد   2003/6/4 بتاريخ   )67145( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

عمايره   كايد  �سبحي  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان �ض.و�سفي التل عمارة رقم 101

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173148(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سلمان واحمد احلجايا و�سركاهم  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2019/7/1 حتت الرقم )119781( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سلمان عيد فالح ال�سعود احلجايا  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الكرك – الوادي االبي�ض 

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة البال�سمه والدويكات 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )120547( 

2006/1/30  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : البال�سمه والدويكات

اإىل �سركة : اخلطيب والدويكات

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023523(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

فداء مو�سى فرحات العربه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبداهلل �سليمان العربه و�سركاه

 )6556( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/2/27

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/30 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/30

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�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  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  الزراعية   البلقاء  خريات  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )37430( بتاريخ )2014/7/10( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/9/1(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  الرابية  العموم يف منطقة  يعلن الطالع 

على  املعطوف   2020/7/15 تاريخ   )  752  ( رقم  بقرارها  قررت  قد 

قرار اللجنة املحلية ملنطقة الرابية رقم )482 ( تاريخ 2020/7/15 

 ,  750  ( االرقام  ذوات  القطع  احكام  حتويل  على  املوافقة  واملت�سمن 

751 , 752 , 753 , 754 , 755 , 756 , 757 , 758 (  حو�ض ) 10 / 

الفح�ض ( لوحة رقم 17 من ارا�سي زبدة فركوح من �سكن زراعي اىل 

�سكن ب وذلك ا�سوة بالقطع املقابلة وح�سب ما هو مر�سم  .

امل�سار  التعديل  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  تقرر  املداولة  وبعد 

واعالن  املحلية  االدارة  وزي��ر  ملعايل  القرار  هذا  ورف��ع   ، اع��اله  اليه 

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  ا�سبوعني  ملدة  لالعرتا�ض  ذلك 

وفق  التنظيم  قانون  من   )  25  ( للمادة  ا�ستنادا  حمليتني  وجريدتني 

املخططات املرفقة .

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023589(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد » ق�سيب البان » ويو�سف النابل�سي   وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد   2005/4/4 بتاريخ   )75262( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

البان   ق�سيب  حممود  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي ال�سلط �ض.امليدان بجانب البنك العربي 

0790727226

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وحمزه  ال�����س��اوردي  وحممد  الطه  �سيد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الثوابيه  

الرقم )20346( بتاريخ 2019/9/3  تقدمت بطلب الإجراءات 

التغيريات التالية :

ال�ساوردي  الطه وحممد  �سيد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

وحمزه الثوابيه

اإىل �سركة : �سيد الطه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200033959(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ابناء عبد الغني حمو�سه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1992/2/2 بتاريخ   )28333( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  غالب عبد الغني �سالح حمو�سه  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي جويده – ا�سكان املالية والزراعة

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200113329(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة بدران للمحاماة   وامل�سجلة يف �سجل �سركات مدنيه

بطلب  تقدمت  قد   2010/8/29 بتاريخ   )259( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد مو�سى عثمان بدران  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي جبل احل�سني �ض خالد بن الوليد بناية 

ابو جزر – ت: 0795252880

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

جميد  ن�سري  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18671 ( بتاريخ 2016/2/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

من  امل�ستملكة  امل�ساحة  قيمة  لتقدير  جدول  تاريخه  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

الوحدة الزراعية رقم ) 418 ( حو�ض ) 51 ( امل�شروع / م�شروع 14.5 كم .

ال�سونة   / وامل�ساحة  االرا�سي  دائ��رة  لوحة   على   2020/8/27 املوافق  اخلمي�ض  يوم  علق  قد 

اجلنوبية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية ال�سونة الو�سطى الطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض 

من   ) و   /21  ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرتا�ض على  ينارُا   ) مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

من  امل�ستملكة  امل�ساحة  قيمة  لتقدير  جدول  تاريخه  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

الوحدة الزراعية رقم ) 358 ( حو�ض ) 51 ( امل�شروع / م�شروع 14.5 كم .

ال�سونة   / وامل�ساحة  االرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2020/8/26 املوافق  االربعاء  يوم  علق  قد 

اجلنوبية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية ال�سونة الو�سطى الطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ض  كاأمانة  ينارُا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

اعــــــالن
صــادر عـن دائــرة الجمــارك

العطاءات مراجعة  الراغب بدخول هذه  ، فعلى  ادناه  العطاءات  تعلن دائرة اجلمارك عن طرح 

امللك ح�سني م�سطحبًا رخ�سة مهن و�سهادة غرفة  �سارع  الكائنة يف  اللوازم دائرة اجلمارك  ق�سم 

ال�سناعة والتجارة  و�سهادة ال�سريبة العامة على املبيعات للح�سول على ن�سخه .

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200004259(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة م�سريف واحمد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/9/25 حتت الرقم )82832( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/1 

الرازق  عبد  زهدي  خليل  منار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

بدال من وائل عواد حممد احمد اعتبارا من 2020/9/1 م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – م��ول  �سامح  خلف   – طرببور  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795036113

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر 
عن بلدية املفرق

بدك تستفيد من اعفاءات 
الضرائب والغرامات ؟

نهاية  قبل  وال�سنوات  احلالية  لل�سنة  عليك  املرتتبة  امل�ستحقات  �سدد 

واالعالنات  املهن  رخ�ض  ر�سوم   ، املعارف  �سريبة   ، امل�سقفات  �سريبة   2020

، ر�سوم التحققات والعوائد ، االيجارات ، واكيد بتقدر تق�سط وت�ستفيد من 

اخل�سومات واالعفاءات ب�سرط تخل�ض االق�ساط يف 2020

للم�سقفات واملعارف

اعفاء كامل لغرامات ال�سنوات ال�سابقة 

ولو  واالعفاءات  اخل�سومات  �سمن   ، امل�ستحقة  ال�سرائب  ق�سمة  تق�سيط 

�سددت قبل قرار االعفاء ترت�سد لك اخل�سومات واالعفاءات بح�سابك 

للدفع   %15  ، النقدي  10%للدفع  خ�سم   ، والزراعية  ال�سكانية  للمباين 

االلكرتوين .

للدفع  و%25  النقدي  للدفع   %20 خ�سم   ، وال�سناعية  التجارية  للمباين 

االلكرتوين .

ر�سوم رخ�ض املهن واالعالنات 

تق�سيط ر�سوم اللوحات االعالنية ل�سنة 2020 ، بدفعة %25

ال�سنوات  عن  االعالنية  اللوحات  ور�سوم  املهن  ممار�سة  رخ�ض  تق�سيط 

ال�سابقة بدون غرامات ، يف حال الت�سديد قبل نهاية 2020

اعفاء رخ�ض املهن من املنازل لل�سنوات الثالث االوىل من الرتخي�ض 

ر�سوم التحققات والعوائد 

او  الت�سديد  عند   ، االلكرتوين  للدفع   % و25   ، النقدي  للدفع   %20 خ�سم 

التق�سيط قبل نهاية العام مبوجب �سيكات بنكية 

االيجارات 

اعفاء م�ستاأجري امالك البلدية :

بن�سبة 25% عن فرتة التوقف عن العمل لل�سنة احلالية 2020.

وبن�سبة 25% من االموال امل�ستحقة عن االعوام ال�سابقة ، يف حال الت�سديد 

قبل نهاية ال�سنة.

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

الرا محمد محمود 
ابو طبنجه

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  اال�سناد  امل�سانده خلدمات 

االت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

علي ماجد يوسف حماد

�سركة  انك منقطع عن عملك يف  حيث 

ملدة  اجلاهزة  لاللب�سة  الثالثي  البعد 

تعود  ومل  متتالية  اي��ام   10 عن  تزيد 

اىل مقر عملك لغاية تاريخ هذا االنذار 

دون اجازة قانونية او عذر م�سروع .

عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  ل��ذا 

ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي����ام   3 م���دة  خ���الل 

فاقدًا  تعترب  �سوف  واال  االع��الن  هذا 

العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

قانون  من  28/ه���  امل��ادة  باأحكام  عماًل 

العمل االردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 

وتعديالته مع احتفاظ ال�سركة بكامل 

حقوقها جتاهك .

شركة البعد الثالثي 
لاللبسة الجاهزة

االربعاء   2/ 9 / 2020

قيمة تأمين الموادرقم العطاء
الدخول

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر موعد لتقديم 
وفتح العروض

ثمن النسخة 
بالدينار

شراء ذاكرة لجهاز قواعد 82/2020
) EXADATA ( البيانات

3%14/9/202015/9/2020
الساعة 11:00

25

84/2020Fujitsu server 14/9/202015/9/2020%3تطوير اجهزة
الساعة 11:00

25

85/2020 Fujitsu تطوير اجهزة
san stirage

3%14/9/202015/9/2020
الساعة 11:00

25

شراء رخص وخدمة 87/2020
 SIEM ( صيانة اجهزة

SPLUNK ) SOLUTION

3%14/9/202015/9/2020
الساعة 11:00

25

شراء قماش وخدمة تفصيل 68/2020
الزي الستاتي صيفي وشتوي

3%13/9/202014/9/2020
الساعة 11:00

50

خدمة البوفيه الدائرة 89/2020
والمكافحة ومركز التدريب

25014/9/202015/9/2020 دينار
الساعة 11:00

25

14/9/202015/9/2020%3شراء مكيفات حامي بارد90/2020
الساعة 11:00

25



الدويل
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االنباط - وكاالت

اأحرونوت، تقريًرا  ن�شر موقع يديعوت 

والأمنية  الع�شكرية  بال�شوؤون  للمخت�ص 

رون بن ي�شاي، حول اتفاق ا�شتعادة الهدوء 

اأ�شبوعني  من  اأكثثر  بعد  غثثزة  جبهة  على 

مثثثن الثثتثثوتثثر الثثعثث�ثثشثثكثثري، يف ظثثثل اإطثثثاق 

البالونات احلارقة واملتفجرة وال�شواريخ 

جهة  من  الإحتال  جي�ص  ورد  جهة،  من 

اأخرى على بع�ص مواقع “حما�ص.”

علقت  حثثمثثا�ثثص  “اإن  يثث�ثثشثثاي،  بثثن  وقثثثثال 

اإحثثداث حت�شن ملمو�ص  على  اآمثثال كبرية 

يف اأو�ثثثشثثثاع �ثثشثثكثثان غثثثزة مثثن خثثثال جولة 

الثثبثثالثثونثثات احلثثارقثثة واملثثتثثفثثجثثرة، يف حني 

ب�شرعة  اجلولة  لإنهاء  �شعت  اإ�شرائيل  اأن 

وبدون ت�شعيد كبري ي�شتلزم تنفيذ حملة 

جوية ثقيلة ورمبا برية«.

اإ�ثثشثثرائثثيثثل  “فاإن  تثثقثثديثثراتثثه،  وبثثحثث�ثثشثثب 

بال�شرعة  لثثيثث�ثثص  ولثثكثثن  اأرادت  مثثا  حثثقثثقثثت 

“رغم  اأنثثثه  اإىل  مثث�ثثشثثرًيا  اأرادتها”،  الثثتثثي 

ا�شتمر  غثثثزة،  �شد  نثثفثثذت  الثثتثثي  الهجمات 

اإطثثثثثثاق الثثثبثثثالثثثونثثثات والثثث�ثثثشثثثواريثثثخ الثثتثثي 

اأحلثثثثثقثثثثثت بثثثعثثث�ثثثص الأ�ثثثثثثثشثثثثثثثرار مثثتثثو�ثثشثثطثثة 

نف�شي  هو  الرئي�ص  ال�شرر  لكن  احلجم، 

الإ�شرائيليني  اأعثثثداد  ارتثثفثثاع  بعد  وعقلي 

ويطلبون  غثثزة  غثثاف  يف  ي�شكنون  الذين 

“اإطاق  اأن  واأ�ثثشثثار  النف�شية«.  امل�شاعدة 

وو�شل  ن�شبًيا،  ا  منخف�شً كثثان  ال�شواريخ 

واحثثد  واأ�ثثشثثيثثب  بقليل،   20 مثثن  اأكثثثر  اإىل 

املقابل  يف  �ثثشثثديثثروت،  يف  طفيفة  بثثجثثروح 

ا اأهداًفا مهمة واأحدث  هاجم اجلي�ص اأي�شً

الع�شكري  العتاد  يف  ن�شبًيا  خطرًيا  �شرًرا 

اإىل حد ما قدرتها  حلما�ص، ما �شي�شعف 

امل�شتقبل،  يف  حثثدة  اأكثثثر  ت�شعيد  اأي  مثثع 

ب�شكل  �ثثشثثواريثثخ  اإطثثثاق  ي�شمل  اأن  ميكن 

دائم ومطول«.

املثثفثثاو�ثثشثثات مل  “خال  اأنثثثه  اإىل  ولثثفثثت 

اأي جثثهثثود  تثثبثثذل اجلثثثهثثثات الإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة 

املفقودين  والإ�شرائيليني  جنودها  لأجثثل 

اإنهاء  بغزة، وكان كل احلديث يرتكز على 

اأنه مل تكن هناك فر�شة  باعتبار  اجلولة 

هذه  ب�شاأن  حما�ص  على  لل�شغط  منا�شبة 

لكن  اإليها  الإ�ثثشثثارة  مت  اأنثثه  رغم  الق�شية، 

لي�ص بالعمق املطلوب، ومل تكن هناك نية 

غري  مثثن  لذلك  نتائج،  اأي  اإىل  للو�شول 

املتوقع ح�شول اأي تقدم يف هذا ال�شاأن يف 

اأي وقت قريب«.

“اأن  الأمني،  الع�شكري  املخت�ص  واأكثثد 

حثثمثثا�ثثص مل تثثثخثثثرج مثثثن اجلثثثولثثثة خثثالثثيثثة 

ما  كثثل  عثثلثثى  حت�شل  مل  لكنها  الثثوفثثا�ثثص، 

طلبت  “كانت  اأنثثهثثا  اإىل  مثث�ثثشثثرًيا  تريد”، 

املثث�ثثشثثتثثفثثيثثديثثن مثثن املنحة  مثث�ثثشثثاعثثفثثة عثثثدد 

اأ�ثثشثثرة،  األثثثف   200 اإىل   100 مثثن  القطرية 

ويثثثبثثثدو جنثثحثثت بثثذلثثك مثثثن خثثثال زيثثثادة 

 30 اإىل  الثثقثثطثثريثثة  الثث�ثثشثثهثثريثثة  املثث�ثثشثثاعثثدة 

مايني   10 اإىل  بالإ�شافة  دولر،  مليون 

الكهرباء، ما �شيح�شن  دولر ملحطة وقود 

ال�شكان  على  الكهرباء  توزيع  جثثدول  من 

يف القطاع«.

وقال، “من غري الوا�شح فيما اإذا قطر 

املنحة  تكون  بثثاأن  حما�ص  لطلب  امتثلت 

م�شرًيا  الأقل”،  على  عثثام  ملثثدة  ال�شهرية 

اأ�شهر، رغم   6 “قطر جددتها ملدة  اأن  اإىل 

اأنثثثثه كثثثان مثثثن املثثفثثر�ثثص اأن تثثنثثتثثهثثي هثثذا 

ال�شهر«. وبني اأنه “مل يت�شح بعد م�شري 

وال�شحية  والقت�شادية  املدنية  امل�شاريع 

التي تطالب حما�ص من اإ�شرائيل وم�شر 

مثث�ثثشثثرًيا  بتنفيذها”،  بثثالثث�ثثشثثمثثاح  وقثثثطثثثر 

بتنفيذ  تثث�ثثشثثمثثح  قثثثد  “اإ�شرائيل  اأن  اإىل 

وتركيا  قطر  مثثن  املثثمثثولثثة  امل�شاريع  هثثذه 

الأمريكي  امل�شت�شفى  مثل  والأمريكيني، 

الذي يجري اإن�شاوؤه قرب حاجز اإيرز«.

