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الخشمان.. تدهور الحاالت السليمة والصغيرة مؤشر خطيرخالل كلمة له في القمة العالمية للصناعة والتصنيع 

ولي العهد: األردن مستعٌد 
للقيام بدوره ليكون مركزًا 

إقليميًا لمحاربة كورونا

»كورونا«.. العاصمة 
تتصدر و »البلقاء« تقفز 

للمركز الثاني

االنباط - وكاالت

�أ�سري  ��ست�سهاد  �ملا�سي  �لأ�سبوع  ح�ساد  �سهد 

الطبي،  الإه��م��ال  نتيجة  الح��ت��ال  �سجون  يف 

والقد�س  ال�سفة  يف  م��واج��ه��ات  ع��دة  وان��دل��ع��ت 

اإل���ق���اء  ت��خ��ل��ل��ه��ا  م��واج��ه��ة  ن��ق��ط��ة  ���س��م��ن 45 

ومفرقعات  نا�سفة  وع��ب��وات  ح��ارق��ة  زج��اج��ات 

نارية يف عدة مواقع، واأ�سيب م�ستوطن باإلقاء 

�ساب  ونفذ  اهلل،  رام  يف  مركبته  على  احل��ج��ارة 

م��ن ن��اب��ل�����س عملية ده�����س ع��ل��ى ح��اج��ز زع��رة 

الع�سكري.

ف��ف��ي ي����وم اجل���م���ع���ة، ان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات يف 

امل�سرية  ق��م��ع  اإث���ر  بقلقيلية  ق���دوم  ك��ف��ر  ق��ري��ة 

اأخرى  ال�ستيطان، ومواجهات  الأ�سبوعية �سد 

على بوابة حبلة، وباب الزاوية يف اخلليل، ودير 

رام اهلل، وخميم جنني، ومع�سكر  اأبو م�سعل يف 

عناتا يف �سواحي القد�س املحتلة، وذلك �سمن 

مواجهات متفرقة يف 6 مناطق، اأ�سيب خالها 

عدة مواطنني منهم ثاثة بالر�سا�س املعدين 

بقنبلة  واآخ���ر  باملطاط،  املغلف  باملعدين  واآخ���ر 

�سوت، واآخ��ران بتفجري قنبلة، اإىل جانب عدد 

من الإ�سابات بالختناق بالغاز.

اخلمي�س، مت اإح�ساء 9 مواجهات، اندلعت يف 

العي�سوية يف القد�س املحتلة، وكفر نعمة وعابود 

رام  وترم�سعيا وم�ستوطنتي ب�سجوت و�سيلو يف 

اهلل، وحي املعاجني وقرية بورين يف نابل�س.

التفا�صيل �ص »10«

فلسطين.. استشهاد أسير وعملية دهس و45 مواجهة خالل اسبوع

»المستقلة« ما زلنا نتعامل مع قضايا 
المال األسود

 تحويل مكتب »اإلسالمي« المدينة 
الرياضية الى فرع 

 الشواربة: »كورونا« أظهر الحاجة 
للمحال داخل المناطق السكنية

 أورانج ... تميز في العمل المجتمعي 
المتأقلم مع الواقع

جابر يوعز بنقل مرضى الكلى في 
الكاثوليك للوالدة لـ »االميرة بسمة«

 »عاطوف«.. مضايقات وتنكيل وكوابيس 
رعب في ظل مضايقات االحتالل

االنباط-عمان

ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  اأمني عمان  قال   

اإن امل��راك��ز وامل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة داخ���ل الأح��ي��اء 

اأزمة كورونا يف تاأمني  ال�سكنية �ساهمت خال 

الأقدام.  على  م�سياً  املواطنني  احتياجات 

واأ����س���اف اأن الأم���ان���ة ت��اب��ع��ت امل�����س��ه��د ال��ع��ام 

ل��ل��م��دي��ن��ة خ�����ال ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، وم����دى 

احل���اج���ة يف ظ���ل ال���ظ���روف الإ���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة اإىل 

توفري حمات جتارية داخل الأحياء ال�سكنية 

اإىل  الآم��ن��ة، لف��ت��اً  امل�ساة والأر���س��ف��ة  ومم��رات 

اخلدمات  ه��ذه  فيها  تتوفر  مناطق  هناك  اأن 

ت��خ��ط��ي��ط��اً وف���ن���ي���اً، وم��ن��اط��ق اأخ�����رى ب��ح��اج��ة 

ل��ل��ت��ط��وي��ر واإي���ج���اد اأم���اك���ن خ��ا���س��ة ل��ل��خ��دم��ات 

التجارية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل يف اخل���ام�������س م���ن اأي���ل���ول 

����س���ن���وي���اً ب���ال���ي���وم ال�������دويل ل��ل��ع��م��ل اخل�����ريي، 

احل��ايل  ال��ع��ام  املنا�سبة  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��ال  ل��ك��ن 

خمتلف، فهو ياأتي يف ظرف �ساد العامل اأجمع 

وكانت تكلفته الأعلى على نطاق الدول، ذلك 

»كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  اأن 

لإق������رار  وح���ك���وم���ات���ه���ا  ال�������دول  دف���ع���ت   »19
الإغ����اق ال��ك��ام��ل اأح��ي��ان��اً واحل��ج��ر اجل��زئ��ي، 

ع��ل��ى م�ستوى  ع��ن��ه�����س��ع��وب��ات  ذل���ك جن��م  وك���ل 

املجتمعات. �سحة  عن  حفاظاً  القت�ساد 

ه�������ذه احل�����ال�����ة ال����ع����ام����ة ك�����ان�����ت ف���ر����س���ة 

العون  يد  ليمد  اخلا�س  القطاع  حقيقيةاأمام 

. للحكومات 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- اربد

جابر  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي��ر  اوع��ز   

بنقل  ارب����د،  م��دي��ن��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  اىل 

ال���روم  م�ست�سفى  م��ن  ال��ك��ل��ى  م��ر���س��ى  ج��م��ي��ع 

الم��رية  م�ست�سفى  اىل  ل��ل��ولدة  ال��ك��اث��ول��ي��ك 

الكلى  غ�سيل  عملية  ملتابعة  التعليمي  ب�سمة 

امل�ست�سفى �سباح  الذي ن�سب يف  جراء احلريق 

اليوم.

اأن  ب���ي���ان،  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  واو����س���ح���ت 

ال���دك���ت���ور ج���اب���ر ت���اب���ع م���ع م���دي���ر م�����س��ت�����س��ف��ى 

ال���دك���ت���ور حممد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب�����س��م��ة  الم�����رية 

وا�ستقبال  بنقل  ال���س��راع  عملية  يا�سني  بني 

الكلى. غ�سيل  مر�سى 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأكد الدكتور زهري ابو فار�س  ع�سو جمل�س 

م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب ع��ل��ى 

م��راح��ل  الل��ك��روين يف جميع  ال��رب��ط  اه��م��ي��ة 

�سمانات  احد  يعترب  حيث  النتخابية  العملية 

عوامل  م��ن  مهم  وع��ام��ل  وال�سفافية  ال��ن��زاه��ة 

ت��ع��زي��ز ث��ق��ة ال��ن��اخ��ب يف ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

العاملة  الكوادر  بجهود  ذاته  الوقت  يف  م�سيدا 

يف جل��ان ال��رب��ط الل��ك��روين ودوره��ا يف جناح 

النتخابية. العملية 

جاء ذلك  خال لقائه روؤ�ساء جلان الربط 

الل���ك���روين يف ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

���س��وء  يف  وذل����ك  ان��ت��خ��اب��ي��ة،  دائ�����رة   )23( يف 

ا����س���ت���ع���دادات ال��ه��ي��ئ��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ت���ا����س���ع ع�������س���ر وامل���ق���رر 