ولفت اأن “اإ�شرائيل اأدخلت ت�شهياتها 

املثثثعثثثتثثثادة مثثثثثل اإغثثثثثثاق املثثثعثثثابثثثر وتثثو�ثثشثثيثثع 

على  ال�شغط  اأجثثل  مثثن  ال�شيد،  م�شاحة 

حثثمثثا�ثثص لثثوقثثف الثثثبثثثالثثثونثثثات، وهثثثثذا حثثرم 

حما�ص من ت�شجيل اأي اجناز، لذلك فاإن 

امل�شاعدات  زيثثادة  هو  فقط  حققته  الثثذي 

ل�شتة  ا�ثثشثثتثثمثثراريثثتثثهثثا  و�ثثشثثمثثان  الثثقثثطثثريثثة 

اأ�ثثثشثثثهثثثر اأخثثثثثثثرى، مثثثع وعثثثثثود اإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة 

الإن�شانية  امل�شاعدات  با�شتمرار  بال�شماح 

التجارية«. والب�شائع 

من  عمال  اإدخثثال  ق�شية  اإىل  وتطرق، 

كما طلبت حما�ص،  األثثف   100 بنحو  غثثزة، 

وهثثثثو الأمثثثثثر الثثثثذي يثثعثثار�ثثشثثه الثث�ثثشثثابثثاك، 

تثثذكثثر  مل  الثثقثث�ثثشثثيثثة  “هذه  اأن  مثثث�ثثثشثثثرًيا 

يف مثثطثثالثثب حثثمثثا�ثثص خثثثثال املثثفثثاو�ثثشثثات 

الثثتثثي جثثرت عثثر الثثو�ثثشثثطثثاء يف ظثثل اأزمثثة 

انت�شار كورونا يف غزة«. ووفًقا للمخت�ص 

من  “طلبت  حثثمثثا�ثثص  فثثثاإن  الإ�ثثشثثرائثثيثثلثثي، 

ب�شاأن حماربة كورونا،  امل�شاعدة  اإ�شرائيل 

ووعثثثثدت اإ�ثثشثثرائثثيثثل بثثذلثثك قثثثدر الإمثثكثثان، 

و�ثثشثثتثث�ثثشثثمثثح لثثهثثا بثثتثثلثثقثثي املثث�ثثشثثاعثثدات بثثهثثذا 

ال�شاأن من دول اخلليج«.

منذ  الثثطثثرفثثني  “اأن  يثث�ثثشثثاي،  بثثن  وراأى 

اإنثثهثثاء  يف  يثثرغثثبثثان  كثثانثثا  الت�شعيد  بثثدايثثة 

الأزمثثثثثثثثثة فثثثقثثثط مثثثثع احلثثثثثد الأدنثثثثثثثثثى مثثن 

كانت  التهدئة  مفاو�شات  لكن  املطالب، 

بثثطثثيثثئثثة ومثث�ثثشثثبثثوطثثة وتثثتثثمثثا�ثثشثثى مثثثع املثثد 

الثثتثثفثثاو�ثثص«.  لعملية  والثثعثثايل  املنخف�ص 

ردوده  كثثانثثت  “اجلي�ص،  اأن  اإىل  واأ�ثثثشثثثار 

بثثانثثتثثقثثاء وعثثنثثايثثة، فعندما  تثثتثثم  الأخثثثثرية 

باإطاق  اكتفى  تتقدم  املفاو�شات  بثثثداأت 

قذائف الدبابات على نقاط ر�شد حما�ص 

باأهداف  اأ�شراًرا  يلحق  املاأهولة ومل  غري 

ب�شكل  كما جتنب  القطاع،  مهمة يف عمق 

ل  حتى  الأرواح  يف  خ�شائر  وقثثثوع  �ثثشثثارم 

يحدث ت�شعيًدا خارج نطاق ال�شيطرة«.

عثثلثثى  ثثا  حثثريثث�ثثشً اجلثثيثث�ثثص  “كان  وقثثثثثال 

احلثثفثثاظ عثثلثثى قثثاعثثدة عثثثدم تثثثرك اإطثثثاق 

اأجثثثل  مثثثن  رد،  دون  احلثثثارقثثثة  الثثبثثالثثونثثات 

الثثتثثو�ثثشثثيثثح والعثثثثتثثثثبثثثثار بثثثثثثاأن مثثثثا يثثجثثري 

مت  لو  حتى  الإ�شرائيلية  لل�شيادة  انتهاك 

�شيوؤدي  فاإنه  البالونات،  طريق  عن  ذلك 

اإىل عقاب، ولكن بطريقة متنا�شبة متنع 

“قواعد اللعبة كانت  الت�شعيد«. واأ�شاف 

وا�شحة، وزادت اأزمة كورونا احلذر لدى 

اجلثثانثثبثثني، والثثثذيثثثن عثثثانثثثوا هثثثم الثث�ثثشثثكثثان 

“يف غثثيثثاب  يف اجلثثانثثبثثني«. وخثثتثثم قثثائثثًا 

الثثتثثو�ثثشثثل لتثثفثثاق طثثويثثل الأمثثثد و�ثثشثثامثثل، 

يلزم كا الطرفني، لن يكون هناك هدوء 

مطول، ولن يكون هناك حتى هدنة، لذا 

الثثبثثالثثونثثات هي  التالية مثثن  فثثاإن اجلثثولثثة 

م�شاألة وقت فقط«.

االنباط - وكاالت

تثثتثثعثثر�ثثص حمثثافثثظثثة بثثيثثت حلثثثم خثثال 

غري  ا�شتيطاين  لتو�شع  الخثثرية  الفرة 

ع�شيون،  م�شتوطنة  يف  خا�شة  م�شبوق 

من  املثثزيثثد  على  ال�شيطرة  بثثهثثدف  وذلثثثك 

الدميغرافية  الأغلبية  وفر�ص  الأرا�شي 

فيما ي�شمى مب�شروع “ القد�ص الكرى«.

وبثثحثث�ثثشثثب مثثثديثثثر وحثثثثثدة ال�ثثشثثتثثيثثطثثان 

اأريج”   “ التطبيقية  الأبثثحثثاث  معهد  يف 

�شهيل خليلية، ي�شيطر الحتال على ما 

اأرا�شي حمافظة بيت  87% من  يزيد عن 

حلم، وينت�شر يف املحافظة 23 م�شتوطنة، 

م�شاحة  من  مربعا  كم   21 على  ت�شتحوذ 

املحافظة البالغة 659 كم مربعا ويتواجد 

املثثث�ثثثشثثثتثثثوطثثثنثثثني يف  عثثثثثدد  مثثثثن   %20 فثثثيثثثهثثثا 

خمططات  وجود  و�شط  الغربية،  ال�شفة 

واإقثثامثثة  التو�شع  مثثن  للمزيد  اإ�شرائيلية 

مناطق �شناعية جديدة خا�شة يف جنوب 

املحافظة. وغرب 

91% من �شكان  واأ�شاف خليلية، يعي�ص 

والتي  ” و”ب”،  “اأ مناطق  يف  املحافظة، 

فقط،  املحافظة  م�شاحة  من   %13 ت�شكل 

املحافظة  م�شاحة  ن�شف  من  اأكثثر  فيما 

تعتر مناطق ع�شكرية  �شرقها  خا�شة يف 

ان  اإىل  تثث�ثثشثثري  الثثنثث�ثثشثثب  وهثثثثثذه  مثثغثثلثثقثثة، 

من  الثثكثثثثثري  �ثثشثثيثثواجثثهثثون  الفل�شطينيني 

امل�شاكل يف التمدد العمراين يف مناطقهم 

من  الثثكثثثثثري  تبقي  عثثدم  ظثثل  يف  ال�شكنية 

العمرانية. امل�شاحات 

ت�شري  الثثثعثثثامثثثة  الو�ثثثثشثثثثاع  اأن  ويثثثثوؤكثثثثد 

كثثثل هثثذه  مثثثن  يثث�ثثشثثعثثى  ان الحثثثتثثثال  اإىل 

خمطط  تنفيذ  اإىل  والتو�شع  ال�شيطرة 

يف  يثث�ثثشثثعثثى  الكرى” الثثثثثذي  الثثقثثد�ثثص   “
املثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني  نثث�ثثشثثبثثة  الثثنثثهثثايثثة اإىل زيثثثثثادة 

القد�ص،  يف  الفل�شطينني  ن�شبة  وتقليل 

بثثقثثاء  اإىل  املثثث�ثثثشثثثروع  هثثثثثذا  يثثثهثثثدف  حثثثيثثثث 

القد�ص  يف  الفل�شطينني  مثثن  فقط   %18

يكون  فيما  الآن،   %37 اأ�شل  من  الكرى 

الثثقثثد�ثثص  اأن  وتثثثابثثثع   ، مثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني   %82

�شتكون عبارة عن ثاث تكتات  الكرى 

حميطة بالقد�ص وهي: “جفعات زئيف” 

ادوميم”  و”معايل  القد�ص،  غرب  �شمال 

جثثنثثوب  عت�شيون”  و”غو�ص  �ثثشثثرقثثهثثا، 

الحثثتثثال  اأن  خليلة  واأو�ثثشثثح  حلثثم.  بيت 

متكاملة  خطة  تنفيذ  اإىل  اأيثث�ثثشثثاً  ي�شعى 

لثثتثث�ثثشثثهثثيثثل حثثثركثثثة املثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني، وربثثثثط 

امل�شتوطنات مع بع�شها ثم ب�شبكة الطرق 

جغرافية  ر�ثثشثثم  وبثثالثثتثثايل  الإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة، 

لتحديد  عن�شرية  طرقا  لتخلق  املنطقة 

طثثثثثرق لثثلثثمثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني وفثثث�ثثثشثثثل اأخثثثثثرى 

. للفل�شطينيني

االنباط - وكاالت

القد�ص  جامعة  طلبة  من  الع�شرات  يجابه 

املثثفثثتثثوحثثة، مثثنثثذ مثثطثثلثثع الثثثعثثثام اجلثثثثثاري، غثثول 

اأرا�شي  نحو  يزحف  الذي  وال�شم  ال�شتيطان 

الأغثثثثثثوار، مبثثثبثثثادرات فثثرديثثة وجثثمثثعثثيثثة خثثاقثثة 

ت�شكل  عليها،  زراعية  م�شاريع  اإقامة  ت�شتهدف 

بتنوعها درع حماية، واإحداث تنمية جمتمعية 

مثث�ثثشثثتثثدامثثة، واأكثثثثثر مثثثن ذلثثثثك تثثعثثزيثثز �ثثشثثمثثود 

املواطنني يف الأغوار وتثبيت وجودهم.

طثثثثثاب وطثثثثالثثثثبثثثثات ريثثثثثاديثثثثثون ل تثثثتثثثجثثثاوز 

بثثطثثلثثبثثات  تثثثقثثثدمثثثوا  عثثثثثامثثثثثا(،   22( اأعثثثثمثثثثارهثثثثم 

ا�شتئجار اأرا�ٍص يف الأغوار، اإىل مكتب اجلامعة 

املبادرة  هذه  من  لا�شتفادة  اأريحا،  مبحافظة 

التي تعتر الأوىل من نوعها يف فل�شطني.

مثثثبثثثادرة مثثثن بثثثني عثثثدة مثثثبثثثادرات نثثفثثذت يف 

ملثثواجثثهثثة   2020 الثثثعثثثام  بثثثدايثثثة  مثثنثثذ  الأغثثثثثثثثوار 

�ثثشثثيثثا�ثثشثثة الثث�ثثشثثم وال�ثثشثثتثثيثثاء عثثلثثى الأرا�ثثثشثثثي، 

وهي ا�شتئجار اأرا�ٍص وقفية يف منطقة العوجا 

20 دينارا للدومن الواحد  بالأغوار الو�شطى، بث

الأوقثثثثثثاف  وزارة  بثثثني  بثثالثثتثث�ثثشثثبثثيثثك  عثثثثثام،  ملثثثثدة 

املفتوحة. القد�ص  وجامعة 

حمثثمثثود بثثراهثثمثثة )22 عثثامثثا(، مثثن اأريثثحثثا، 

طثثثالثثثب مثثنثثتثثظثثم ويثثثعثثثمثثثل يف مثثثثزرعثثثثة دواجثثثثثن 

بثثاأريثثحثثا، قثثثال، اإنثثثه مثثن اأوائثثثثل الثثطثثلثثبثثة الثثذيثثن 

اأجل  الأغوار، من  اأرا�ص يف  تقدموا ل�شتئجار 

دواجن واحل�شول على  تربية  تاأ�شي�ص م�شروع 

دخل مادي م�شتقل.

يف  عربي”  “اأدب  يثثثدر�ثثثص  الثثثثذي  بثثراهثثمثثة 

اجلثثثامثثثعثثثة، واحثثثثثد مثثثن بثثثني عثثث�ثثثشثثثرات الثثطثثلثثبثثة 

الذين تقدموا للت�شجيل يف املبادرة، اختار هذا 

امل�شروع من بني عدة م�شاريع زراعية حيوانية 

وبثثثرك اخثثتثثريت �ثثشثثمثثن �ثثشثثروط املثثثبثثثادرة التي 

الأ�شبوع  خال  طلباتها  تقدمي  بدء  عن  اأعلن 

اجلاري.

واأظثثثثثهثثثثثرت مثثعثثطثثيثثات تثثتثثعثثلثثق بثثاملثثتثثقثثدمثثني 

تدر  م�شاريع  لختيار  الطلبة  توجه  للمبادرة، 

على  واحل�شول  منها  لا�شتفادة  ماديا  دخثثا 

واحلم�شيات،  النخيل  مثثزارع  كاإن�شاء  وظيفة، 

يف  منوها  يكر  التي  واخل�شروات  واملزروعات 

الو�شطى. الأغوار 

اأريثثحثثا،  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  مدير 

اأعلن  وطنية  مبادرة  اأنها  يوؤكد  �شامة،  كمال 

عنها قبل نحو �شهر للتقدم واحل�شول على 10 

دومنات لكل طالب، حتقيقا لروؤية احلكومة يف 

اأجل احل�شول  ال�شباب وتاأهيلهم من  دعم فئة 

الأوىل  املرحلة  اإن  واأ�شاف:  عمل.  فر�ص  على 

71 طالبا من اجلامعة، ومت  من املبادرة �شمت 

متهيدا  الأوقثثثثاف  وزارة  اإىل  الطلبات  تثثقثثدمي 

باقي  طلبات  ا�شتقبال  �شيتم  حيث  بها،  للعمل 

طلبة اجلامعات يف املراحل املقبلة.

وقال “اإن الأرا�شي الوقفية التي تزيد عن 

عليه  انطبقت  مثثواطثثن  لثثكثثل  يثثحثثق  دومنثثثثا،   40

ال�شباب  فئة  �شيما  ي�شتاأجرها،  ان  الثث�ثثشثثروط 

امل�شاريع  طريق  عن  بثثالأر�ثثص  الأفقي  للتو�شع 

ر�ثثشثثالثثة  وحتثثقثثيثثق  متكينهم  بثثهثثدف  الثثثزراعثثثيثثثة، 

جمتمعية  تنمية  اإحثثثثداث  يف  اجلثثامثثعثثة  وروؤيثثثثة 

م�شتدامة.

وكيل وزارة الأوقاف ح�شام اأبو الرب، اأو�شح 

ل�شتئجار  املقدمة  الطلبات  فح�ص  يجري  اأنه 

واملعر�شة  )�شي(  امل�شنفة  املناطق  يف  الأرا�شي 

لنثثثتثثثهثثثاكثثثات ومثثثطثثثامثثثع الحثثثثثتثثثثثال، لثثتثثقثثدمي 

تثث�ثثشثثهثثيثثات لثثلثثمثثواطثثنثثني تثثتثثنثثا�ثثشثثب وطثثبثثيثثعثثة 

املعي�شي لل�شكان. الأر�ص، وطبيعة الو�شع 

اأن تثثوجثثيثثهثثات الثثقثثيثثادة  اأبثثثثو الثثثثثرب،  ولثثثفثثثت 

واحلثثكثثومثثة تثثدعثثم مثثثثثل هثثثذه املثثثثبثثثثادرات الثثتثثي 

امل�شتمرة  الإ�شرائيلية  املخططات  بوقف  ت�شهم 

فر�ص  وتخلق  الأغثثثوار  و�شم  الأر�ثثثص  لتهويد 

للم�شتثمرين. انتاجية  وم�شاريع  عمل 

ويقول رئي�ص جمل�ص احتاد طلبة اجلامعة 

اإن املثثثبثثثادرة لقثثت  اأريثثثحثثثا عثثريثثب بثثراهثثمثثة،  يف 

و�شجعتهم  الطلبة،  قبل  مثثن  كثثبثثريا  اهتماما 

ممكنة  اقت�شادية  وتثثرية  على  املحافظة  على 

لتحقيق دخل مادي خا�ص لكل طالب، ومنفعة 

عامة يف املحافظة على الأر�ص والدفاع عنها.