.10/11/2020 بتاريخ  اجراوؤها 

وحت�����دث حم���م���ود ال���زب���ن م���دي���ر م��دي��ري��ة 

عن  الهيئة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  انظمة 

والفرز  الق��راع  مراكز  على  احل�سي  الك�سف 

وت��ق��ي��ي��م��ه��ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة  ودور جل��ان 

املراكز  وتاأهيل  جتهيز  يف  الل��ك��روين  الربط 

وايجاد  امليدان  يف  تواجههم  التي  والتحديات 

ال��ت��ع��اون مع  امل�سكات م��ن خ��ال  ب��دائ��ل حل��ل 

النتخاب.   جلان  روؤ�ساء 

اآل��ي��ة ج��دي��دة يف عملية  ال��زب��ن ع��ن  وك�����س��ف 

ف��ح�����س م����راك����ز الق�������راع وال�����ف�����رز  ل��غ��اي��ات 

التمديدات الداخلية وتو�سيح الآلية اجلديدة 

والفرز  القراع  غرف  يف  احلوا�سيب  لتجهيز 

وا����س���ت���خ���دام ج���ه���از ال����ق����ارئ ك��ت��ق��ن��ي��ة ج��دي��دة 

بال�سافة اىل  كامريا  ت�ستخدم يف النتخابات 

الفرز.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ع��ن  الأردين  الإ�����س����ام����ي  ال���ب���ن���ك  اأع����ل����ن 

حمافظة  الريا�سية/  املدينة  يف  مكتبه  حتويل 

ال��ع��ا���س��م��ة اىل ال��ف��رع احل����ادي وال��ث��م��ان��ني يف 

ن��ف�����س م��وق��ع��ه ال��ك��ائ��ن يف امل��دي��ن��ة ال��ري��ا���س��ة - 

امل��دي��ن��ة  ���س��اك��ر )دوار  م��ي��دان الأم����ري زي���د ب��ن 

ال�ستثماري  احلج  �سندوق  الريا�سية(جممع 

/���س��ارع امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل، وذل���ك اع��ت��ب��اراً 

من يوم الحد املوافق6/9/2020.

�سعيد  ح�سني  الدكتور  قال  املنا�سبة  وبهذه   

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي / امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ك 

املدينة  مكتب  حت��وي��ل  ان  الأردين  الإ���س��ام��ي 

افتتح  والذي  العا�سمة  حمافظة   / الريا�سية 

خل��ط��ة  ت���ن���ف���ي���ذاً  ج����اء  ف����رع  اىل   2015 ع����ام 

معمقة  درا�سات  على  وبناًء  اجلغرايف  النت�سار 

ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا وال��ت��و���س��ع يف 

والتمويلية  امل�سرفية  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي 

ف���روع   108 ل��ل��ب��ن��ك  وال���س��ت��ث��م��اري��ةل��ي�����س��ب��ح 

وم��ك��ات��ب م��ن��ت�����س��رة يف ج��م��ي��ع ان��ح��اء امل��م��ل��ك��ة ، 

حمافظة  يف  البنك  ومكاتب  ف��روع  عدد  ويبلغ 

جانب  ومكتباًاىل  فرعاً   47 عمان  العا�سمة 

ت����وف����ري اخل�����دم�����ات الل����ك����رون����ي����ة ال���رق���م���ي���ة 

امل�سريف،  املوبايل  البنك  يقدمها  التي  املختلفة 

وخدمة   ، النرنت  عرب  امل�سرفية  واخلدمات 

اأج���ه���زة  وال���ت���و����س���ع يف   ، ال��ق�����س��رية  ال���ر����س���ائ���ل 

جهاز   262 ال�سراف اليل والتي و�سلت اىل  

اململكة،  ان��ح��اء  جميع  يف  منت�سرة  اآيل  ���س��راف 

العديد من قنوات الت�سال  اإ�سافة اىل توفري 

من  ملتعامليه  ال��ب��ن��ك  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املختلفة 

اللكروين. الربيد  خال 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت

�����س����ك����ان  ح������ي������اة  يف  ي���������وم  مي�������ر  ي������ك������اد  ل 

م�����س��اي��ق��ات وح��م��ات  دون  خ���رب���ة«ع���اط���وف«، 

ت���ن���ك���ي���ل م����ن ق���ب���ل ق�������وات الح�����ت�����ال ب���ه���دف 

كافة  م��ن  وحرمانهم  عليهم  اخل��ن��اق  ت�سييق 

اخل����دم����ات وم���ق���وم���ات احل����ي����اة، ف��م��ن ال��ه��دم 

عمليات  مب��ن��ع  م����روراً  وال��ت�����س��ري��د..  وال���ط���رد 

والتنكيل  امل��راع��ي  لغ���اق  و���س��وًل  ال��ت��ط��وي��ر 

وم�سادرة  الباهظة  الغرامات  وفر�س  بالرعاة 

اجل������رارات ال���زراع���ي���ة. ورغ����م ���س��م��ود وث��ب��ات 

الأه������ايل وال����دف����اع ع���ن الأر�������س وح��م��اي��ت��ه��م، 

والتهمي�س  ل��اإه��م��ال  ت��ت��ع��ر���س  امل��ن��ط��ق��ة  ف���اإن 

وب���ح���اج���ة ل��ت��ط��وي��ر وت��و���س��ي��ع ���س��ب��ك��ات امل��ي��اه 

للتمكني. وم�ساريع  الطرق  وتعبيد  والكهرباء 

ت��ق��ع  م���دي���ن���ة ط���وب���ا����س،  م���ن  ال�������س���رق  اإىل 

17 ك���ي���ل���وم���راً، وي��ب��ل��غ  »ع����اط����وف« ع��ل��ى ب��ع��د 

املجل�س  رئ��ي�����س  وي��ف��ي��د   ،1400 �سكانها  ت��ع��داد 

القروي، عبد اهلل ب�سارات اأن ال�سكان ا�ستقروا 

يف املنطقة قبل مئات ال�سنني واأ�س�سوا حياتهم 

معتمدين يف معي�ستهم على الرثوة احليوانية 

الحتال  م�سايقات  ظل  يف  لكن   ،%90 بن�سبة 

والتنكيل  عليها  وال�سيطرة  امل��راع��ي  واإغ���اق 

ب����ال����رع����اة، اأ����س���ب���ح ه���ن���اك ت���وج���ه ك���ب���ري ن��ح��و 

ت�سنيفات  وف��ق  مق�سمة  واأرا���س��ي��ه��ا  ال��زراع��ة. 

و«ج«. »ب«  مناطق  اتفاق«اأو�سلو«، 

 ،1967 اأن����ه م��ن��ذ ن��ك�����س��ة ح���زي���ران  وي��و���س��ح 

الحتال. من  م�ستهدفة  القرية  اأ�سبحت 

التفا�صيل �ص »9«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  6 / 9 / 2020 

خالل كلمة له في القمة العالمية للصناعة والتصنيع 

األردن يؤمن بقيادة الملك بأن الطريق إلى األمام مبني على التكامل العالمي

ولي العهد: األردن مستعٌد للقيام بدوره ليكون مركزًا إقليميًا لمحاربة كورونا

المال األسود زلنا نتعامل مع قضايا  »المستقلة« ما 

تشغيل أول خط انتاج في مدينة الطفيلة الصناعية

 احباط تهريب شاحنة البسة 
واحذية على »الصحراوي«              

 »قرار بدران« يلقى رواجا لتناوله 
مرحلة مهمة من التاريخ األردني

االنباط-عمان

اأّك����د ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب���ن ع��ب��داهلل 

بقيادة جاللة  االأردن  اأن  العهد،  الثاين، ويل 

امللك عبداهلل الثاين، يوؤمن باأّن الطريق اإىل 

اأي باإعادة  االأمام مبني على التكامل العاملي، 

���س��ب��ط ال��ع��ومل��ة ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى م���واط���ن ال��ق��وة 

واملوارد التي ميتلكها كٌل منا.