حممد  بثثاأريثثحثثا  اجلامعة  �شبيبة  �شر  اأمثثني 

اإن هثثثذه  يثثثقثثثول  الثثثثعثثثثوجثثثثا،  قثثثريثثثة  جنثثثثثوم مثثثثن 

املثثثبثثثادرة واحثثثثثدة مثثثن املثثثثبثثثثادرات الثثتثثي اأطثثلثثقثثهثثا 

عمل  بهدف  العام،  بداية  منذ  اجلامعة  طلبة 

مثثثن تنظيف  الأغثثثثثثوار،  نثث�ثثشثثاطثثات جثثمثثاعثثيثثة يف 

�شد  ت�شامنية  وقفات  وتنظيم  العوجا،  نبعة 

“اإنقاذ”  للم�شاهمة يف  الأغوار،  ال�شتيطان يف 

ا�شتيطانية  م�شاريع  اأي  من  الأرا�شي  وحماية 

وتهويدية

في غياب اتفاق شامل.. الجولة التالية من البالونات مسألة وقت فقط 

اتفاق الهدوء بغزة في ميزان الربح والخسارة

االحتالل يسيطر على 87% من مساحة محافظة بيت لحم

طلبة رياديون في مجابهة االستيطان

االنباط - وكاالت

عينات  بنتائج  الأ�ثثشثثري  نثثثادي  �شكك 

فثثحثث�ثثص كثثثورونثثثا الثثتثثي اأخثثثثذت مثثن 120 

اأ�شريا يف �شجن “عوفر«.

 وقال النادي يف بيان، ام�ص، اإن اإدارة 

بثثاأن  الأ�ثثثشثثثرى  “عوفر” اأبثثلثثغثثت  �ثثشثثجثثن 

نثثتثثائثثج الثثفثثحثث�ثثص لثثلثثعثثيثثنثثات الثثتثثي اأخثثثذت 

منهم جاءت �شلبية، وذلك منذ اكت�شاف 

5 اإ�شابات يف �شفوفهم موؤخراً.

واأ�شار اإىل اأنه مت اأخذ عينات جديدة 

نتائجها،  انثثتثثظثثار  ويف  اأ�ثثثشثثثريا،   15 مثثن 

عنها  ُتعلن  التي  النتائج  اأن  اإىل  منوها 

حمط  تثثبثثقثثى  الحثثثتثثثال  �ثثشثثجثثون  اإدارة 

�شك، ما مل توجد جهة حمايدة ت�شرف 

عثثلثثى نثثتثثائثثج الثثعثثيثثنثثات الثثتثثي تثثوؤخثثذ من 

الأ�ثثثثشثثثثرى، خثثا�ثثشثثة مثثثع تثث�ثثشثثاعثثد اأعثثثثداد 

امل�شابني بالفريو�ص مقارنة مع الفرة 

املثثا�ثثشثثيثثة، وانثثحثث�ثثشثثار املثثعثثلثثومثثات بثثروايثثة 

النتهاكات  اإىل جملة  الحتال. ولفت 

الحثثتثثال  �ثثشثثجثثون  اإدارة  نفذتها  الثثتثثي 

اإىل  الوباء  حتويل  عر  الأ�ثثشثثرى،  بحق 

وا�شتخدامه  بحقهم،  وتنكيل  قمع  اأداة 

املعتقلني  عثثلثثى  و�ثثشثثغثثط  تثثرهثثيثثب  كثثثثاأداة 

اجلثثثثثثثثثدد، وو�ثثثثثشثثثثثع الأ�ثثثثثثشثثثثثثرى يف عثثثزل 

م�شاعف، مع �شعوبات كبرية يواجهها 

وحرمان  الأ�شرى،  متابعة  يف  املحامون 

عائاتهم من الزيارة بذريعة الوباء.

وطالب ب�شرورة ال�شغط على 

لثثاإفثثراج عثثن املر�شى  الحثثتثثال 

والن�شاء،  والأطفال  ال�شن  وكبار 

ووقثثثثثثثثثثف عثثثثمثثثثلثثثثيثثثثات العثثثثتثثثثقثثثثال 

بالإ�شافة  �شكلت  التي  اليومية 

لنقل  م�شدر  ال�شجانني  اأن  اإىل 

العدوى. 

عثثلثثمثثاً اأنثثثثه مثثنثثذ الإعثثثثثثان عن 

اإ�شابة   15 �شجلت  الوباء،  انت�شار 

بثثكثثورونثثا بثثني �ثثشثثفثثوف الأ�ثثشثثرى، 

منهم اأ�شريان اُكت�شفت اإ�شابتهما 

عقب الإفراج عنهما بيوم.

االنباط - وكاالت

ف�شائل  مثثن  قياديان  م�شدران  اأكثثد 

فثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثة، الثثتثثو�ثثشثثل لتثثثفثثثاق جثثديثثد 

بثث�ثثشثثاأن عثثقثثد جثثلثث�ثثشثثة الإطثثثثثثار الثثقثثيثثادي 

املثثثوؤقثثثت الثثثذي يثث�ثثشثثم الأمثثثنثثثاء الثثعثثامثثني 

لثثلثثفثث�ثثشثثائثثل والثثثثثذي كثثثان مثثثقثثثرًرا عثثقثثده 

اهلل  رام  مثثع  بالتزامن  املقبل  اخلمي�ص 

الفيديو كونفران�ص. عر 

ات�شالت  اإن  امثث�ثثص،  املثث�ثثشثثدران  وقثثال 

مثثكثثثثثفثثة جثثثثثرت الثثثلثثثيثثثلثثثة قثثثبثثثل املثثا�ثثشثثيثثة 

نثثتثثج  الأوىل،  الثثفثثجثثر  �ثثثشثثثاعثثثات  وحثثثتثثثى 

لثثبثثنثثان جمثثثدًدا على  الثثتثثوافثثق مثثع  عنها 

الجتماع. ا�شت�شافة 

الثث�ثثشثثفثثارة  اأن  املثث�ثثشثثادر،  ذات  واأكثثثثثدت 

الف�شائل  ممثلي  اأبثثلثثغثثت  الفل�شطينية 

بثثثالثثثتثثثو�ثثثشثثثل لتثثثثثفثثثثثاق مثثثثثع الثثث�ثثثشثثثلثثثطثثثات 

الثثلثثبثثنثثانثثيثثة ل�ثثشثثتثث�ثثشثثافثثة الثثلثثقثثاء بثثعثثد اأن 

اعتذرت عن ذلك اول من اأم�ص، م�شريًة 

الثثفثث�ثثشثثائثثل  قثثثيثثثادات  مثثثن  عثثثثثدًدا  اأن  اإىل 

�ثثثشثثثاركثثثوا يف التثثثث�ثثثثشثثثثالت الثثثتثثثي جثثثرت 

مثثن اأجثثثل اإنثثهثثاء اخلثثافثثات حثثثول عقد 

اجلل�شة.

وكثثثثثثان مثثث�ثثثشثثثدر قثثثثيثثثثادي مثثثثن حثثركثثة 

اجلثثهثثاد الإ�ثثثشثثثامثثثي، قثثثال، اإن اجلثثهثثات 

الف�شائل  اأبثثلثثغثثت  املثثخثثتثث�ثثشثثة  الثثلثثبثثنثثانثثيثثة 

بثثريوت،  يف  ال�شفارة  عثثر  الفل�شطينية 

الإطار  ا�شت�شافة اجتماع  اعتذارها عن 

القيادي املوؤقت. واأو�شح امل�شدر حينها، 

اأن ال�شفارة اأبلغت قادة الف�شائل باإلغاء 

اإىل  واأ�ثثشثثار  خا�شة.  لأ�شباب  الجتماع، 

اأن ات�شالت �شتجري من اأجل حماولة 

اإيثثجثثاد بثثديثثل �ثثشثثريثثع لإجنثثثاح الجثثتثثمثثاع 

الهام. القيادي 

نادي األسير يشكك بنتائج عينات 
فحص كورونا لـ 120 أسيرا في »عوفر«

توافق جديد على عقد جلسة اإلطار 
القيادي الفلسطسيني المؤقت في لبنان
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قالت �ل�شفارة �لرو�شية يف و��شنطن، �إن 

رو�سيا تعترب ا�ستخدام اجلي�ش الأمريكي 

التدريبات يف  ال�سواريخ خالل  لراجمات 

وخطرية  ا�ستفزازية  ت�سرفات  اإ�ستونيا، 

الإقليمي. بالن�سبة لال�ستقرار  للغاية 

انتباهنا  “لفتت  ال�����س��ف��ارة:  واأ���س��اف��ت 

يف  مب��ا  الأمريكية  ال�سحافة  يف  تقارير، 

ت�سمنت  تاميز،  وا�سنطن  �سحيفة  ذل��ك 

الإع��الم��ي  وال��دع��م  رو���س��ي��ا  ���س��د  تهجما 

اإ�ستونيا  يف  الأم��ري��ك��ي  اجلي�ش  مل��ن��اورات 

من 1 اإىل 10 �سبتمرب، با�ستخدام راجمات 

ال�������س���واري���خ يف م��ن��ط��ق��ة ق���ري���ب���ة ب�����س��ك��ل 

مبا�سر من احلدود الرو�سية - 110 كلم«.

وذك���رت، اأن اجل��ان��ب ال��رو���س��ي، اق��رح 

وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  على  م���رارا 

احل����د م���ن ن�����س��اط��ات ال���ت���دري���ب واإب���ع���اد 

بني  التما�ش  خ��ط  ع��ن  تنفيذها  مناطق 

ه��ذه  “ملاذا  وت���اب���ع���ت:  وال���ن���ات���و.  رو���س��ي��ا 

ا�ستعرا�سي؟  ب�سكل  ب��ال�����س��الح  القعقعة 

وم���ا ه��ي ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب اأع�����س��اء 

ال��ن��ات��و اإر���س��ال��ه��ا اإل��ي��ن��ا؟ م��ن ال���ذي يقوم 

ب��ال��ف��ع��ل ب��ت�����س��ع��ي��د ال���ت���وت���ر يف اأوروب�������ا؟ 

وك����ل ه����ذا ي��ح��دث ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��و���س��ع 

ال�����س��ي��ا���س��ي امل���ت���ف���اق���م يف ت���ل���ك امل��ن��ط��ق��ة 

م��ن ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة. وال�����س��وؤال ال��ذي 

فعل  رد  �سيكون  كيف  اأذهاننا:  يف  يخطر 

الأمريكيني يف حال نفذ اجلي�ش الرو�سي 

عمليات رمي مماثلة على حدود الوليات 

املتحدة؟«.

�سبتمرب،   10 اإىل   1 م���ن  �ل���ف���رة  ويف 

���س��ت��ج��ري ع��م��ل��ي��ات رم���ي م�����س��رك��ة ل��ل��واء 

م�������س���اة ت���اب���ع جل��ي�����ش اإ����س���ت���ون���ي���ا، ول�����واء 

يف  �لأم��ري��ك��ي   41 رق��م  امليدانية  املدفعية 

اإ�ستونيا.
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مركز  يف  املحتجزة  القا�سي،  تن�سيم  الأ���س��رية  ك�سفت   

خالل زيارة املحامي لها، عن جانب  حتقيق “بتاح تكفا”، 

 30 قبل  اعتقالها  منذ  لها  تعر�ست  التي  النتهاكات  من 

يوماً.

اإن��ه��ا  ال�سمري”،  “موؤ�س�سة  مل��ح��ام��ي  ت�����س��ن��ي��م  وق���ال���ت 

الثامنة  وحتى  ال�سباح  منذ  املتوا�سل  للتحقيق  ت  تعر�سّ

ي�ستّمر  حتقيق  من  وعانت  اأ�سبوعني،  مل��ّدة  يومياً،  م�ساًء 

م��ن��ذ ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى ���س��اع��ات ال��ف��ج��ر م��ن ال��ي��وم 

ال���ت���ايل. وا���س��ت��خ��دم امل��ح��ق��ّق��ون اأ���س��ل��وب ال��ك��ذب واخل����داع 

واعتقال  الإدارّي،  بالعتقال  وتهديدها  عليها،  لل�سغط 

اأقاربها، فيما ل يزال اأخوها م�سطفى، حمتجزاً يف مركز 

امل�سكوبّية. حتقيق 

عنها  راأ�سها  غطاء  نزعوا  املحققني  اأن  ت�سنيم  وك�سفت 

اأثناء التحقيق، بالإ�سافة اىل �سبحها على الكر�سي طوال 

ف���رة ال��ت��ح��ق��ي��ق. ك��م��ا ن��ق��ل��ت��ه��ا خم���اب���رات الح���ت���الل اإىل 

ملدة  “جمّدو”،  �سجن  يف  “الع�سافري”  ال��ُع��م��الء  غ��رف 

اأق�ساماً  يحتوي  ل  جم��ّدو  اأن  اىل  اإ���س��ارٍة  يف  كامل،  اأ�سبوع 

لالأ�سريات، حيث مكثت هناك حتى يوم اأم�ش.

ُيذكر اأّن ت�سنيم راأت حماميها لأول مرة منذ اعتقالها، 

اأوامر منع لقاء حمامي �سدرت بحّقها، على مدار   ٨ بعد 

لأرب��ع  اعتقالها  الع�سكرّية  �سامل  حمكمة  وم���ّددت  �سهٍر، 

مّرات ل�ستكمال التحقيق، يف حني �ستعقد املحكمة، اليوم 

ق��وات  وك��ان��ت  متديدها.  ق��رار  يف  للنظر  جل�ّسة  الأرب��ع��اء، 

الحتالل قد اعتقلت ت�سنيم، من بيتها الكائن يف البرية، 

يف الرابع من ال�سهر املا�سي.
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خرج ليبيون يف عدد من املدن والقرى 

ب�����س��م��ال غ���رب ال���ب���الد وج��ن��وب��ه��ا اح��ت��ف��ال 

احل��دث  الفاحت”،  ل�”ثورة   51 ب��ال��ذك��رى 

الذي اأو�سل الزعيم الراحل معمر القذايف 

اإىل ال�سلطة عام 1969.

وا�ستعر�ست مقاطع فيديو باخل�سو�ش 

خ����روج اأع�����داد م��ن ال�����س��ك��ان يف ع���دة م��دن 

اإىل ال�����س��وارع ل��الح��ت��ف��ال ب��ه��ذه ال��ذك��رى، 

حاملني الأعالم اخل�سراء و�سور القذاقي 

واأجناله مبا يف ذلك خمي�ش القذايف الذي 

واأط���ل���ق   .2011 ع����ام  اأح������داث  خ����الل  ق��ت��ل 

اأن�����س��ار ال���ق���ذايف يف م���دن م��ث��ل ال�����س��ي��ع��ان 

وال��ع��ج��ي��الت وب���ن ول��ي��د و���س��ب��ه��ا الأل���ع���اب 

وهي  ال�سيارات  من  اأرتال  و�سارت  النارية، 

املنا�سبة.  تطلق �سفاراتها بهذه 

�سهدت  ق��د  ليبيا  يف  م���دن  ع���دة  وك��ان��ت 

وا�سعة،  حملة  املا�سية  القريبة  الفرة  يف 

ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا اأن�����س��ار ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق وه��م 

ي����ن����ادون ب��ت��ف��وي�����ش جن���ل ال����ق����ذايف ���س��ي��ف 

اإىل  بها  والعبور  البالد  “لقيادة  الإ���س��الم 

ب���ر الأم�������ان«. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��وا���س��ل 

الزنتان،  مدينة  يف  الإ�سالم  �سيف  اعتقال 

ل  ط��راب��ل�����ش،  العا�سمة  م��ن  اجل��ن��وب  اإىل 

يزال الكثريون من اأن�سار القذايف يعقدون 

الآم���������ال ع���ل���ى جن����ل زع���ي���م���ه���م ال����راح����ل، 

ال�سابق  النظام  وعودة  خروجه  وينتظرون 

من خالله.