وق����ال ���س��م��وه، خ���الل ك��ل��م��ة ل��ه يف اأع��م��ال 

ال��������دورة ال���ث���ال���ث���ة مل����وؤمت����ر ال���ق���م���ة ال��ع��امل��ي��ة 

ع��ق��دت  ال��ت��ي   ،2020 وال��ت�����س��ن��ي��ع  ل��ل�����س��ن��اع��ة 

ال�سبت،  ام�����س  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

االأردن  واأن  ت��ق��دم��ه،  م��ا  ل��دي��ه��ا  دول���ة  ك��ل  اإن 

اإقليمياً  مركزاً  ليكون  بدوره،  للقيام  م�ستعٌد 

ملحاربة فريو�س كورونا وتداعياته وحتدياته 

امل�ستقبلية.

اهلل  �سموه:”ب�سم  ك��ل��م��ة  ن�������س  وت���ال���ي���اً 

ال��ع��امل��ن،  رب  هلل  الّرحيم”احلمد  ال��ّرح��م��ن 

وال�������س���الة وال�������س���الم ع���ل���ى ال���ن���ب���ي ال��ع��رب��ي 

ال���ه���ا����س���م���ي، حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل ال�������س���ادق 

االأم�����ن، ال��ل��ه��م اح��ف��ظ��ن��ا ب��ح��ف��ظ��ك، ون��رج��و 

ال�سالمة والرخاء للعامل اأجمع.

اإل��ي��ك��م  اأن�������س���م  اأن  اأ���س��دق��ائ��ي،ي�����س��ع��دين 

ل��دول��ة  بال�سكر  واأت���ق���ّدم  ال��ع��ام،  ه��ذا  ق��م��ة  يف 

االأمم  ومنظمة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 

املتحدة للتنمية ال�سناعية، على جهودهم يف 

تنظيم هذا االجتماع اليوم.

هذه  يف  م�سافة  اأهمية  اجتماعنا  يحمل 

ال��ت��ي ي��واج��ه عاملنا  ال��ظ��روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 

تبعاتها  تتجل  مل  م�سبوقة،  غري  اأزم��ة  فيها 

كلياً لنا بعد.

ل���ق���د ف���ر����س���ت ع��ل��ي��ن��ا ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

كورونا، التاأقلم مع واقع جديد، ففي غ�سون 

روتيناً  منار�س  اأنف�سنا  وجدنا  قليلة،  اأ�سهٍر 

من  كالعمل  بعد،  ع��ن  االأن�سطة  م��ن  ج��دي��داً 

تقنية  بو�ساطة  اجتماعات  وح�سور  امل��ن��زل، 

عن  القمم  ح�سور  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  “زوم”، 
بعد، يف بع�س االأحيان.

ه����ذا ال���واق���ع اجل���دي���د، ال مي�����س ح��ي��ات��ن��ا 

اإىل  مي��ت��د  ت��اأث��ريه  اإن  ب��ل  فح�سب،  ال��ي��وم��ي��ة 

العاملي. لب نظامنا  �سُ

جلاأ  عاملنا،  باجتياح  الفريو�س  بداأ  عندما 

البع�س اإىل االنعزالية واالنغالق، اإّن التباعد 

عن  مبعزٍل  العمل  يعني  اأال  يجب  اجل�سدي 

االآن  البع�س،  لبع�سنا  نحتاج  نحن  ال��ع��امل، 

اأكرث من اأي وقت م�سى، لنتمكن بالفعل من 

التغلب على “كورونا” واآثاره بعيدة املدى.

ع��ل��ى ه��ذا  ال��ن�����س��ر  ن���ّدع���ي  اأن  ال مي��ك��ن��ن��ا 

ت�سوية  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  ع��ن��دم��ا  اإال  ال���ف���ريو����س، 

االإ�سابات( يف جميع  املنحنى )تخفي�س عدد 

�سنبقى  م����ه����دداً،  اأح���دن���ا  ب��ق��ي  ف����اإن  ال������دول، 

تقا�س  ال�سل�سلة  ق��وة  اإن  اإذ  مهددين،  جميعاً 

اأ�سعف حلقاتها. بقوة 

قا�سية  تدابري  اتخاذ  االأردن  علينا يف  كان 

بل  بحزم،  نت�سرف  واأن  “كورونا”،  ملواجهة 

ا���س��ط��ررن��ا ل��ل��م��خ��اط��رة يف ب��ع�����س االأح���ي���ان، 

ول��ك��ن ت��ع��ل��م��ن��ا م���ن اأخ���ط���اء ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، 

كالفحو�سات  اال�ستباقية،  التدابري  وبف�سل 

امل����ك����ث����ف����ة، وت����ت����ب����ع امل����خ����ال����ط����ن ب���ف���اع���ل���ي���ة، 

اأ�سا�س  على  ل��الأزم��ة  ال�سمولية  واال�ستجابة 

ال�����س��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س، 

االأوىل  املوجة  يف  املنحنى  ت�سوية  من  متكّنا 

للوباء.

ال����دع����م  ت����ق����دمي  ن����ح����ن م�������س���ت���م���رون يف 

يحتاجونها،  عندما  الأ�سدقائنا  واخل���رات 

عندما  بجانبنا  وقفوا  ملن  ممتنون  اأّن��ن��ا  كما 

بحاجتهم. كنا 

نقاط  االأزم��ة  هذه  ك�سفت  اأ�سدقائي،لقد 

���س��ع��ف ع��امل��ن��ا، م��ن ظ��ل��ٍم اج��ت��م��اع��ي، وغ��ي��اب 

امل�ساواة يف الدخل، والفقر، ولكّن هذه االأزمة 

بينت لنا اأي�ساً ما ميكننا فعله من اأجل عامٍل 

اأف�سل.

ف��ب��داًل م��ن ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ن��ظ��ام��ن��ا ال��ع��امل��ي 

امل���ب���ن���ي ع���ل���ى ال���ت���ع���اون وال���ت���ع���ددي���ة، ي���وؤم���ن 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن، 

التكامل  على  مبنيٌّ  االأم��ام  اإىل  الطريق  ب��اأّن 

على  للبناء  العوملة  �سبط  باإعادة  اأي  العاملي، 

منا،  كلٌّ  التي ميتلكها  واملوارد  القوة  مواطن 

ت��اآزٍر وازده��اٍر  اإىل  ي��وؤدي  ملنفعة اجلميع، مّما 

عاملين.

وب�������داًل م����ن ال����وق����وع يف ف����خ ال���ق���وم���ي���ات 

ن��خ��ت��ار  اأن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ال�����س��ّي��ق��ة واالن���ق�������س���ام، 

ال��ت�����س��ام��ن ال��ع��امل��ي واإع�����ادة ب��ن��اء االق��ت�����س��اد، 

العامل،  وب��داًل من عمل كل دولة مبعزل عن 

وتكدي�سها للمواد الغذائية واملعدات الطبية، 

بن  اأف�����س��ل،  ت���وازن  اإىل  ن�سعى  اأن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا 

االكتفاء الذاتي والتكافل.