موسكو تعتبره »استفزازا«.. الجيش األمريكي ينفذ تدريبات على حدود روسيا

األسيرة تسنيم القاضي: تعرضت للشبح والتحقيق المتواصل

الكويت: الطيران »اإلسرائيلي« رغم  اختفائها.. ليبيون يواصلون االحتفال بذكرى »دولة« القذافي 
لن يمر بأجوائنا

 تعزيزا للمصالحة الوطنية.. مادورو 
يعفو عن مئة معارض
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اأول رح��ل��ة ط���ريان من  ان��ط��الق  م��ع 

“تل اأبيب” اإىل الإمارات الثنني، اأكدت 
ال��ط��ريان  اأن  كويتية  حكومية  م�����س��ادر 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ل����ن مي����ر اإط�����الق�����اً ع��رب 

دول��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الكويتية  الأج����واء 

�لإمار�ت.

ون��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة ال��ق��ب�����ش ال��ك��وي��ت��ي��ة 

يف ع��دده��ا ال�����س��ادر ام�����ش ال��ث��الث��اء عن 

امل�سادر القول اإن اخلط املالحي اجلوي 

الإم��ارات  اإىل  اإ�سرائيل  من  ُد�سن  ال��ذي 

ل مير بالطريق اجلوي للبالد، بل من 

ط��ري��ق اآخ���ر ب��ع��ي��د ع��ن ال��ك��وي��ت مت��ام��اً، 

ال�سماح  اإمكان  حول  ي�ساع  ما  اأن  مبّينة 

الأج��واء  عرب  اإ�سرائيلية  طائرات  بعبور 

الكويتية للو�سول اإىل الإمارات عار من 

وتف�سياًل. ال�سحة جملة 

مبا�سرة  جت��اري��ة  رح��ل��ة  اأول  ود���س��ن��ت 

اول  والإمارات قبيل ظهر  اإ�سرائيل  بني 

جوريون”  “بن  م��ط��ار  م���ن  �أم�������س  م���ن 

الدويل قرب تل اأبيب، وعلى متنها وفد 

م�ست�سار  ي��راأ���س��ه  اإ�سرائيلي   ���� اأم��ري��ك��ي 

البيت الأبي�ش جاريد كو�سرن.

ال��ع��ا���س��م��ة  ال����ط����ائ����رة يف  وه���ب���ط���ت 

دخ���ول  اأول  يف  ظ���ب���ي،  اأب�����و  الإم���ارات���ي���ة 

 13 ال�������ذي ج�����رى يف  ل���الت���ف���اق  ع���م���ل���ي 

اإ���س��رائ��ي��ل والإم������ارات  ب���ني  امل��ا���س��ي  اآب 

ال��ع��الق��ات  لتطبيع  اأم��ري��ك��ي��ة  ب��و���س��اط��ة 

اأول  ب��ذل��ك  الإم������ارات  لت�سبح  ب��ي��ن��ه��م��ا، 

تقوم  عربية  دولة  وثالث  خليجية  دولة 

اإ�سرائيل. بتطبيع عالقاتها مع 
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نيكول�ش  الفنزويلي  الرئي�ش  اأ���س��در 

اأك��ر من مئة معار�ش،  م��ادورو عفواً عن 

بينهم نّواب وم�ساعدون مقّربون من زعيم 

“بهدف  وذل���ك  غ��واي��دو،  خ���وان  املعار�سة 

ما  بح�سب  الوطنّية”،  امل�ساحلة  تعزيز 

اأعلن وزير الّت�سال خورخي رودريغيز.

وق����راأ رودري��غ��ي��ز لئ��ح��ة م��ن الأ���س��م��اء 

خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ب��ّث��ه ال��ت��ل��ف��زي��ون 

اأدن���اه  “املذكورين  اإّن  ق��ائ��اًل:  ال��ر���س��م��ي، 

الالئحة  وت�سّم  رئا�سّياً«.  عفواً  مُيَنحون 

امل��وؤّل��ف��ة م��ن 110 اأ���س��م��اء، روب��رت��و ماريرو 

مكتبه،  وم��دي��ر  لغوايدو  الأمي���ن  ال�ساعد 

يف  “الإرهاب” و�ُسجن  بتهمة  اعُتقل  وقد 

اآذار 2019 بعد �سهرين من اإعالن غوايدو 

كما  بالوكالة.  للجمهورية  رئي�ساً  نف�سه 

�سمل العفو كاًل من رينزو برييتو وجيلرب 

��ني  ك����ارو ال��ن��ائ��َب��ني امل�����س��ج��ون��ني وامل��ع��ار���سَ

ب�سّدة ملادورو.

حتى  �ساعات  ب�سع  اإل  هي  ما  وبالفعل 

وكارو،  وبرييتو  ماريرو  ال�سلطات  اأطلقت 

ال�������س���اع���د الأمي�������ن ل���غ���واي���دو وال��ن��ائ��ب��ني 

املعار�سة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�سب  امل��ع��ار���س��ني، 

ووكالء الدفاع عن القياديني الثالثة.

وق����ال امل��ح��ام��ي خ��وي��ل غ��ار���س��ي��ا وك��ي��ل 

بدورها  “روبرتو ماريرو حّر«.  اإّن  الدفاع 

اإّن  ق���ال���ت امل��ح��ام��ي��ة ����س���ان���درا ف��ل��وري�����ش 

“اأطلق  وك���ارو  برييتو  النائبني  موكليها 

�سراحهما” اأي�ساً.

اأ�سهر  وتاأتي خطوة مادورو قبل ثالثة 

 6 امل��ق��ّررة يف  الت�سريعّية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن 

واأح��زاب  غ��واي��دو  دع��ا  والتي  الأول  كانون 

اأّن  م��ع��ت��ربي��ن  مقاطعتها،  اإىل  امل��ع��ار���س��ة 

الت�سافية  ال�سلطات  جانب  م��ن  تنظيمها 

ك��ّل  يف  “للتزوير”  ع��ر���س��ة  ���س��ي��ج��ع��ل��ه��ا 

الأحوال.

وب��ع�����ش امل�����س��م��ول��ني ب��ال��ع��ف��و ���س��درت 

ب��ح��ّق��ه��م اأح���ك���ام اأو ي��خ�����س��ع��ون مل��الح��ق��ات 

ق�سائية جنائّية، من دون اأن يتّم �سجنهم، 

على غرار هرني رامو�ش األوب، اأحد رموز 

مثل  املنفى،  يف  اآخ���رون  وهناك  املعار�سة. 

النائب لوي�ش فلوريدو.
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على  هلًَعا  حممود  اأم��ل  عائلة  تعي�ش 

م����دار ال�����س��اع��ة م��ع ا���س��ت��م��رار اع���ت���داءات 

“بيت  ق���ري���ة  يف  ع��ل��ي��ه��م  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

���س��ع��ارات  خ���ط  اآخ���ره���ا  ك����ان  �شكاريا”، 

وتخريب  منزلهم  جدران  على  متطرفة 

مركبتهم.

يف امل��رة الأخ����رية، خ��رج طفل اأم��ل ذو 

املنزل،  �ساحة  اإىل  باكًرا  ال�ست  ال�سنوات 

اآثار  روؤيته  بعد  اأن عاد مرعوًبا  وما لبث 

املنزل  ج��دران  على  امل�ستوطنني  اع��ت��داء 

العائلة. ومركبة 

يعي�سون   650 كحال  اأم��ل  عائلة  ح��ال 

من  للعديد  ويتعر�سون  �سكاريا،  بيت  يف 

الت�سييقات والنتهاكات التي تهدف اإىل 

اأر�سهم. ترحيلهم ق�سًرا عن 

�سكاريا”  “بيت  اأو  زكريا  قرية  وتقع 

“غو�ش  م�����س��ت��وط��ن��ات  جت���م���ع  ق���ل���ب  يف 

املواطنني  اأرا�سي  املقام على  عت�سيون”، 

جنوبي بيت حلم جنوبي ال�سفة الغربية 

اأربعة  وت�سم  1967م.  ع��ام  منذ  املحتلة، 

عفانة،  وخ��ل��ة  البلوطة،  “خلة  جتمعات 

بها  ويحيط  �سخيط”،  ووادي  وال�سفا، 

ال��ت��ج��م��ع��ات  اأول  ���س��م��ن  م�����س��ت��وط��ن��ة   12

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��ق��ام��ة ع��ل��ى الأرا����س���ي 

الفل�سطينية.

“ج”،  امل�سنفة  امل��ن��اط��ق  �سمن  وت��ع��د 

وهي مناطق تخ�سع ل�سيطرة الحتالل، 

دومن،   9000 ن���ح���و  م�����س��اح��ت��ه��ا  وت���ب���ل���غ 

لتو�سيع   2000 م��ن��ه��ا  الح���ت���الل  ����س���ادر 

امل�������س���ت���وط���ن���ات امل���ح���ي���ط���ة و�����س����ق ط���رق 

ا�ستيطانية.

اأه������ل  اإن  حم������م������ود،  اأم���������ل  وت������ق������ول 

ال���ق���ري���ة ي��ع��ام��ل��ون م��ع��ام��ل��ة ال���دخ���الء، 

ول ي��ت��وف��ر ل��ه��م اأدن���ى ق��در م��ن احل��ق��وق 

اأن  وت�سيف  الكرمية.  للحياة  الأ�سا�سية 

القرية  ���س��وارع  ي��ج��وب��ون  “امل�ستوطنني 
بكل ثقة واأمن، يف املقابل يعي�ش اأطفايل 

رعب اعتداء اأحدهم كلما طرق الباب اأو 

�سمعنا اأ�سواًتا حول املنزل«.

اعتداء  عقب  قدمها  يف  اأمل  واأ�سيبت 

املاّرة  على  حجارة  واإلقائهم  م�ستوطنني 

وط�����الب امل����دار�����ش، اأث����ن����اء ا���س��ط��ح��اب��ه��ا 

لب��ن��ت��ه��ا م���ن م��در���س��ت��ه��ا. وع�����الوة على 

الحتالل  اآليات  تهدم  امل�ستمر،  العتداء 

امل��واط��ن��ني، ك��ح��ال نعمان  ب��ع�����ش  م��ن��ازل 

اأ���س��ع��د، ال����ذي ه���دم م��ن��زل��ه ب��ن��ف�����س��ه بعد 

 96 مهلة  خ��الل  بهدمه  اإخ��ط��اًرا  ت�سّلمه 

�ساعة يف فرة عيد الأ�سحى.

م�سكن  يف  يعي�ش  اإن���ه  ن��ع��م��ان،  وي��ق��ول 

ب��غ��رف��ت��ني ف��ق��ط م���ع ع��ائ��ل��ت��ه ووال���دي���ه 

ل�سيق  “نظًرا  وي�سيف  جن��ل��ه.  وع��ائ��ل��ة 

امل������ك������ان ا������س�����ط�����ررت ل����ب����ن����اء غ���رف���ت���ني 

اآليات  هدمتهما  ما  و�سرعان  جديدتني، 

الح���ت���الل«. وي�����س��دد ع��ل��ى اأن حم���اولت 

الح���ت���الل ل��دف��ع��ه مل���غ���ادرة ال���ق���ري���ة لن 

جت���دي ن��ف��ًع��ا، م���وؤك���ًدا ن��ي��ت��ه اإع�����ادة ب��ن��اء 

كان   1967 “عام  ويتابع  امل��ه��دوم.  منزله 

جدي يبني، يف حني كان النا�ش يغادرون 

القرية. لن اأرحل«.

ويوا�سل جنود الحتالل وامل�ستوطنني 

ال���ق���ري���ة �سمن  اأه�����ايل  ال��ت�����س��ي��ي��ق ع��ل��ى 

عليهم  على  لل�سغط  ممنهجة  �سيا�سات 

ل��رح��ي��ل��ه��م ق�������س���راً. ىوي����ق����ول رئ��ي�����ش 

اهلل،  عطا  حممد  القرية  ق��روي  جمل�ش 

م��ن��ازل  ب��رم��ي��م  ي�سمح  ل  الح��ت��الل  اإن 

وال�سفيح،  ال��ط��وب  م��ن  امل��ب��ن��ي��ة  ال��ق��ري��ة 

اأي  وي��ح��ظ��ر  ج���دي���د  م��ب��ن��ى  اأي  وي���ه���دم 

عدم  بحجة  املوجودة  املنازل  اإىل  اإ�سافة 

م��ن��ازل  معظم  اأن  وي��و���س��ح  ال��رخ��ي�����ش. 

�سكنيتني  غ��رف��ت��ني  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ق��ري��ة 

ف����ق����ط، وت���ق���ط���ن���ه���ا اأك�������ر م�����ن ع���ائ���ل���ة، 

ب���ع���دد اأف������راد ي�����راوح ب���ني خ��م�����س��ة و10 

ال��ق��ري��ة تفتقر  اأن  امل��ن��زل. وي��وؤك��د  داخ���ل 

طريقة  ي��وج��د  ول  العامة  للموا�سالت 

للتنقل اإل من خالل ال�سيارات اخلا�سة، 

وحتتوي  �سحي.  م��رف��ق  اأي  متتلك  ول 

ال��ق��ري��ة ع��ل��ى م��در���س��ة اأ���س��ا���س��ي��ة واح���دة، 

م��دار���ش  اإىل  ل��ل��ذه��اب  الطلبة  وي�سطر 

مما  تعليمهم،  لإمت����ام  خ��ارج��ه��ا  ث��ان��وي��ة 

يعر�سهم خلطر عبور دوار “عت�سيون«.

عبور  مي��ن��ع  الح���ت���الل  “اأن  وي��و���س��ح 

امل�������س���اة ع���ل���ى ذل�����ك ال���������س����ارع، م����ا ي��ه��دد 

احلافلة  تعطلت  ح���ال  يف  الطلبة  ح��ي��اة 

مركبة  ت�سعفهم  ومل  لنقلهم،  املخ�س�سة 

كما  ال���ق���ري���ة«.  اإىل  لإع���ادت���ه���م  خ��ا���س��ة 

�سلطات  اأوقفت  م�سجد  القرية  يف  يوجد 

الح��ت��الل اإمت����ام ب��ن��اء م��ئ��ذن��ت��ه، ومنعت 

امل�ستوطنني  ���س��ك��وى  ب�سبب  ف��ي��ه  الأذان 

اأن  ويلفت  �سوته.  من  انزعاجهم  بزعم 

اأج��رب  ال��ق��ري��ة،  يف  البناء  الح��ت��الل  منع 

الكثري من اأهلها على مغادرتها بحثاً عن 

�ساب  اأي  اأن  مو�سًحا  لل�سكن،  اآمن  مكان 

ي��ري��د ال����زواج ي��ك��ون اأم����ام خ��ي��اري��ن، اإم��ا 

�سطح  على  عري�ش  يف  العي�ش  اأو  الرحيل 

ت�سييقات  اأن  وي��و���س��ح  ع��ائ��ل��ت��ه.  م��ن��زل 

الح���ت���الل ل ت��ت��وق��ف ع��ل��ى م��ن��ع ال��ب��ن��اء 

والرميم، بل تتعداها اإىل العتداء على 

الأ���س��ج��ار  وتقطيع  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل 

طالب  على  والع��ت��داء  امل�ستوطنني،  من 

اأو عودتهم،  ذه��اب��ه��م  ط��ري��ق  امل��دار���ش يف 

النارية على  والأل��ع��اب  احل��ج��ارة  واإل��ق��اء 

���س��ع��ارات عن�سرية  وخ���ط  ل��ي��اًل،  امل��ن��ازل 

على ممتلكات املواطنني ومنازلهم.

قرية »بيت سكاريا«.. شوكة في حلق االستيطان
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الـريـا�ضي

الدوحة - وكاالت

ي����وا�����ص����ل اجل����ي����ل امل����ب����ه����ر، ب���رن���ام���ج 

العليا  اللجنة  يف  االجتماعية  امل�صوؤولية 

ج��ل�����ص��ات��ه  ���ص��ل�����ص��ل��ة  واالإرث،  ل��ل��م�����ص��اري��ع 

ح�صاب @ ع����ر  امل���ب���ا����ص���رة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

ه��ذا  اإن�����ص��ت��غ��رام  GA4Good على 
روم��ا  ن���ادي  جن��م��ة  با�صت�صافة  االأ���ص��ب��وع 

لل�صيدات،  القدم  لكرة  ومنتخب جامايكا 

األ��ي�����ص��ون ���ص��واب��ي، يف ل��ق��اء ح�����ص��ري ي��وم 

الرابعة ع�صراً  عند  �صبتمر،   2 االأربعاء، 

اإىل  ان�صمامها  الدوحة. وقبيل  بتوقيت 

2٠١٨، لعبت  نادي روما االإيطايل يف عام 

2٣ عاماً، بني  العمر  البالغة من  األي�صون 

اأحد  اإف فجاردابيجد،  نادي كيه  �صفوف 

اأي�����ص��ل��ن��دا، و���ص��ارك��ت م��ع منتخب  اأن���دي���ة 

لل�صيدات  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  بالدها 

2٠١٩ التي ا�صت�صافتها فرن�صا. و�صيتناول 

اللقاء عدداً من املو�صوعات الهامة وعلى 

والعدالة  اجلن�صني  ب��ني  امل�����ص��اواة  راأ���ص��ه��ا 

االجتماعية ودور املراأة يف عامل الريا�صة 

القدم. وتعليقاً  ك���رة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م��ع 

ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال��ن��ج��م��ة اجل��ام��اي��ك��ي��ة، 

اإدارة  م����دي����رة  امل����ه����ن����دي،  م������وزة  ق���ال���ت 

ال��ت�����ص��وي��ق واالت�����ص��ال يف اجل��ي��ل امل��ب��ه��ر: 

األي�صون  بالنجمة  ن��رح��ب  اأن  “ي�صعدنا 
�صوابي، العبة نادي روما االإيطايل، اأحد 

ممّيز  ح�صري  لقاء  يف  ال�صريكة،  اأنديتنا 

التفاعلية  املبهر  اجل��ي��ل  جل�صات  �صمن 

اإن�صتغرام.« واأ�صافت  ع���ر  امل���ب���ا����ص���رة 

وواع��دة  �صابة  العبة  “األي�صون  املهندي: 

وهي اأي�صاً من الداعمات لق�صية امل�صاواة 

قيم  م��ع  يتوافق  م��ا  وه��و  اجلن�صني،  ب��ني 

اجليل املبهر. لقد حققت األي�صون الكثري 

متّيزها  على  ت�صهد  التي  االإجن���ازات  من 

حًقا  امل��ف��ي��د  م��ن  �صيكون  ل��ذا  وجن��اح��ه��ا؛ 

كرة  مع  رحلتها  تفا�صيل  اإىل  ن�صتمع  اأن 

ملهمة  ن�صائح  من  �صتقدمه  وما  القدم، 

احراف  اإىل  يتطلعن  الالتي  للمتابعات 

الريا�صة  ع���امل  وال��ن��ج��اح يف  ال��ق��دم  ك���رة 

وغريها من جماالت احلياة .

01

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكروين

 النجمة سوابي ضيفة جلسات الجيل المبهر

 مرجان جديد فريق معان

 االصابة تبعد السعيد عن موقعة الزمالك

 صيانة ملعب الحسن شارفت على النهاية

االنباط - عمان

ام�����س  م����ع����ان  ن�������ادي  اإدارة  ت���ع���اق���دت 

�صعيد  ال������دويل  ال���الع���ب  م���ع  ال���ث���الث���اء، 

م����رج����ان ل��ي��م��ث��ل ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم يف 

وبطولة  امل��ح��رف��ني  دوري  اإي���اب  مرحلة 

ك����اأ�����س االأردن. وك���������������ان م����رج����ان ان��ت��ق��ل 

اإىل  ال��وح��دات  من  احل��ايل،  املو�صم  بداية 

ال��ف��ي�����ص��ل��ي ل��ك��ن ���ص��رع��ان م��ا ف�����ص��خ ع��ق��ده 

مرجان  معان  نادي  االأخري.  وفاو�س  مع 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ط��الق ب��ط��ول��ة ال���دوري 

ل��ت�����ص��ج��ي��ل��ه ب��ك�����ص��وف��ات ال���ف���ري���ق ك��الع��ب 

ا�صم  �صطب  ب��ع��دم  ا���ص��ط��دم  اأن���ه  اإال  ه���او، 

الالعب من ك�صوفات الفي�صلي رغم ف�صخ 

ال��الع��ب��ني  م���ن  م���رج���ان  عقده. ويعتر 

امل��ن��ت��خ��ب االأردين  امل��م��ي��زي��ن، ح��ي��ث م��ث��ل 

ل�صنوات طويلة واحرف يف الكويت ولعب 

لعدة اأندية حملية كالرمثا والعربي.

االنباط - عمان

�صارفت اعمال ال�صيانة التي تقوم بها 

ادارة مدينة احل�صن يف اربد على ار�صية 

النهاية  على  الرئي�صي  القدم  كرة  ملعب 

اخل��راب  ا�صابها  ال��ت��ي  ار�صيته  ملعاجلة 

م����وؤخ����را وظ���ه���ر ذل����ك خ����الل م��ب��اري��ات 

ع��ل��ي��ه  اق��ي��م��ت  ال���ت���ي  امل���ح���رف���ني  دوري 

مباريات  ال�صتقبال  موؤهاًل  ي�صبح  حتى 

االأردين  االحت���اد  الدوري  وقام  بطولة 

من  ع��دد  بنقل  املا�صيتني  اجل��ول��ت��ني  يف 

امل���ب���اري���ات م���ن م��ل��ع��ب احل�����ص��ن يف اإرب����د 

عمان،  العا�صمة  يف  اأخ��رى  مالعب  اإىل 

لتحرم بع�س الفرق من خو�س املباريات 

ال��ب��ي��ت��ي��ة يف اأر����ص���ه���ا.وق���د ي��ك��ون ل��ق��رار 

بطولة  بتاأجيل  االأخري  االأردين  االحتاد 

ال����دوري مل���دة اأ���ص��ب��وع��ني ب��ع��د ت��ع��ر���س ٨ 

الفي�صلي لالإ�صابة بكورونا،  اأع�صاء  من 

فرة  ا�صتثمار  يف  تتمثل  وح��ي��دة  ف��ائ��دة 

احل�صن،  �صتاد  اأر�صية  مبعاجلة  التوقف 

بحيث يكون موؤهاًل ال�صت�صافة املباريات 

خالل املرحلة املقبلة.

االنباط - عمان

زي��اد  امل��وؤق��ت��ه  االداري����ة  الهيئة  ع�صو  او���ص��ح 

���ص��ل��ب��اي��ة ان جم���م���وع ال���ت���رع���ات ال���ت���ي دخ��ل��ت 

دينار  الف   4٠ بلغت  اليوم  النادي حتى  �صندوق 

�صلباية  حكومي. وبني  دع��م  دينار  7االف  منها 

يبحث  �صخ�س  الي  مفتوحة  ال��ن��ادي  اأب���واب  ان 

والتي  النادي  خلزينة  امل��ايل  الدعم  تقدمي  عن 

ت��ع��اين ك��ب��اق��ي االن��دي��ة ج���راء ت��اأث��ره��ا بجائحة 

الع�صب  امل�صتجد والذي �صرب  فايرو�س كورونا 

ال��ري��ا���ص��ي م���وؤخ���را واث����ر ���ص��ل��ب��ا ع��ل��ى امل��داخ��ي��ل 

يكر  “لطاملا  �صلباية:  للنادي. وا�صاف  املالية 

نادي الوحدات باأبنائه االوفياء وهذه دعوة لكل 

الع�صق  حالة  يرجم  ان  للنادي  وعا�صق  حمب 

ل��ه ف�صل على  ال��ن��ادي  اف��ع��ال ذل��ك ان  ه��ذه اىل 

اجلميع”. اجلدير ذكره ان نادي الوحدات طرح 

موؤخرا يف اال�صواق بطاقات دعم وانتماء بقيمة 

الدعم  باب  فتحه  اىل  ا�صافة  دينار؛  ١٠و2٠  ٣و 

بحثت  اخرى  جهة  املايل. من  املدير  خالل  من 

م. م�صطفى  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  جل��ن��ة 

خالل  م��ن  ال��وح��دات  جماهري  ورواب���ط  عطية، 

�صابط ارتباط اجلماهري لدى النادي خري ابو 

القادر  عبد  ال��ن��ادي  �صر  اأم��ني  وبح�صور  رج��ب، 

اأب��ون�����ص��رة، ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز دع���م خ��زي��ن��ة ال��ن��ادي، 

وانتماء”،  “دعم  لتذاكر  اكرث  ب�صكل  والرويج 

بهدف دعم خزينة النادي، يف ظل االأزمة املالية 

املجتمعون  وق���دم  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  وت��داع��ي��ات 

النادي  لتحفيز حمبي   ، املقرحات  العديد من 

وجماهريه العري�صة لدعم خزينته املالية.

الريا�ض - وكاالت

دخ��ل اأح���د االأن��دي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ك��رى 

م�صعود  االأمل���اين  ال��دويل  م��ع  مفاو�صات  يف 

الثقيل،  العيار  م��ن  �صفقة  الإجن��از  اأوزي���ل، 

رمب�����ا ����ص���ت���ك���ون االأب��������رز خ�����الل امل���ريك���ات���و 

ال�������ص���ي���ف���ي احل����������ايل، ب���امل���م���ل���ك���ة. ووف���ق���ا 

 ، كية لر ا  ”F a n a t i k « ل�صحيفة 

ف�����������اإن ن�����������ادي ال����ن���������ص����ر دخ���������ل ب������ق������وة يف 

م������ف������او�������ص������ات ل�����������ص�����م جن��������م اآر�������ص������ن������ال 

 االإجن���ل���ي���زي، ���ص��اح��ب االأ����ص���ول ال��رك��ي��ة.

���ا ق��ي��م��ت��ه  وق�����دم م�������ص���وؤول���و ال��ن�����ص��ر ع���ر����صً

الإمت����ام  ���ص��ن��وي  ك���رات���ب  دوالر  م��ل��ي��ون   2٠

تقارير  وح�صب  اأوزي��ل  اأن  خا�صة  ال�صفقة، 

ح�صابات  خ��ارج  اأ�صبح  اإجنليزية،  �صحفية 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي، الآر����ص���ن���ال م��ي��ك��ي��ل اأرت��ي��ت��ا.

وقالت ال�صحيفة اإن م�صوؤويل الن�صر اأكدوا 

اإمكانية  ع��ل��ى  مبدئيا  م��واف��ق��ت��ه��م  ل��الع��ب 

يكمل  اأن  اأراد  اإذا  ع��ام  بعد  للنادي  انتقاله 

ينتظرون  بينما  اآر�صنال،  يف  املقبل،  املو�صم 

اأوزيل مبوا�صلة  النهائي.ورغم مت�صك  رده 

اأن تقارير �صحفية  اإال  اآر�صنال  م�صواره مع 

با�صاك  ون���ادي  ال��الع��ب  ب��ني  ربطت  غربية 

الركي.وزعمت Fanatik اأن  ���ص��ه��ري 

املهتمني  اأ�صد  من  الركي  فرنبخ�صة  نادي 

ال��ع��رو���س  ج��ان��ب  اإىل  اأي�����ص��ا،  اأوزي����ل  ب�صم 

ال��رك��ي��ة وال�����ص��ي��ن��ي��ة وال��ق��ط��ري��ة امل��ق��دم��ة 

ل�صمه.

بر�شلونة - وكاالت

النجم  بر�صلونة،  العبي  بع�س  طالب 

البار�صا،  ليونيل مي�صي، قائد  االأرجنتيني 

ب��ال��ب��ق��اء ���ص��م��ن ���ص��ف��وف ال��ب��ل��وج��ران��ا يف 

الفرة املقبلة، على خلفية االأزمة النا�صئة 

مي�صي  ناديه. وقدم  واإدارة  ال��الع��ب  ب��ني 

طلًبا الإدارة بر�صلونة، للرحيل عن الفريق 

خالل فرة االنتقاالت ال�صيفية احلالية، 

ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإدارة  ت��ع��م��ل  ب��ي��ن��م��ا 

جديًدا. وبح�صب  ع��ق��ًدا  ومنحه  االأج���واء 

الثنائي  ف��اإن  �صبورت�س”،  “�صكاي  �صبكة 

ل��وي�����س ���ص��واري��ز واأرت������ورو ف���ي���دال، الع��ب��ا 

ب���ر����ص���ل���ون���ة، ط���ال���ب���ا م��ي�����ص��ي ب���ال���ب���ق���اء يف 

م�صتقبلهما  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  ب��ر���ص��ل��ون��ة، 

الهولندي  ال��ن��ادي.وك��ان  غ��ري وا���ص��ح م��ع 

رون����ال����د ك���وم���ان امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

ب�صرورة  وفيدال  �صواريز  اأبلغ  لر�صلونة، 

بعد خروجهم من  ناٍد جديد،  البحث عن 

اأن هناك  خططه للمو�صم املقبل.واأ�صافت 

على  �صيطرت  ال��ت��ام��ة  ال�صمت  م��ن  ح��ال��ة 

معظم العبي بر�صلونة فيما يتعلق بو�صع 

مي�صي، با�صتثناء الثنائي �صواريز وفيدال.

ال��ت��زم��وا  ال���الع���ب���ني  اأن ج��م��ي��ع  وت���اب���ع���ت 

ب��ال��ه��دوء وال�����ص��م��ت، مب���ن ف��ي��ه��م اأول��ئ��ك 

واملقربة  الداخلية  الدائرة  يف  امل��وج��ودون 

و�صريجيو  بيكيه  ج���ريارد  م��ث��ل  ل��ي��و،  م��ن 

مي�صي  والد  خورخي  اأن  بو�صكيت�س.يذكر 

مع  يلتقي  اأن  املتوقع  من  اأعماله  ووكيل 

اإدارة بر�صلونة، خالل اجتماع �صُيعقد غًدا 

النجم  م�صتقبل  وح�صم  ملناق�صة  االأربعاء، 

االأرجنتيني.

الغياب  مي�صي،  وا�صل  اخرى  جهة  من 

عن تدريبات فريقه التح�صريية من اأجل 

الر�صمي  احل�صاب  اجلديد. وذكر  املو�صم 

م��ي�����ص��ي  اأن  لرنامج »الت�صريجنيتو«، 

لليوم  بر�صلونة،  مران  عن  الغياب  وا�صل 

الثاين على التوايل، بعدما غاب عن مران 

عن  ا  اأي�صً غ��اب  ق��د  مي�صي  االأم�س. وكان 

الفريق  اأجراها  التي  الطبية  الفحو�صات 

�صمن اخ��ت��ب��ارات ف��ريو���س ك��ورون��ا االأح��د 

املا�صي .

 تبرعات مجزية لنادي الوحدات

 أوزيل على رادار النصر السعودي

 نجوم برشلونه يطالبون ببقاء ميسي

كما يقال تعزيزا ملكانته وعبقرية فكره .. يحق لل�صاعر ما ال يحق لغريه 

لغريه  ي��ح��ق  ال  م��ا  مي�صي  للنجم  ي��ح��ق  ن��ق��ول  ال��ري��ا���ص��ي��ني  مع�صر  ..ف��اأن��ن��ا 

تعزيزا لعبقرية فنه و�صحره وجنوميته .. وتقديرا ملكانته العالية يف نفو�س 

اجلماهري يف كل انحاء العامل  ..وم�صواره االثري وامل�صرف مع فريقه العريق 

بر�صلونة ..الذي خا�س معه كل مناف�صاته وحقق من البطوالت واالجنازات 

واالهداف واالرقام واالعجاز .. ما مل يحققه اي العب يف تاريخ هذا النادي 

التي  القيا�صية  االرق����ام  ك��ل  مالم�صة  غ��ريه  ع��ل��ى  ي�صعب  ..ب��ح��ي��ث  ال��ع��ري��ق 

يف  الع��ب��ا  ق�صاها  ال��ت��ي  ع��ام��ا  الع�صرين  خ��الل  ال�صاحر  النجم  ه��ذا  �صجلها 

�صفوف الفريق اال�صباين الكبري ..