واإّن  ت���ق���دم���ه،  م����ا  ل���دي���ه���ا  دول������ة  ك����ل  اإّن 

مركزاً  ليكون  ب��دوره،  للقيام  م�ستعٌد  االأردن 

وتداعياته  ك��ورون��ا  فريو�س  ملحاربة  اإقليمياً 

على  البناء  خالل  من  امل�ستقبلية،  وحتدياته 

الدوائية  واملنتجات  الطبية  املعدات  قطاعات 

واالت�ساالت. املعلومات  وتكنولوجيا 

ل��ق��د ك����ان ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

التحدي خالل  لدينا، على قدر  واالت�ساالت 

مرجمونا  عمل  اإذ  الع�سيبة؛  االأوق��ات  هذه 

حتتية  بنية  وب��ن��اء  ت�سميم  ع��ل��ى  امل��وه��وب��ون 

ب��ع��د، وال��ت�����س��وق ع��ر االإن��رتن��ت،  للتعلم ع��ن 

وغريها من احللول الرقمية.

وع���ل���ى ن���ح���ٍو مم����اث����ل، مت���ك���ّن���ا م����ن زي�����ادة 

ال�سخ�سية  الوقاية  ملعدات  االإنتاجية  القدرة 

وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة، ل��ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا 

وم�������س���اع���دة االآخ�����ري�����ن، وب���ح���ج���م ا���س��ت��ث��م��ار 

ف���اإن  دوالر،  م��ل��ي��ار   1،8 ن��ح��و  ي��ب��ل��غ  ت��راك��م��ي 

االإمكانيات  لديه  الدوائية،  �سناعاتنا  قطاع 

لزيادة قدراته على البحث والتطوير، ملنفعة 

باأكملها. منطقتنا 

اأ�سدقائي،لطاملا اأظهرت االأزمات العاملية، 

وع���ل���ى م���ر ال���ت���اري���خ، اأف�������س���ل واأ�����س����واأ م���ا يف 

املعدن  اخ��ت��رت  كما  واح���د،  اآٍن  يف  الب�سرية 

جنتاز  دع��ون��ا  وال�����س��ع��وب،  للبلدان  احلقيقي 

نكون  اأن  نختار  دع��ون��ا  امل���رة،  ه��ذه  االخ��ت��ب��ار 

لنحقق  ع��ل��ي��ه،  ن���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  م���ا  اأف�����س��ل 

االزدهار امل�سرتك لعاملنا.

�سكراً جزياًل”.

و���س��ارك يف ال��ق��م��ة، ال��ت��ي ع��ق��دت مب��ب��ادرة 

م�سرتكة بن دولة االإمارات العربية املتحدة 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  ومنظمة 

واأكادمييون  و�سيا�سيون  دول  قادة  )يونيدو(، 

وروؤ�ساء تنفيذيون لكرى ال�سركات العاملية.

ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  القمة  وبحثت 

الن�ساطات  اإط��الق  اإع��ادة  يف  ودوره��ا  الرابعة 

االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

ال��ع��امل��ي��ة، يف م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د وب����اء ك���ورون���ا. 

بهدف  ���س��ن��وات،  ث��الث  قبل  القمة،  واأط��ل��ق��ت 

من  بيئية،  وا���س��ت��دام��ة  �ساملة  ع��ومل��ة  حتقيق 

خالل حتقيق التنمية ال�سناعية، واحلد من 

الفقر.

االنباط-عمان

اأكد الدكتور زهري ابو فار�س  ع�سو جمل�س 

مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب على اهمية 

العملية  االل��ك��رتوين يف جميع مراحل  الربط 

النزاهة  �سمانات  احد  يعتر  حيث  االنتخابية 

وال�����س��ف��اف��ي��ة وع���ام���ل م��ه��م م���ن ع���وام���ل تعزيز 

يف  م�سيدا  االنتخابية  العملية  يف  الناخب  ثقة 

العاملة يف جلان  ال��ك��وادر  ذات���ه بجهود  ال��وق��ت 

ال��رب��ط االل��ك��رتوين ودوره����ا يف جن��اح العملية 

االنتخابية.

جاء ذلك  خالل لقائه روؤ�ساء جلان الربط 

االل����ك����رتوين يف ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

���س��وء  يف  وذل������ك  ان��ت��خ��اب��ي��ة،  دائ�������رة   )23( يف 

ا�ستعدادات الهيئة لالنتخابات النيابية العامة 

للمجل�س التا�سع ع�سر واملقرر اجراوؤها بتاريخ 

.2020/11/10

وحت������دث حم���م���ود ال���زب���ن م���دي���ر م��دي��ري��ة 

عن  الهيئة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  انظمة 

والفرز  االق����رتاع  م��راك��ز  على  احل�سي  الك�سف 

جل��ان  ودور  ال��ف��ن��ي��ة   ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  وتقييمها 

املراكز  وتاأهيل  االل��ك��رتوين يف جتهيز  ال��رب��ط 

وايجاد  امل��ي��دان  يف  تواجههم  التي  والتحديات 

ب��دائ��ل حل��ل امل�سكالت م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون مع 

روؤ�ساء جلان االنتخاب.  

وك�����س��ف ال��زب��ن ع��ن اآل��ي��ة ج��دي��دة يف عملية 

ف��ح�����س م����راك����ز االق��������رتاع وال�����ف�����رز  ل��غ��اي��ات 

التمديدات الداخلية وتو�سيح االآلية اجلديدة 

االق���رتاع والفرز  لتجهيز احلوا�سيب يف غ��رف 

وا�ستخدام جهاز القارئ كتقنية جديدة ت�ستخدم 

يف االنتخابات باال�سافة اىل  كامريا الفرز.

ك��م��ا اأك���د ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���س��م الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني اأن هناك فرقا 

بن املال ال�سيا�سي، واملال االأ�سود، فاملال االأ�سود 

اإرادة الناخب والتاأثري عليها،  يق�سد به تغيري 

اأما  املال ال�سيا�سي فهو متاح  ومراقب من قبل 

رقابة  وهناك  لل�سرف  �سقوف  فهناك  الهيئة، 

�سارمة عليها.

واأ�ساف اأن الهيئة مازالت تتعامل مع ق�سايا 

املال االأ�سود، وقد اأثبتنا للجميع حماربتنا لهذا 

و�سراء  الناخبن  اإرادة  على  التاأثري  من  النوع 

الذمم والر�سوة والتحويل للق�ساء بعد التاأكد 

والتحقق من �سحة البالغات التي تردنا، وقد 

للق�ساء  ن��واب حالين   3 3 ق�سايا فيها  حولنا 

تتعلق باملال االأ�سود.

وردت  خم��ال��ف��ة   100 ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االأ�سود،  باملال  ع��دد قليل  منها متعلق  للهيئة، 

والباقي متو�سط اخلطورة تعالج ميدانيا.

االنباط-الطفيلة

 اع���ل���ن���ت ����س���رك���ة امل������دن ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ت�����س��غ��ي��ل اول خط  ب����دء  االردن����ي����ة، ع���ن 

ال�سناعية  ال��ط��ف��ي��ل��ة  م��دي��ن��ة  يف  ان���ت���اج 

البال�ستيكية  املواد  ب�سناعة  متخ�س�س 

)االأكيا�س( كمرحلة اوىل فيما �سيتو�سع 

خالل  البال�ستيكية  امل��واد  بقية  الإن��ت��اج 

املقبلة. الفرتة 

وق���������ال م�����دي�����ر ع�������ام �����س����رك����ة امل�����دن 

ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن�����ي�����ة ع���م���ر ج��وي��ع��د، 

ب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ال�����س��رك��ة، اإن 

الفعلي لالإنتاج يف مدينة  الت�سغيل  بدء 

ال��ط��ف��ي��ل��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن خ����الل ه��ذا 

ا�ستثمارات  لت�سغيل  بداية  يعد  امل�سنع 

اخ����رى ق��ري��ب��ا، وال���ت���ي وق��ع��ت ع��ق��وده��ا 

م��ع ���س��رك��ة امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن��ي��ة 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن احل��واف��ز امل��م��ن��وح��ة يف 

ال�سناعية. الطفيلة  مدينة 

اأن خ��ط االن��ت��اج  وا���س��ار ج��وي��ع��د اىل 

�سيوفر العديد من فر�س العمل الأبناء 

ال��ع��دي��د  ت�سغيل  ع��ن  ف�����س��ال  امل��ح��اف��ظ��ة 

لال�ستثمارات  امل�ساندة  القطاعات  من 

ال�����س��ن��اع��ي��ة يف امل���دي���ن���ة، وال���ت���ي و���س��ل 

عددها لغاية اليوم 3 ا�ستثمارات �ستعمل 

والبال�ستيكية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���ج���االت  يف 

والكيماوية بحجم ا�ستثمار يقدر ب� 261 

الف دينار، كما انها �ستوفر يف مراحلها 

االأوىل قرابة 20 فر�سة عمل.