ال�صدمة التي ا�صابت ع�صاق الفريق الكاتالوين حلظة �صماع االخبار التي 

حتدثت عن الرحيل املتوقع لنجمهم الرائع اىل الفريق االجنليزي مان�ص�صر 

الطوال  ال�صنني  تعاي�صوا خالل  ان  ..كانت مررة ال بل م�صروعة بعد  �صيتي 

عقولهم  ..وف��ن  وال�صعادة  البهجة  نفو�صهم  اىل  ادخ��ل  جنم  ..م��ع  املا�صية 

باالداء الذي يرقي اىل م�صتوى ال�صحر واالعجاز ..بحيث مل يناف�صه �صوى 

كري�صتانو  ال��دائ��م  مناف�صه  ومنهم  امل�صتديرة  ال�صاحرة  جن��وم  م��ن  القليل 

رونالدو ..ال �صيما وان كل االجنازات الكبرية التي حققها بر�صلونة ارتبطت 

ب�صكل كبري باالبداع الذي قدمه النجم اال�صطورة مي�صي ..

غري ان ح�صابات الالعب تختلف يف كثري من املواقف عن ح�صابات ع�صاقه .. 

امل�صالح االخرى ومنها م�صلحة  ال�صخ�صية على كل  بحيث تتقدم  م�صلحته 

الذي وجد  مي�صي  النجم  مع  ما ح�صل متاما  ..وهذا  احلال  بطبيعة  فريقه 

ان بقائه مع بر�صلونة يف الفرة املقبلة ..قد ال يغري من واقع احلال بعد ان 

ج�صدته   .. االداء  و�صعف  والراجع  التخبط  من  مرحلة  اىل  الفريق  و�صل 

على ار�س الواقع اخل�صارة الكارثية التي تلقاها امام بايرن ميونيخ االملاين 

..ما ر�صخ القناعة لديه ان وجوده يف الفرة القادمة ال يخدم ابدا طموحاته 

على  وال�صيطرة  والقابه  بارقامه  االحتفاظ  مبوا�صلة  املتمثلة  ال�صخ�صية 

دوري  ..اىل جانب حتقيق لقب  �صت مرات  والذي خطفه  اف�صل العب  لقب 

ان يفعله االن مع بر�صلونة  اوروب��ا وهو ما ال ميكن من وجهة نظره  ابطال 

!!..

اماله  حتقق  يراها  التي  القادمة  وجهته  اىل  بر�صلونة  مي�صي  يغادر  قد 

وطموحاته فيما تبقى لديه من عطاء ..وقد يعيد النظر يف تفكريه ويوا�صل 

م�صواره مع فريقه الذي احب ..ال �صيما وان حجم ال�صغوط التي يواجهها 

من �صاأنها ان تعيد برجمة افكاره نحو البقاء وحتقيق ما يطمح اليه ..لكن 

املرر  مننحه  وان  فعله  ما  نتقبل  ان  ال�صاحر  ه��ذا  ع�صاق  علينا  املح�صلة  يف 

قيا�صا لكل ما قدمه يف م�صرية عطاء م�صرفة ..ويف النهاية يحق ملي�صي ما ال 

يحق لغريه ..!!

عوني فريج

 ميسي .. يحق للشاعر !

القاهرة - وكاالت

اأ���ص��ب��ح ع��ب��د اهلل ال�����ص��ع��ي��د جن���م ب���ريام���ي���دز، م���ه���دداً ب��ال��غ��ي��اب 

ع���ن م����ب����اراة ف��ري��ق��ه ال���ق���ادم���ة اأم������ام ن�����ادي ال���زم���ال���ك، امل��ق��رر 

اإق����ام����ت����ه����ا م���������ص����اء اخل���م���ي�������س امل����ق����ب����ل، ب����اجل����ول����ة ال����راب����ع����ة 

 وال���ع�������ص���ري���ن م����ن ع���م���ر م�����ص��اب��ق��ة ال��������دوري امل�������ص���ري امل���م���ت���از.

زالت  ما  ال�صعيد  برياميدز”معاناة  بنادي  مطلع  م�صدر  وق��ال 

ال��ي��وم  �صيخ�صع  وال��الع��ب  اخل��ل��ف��ي��ة،  الع�صلة  اآالم  م��ن  ق��ائ��م��ة 

الزمالك«. واأو�صح  ل��ق��اء  يف  م�����ص��ارك��ت��ه  حل�صم  ج��دي��دة  الأ���ص��ع��ة 

الزمالك  م��ب��اراة  عن  ال�صعيد  اهلل  عبد  غياب  فر�س  اأن  امل�صدر 

ب�صكل  يتخل�س  مل  املخ�صرم  الالعب  اأن  خا�صة  كبرية،  �صتكون 

تام من اإ�صابته.



الريا�ضي
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 فيدال ينهي االرتباط بالبرشا

 الهداف جوميز.. الهالل ينسيك الماضي

 أوساكا تبدأ المشوار بنجاح

 جولة نارية للدوري 
المصري

القاهرة - وكاالت

�صيكون ع�صاق ال��دوري امل�صري، على موعد 

م��ع جولة ن��اري��ة تنطلق ال��ي��وم الأرب��ع��اء، وعلى 

م����دار 3 اأي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة، ل��ك��ن الأن���ظ���ار �صتتجه 

لل�صدام امل��ث��ر ب��ن ال��زم��ال��ك وب��رام��ي��دز غد 

اخل��م��ي�����س ب�����ص��ت��اد ال���دف���اع اجل�����وي، يف معركة 

الزمالك  الو�صافة. ويت�صاوى  ب�صراع  مهمة 

وبراميدز يف ر�صيد النقاط )45( لكل فريق يف 

تقا�صم للمركز الثاين خلف الأهلي الذي يغرد 

اإ�صدار  مت  الزمالك  لكن  ال�صدارة،  يف  منفرًدا 

عقوبة �صده بخ�صم 3 نقاط يف نهاية الدوري، 

الأول. موقعة  بالدور  الأهلي  لقاء  عن  لغيابه 

لتثبيت  مهمة  �صتكون  وب��رام��ي��دز  ال��زم��ال��ك 

اأق��دام الفريق الفائز يف مقعد الو�صافة ولكنها 

ا مواجهة ثاأرية لبراميدز �صاحب الأر�س،  اأي�صً

رد  دون  بثنائية  الأول  ال��دور  لقاء  بعدما خ�صر 

كاأ�س  ال�صابق يف نهائي  اللقاء  بخالف خ�صارته 

م�صر بثالثية نظيفة.الزمالك ح�صل على دفعة 

معنوية عقب الفوز الأخر على اإنبي لتعوي�س 

خ�صارته اأمام املقاولون العرب، وي�صتعيد الأبي�س 

جهود قائده حممود �صيكابال بعد نهاية اإيقافه 

ملدة 8 مباريات على خلفية اأحداث مباراة ال�صوبر 

اأمام الأهلي. الأهلي بدوره يبحث عن  امل�صري 

ال����دوري،  ف���وز ج��دي��د يقربه م��ن حتقيق لقب 

حن ي�صت�صيف وادي دجلة يوم اجلمعة املقبل 

ب�صتاد القاهرة. وا�صتعاد الفريق الأحمر، توازنه 

على  بانت�صارين  الزمالك،  اأم��ام  اخل�صارة  بعد 

ح�صاب اجلونة وامل�صري البور�صعيدي. ويفتقد 

الأه���ل���ي ج��ه��ود ع��م��رو ال�����ص��ول��ي��ة ال����ذي ان�صم 

لقائمة امل�صابن بجانب علي معلول لالإيقاف، 

بينما يعود املايل األيو دياجن بعدما غاب عن لقاء 

موا�صلة  عن  دجلة  لالإيقاف. ويبحث  امل�صري 

عرو�صه القوية مع مدربه اليوناين نيكودميو�س 

بابافا�صيلو، الذي مل يخ�صر خالل 5 مواجهات 

بعد ا�صتكمال الدوري وح�صد 3 انت�صارات ليحتل 

الفريق، املركز التا�صع، مع تاألق لفت ملهاجمه 

الدويل مروان حمدي، واإن كان فريقه �صيفتقد 

لالإيقاف. وع��م��رو �صالح  ع��م��ران  رج��ب   جهود 

و���ص��ي��ك��ون ع��ل��ي م��اه��ر امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

ل��ل��م�����ص��ري، ع��ل��ى م��وع��د م���ع ان��ط��الق��ة �صعبة 

اأم��اًل يف  العرب  املقاولون  يواجه  مل�صواره، حن 

اإنقاذ الفريق البور�صعيدي، كما اأن طنطا يبحث 

بعد تغير فني جديد  ان��ط��الق��ة ج��دي��دة  ع��ن 

بتعين اأحمد �صامي مدرباً للفريق، و�صيلعب �صد 

و�صعبة. قوية  مواجهة  يف  ال�صكندري   الحت��اد 

اأم���ام  امل��ري��رة  بخ�صارته  اجل��ري��ح  الإ�صماعيلي 

الحتاد، �صيكون على موعد مع مواجهة �صعبة 

اإيهاب جالل الذي  اأم��ام املقا�صة بقيادة مدربه 

كان على و�صك الرحيل خلالف مع الإدارة وبعد 

املقا�صة  امل�صري، لكن رئي�س  تلقيه عر�س من 

ال���ل���واء حم��م��د ع��ب��د ال�����ص��الم اأن���ه���ى اخل����الف.

م��واج��ه��ة ط��الئ��ع اجل��ي�����س م��ع اأ����ص���وان �صيكون 

الفريقن من  الندية يف ظل خم��اوف  �صعارها 

اإنبي  يلتقي  كما  الهبوط،  منطقة  يف  ال��دخ��ول 

مناف�صه اجلونة، وهو نف�س حال مواجهة نادي 

م�صر �صد حر�س احل��دود، ويلعب �صموحة مع 

الإنتاج احلربي.

روما - وكاالت

موقف  ع��ن  اإي��ط��ايل،  �صحفي  تقرير  ك�صف 

بر�صلونة،  و�صط  جنم  فيدال،  اأرت���ورو  الت�صيلي 

اإن���ر م��ي��الن، للتعاقد معه خالل  م��ن ع��ر���س 

ف���رة الن��ت��ق��الت ال�صيفية احل��ال��ي��ة. وذك���رت 

فيدال  اأن  �صبورت”  ديللو  “لجازيتا  �صحيفة 

قال نعم لإنر ميالن، م�صرة اإىل اأن الالعب 

�صيوقع على عقد مع النراتزوري ملدة مو�صمن. 

على  �صيح�صل  الت�صيلي  ال��الع��ب  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ي��ورو �صايف كراتب �صنوي يف املو�صم  6 مالين 

الواحد يف اإنر ميالن. وقالت ال�صحيفة “رغم 

خروج فيدال من خطط املدرب اجلديد كومان، 

الالعب جماًنا،  بر�صلونة يرف�س رحيل  اأن  اإل 

الأم���وال من وراء  وينوي احل�صول على بع�س 

اإب��رام �صفقات جديدة”.  رحيله ل�صتثمارها يف 

وخ��ت��م��ت ب����اأن ع��ق��د ف���ي���دال ي��ن�����س ع��ل��ى وج���ود 

�صرط جزائي بقيمة 20 مليون ي��ورو، مو�صحة 

اأن بر�صلونة �صيكون على ا�صتعداد خلف�س املبلغ، 

لكنه ل��ن يقبل ب���اأي ح���ال م��ن الأح�����وال رحيل 

الت�صيلي باملجان.

الريا�ض - وكاالت

اأع�����رب ال��ف��رن�����ص��ي ب��اف��ي��ت��م��ب��ي ج��وم��ي��ز، 

م��ه��اج��م ال��ه��الل ال�����ص��ع��ودي، ع��ن ارت��ي��اح��ه 

وحتقيق  الزعيم  مع  بال�صتمرار  و�صعادته 

برئي�س  عالقته  م��دى  كا�صفا  ال��ب��ط��ولت، 

املهم. وقال  ودوره  ن��اف��ل  ب���ن  ف��ه��د  ن���ادي���ه 

“الدوري  لربنامج  ت�صريحات  يف  جوميز، 

مهم  اأم����ر  ب���ال���دوري  “الفوز  وليد”:  م��ع 

وج����ي����د، وه�����و اأب�������رز اأه����داف����ن����ا يف امل��و���ص��م 

احلايل، وما حدث معنا املو�صم املا�صي كان 

بفارق  ال���دوري  خ�صارتنا  بعد  علينا  �صعبا 

نقطة«. واأ�صاف: “لكن الهالل فريق كبر، 

املو�صم احلايل؛  اأوقات �صعبة يف  ول توجد 

م��رت��اح  واأن���ا  امل��ا���ص��ي،  ين�صيك  ال��ه��الل  لأن 

و���ص��ع��ي��د ل��ل��غ��اي��ة ب��ت��واج��دي يف ه���ذا ال��ن��ادي 

البطولت«. واأ�صار:  بتحقيق  وال�صتمرار 

قوية،  جماعية  روح  ال��ه��الل  يف  “منتلك 
لتجاوز  �صنعوها،  ال�صعوديون  والالعبون 

كل ال�صعوبات، وهذه مبادئ الهالل، لذلك 

ا�صتمررنا يف الفوز وكتابة التاريخ وحتقيق 

“�صنحتفل  الأه�������م«. وزاد:  وه���ذا  الأل���ق���اب 

ب��ل��ق��ب ال����دوري مل���دة 3 اأي����ام، وب��ع��ده��ا ن��ب��داأ 

ن�صعى  التي  الآ�صيوية،  للبطولة  ال�صتعداد 

“عندما  لقبها«. وتابع:  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

ت��ل��ع��ب م��ع ال��ه��الل ف��اأن��ت م��ط��ال��ب ب��ال��ف��وز 

ل��ف��ع��ل  امل���ق���وم���ات  ك���ل  ل���دي���ك  دائ����م����ا؛ لأن 

متطلبة  ال���ه���الل  ج��م��اه��ر  ول���ك���ون  ذل����ك، 

حت�صن  يف  ي�����ص��اع��دون��ن��ا  ولكنهم  وق��ا���ص��ي��ة، 

اأق����وى  وع����دت  م��ع��ي  ذل����ك  وح����دث  الأداء، 

ل�صرب  و�صاأذهب  اليوم  �صعيد  واأنا  ب�صببهم، 

“عالقتي  جماهرنا«. وختم:  مع  القهوة 

قريب  وهو  جيدة،  نافل  بن  فهد  بالرئي�س 

اأم��ر  وه���ذا  امل�����ص��اع��دة  وي��ق��دم  منا كالعبن 

ي��ح��ق��ق  رئ���ي�������س  اأول  ب����اأن����ه  و���ص��ع��ي��د  م���ه���م، 

ولي�س  ع��ام��ا،   20 بعد  الآ���ص��ي��وي��ة  البطولة 

���ص��ه��ال م���ا ف��ع��ل��ه ب���ن ن��اف��ل ب��ت��ج��ه��ي��ز ف��ري��ق 

م�صتقر والتعاقد مع مدرب جيد«.

امريكا - وكاالت

مل ُتظهر نعومي اأو�صاكا اأي عالمات على 

املعاناة من اإ�صابة اأجربتها على الن�صحاب 

امل��ا���ص��ي،  ال�����ص��ب��ت  ي���وم  ن��ه��ائ��ي م�صابقة  م��ن 

مواطنتها  على  ال��ف��وز  قبل  كافحت  لكنها 

و)7-5(   )2-6( دوي،  مي�صاكي  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

بطولة  يف  بنجاح  م�صوارها  لتبداأ  و)2-6(، 

اأو���ص��اك��ا  للتن�س. وعانت  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا 

ال��ف��خ��ذ اخللفية  ع�����ص��الت  اإ���ص��اب��ة يف  م��ن 

وا�صطرت اإىل الن�صحاب من نهائي بطولة 

لكن  اأزاري��ن��ك��ا،  فيكتوريا  اأم��ام  �صين�صناتي، 

كانت  اأنها  يبدو  ل  الرابعة  امل�صنفة  حركة 

م��ت��اأث��رة ب��ذل��ك اأم���ام دوي. وب����داأت اأو���ص��اك��ا، 

ب��ق��وة   ،2018 اأم���ري���ك���ا  ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ��ت  ال���ت���ي 

ع��ان��ت يف  لكنها  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف 

العديد  ارت��ك��اب  ب�صبب  الثانية،  املجموعة 

دوي  لت�صمح لالعبة  ال�صهلة،  الأخطاء  من 

�صربات  اأو�صاكا  التعادل. وا�صتعادت  باإدراك 

اإر���ص��ال��ه��ا ال��ق��وي��ة يف امل��ج��م��وع��ة ال��ف��ا���ص��ل��ة 

موعد  على  وت�صبح  التاأهل،  بطاقة  لتنتزع 

يف الدور الثاين مع كاميال جيورجي، التي 

األي�صون  فازت )2-6( و)6-1( و)7-5( على 

اأويتفانك. فان 

بر�شلونة - وكاالت

اأع�صاء  هوية  عن  بر�صلونة  نادي  ك�صف 

اجل��ه��از ال��ف��ن��ي امل�����ص��اع��د ل��رون��ال��د ك��وم��ان، 

اأول  يف  الإثنن  اأم�س  ظهورهم  بعد  وذلك 

مران يقوده املدير الفني الهولندي.وذكر 

اأن  ال��ث��الث��اء،  لرب�صلونة  الر�صمي  امل��وق��ع 

امل�صاعد  امل���درب  �صيكون  �صرويدر  األفريد 

هرنيك  ال�صويدي  �صيتوىل  فيما  لكومان، 

لر����ص���ون لع���ب ب��ر���ص��ل��ون��ة ال�����ص��اب��ق مهمة 

كل  ي��ت��واج��د  كما  ال��ث��اين.  امل�صاعد  امل���درب 

األ��ربت روكا ودانيل روم��رو وخاومي  من 

خوزي  يتوىل  فيما  لياقة،  كمدربي  بارترا 

رامون دي ل فونتي مهمة تدريب حرا�س 

تدريب  مهمة  ت��وىل  كومان  وك��ان  املرمى. 

لكيكي  خ��ل��ف��ا  م��و���ص��م��ن،  مل����دة  ب��ر���ص��ل��ون��ة 

الهزمية  عقب  اإق��ال��ت��ه  مت��ت  ال��ذي  �صيتن 

دور  م��ي��ون��خ يف  ب���اي���رن  اأم�����ام   2-8 امل���ذل���ة 

و�صيبداأ  اأوروب����ا.  اأب��ط��ال  ب���دوري  الثمانية 

ب��ر���ص��ل��ون��ة م�������ص���واره يف ب��ط��ول��ة ال�����دوري 

 13 ي��وم  اإلت�صي  فريق  مبواجهة  الإ�صباين 

اأيلول اجلاري. �صبتمرب/ 

بر�شلونة - وكاالت

ي���اأم���ل الحت�����اد الأوروب�������ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

ال�صوبر  ك��اأ���س  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  )ي��وي��ف��ا(، يف 

يف  واإ�صبيلية  ميونخ  ب��اي��رن  ب��ن  الأوروب����ي 

اأي��ل��ول  �صبتمرب/   24 ي��وم  امل��ح��دد  م��وع��ده��ا 

اجلاري يف العا�صمة بوداب�صت، رغم اإغالق 

زي��ادة  ب�صبب  الأج��ان��ب  اأم��ام  املجر حدودها 

كورونا. وابتداء  بفرو�س  امل�صابن  اأع��داد 

�صيكون  اأي���ل���ول  ���ص��ب��ت��م��رب/  م��ن  الأول  م��ن 

�صبب وجيه  الذين لديهم  متاحا لالأجانب 

غر  ومن  البالد،  دخ��ول  املجر  اإىل  لل�صفر 

ع�صاق  �صيت�صمن  ذل���ك  ك���ان  اإذا  ال��وا���ص��ح 

يف  يويفا  والالعبن. واأو�صح  ال��ق��دم  ك��رة 

ت�صريحات لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( 

مع  وث��ي��ق  ب�صكل  يعمل  “يويفا  ال��ث��الث��اء: 

الحت���اد امل��ج��ري م��ن اأج��ل ات��خ��اذ اإج���راءات 

وامل�صاركن  امل�صجعن  ك��ل  �صالمة  ت�صمن 

دخ���ول  “�صروط  امل����ب����اراة«. واأ�����ص����اف:  يف 

كالالعبن  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  لكل  امل��ج��ر 

وال�����ص��رك��اء وامل��وظ��ف��ن وو���ص��ائ��ل الإع����الم 

واجلماهر، هي جزء من النقا�س«. وتابع: 

كان  النا�س،  ب�صالمة  يجازف  لن  “يويفا 
ال�صوبر  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

اأ���ص��ال يف م��دي��ن��ة ب��ورت��و ال��ربت��غ��ال��ي��ة، قبل 

اأزم���ة  ب�صبب  ب��وداب�����ص��ت  اإىل  نقلها  ي��ت��م  اأن 

انت�صار فرو�س كورونا«. ويخطط )يويفا( 

اجل���م���اه���ر  م����ن  اآلف  ل��ب�����ص��ع  ل���ل�������ص���م���اح 

يف  اأرينا”  “بو�صكا�س  مل��ل��ع��ب  ب���ال���دخ���ول 

ملعب  يف   %30 اإىل  ت�صل  بن�صبة  بوداب�صت، 

76 األف متفرج، اأي اأنه من املتوقع  يت�صع ل� 

ح�صور 20 األف متفرج.

روما - وكاالت

اإن���ر م��ي��الن، ع��ن م��وع��د و���ص��ول  ك�صف 

امل��غ��رب��ي اأ����ص���رف ح��ك��ي��م��ي، امل��ن�����ص��م ح��دي��ًث��ا 

ميالنو  مدينة  اإىل  النراتزوري،  ل�صفوف 

لإج�������راء ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ط��ب��ي��ة وم����ن ث��م 

وان�����ص��م حكيمي  ال��ت��دري��ب��ات.  امل�����ص��ارك��ة يف 

ري��ال  م��ن  ق��ادًم��ا  اإن��ر  �صفوف  اإىل  ر�صمًيا 

م���دري���د يف ���ص��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال دائ���م���ة، مل���دة 5 

����ص���ن���وات م��ق��ب��ل��ة، ���ص��ي��ح�����ص��ل ف��ي��ه��ا ع��ل��ى 5 

م���الي���ن ي�����ورو ك���رات���ب ���ص��ن��وي يف امل��و���ص��م 

اإىل  ال��واح��د. واأع��ل��ن الإن���ر ع��ودة الفريق 

اأجل  من  اأيلول/�صبتمرب،   7 يف  التدريبات 

التح�صر للمو�صم اجلديد، الذي �صينطلق 

اأن  النادي  واأو�صح  ال�صهر.  نف�س  19 من  يف 

فيما  الثالثاء،  ميالنو  اإىل  و�صل  حكيمي 

ناينجولن  رادج��ا  البلجيكي  ا  اأي�صً �صي�صل 

و�صيجريان  لكالياري،  اإعارته  انتهت  بعدما 

ل�صتئناف  مت��ه��ي��ًدا  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ص��ات 

ال��ت��دري��ب��ات رف��ق��ة ال���ف���ري���ق. وي���اأت���ي ق���رار 

ت��اأج��ي��ل ت��دري��ب��ات الإن����ر ح��ت��ى 7 اأي���ل���ول/

واأن  خا�صة  اإج��ازة،  الالعبن  ملنح  �صبتمرب، 

الأوروبي  الدوري  اإىل نهائي  الفريق و�صل 

يف وقت �صابق من ال�صهر املا�صي. 

 كومان يستعين بجيش من المساعدين

 السوبر االوروبي في موعده

حكيمي يصل الى ميالنو
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االنباط-عمان

تطلقها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���ض  ل�سل�سلة  ت��ب��ع��اً   

حم��م��ودي��ة م����وت����ورز  - ال��وك��ي��ل ال��ر���س��م��ي 

واحل�سري ل�سيارات جاكوار والند روڤر يف 

ال�سركة  اأطلقت  �سياراتها،  لع�ساق   - اململكة 

موؤخراً عر�ساً متويلياً ح�سرياً على طرازات 

االأهلي  �سركة  مع  بالتعاون  املميزة  جاكوار 

البنك  ملجموعة  التابعة  التمويلي  للتاأجري 

االأهلي.  

ومي����ن����ح ع����ر�����ض حم����م����ودي����ة م����وت����ورز 

�سهر  منت�سف  حتى  – وال�����س��اري  اجل��دي��د 

اأي����ل����ول – ال���راغ���ب���ن ب��اق��ت��ن��اء ���س��ّي��ارت��ه��م 

الفر�سة للح�سول على  لة واجلديدة  املف�سّ

 F-Pace،:جاكوار م��ن  املف�سل  ال��ط��راز 

 F-Type، E-Pace، I-Pace،

 29 من  تبداأ  يومية  بدفعة   ،XF و   XE

ديناراً، مع 5 �سنوات �سمان وكفالة م�سنعية 

وخدمات امل�ساعدة على الطريق، ف�ساًل عن 

التاأمن ال�سامل و�سمان ال�سراء من الوكيل 

بعد ثالث �سنوات.  

ال�سّيد  ال��ع��ر���ض اجل���دي���د، حت���ّدث  وع���ن 

ملحمودية  العام  املدير   - حيدر  املجيد  عبد 

ال��ط��وي��ل��ة يف  “خربتنا  ق���ائ���اًل:   - م���وت���ورز 

فريقنا  ق���درة  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأردين  ال�����س��وق 

الفعالة؛ من  احللول  وتوفري  االبتكار  على 

احتياجات  فهم  م��ن  متّكننا  التي  امل��م��ي��زات 

ع���م���الئ���ن���ا ب�����س��ك��ل ي����الئ����م من����ط ح��ي��ات��ه��م 

حممودية  “فريق   : واأ�ساف  وتطلعاتهم”. 

اإىل جنب  م���وت���ورز م��ت��واج��د وي��ع��م��ل ج��ن��ب��اً 

اأف�سل  وتقدمي  عمالئنا  احتياجات  لتلبية 

كافة  بتطبيق  ملتزم  اأن��ه  كما  لهم،  احللول 

اإر�سادات اجلهات ال�سحية اخلا�سة بالتباعد 

االج��ت��م��اع��ي، وات���خ���اذ ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 

للحفاظ على �سالمة عمالئنا الكرام”. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن التاأجري التمويلي 

ه���و اأح�����دث و���س��ائ��ل ال��ت��م��وي��ل ال����ذي يتيح 

ل��ل��ع��م��الء مت��وي��ل امل��رك��ب��ة ال��ت��ي ي��ق��ع عليها 

اختيارهم من خالل عقد التاأجري التمويلي 

الذي ميكن امل�ستاأجر )العميل( من متويل 

ق��ي��م��ة ا���س��ت��ه��الك امل��رك��ب��ة ف��ق��ط مل���دة ث��الث 

���س��ن��وات. وب��ن��اء ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��ع��م��ي��ل تنتقل 

ملكية املركبة اىل العميل مقابل مبلغ متفق 

حال  ويف  حم���ددة.  زمنية  ف��رة  وبعد  عليه 

رغبة العميل ا�ستبدال املركبة باأخرى، تقوم 

حممودية موتورز ب�سمان �سراء املركبة بعد 

الفرة مقابل مبلغ معن متفق عليه  تلك 

عقد  �سمن  اأخ���رى  مركبة  العميل  ليختار 

تاأجري متويلي جديد. 

االأه��ل��ي  �سركة  م��ع  بالتعاون  ذل��ك  وك���ان 

للتاأجري التمويلي جمموعة البنك االأهلي، 

وت��ع��ت��رب واح����دة م��ن اه���م واأك����رب ال�����س��رك��ات 

الرائدة واملتميزة يف تقدمي خدمات التاأجري 

من  متكاملة  جمموعه  وت��وف��ري  التمويلي 

احللول التمويلية البديلة وغري التقليدية 

امل�سريف،  ال�سوق  يف  امل�ستمر  التطور  ملواكبة 

و�سرح مدير عام ال�سركة د. نبال فريحات 

موتورز  حممودية  �سركة  م��ع  التعاون  ب��اأن 

الإط��������الق خ����دم����ات ال����ت����اأج����ري ال��ت��م��وي��ل��ي 

لل�سيارات بنف�ض االأ�ساليب املتبعة يف الدول 

اململكة  م�ستوى  على  االأول  يعترب  املتقدمة 

و�سوف يحقق جناح مثمر جلميع االأطراف.   

مقر  يف  حالياً  ي�سري  اجل��دي��د  العر�ض   

املدينة  �سارع  يف  الكائن  موتورز،  حممودية 

املنورة، والذي يوفر خدمات البيع وما بعد 

البيع، باالإ�سافة اإىل قطع الغيار.

االنباط -عمان

العاملية   .A.R.E.A ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت   

وامل��ت��خ�����س�����س��ة ب��ب��ن��اء وت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال����ه����وات����ف اخل���ل���وي���ة ال���ذك���ي���ة وال����ت����ي مت 

اإطالق  عن   ،2019 عام  االأردن  يف  تاأ�سي�سها 

 ،  WININ ت��ط��ب��ي��ق  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  اأوىل 

حيث تهدف ال�سركة الإن�ساء واإطالق اأحدث 

واأك����رب ع���دد م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ل��ت��ك��ون اأك��رب 

ب��اأح��دث  وت��زوده��م  ال��ع��م��الء  ت��خ��دم  من�سة 

اآل���ي���ات ال���ربجم���ة وال��ت��ط��وي��ر وال��ت�����س��وي��ق 

الزده��ار  وحتقيقا  ومنتجاتهم  خلدماتهم 

تقنيتها  ب��ا���س��ت��خ��دام  االإب���داع���ي���ة  االأف��ك�����������ار 

وقوى فريق عملها.

ف��ر���س��ة   WININ ت��ط��ب��ي��ق  وي���ت���ي���ح 

ال��رب��ح ل��ل��ع��م��الء واحل�����س��ول ع��ل��ى م��ك��اف��اآت 

مذهلة من خالل حتميل التطبيق وحتديد 

او  العميل  يرغب  التى  التجارية  العالمة 

 30 اأكرث من  الالعب باللعب فيها من بن 

ن��ون،  م��وق��ع  م��ن �سمنهم  ع��الم��ة جت��اري��ة 

ماك�ض،  ���س��وم��ارت،  ط��ل��ب��ات،  ك���رمي،  تطبيق 

ه����وم ���س��ن��ر، الي����ف ���س��ت��اي��ل، ب��ي��ب��ي ���س��وب، 

جملون  دم��ي��ة،  ج��ري��ر،  مكتبة  تانغو،  لت�ض 

وب������الي ���س��ت��اي�����س��ن وغ����ريه����ا. وت��ت��ل��خ�����ض 

العالمة  اختيار  الالعب  باإمكانية  اللعبة 

التطبيق  ن��ظ��ام  ي��ق��وم  ث��م  ال��ت��ج��اري��ة وم���ن 

بعمل م�سح للمنطقة حول الالعب واظهار 

ال���ه���داي���ا ال��ق��ري��ب��ة مل���وق���ع ال���الع���ب وال��ت��ي 

عليه ان ي��ذه��ب اىل م��وق��ع ه��ذه ال��ه��داي��ا و 

ي�سري ع��ل��ى اخل��ارط��ة االإف��را���س��ي��ة وي��ق��وم 

بالتقاطها عرب كامريا التلفون التي �سوف 

تظهر هذه الهدايا بوا�سطة خا�سية الواقع 

يف  املحيطة  البيئة  يف  موجودة  كانها  املعزز 

الالعب. 