وا�ساف اإن ال�سركة با�سرت بخططها 

اال���س��ت��ث��م��ارات  ال�ستقطاب  ال��رتوي��ج��ي��ة 

ال�سناعية،  الطفيلة  ملدينة  ال�سناعية 

يف  االإجن��از  ن�سبة  و�سول  مع  بالتزامن 

املرحلة االأوىل منها والبالغة م�ساحتها 

الكلية  م�ساحتها  ا���س��ل  م��ن  دومن   500

1000 دومن اىل 98 باملئة، حيث  البالغة 

طلبات  من  العديد  االآن  ال�سركة  تلقت 

املدينة  يف  الإقامتها  اجل���ادة  اال�ستثمار 

قطاعات  عدة  ويف  املقبلة  الفرتة  خالل 

�سناعية.

اأك���د م��دي��ر ع��ام ال�سركة  م��ن ج��ه��ت��ه، 

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ل���ل�������س���ن���اع���ات  االأوىل 

الت�سغيل  اأن  امل�����س��ري،  وائ���ل  امل��ه��ن��د���س 

امل���ب���دئ���ي ل��ل��م�����س��ن��ع ���س��ي��ع��م��ل ب��ط��اق��ة 

اإىل زيادتها يف  انتاجية مبدئية، لي�سار 

انتاج  خطوط  بت�سغيل  الثانية  املرحلة 

فر�س   10 قرابة  �سيوفر  فيما  جديدة، 

عمل.

امل�����س��ن��ع  اأن  اىل  امل���������س����ري  ول����ف����ت 

ي���ع���د ق�������س���ة جن�����اح ل�������س���اب���ن اأردن����ي����ن 

ق����ررا خ��و���س غ��م��ار ال��ت��ج��رب��ة واق��ام��ة 

م�����س��روع��ه��م��ا اخل���ا����س واال���س��ت��ث��م��ار يف 

م�سروعهما  ليعود  ال�سناعية،  املدينة 

تعد  ال��ت��ي  املحافظة  اب��ن��اء  على  بالنفع 

باأم�س احلاجة لفر�س العمل.

ال�سعوبات  الرغم من  على  اأنه  وبن 

تاأ�سي�س  مراحل  خالل  واجهتهما  التي 

ا���س��ت��ط��اع��ا حتقيق  اأن��ه��م��ا  اال  امل�����س��روع، 

جميع  داعيا  باالإنتاج،  وال��ب��دء  حلمهما 

ال�سناعي  للقطاع  امل�ساندة  القطاعات 

واال�ستثمار  الطفيلة  ملحافظة  التوجه 

يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����االت ن����ظ����را حل��اج��ة 

امل�سانع اليها، كما دعا اجلهات الر�سمية 

لدعم  الطفيلة،  حمافظة  يف  واخلا�سة 

ال�سناعة الوطنية وتبني منتجاتها مبا 

العمل وحتريك  ي�سهم يف توفري فر�س 

عجلة االقت�ساد يف حمافظة الطفيلة.

ل�����س��ن��اع��ة  )االأوىل  امل�������س���ن���ع  وي���ع���د 

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك(، م���ن اوائ������ل ال�����س��رك��ات 

ال�سناعية امل�ستثمرة يف مدينة الطفيلة 

البيئة  م��ن  ا�ستفادت  وال��ت��ي  ال�سناعية 

املدن  �سركة  توفرها  التي  اال�ستثمارية 

ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن�����ي�����ة، وال��ت�����س��ه��ي��الت 

وال���ت���خ���ف���ي�������س���ات ع���ل���ى ا�����س����ع����ار ال��ب��ي��ع 

ال�سركة  اأق��رت��ه��ا  التي  االي��ج��ار  وب���دالت 

يف  باال�ستثمار  الراغبن  للم�ستثمرين 

ت�سجيعا  ال�سناعية،  الطفيلة  م��دي��ن��ة 

ال���س��ت��ق��ط��اب امل���زي���د م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات 

اليها.

ال��ط��ف��ي��ل��ة  اإن�������س���اء م��دي��ن��ة  اأن  ي���ذك���ر 

�سركة  خطط  �سمن  ي��اأت��ي  ال�سناعية، 

امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة االردن����ي����ة ل��ت��ح��ري��ك 

الطفيلة،  حمافظة  يف  التنمية  عجلة 

ول���ت���وف���ري امل����زي����د م����ن ف���ر����س ال��ع��م��ل 

ق��رار  اأن  حيث  املحافظة،  وب��ن��ات  الأب��ن��اء 

ال�سناعية  امل���دن  ���س��رك��ة  ادارة  جمل�س 

البيع وااليجار  ا�سعار  املتعلق بتخفي�س 

ل����الأرا�����س����ي وامل�����ب�����اين ال�������س���ن���اع���ي���ة يف 

ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل���دي���دة ق���د �سمل  امل����دن 

وت�سمل  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  ال��ط��ف��ي��ل��ة  م��دي��ن��ة 

�سناعية  ���س��رك��ة   15 اول  التخفي�سات 

والأول 5 دومنات يف حال �سراء االرا�سي، 

وي�����س��ب��ح ���س��ع��ر ب��ي��ع االر������س 5 دن��ان��ري، 

ب���دال م��ن 25 دي���ن���ارا ل��ل��م��رت امل���رب���ع، يف 

للمباين  االإيجار  بدل  �سعر  ا�سبح  حن 

االف   10 ول��غ��اي��ة  امل��دي��ن��ة  يف  ال�سناعية 

مرت مربع 6 دنانري الأول ثالث �سنوات، 

و10 دنانري لل�سنتن الرابعة واخلام�سة 

االأ�سلي  االإي��ج��ار  �سعر  م��ن  ب��دال  وذل��ك 

والبالغ 25 دينارا.

االنباط-عمان

قال الناطق االعالمي لدائرة اجلمارك ان 

دوريات مكافحة التهريب متكنت من �سبط 

�ساحنة حمملة بااللب�سة واالحذية ولواقط 

ر�سيفرات على الطريق ال�سحراوي.  واأ�ساف 

الناطق االع��الم��ي ل��دائ��رة اجل��م��ارك ان��ه مت 

بامل�سبوطات  ا�سويل  �سبط  حم�سر  تنظيم 

وحت��وي��ل امل��ه��رب اإىل م��دع��ي ع���ام اجل��م��ارك 

الجراء املقت�سى القانوين.

وتدعو  دائ��رة اجلمارك جميع املواطنن 

للتبليغ عن عمليات التهريب ويف حال وجود 

اَي معلومات حيال هذا االأمر التوا�سل عر 

غرفة عمليات مكافحة التهريب هاتف رقم:

0780323298/0780323297 وعلى الوات�س 

اب رقم 0780381381

االنباط-عمان

 �سهدت مذكرات رئي�س ال��وزراء االأ�سبق م�سر 

املوؤ�س�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة  “القرار”  بعنوان  ب���دران 

ال��ق��راء  ل��دى  رواج����ا  والن�سر  ل��ل��درا���س��ات  العربية 

ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ  م��ن  مهمة  م��رح��ل��ة  لتناولها 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ع���ن  ل��ب��ي��ان  ووف���ق���ا  االأردين. 