ال�����س��ي��دة  اأع����رب����ت  امل���ن���ا����س���ب���ة،  ويف ه�����ذه 

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ع��ب��ي��ن��ي،  ظ��ب��ي��ة 

الإط�����الق  ����س���ع���ادت���ه���ا  ع����ن   ،A.R.E.A
ح��ق��اً  م��ت��ف��ائ��ل��ة  “اإنني  ق���ائ���ل���ة:  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

بالتطبيق اجلديد وم�ستويات النجاح الذي 

اإن�ساء  �سوف يحققها، كما واأعتقد ب�سدة اأن 

�سيخلق  ال���ع���م���الء،  م��ع��ه  ي��ت��ع��ام��ل  ت��ط��ب��ي��ق 

�ستوفر و�سائل اعالن  بيئة مميزة  بالتاأكيد 

جديدة للعمالء وجوائز مميزة لالعبن. » 

االأه��م��ي��ة   .A.R.E.A ���س��رك��ة  وت����رى 

االفرا�سية  االع��الن��ات  ل�سناعة  الكبرية 

العاملية يف وقتنا احلايل، ومن هذا املنطلق 

حيث    WININ ت��ط��ب��ي��ق  ف��ك��رة  ج����اءت 

ي��ت��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اخل��ا���س��ي��ة لبناء 

ب��ي��ئ��ة اع��الن��ي��ة اف��را���س��ي��ة ج���دي���دة ح��ول 

الت�سويق  ث��ورة يف جم��ال  واإح��داث  الالعب 

واالإعالنات.

من  ع����دداً    WININ تطبيق  ي��ق��دم 

اجلوائز و الهدايا يف كل الدول التي يتوفر 

اجل��وائ��ز  ع���دد  يبلغ  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق،  فيها 

50000 ج��ائ��زة يف ك��ل ال����دول، وق��د  ح���وايل 

اكرث  التطبيق  بتحميل  ال�سركة  احتفلت 

م��ن 200 ال���ف م���رة خ���الل ف���رة االط���الق 

الب�سيطة، والتي بداأت بالفعل من منت�سف 

الفائزين  ع��دد  و���س��ل  وق��د  ح��زي��ران،  �سهر 

األ��ف   25 م��ن  اأك��رث  اىل  االآن  حتى  بالهدايا 

�سخ�ض من خمتلف الدول . 

يوفر  التطبيق  ان  ذك���ره  اجل��دي��ر  وم��ن 

جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م���ن ف��ر���ض االإع���الن���ات 

اجل����دي����دة ال���ت���ي ت��خ��ت��ل��ف ع���ن االع���الن���ات 

نتائج  وتعطي  االن��رن��ت،  على  التقليدية 

���س��ري��ع��ة يف وق�����ٍت ح��ق��ي��ق��ي. ك��م��ا مي��ن��ح��ك 

و  املبيعات،  �سري  لنجاح  الالزمة  اخلطوات 

املطلوبة،  الزبائن  ا�ستقطاب  يف  ي�ساعدك 

ي�سعى  كما  الكثري من اخلدمات.  و غريها 

ت�سويقية  خطة  ال�ستخدامه   WININ
و  ال�����س��ع��ودي��ة  و  االأردن  م��ن  ك��ل  اإىل  ت�����س��ل 

االمارات و م�سر و قطر و الكويت ، العراق 

و املغرب و تون�ض و اجلزائر.

محمودية موتورز تطلق عرض التأجير 
التمويلي على كافة طرازات جاكوار

 أول تطبيق عربي للواقع المعزز

 WININ تطلق تطبيقها الجديد .A.R.E.A شركة
في 12 دولة عربية

 اللقاحان الصيني والروسي.. 
آمال كبرى و »عيب مشترك«

 »فيسبوك« في تهديد غير 
مسبوق: ال أخبار إذا فرضتم رسوما

االنباط- وكاالت

اإن ه���ن���اك ع��ي��ب��ا حم��ت��م��ال  ق�����ال خ������رباء 

يف  تطويرهما  ج��رى  لقاحن  ب��ن  م�سركا 

رو���س��ي��ا وال�����س��ن، وي��ح��ظ��ي��ان ب��اه��ت��م��ام كبري 

بالنظر اإىل قدرتهما املحتملة لوقف فريو�ض 

كورونا.

وح�����س��ب اخل������رباء ت��ك��م��ن امل�����س��ك��ل��ة يف اأن 

ال��ل��ق��اح��ن ي��ع��ت��م��دان ع��ل��ى ف���ريو����ض ���س��ائ��ع 

للزكام، اأ�سيب به الكثري من النا�ض، مما قد 

يحد من فعاليتهما.

بيولوجيك�ض”،  “كان�سينو  �سركة  ول��ق��اح 

ال������ذي ح�����س��ل ع���ل���ى م���واف���ق���ة ل��ال���س��ت��خ��دام 

معدل  �سكل  عن  عبارة  ال�سن،  يف  الع�سكري 

من فريو�ض غدي من النمط اخلام�ض، اأو ما 

يطلق عليه )اإيه.دي5(.

جورنال”  �سريت  “وول  �سحيفة  وقالت 

ال�سركة جتري حمادثات  اإن  املا�سي  االأ�سبوع 

عدة،  دول  يف  عاجلة  موافقة  على  للح�سول 

قبل اإكمال جتارب وا�سعة النطاق.

“جماليا”  ال��ذي ط��وره معهد  اللقاح  اأم��ا 

يف مو�سكو، ووافقت عليه رو�سيا يف وقت �سابق 

م��ن ال�سهر رغ��م اإج����راء اخ��ت��ب��ارات حم��دودة 

غدي  فريو�ض  على  اأي�سا  يعتمد  فهو  عليه، 

من النمط اخلام�ض، وفريو�ض غدي ثان اأقل 

انت�سارا.

اللقاحات  يف  الباحثة  دي��رب��ن  اآن���ا  وق��ال��ت 

اإي����ه.دي5  “يقلقني  هوبكنز  ج��ون��ز  بجامعة 

مناعة  لديهم  النا�ض  م��ن  الكثري  الأن  فقط 

م�سادة له”.

اأع����ل����م حت����دي����دا م����ا ه��ي  واأ�����س����اف����ت “ال 

ا�سراتيجيتهما... قد ال يحظى )اللقاحان( 

 40 فعاليتهما  ت��ك��ون  ق��د  ب��امل��ئ��ة.   70 بفعالية 

اأف�سل من ال �سيء حلن ظهور  باملئة، وهذا 

�سيء اآخر”، وفق ما نقلت “رويرز”.

واللقاحات �سرورية لو�سع حد للجائحة 

األ��ف    845 ي��زي��د ع��ن  ب��ح��ي��اة م��ا  اأودت  ال��ت��ي 

معهد  وق���ال  ال��ع��امل.  م�ستوى  ع��ل��ى  �سخ�ض 

على فريو�سن  املعتمد  نهجه  اإن  “جماليا” 
للفريو�ض  امل�����س��ادة  امل��ن��اع��ة  م�سكلة  �سيعالج 

الغدي.

وت��ت��م��ت��ع اجل��ه��ت��ان ب�����س��ن��وات م���ن اخل���ربة 

واأن��ت��ج��ت��ا ل��ق��اح��ن ل��الإي��ب��وال مت���ت امل��واف��ق��ة 

ع��ل��ي��ه��م��ا، واأ���س��ا���س��ه��م��ا اأي�����س��ا ف���ريو����ض غ��دي 

كان�سينو  ت����رد  ومل  اخل���ام�������ض.  ال��ن��م��ط  م���ن 

طلبات  على  جماليا  معهد  وال  بيولوجيك�ض، 

للتعليق.

اآليات  اأو  باحثون فريو�سات غدية  واختار 

اأوك�سفورد  اختارت جامعة  بديلة. فقد  ناقلة 

من  غديا  فريو�سا  “اأ�سرازينيكا”  و�سركة 

ال�سمبانزي ليكون اأ�سا�ض لقاحهما.

جون�سون  اآن��د  جون�سون  �سركة  وت�ستخدم 

�ساللة  وه��ي  اإي������ه.دي26،  امل��ر���س��ح  لقاحها  يف 

نادرة ن�سبيا.

وقال خرباء اإن حوايل 40 باملئة من �سكان 

م�ستويات  لديهم  املتحدة  وال��والي��ات  ال�سن 

الناجتة عن  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام  م��ن  مرتفعة 

من  غ��دي��ة  ل��ف��ريو���س��ات  ال�سابق  يف  التعر�ض 

ت�سل  فقد  اأفريقيا  يف  اأم��ا  اخلام�ض.  النمط 

الن�سبة اإىل 80 باملئة.

االنباط-وكاالت

يف واق���ع���ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة، اأط���ل���ق ع��م��الق 

“في�سبوك”،  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

متوعدا  الأ���س��رال��ي��ا،  اللهجة  �سديد  تهديدا 

و�سكانها  االإعالمية  موؤ�س�ساتها  بحرمان  فيه 

من ن�سر االأخبار املحلية والدولية.

الربيطانية،  “غارديان”  وذكرت �سحيفة 

مب��ن��ع  ه������دد  “في�سبوك”  اأن  ال�����ث�����الث�����اء، 

وعلى  ف��ي��ه،  االأخ���ب���ار  ن�سر  م��ن  امل�ستخدمن 

من�سة “اإن�ستغرام” التابعة له، يف حال اإقرار 

مثله  املن�سات  �سيجرب  جديد  اإعالمي  قانون 

املن�سورة  االأخبار  حمتوى  مقابل  الدفع  على 

فيه.

ال�سخ�سي  املحتوى  “في�سبوك” اإن  وق��ال 

بن االأ�سدقاء لن يتاأثر يف اأ�سراليا.

وت���دع���م م��وؤ���س�����س��ات اإع���الم���ي���ة ك���ب���رية يف 

و�سيلة  باعتباره  القانون،  م�سروع  اأ�سراليا 

لتعوي�ض اخل�سائر التي تكبدتها و�سائل اإعالم 

ب�����س��ب��ب ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي مثل 

االإعالنات. ا�ستحوذت على  “في�سبوك” التي 
وتظهر اإح�ساءات جمعتها جامعة كانبريا، 

على  يعتمدون  االأ�سرالين  من  باملئة   39 اأن 

منهم  و49  العامة،  االأخ��ب��ار  يف  “في�سبوك” 
يعتمدون عليه يف اأخبار فريو�ض كورونا على 

وجه اخل�سو�ض.

ل�”في�سبوك”  االإق���ل���ي���م���ي  امل���دي���ر  وق�����ال 

يف اأ���س��رال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا وي���ل اإي�����س��ت��ون، اإن��ه 

القانون، ف�سوف مننع  ه��ذا  مترير  ح��ال  “يف 
ن�سر  م��ن  واالأ�سخا�ض  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 

االأخبار املحلية والدولية”.

االأول.  لي�ض خيارنا  “هذا  اإي�ستون:  وتابع 

اإنه االأخري، لكنه الطريقة الوحيدة للحماية 

و���س��ت��وؤذي على  امل��ن��ط��ق  ت��ت��ح��دى  نتيجة  م��ن 

امل���دى ال��ط��وي��ل ق��ط��اع االأخ���ب���ار واالإع�����الم يف 

اأ�سراليا”.

االأ�سرايل  وزير اخلزانة  قال  املقابل،  ويف 

جو�ض فرايدنربغ، اإن احلكومة ما�سية يف هذا 

الت�سريع، و”لن تر�سخ لالإكراه اأو التهديدات 

القا�سية”.

ومن جهة اأخرى، اعتربت جلنة امل�ستهلك 

“في�سبوك”  تهديد  اأن  االأ�سرالية  واملناف�سة 

جاء يف توقيت غري منا�سب و”اأ�سيء فهمه”.

م��ن  ال����ه����دف  اإن  “غارديان”  وت����ق����ول 

�سروط  ت��وف��ر  �سمان  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  وراء 

االإعالمية  املوؤ�س�سات  ب��ن  ع��ادل��ة  مفاو�سات 

الذين  “في�سبوك”،  مثل  االإنرنت  وعمالقة 

يدفعون مبالغ �سئيلة لقاء هذا املحتوى.

امل�سوؤولة  التكنولوجيا  مركز  مدير  وعلق 

ال���ت���اب���ع ل��ل��م��ع��ه��د االأ������س�����رايل ب��ي��ر ل��وي�����ض 

م�ستعد  “في�سبوك  اإن  ق��ائ��ال  االأم������ر،  ع��ل��ى 

م���ن �سفحاته،  امل��وث��وق��ة  ال�����س��ح��اف��ة  الإزال�����ة 

ونظريات  املعلومات  بت�سليل  �سي�سمح  لكنه 

املوؤامرة”.

االنباط-وكاالت

الفن  الأيقونة  الر�سمي  احل�ساب  ن�سر 

“توير”،  على  فريوز  املطربة  اللبناين 

الرئي�ض  م��ع  ل��ل��ق��ائ��ه��ا  ���س��ورا  ال��ث��الث��اء، 

منزلها،  يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 

الذي جرى االثنن.

وبدت فريوز )85 عاما( يف رداء اأ�سود، 

الطبي  بالقناع  اال�ستعانة  على  وحر�ست 

ال��واق��ي م��ن االإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

امل�ستجد.

وب���داأ م��اك��رون زي��ارت��ه ل��ب��ريوت بلقاء 

املطربن  اأ�سهر  من  واحدة  وهي  فريوز، 

يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي، وي���ع���ت���رب ���س��وت��ه��ا 

م��و���س��ي��ق��ى ت�����س��وي��ري��ة ل��ل��ب��ن��ان م���ن اأوج 

اأحدث  ب�سراعاته وحتى  م��رورا  ازده��اره 

�سدمة تعر�ض لها.

وو�سف ماكرون فريوز باأنها “جميلة 

معها  “حتدثت  وق��ال:  للغاية”،  وق��وي��ة 

لبنان  عن  يل  بالن�سبة  متثله  ما  كل  عن 

احلنن  عن  منا.  الكثري  وينتظره  نحبه 

ينتابنا«. الذي 

املف�سلة  اأغ��ن��ي��ت��ه  ع���ن  ���س��ئ��ل  وع��ن��دم��ا 

التي  “لبريوت”،  ب��اأن��ه��ا  اأج���اب  ل��ف��ريوز 

بينما  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ت��ذي��ع��ه��ا  ك��ان��ت 

كانت تعر�ض �سورا النفجار املرفاأ الذي 

وقع يف الرابع من اأغ�سط�ض املا�سي.

ون������ادرا م���ا ت��ت��ح��دث ف����ريوز ل��و���س��ائ��ل 

االإع��������الم، رغ����م اإذاع�������ة اأغ���ن���ي���ات���ه���ا ع��رب 

موجات االأثري يف العامل العربي.

وط��غ��ى على زي���ارة م��اك��رون ل��ب��ريوت، 

ال�سيا�سية  النخبة  م��ن  الغ�سب  م��وج��ة 

االق��ت�����س��ادي  االن��ه��ي��ار  نتيجة  اللبنانية 

وان��ف��ج��ار امل��رف��اأ ال��ه��ائ��ل، وان��ع��ك�����ض ذل��ك 

على زيارته ملنزل الفنانة.

وظ���ه���ر حم��ت��ج��ون يف ب���ث ت��ل��ف��زي��وين 

م��ب��ا���س��ر خ�����ارج م���ن���زل ف�����ريوز ح��ام��ل��ن 

الف���ت���ات ت���ع���ار����ض ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م��ع 

“القتلة”، وحتذر ماكرون من “الوقوف 
يف اجلانب اخلطاأ من التاريخ«.

وق���اب���ل م���اك���رون م��ط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ن 

ب���ان���ح���ن���اءة ب�����س��ي��ط��ة، و�����س����رخ ال��ب��ع�����ض 

اإىل  اإ�سارة  “اأديب ال” وذلك يف  قائلن: 

املكلف م�سطفى  اللبناين  الوزراء  رئي�ض 

اللبنانيون  الزعماء  ر�سحه  ال��ذي  اأدي��ب 

االثنن حتت �سغط فرن�سي

األولى للقاء فيروز والرئيس الفرنسي