ل��ل��درا���س��ات وال��ن�����س��ر، ت���ن���اول ال��ك��ت��اب يف ف�سوله 

واأبوابه طبيعة املحطات احلياتية والتعليمية بن 

رحلة  بعدها  ل��ت��ب��داأ  وال���ك���رك،  ج��ر���س  حمافظتي 

تعليم بدران اجلامعي بكلية احلقوق يف دم�سق بعد 

عدم متكنه من درا�سة الطب، ثم عودته اإىل عمان 

بعدها وان�سمامه ل�سفوف اجلي�س العربي.

تاريخ  ق��رن من  ن�سف  الكتاب  �ساحب  وي�سرد 

االأردن ك����اأول رئ��ي�����س ل���ل���وزراء ب��ع��د ع����ودة احل��ي��اة 

الرملانية، اإذ تقدم لنيل ثقة جمل�س النواب احلادي 

ع�سر، وا�ستمع اإىل مناق�سات عا�سفة لبيانه، قبل اأن 

ينال الثقة.

املخابرات  دائ��رة  تاأ�سي�س  ق�سة  الكتاب  وك�سف 

العامة، بعد ت�سكيل مكتب املباحث العامة، وطبيعة 

اأ���س�����س��وا تلك املرحلة  اخ��ت��ي��ار االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

و���س��ي��اغ��ة ق��ان��ون دائ����رة امل���خ���اب���رات، وال��ت��ح��دي��ات 

االأمنية التي كانت تقف وراء رحلة تاأ�سي�س جهاز 

اأمني حمرتف.

كما ك�سف الكتاب عن ق�س�س كثرية عن طبيعة 

اجلهود امل�سنية التي كان لها الدور الكبري يف اإف�سال 

امللك احل�سن،  الراحل  م��وؤام��رات كانت ت�ستهدف 

وعددا من املوؤ�س�سات احليوية يف ذلك الوقت. وقدم 

احتالل  تداعيات  ق���راءة  يف  خا�سة  رواي���ة  الكتاب 

معركة  وم��ق��دم��ات   ،1967 ع���ام  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 

يف  العربي  اجلي�س  وب��ط��والت  ع��ام 1968  الكرامة 

تلك املعركة. وانتقل الكتاب بن املواقع التي خدم 

فيها بدران؛ مديرا لدائرة املخابرات ثم م�ست�سارا 

يف الديوان امللكي، ووزيرا للرتبية والتعليم ورئي�سا 

للديوان امللكي، قبل اأن يختاره جاللة امللك الراحل 

تناول  1976. كما  ع��ام  ل��ل��وزراء يف  احل�سن رئي�سا 

نهايات  يف  التحتية  البنى  م�ساريع  تاأ�سي�س  ق�سة 

�سيا�سية  ظ��روف  و�سط  املا�سي،  القرن  �سبعينيات 

م�سطربة، وحتديات اقت�سادية كان الهدف منها 

ال�سغط على جاللة امللك الراحل احل�سن للحاق 

بالرئي�س امل�سري حممد اأنور ال�سادات الإبرام اتفاق 

�سالم مع اإ�سرائيل.

وخل�س بدران مقدمات التحول الدميقراطي 

ب��ع��د اأح�������داث ه��ب��ة ن��ي�����س��ان ال�������س���ه���رية، واإج������راء 

االنتخابات النيابية عام 1989، خم�س�سا يف الكتاب 

جانبا مهما للك�سف عن كوالي�س مراكز القرار اإبان 

وتداعيات   1990 ع��ام  للكويت يف  ال��ع��راق  اح��ت��الل 

احلرب على العراق، وموقف االأردن ال�سلب يف تلك 

املرحلة.

ونتيجة لالإقبال على اقتناء الكتاب، ت�سعى دار 

الن�سر اإىل ا�سدار طبعة ثانية من الكتاب لتلبية 

الطلب املتزايد على الكتاب يف اململكة.

لـ»صناعاتنا 
الدوائية« 

لزيادة  اإلمكانيات 
قدراته في البحث 
لمنفعة  والتطوير 

»المنطقة
تكنولوجيا  قطاع 

المعلومات 
على قدر 

التحدي خالل 
هذه األوقات 

»العصيبة
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 يتابع املواطنون باهتمام بالغ حتركات الباعة املتجولني الذين يعلنون عن وجودهم 

با�شتخدام مكربات ال�شوت فيتنقلون معهم من �شارع اإىل �شارع ومن حي اإىل حي وهم 

يجوبون املدن الأردنية. 

يف  م��زدوج  بوقوف  واأح��ي��ان��اً  العامة،  ال�شوارع  يف  مركباتهم  تتوقف  كيف  لفتني  وق��د 

لتفقد  النا�س  يتجمع  فيما  ال�شوت،  مل��ك��ربات  العنان  يطلقون  وه��م  املزدحمة  ال�����ش��وارع 

الفواكه واخل�شروات التي يحملونها. وقد عاينت موؤخراً اأحدهم وهو يتوقف اأمام بيتنا 

اأو  كيلو  لي�شرتوا  واح��دة  واح��دة  اخل�شروات  بتح�ش�س  ويقومون  النا�س  عليه  ويتجمهر 

اأكرث قليال، ثم ياأتي اأخر ويفعل ال�شيء نف�شه ويعيد الكرة بتح�ش�س الب�شاعة مرة اأخرى 

فيقلبها عاليها �شافلها ، واخر يفعل ال�شيء نف�شه، وهكذا، ثم تنتقل املركبة اإىل �شارع اأخر 

لي�س بعيداً ويتكرر الأمر نف�شه مرة اأخرى . فهل هذا معقول ومقبول يف زمن الكورونا 

يا معايل وزير ال�شحة؟  

ع��ّم��ان  واأم���ان���ة  البيئية  ال�����ش��رط��ة  م�����ش��وؤول��ي��ات  �شاعت” ب��ني  ق��د  “الطا�شه  اأن  ي��ب��دو 

والبلديات ووزارة ال�شحة، حيث من امللحوظ اأن تلك املركبات تتزايد اأعدادها بعد الظهر 

تت�شدر  اأن  ينبغي  الكورونا  الأمانة من مهماتهم، ولكن يف ع�شر  رمبا لنتهاء موظفي 

وزارة ال�شحة هذه امل�شوؤولية فال يجوز اأن تظل الأمور على حالها.

 وقد حاولت �شخ�شياً بالتقدم اأكرث من مرة بال�شكوى وكانت تنتهي الرواية مبخالفة 

ب�شيطة وما يلبث يف اليوم الثاين اأن تعود املركبة اإىل حينا مرة اأخرى.  فلماذا نعجز عن 

حل هذه امل�شكلة ب�شكل جذري؟ فحتى لو اأن القانون هو كذلك ويحدد املخالفة ب�شقف 

ب�شيط، فلماذا ل ن�شع تعليمات؟ فكل ما يحتاجه الأمر هو اإ�شدار هذه التعليمات بتغليظ 

املخالفة وحجز املركبة على �شبيل املثال فلي�س اأمامنا خيار يف هذا الع�شر فتخيلوا م�شاباً 

بالكورونا يتح�ش�س الب�شاعة وياأتي من خلفه اأخر وي�شرتيها، وبذلك ينتقل املر�س.

 هل نحن على ا�شتعداد لرتك الأمور بهذه الفو�شوية؟ وهل نحتمل اأي انت�شار اأكرب 

للمر�س يف معر�س هذا الوباء اخلطري؟ 

ويف النهاية فاإننا ننا�شد وزير ال�شحة الذي تابعنا جناحاته الأخرية يف تنظيم الأمور 

اأن يتخذ قراراً �شارماً ملواجهة هذه الظاهرة التي جتاوزت كونها ظاهرة تلوث �شوتي  اإىل 

تلوث وبائي ل يجوز ال�شكوت عنها.  

د. أّيوب أبو دّية  

كورونا الباعة المتجولين 

االنباط-عمان

و������ش�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع�����رب�����ت 

امل��غ��رتب��ني ع���ن خ��ال�����س ال���ت���ع���ازي و���ش��ادق 

املوا�شاة حلكومة و�شعب جمهورية ال�شودان 

اجتاحت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ول  ب�شحايا  ال�شقيق 

ال�شودان وراح �شحيتها حوايل 100 �شخ�س 

اإىل خ�شائر كبرية يف  واأدت  العديد  واإ�شابة 

املمتلكات.

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

ت�شريح  يف  الفايز،  علي  اهلل  �شيف  ال�شفري 

مع  اململكة  ت�شامن  ال�شبت،  ام�س  �شحفي، 

هذه  يف  ال�شقيق  ال�����ش��ودان  و�شعب  حكومة 

املحنة  ه��ذه  جت��اوز  ويف  ال�شعبة،  ال��ظ��روف 

بال�شحايا،  اململكة  ت��ع��ازي  وق���دم  الأل��ي��م��ة، 

والتمنيات للم�شابني بال�شفاء العاجل.

االنباط- عمان 

طالب ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة 

جتارة الأردن رائد حماده، مبنح املطاعم غري 

اأ�شوة  �شريبية  تخفي�شات  �شياحيا  امل�شنفة 

مبا ح�شلت عليه املطاعم ال�شياحية.

على  �شحفي،  ت�شريح  يف  ح��م��اده  و���ش��دد 

التي  امل��ب��ي��ع��ات  �شريبة  تخفي�س  ����ش���روروة 

يدفعها قطاع املطاعم غري امل�شنف �شياحيا 

ب��دل اخلدمات  8 باملئة وك��ذل��ك  16 اىل  م��ن 

من 10 اىل 5 باملئة.

وا�شار اىل ان قطاع املطاعم غري امل�شنفة 

ت�شغل  من�شاأة   500 يقارب  ما  ي�شم  �شياحيا 

نحو 10 الآف موظف وعامل غالبيتهم من 

التخفي�شات  منحها  ان  م���وؤك���دا  اردن���ي���ني، 

�شي�شهم يف تعزيز املناف�شة وتخفي�س الأ�شعار 

وتن�شيط القطاع.

ي�شتعيد  ب�����داأ  امل��ط��اع��م  ق���ط���اع  ان  وب����ني 

ع��اف��ي��ت��ه، ل��ك��ن��ه��ا م���ا زال����ت اأق����ل م��ق��ارن��ة مع 

�شنوات ما�شية. 

وحث حماده قطاع املطاعم بعموم اململكة 

والوقاية  ال�شالمة  مبعايري  الل��ت��زام  على 

�شحة  على  للمحافظة  وتطبيقها  ال�شحية 

و���ش��الم��ة امل��واط��ن��ني ودع���م ج��ه��ود مكافحة 

جائحة فريو�س كورونا.

اإع��ف��اء  وج���دد ح��م��اده مطالبته ب�����ش��رورة 

جتارة املواد الغذائية من الر�شوم وال�شرائب 

كونها حاجة اأ�شا�شية للمواطنني، بالإ�شافة 

الغذائية  ال�شناعات  ملنتجات  الدعم  لتوفري 

والزراعية.

اأك��رث دول  م��ن  الأردن يعترب  اأن  واأو���ش��ح 

لوجود  املتداول  الغذاء  جلهة  اأماناً  املنطقة 

رقابة �شحية م�شددة والتزام كبري من قطاع 

ب�شروط  للغذاء  وامل�شنعة  املنتجة  املن�شاآت 

ال�شالمة وال�شحة العامة.

املواد الغذائية املحلي  اأن قطاع  اإىل  ي�شار 

التجاري  القطاع  باملئة من حجم   30 ي�شكل 

ب���ع���دد اأك������رث م����ن 50 األ������ف م���ن�������ش���اأة ك��ب��رية 

و�شغرية بعموم اململكة يعمل فيها ما يقارب 

250 األف عامل.

االنباط-الزرقاء

الأم��ن��ي��ة يف حمافظة  الأج���ه���زة  اأوق���ف���ت 

تنظيمهم  ب�شبب  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  ال��زرق��اء 

حفلي زفاف، خمالفني اأمر الدفاع رقم 11.

ال��زرق��اء ح��ج��ازي ع�شاف  وب��ني حمافظ 

اأن الأ���ش��خ��ا���س الأرب���ع���ة امل��خ��ال��ف��ني ج��رى 

الإج���راءات  لت��خ��اذ  املحافظة  يف  توقيفهم 

ال���ق���ان���ون���ي���ة ال������رادع������ة ب���ح���ق���ه���م، داع����ي����اً 

الدفاع  ب��اأم��ر  الل��ت��زام  اإىل  كافة  املواطنني 

ال�شحية  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال��ت��ق��ي��د   ،11 رق���م 

الح���رتازي���ة مل��ن��ع ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا 

ال�شحة  على  حفاظاً   )19 )كوفيد  امل�شتجد 

العامة. وال�شالمة 

الخشمان.. تدهور الحاالت السليمة والصغيرة مؤشر خطير

43 إصابة محلية بفيروس كورونا و24 حالة شفاء

»كورونا«.. العاصمة تتصدر و»البلقاء« تقفز للمركز الثاني

60181 طالبا وطالبة بالمملكة يلتحقون بالمرحلة الثانية 
لرياض األطفال بالمدارس الحكومية اليوم

 إعالن تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي الحالي

االنباط-عمان

قال مدير م�شت�شفى الأمري حمزة، عبدالرزاق اخل�شمان، اإن 

5 اردنيني م�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد، حالتهم »خطرة 

جدا«، 3 منهم يعانون من ف�شل كلوي. 

اإن 3 ح��الت منهم يبلغون من  وق��ال اخل�شمان ام�شال�شبت، 

ام��را���س  ي��ع��ان��ون م��ن  ي��ك��ون��وا  ع��ام��ا، ومل   )50  ،40 العمر )34، 

م�شاحبة، ولي�س لديهم �شجل مر�شي �شابق، ومت اإدخالهم اىل 

امل�شت�شفى بحالة جيدة، ثم بداأت تظهر عليهم م�شاعفات خطرة، 

والتهاب رئ��وي ح��اد، وبالتايل ا�شيبوا بف�شل كلوي، ما ا�شطر 

امل�شت�شفى اىل اإجراء غ�شيل كلى لهم.

ن�شبيا موؤ�شر  وال�شغرية  ال�شليمة  احل��الت  اأن تدهور  وبني 

خطري، م�شريا اىل اأنه من املتوقع ازدياد عدد احلالت اخلطرة 

يف ال�شاعات واليام القليلة املقبلة.

وحول حالت ال�شفاء، قال اخل�شمان، اإن امل�شاب بعد ان مير 

عليه 12 يوما من دون ظهور اعرا�س، يبقى يف امل�شت�شفى 5 ايام 

ا�شافية، ثم يخرج بغ�س النظر عن نتيجة فح�س »بي �شي اآر« 

ب�شبب بقاء الفريو�س امليت يف ج�شمه لعدة �شهور، حيث يتبني 

ذلك بفح�س ال�شبغة اجلينية »اآر اأن ايه« للمري�س، واأن املري�س 

ي�شبح غري معد يف هذه احلالة. ودع��ا مدير م�شت�شفى حمزة، 

املواطنني اإىل عدم الت�شكيك بوجود وخطورة فريو�س كورونا، 

اليدين  وغ�شل  التجمع  وع���دم  اجل�����ش��دي  بالتباعد  والل���ت���زام 

وارتداء الكمامات وا�شتخدام املعقمات.

لعزل  الأم��ري حمزة قد مت تخ�شي�شها  اأن م�شت�شفى  يذكر 

امل�شابني بفريو�س كورونا منذ بدء اجلائحة.

اإ�شابة   52 ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 

 43 منها  ال�شبت،  ام�����س  اململكة  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

حملية، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 2353 اإ�شابة.

وتوزعت الإ�شابات اجلديدة، وفق املوجز الإعالمي ال�شادر 

عن رئا�شة ال��وزراء ووزارة ال�شحة على النحو الآت��ي: 43 حالة 

)15 حالة  عّمان  العا�شمة  22 حالة يف حمافظة  منها  حملّية 

حالة  و14  ال�شتق�شاء(،  حتت  و7  �شابقني،  مل�شابني  خمالطة 

يف  ح��الت  و6  �شابقني،  مل�شابني  خمالطة  البلقاء  حمافظة  يف 

يف  واح���دة  وح��ال��ة  �شابقني،  مل�شابني  خمالطة  اإرب���د  حمافظة 

حمافظة الزرقاء خمالطة مل�شاب �شابق.

كما �شجلت 9 حالت خارجّية، منها 8 حالت بني القادمني 

من اخلارج مّمن يقيمون يف فنادق احلجر، وحالة ل�شائق �شاحنة 

اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.

�شفاء ج��اءت تفا�شيلها  24 حالة  اإىل ت�شجيل  املوجز  واأ���ش��ار 

كما يلي: 23 حالة يف م�شت�شفى الأمري حمزة، وحالة واحدة يف 

ة بعزل امل�شابني يف البحر املّيت. املنطقة اخلا�شّ

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح  خم���ربّي���اً،  فح�شاً   9268 اإج�����راء  اإىل  ول��ف��ت 

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 882473 فح�شاً.

ودعت الوزارة اجلميع يف �شوء ارتفاع عدد الإ�شابات املحلّية 

اإىل الل��ت��زام باأمر ال��ّدف��اع رق��م 11 ل�شنة 2020، واّت��ب��اع معايري 

اإقامة التجّمعات  ال�شالمة والوقاية، وارت��داء الكّمامات، وعدم 

لأكرث من 20 �شخ�شاً، وا�شتخدام تطبيقي »اأمان« و«�شحتك«.

كما نفى م�شدر م�شوؤول يف وزارة ال�شحة ام�س ال�شبت، دقة 

الأخبار املتداولة ب�شاأن طلب الوزارة تطعيم طالب املدار�س بلقاح 

فريو�س كورونا حال توفره.

الفئة  �شمن  لي�شوا  وال�����ش��ب��اب  الأط���ف���ال  اأن  امل�����ش��در  واك����د 

الأك��رث  للفئات  �شيوفر  واإمن���ا  امل��ط��ع��وم،  توفر  ح��ال  امل�شتهدفة 

عر�شة من كبار ال�شن واأ�شحاب الأمرا�س املزمنة.

َوبخ�شو�س الأ�شخا�س الذين و�شلتهم تنبيهات عرب تطبيق 

اأيام  ب��داأ منذ ع�شرة  اأن م�شت�شفى الب�شري  اأو�شح امل�شدر  اأم��ان، 

ا�شتقبال ع�شرات املخالطني واإجراء فح�س جماين لهم، م�شريا 

اإىل عدم �شحة الفيديو املتداول على اإحدى القنوات التلفزيونية 

املحلية.

ونا�شد امل�شدر املوؤ�ش�شات الإعالمية توخي الدقة واحلذر يف 

التعامل مع اأية معلومة، والتاأكد من امل�شادر الر�شمية خوفا من 

ت�شليل اجلمهور.

اأن  امل�شدر  ب��ني  اجلمعة،  ي��وم  التجول  بحظر  يتعلق  وفيما 

جلنة الأوبئة تو�شي باحلظر فقط، ول تتخذ قرارا بذلك، واأن 

احلكومة تنتهج اأف�شل املمار�شات العاملية يف املوازنة بني �شحة 

املواطنني وحتريك عجلة القت�شاد. 

ودعت الوزارة اجلميع يف �شوء ارتفاع عدد الإ�شابات املحلّية 

اإىل الل��ت��زام باأمر ال��ّدف��اع رق��م 11 ل�شنة 2020، واّت��ب��اع معايري 

اإقامة التجّمعات  ال�شالمة والوقاية، وارت��داء الكّمامات، وعدم 

لأكرث من 20 �شخ�شاً، وا�شتخدام تطبيقي »اأمان« و«�شحتك«.

اأية  ح��دوث  نايف احلجايا  البلقاء  نفى حمافظ  من جهته 

اإ�شابات بفريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد 19( بني العاملني يف 

مركز �شحي عني البا�شا ال�شامل.

وقال احلجايا ام�س ال�شبت: اإن عددا من مراجعي املركز كانوا 

م�شابني بكورونا؛ لذلك جرى اإغالقه احرتازيا من اأجل اأخذ 

الحتياطات املنا�شبة حلماية املوظفني واملراجعني.

واو�شح اأن اإغالق املركز اأمام املراجعني جاء بهدف تعقيمه 

املراجعني، ليعاد  الإ�شابات بكورونا بني  بعد ت�شجيل عدد من 

فتحه بعد التاأكد من تعقيمه ب�شكل كامل.

اأن��ه ج��رى �شابقا اإغ��الق 3 مدار�س يف املحافظة،  واأ���ش��ار اإىل 

ت�شجيل  بعد  ال�شونة  يف  وواح���دة  البا�شا،  ع��ني  يف  منها  اثنتان 

اإ�شابات فيها، وحتويل التعليم يف هذه املدار�س عن بعد موؤقتا 

ملدة 14 يوما ثم يعاد فتحها بعد التاأكد من الو�شع الوبائي فيها.

و او�شح اأكد مدير م�شت�شفى الأم��ري في�شل الدكتور ن�شاأت 

العاملني يف  ك��ورون��ا بني  اإ�شابات بفريو�س  اأن��ه ل يوجد  ف��رح، 

امل�شت�شفى الواقع يف لواء الر�شيفة مبحافظة الزرقاء.

اأق�شام  العاملني يف  م��ن  ع���ددا  اإن  ال�شبت،  ام�����س  ف��رح  وق���ال 

خالل  من  اإ�شعارات  تلقوا  الطبيعي  والعالج  واملخترب  الأ�شعة 

اأم��ان تفيد بانهم خمالطون مل�شابني بالفريو�س، واأنه  تطبيق 

مت �شحب عينات من جميع العاملني يف الأق�شام وعينات اخرى 

ع�شوائية، وكانت جميع نتائج العينات �شلبية، ومت تعقيم هذه 

الأق�شام ب�شكل كامل.

اإج��راءات  الدفاع )11( يتم تطبيق  اأم��ر  انه وح�شب  واأو�شح 

جميع  على  ال��ف��ريو���س  انت�شار  م��ن  للوقاية  ال��ع��ام��ة  ال�شالمة 

الكمامة  بلب�س  ب��الل��ت��زام  للم�شت�شفى،  وامل��راج��ع��ني  العاملني 

وفح�س احلرارة والتباعد اجل�شدي، ويتم اأي�شا متابعة ا�شتخدام 

املراجعني للم�شت�شفى لتطبيق »اأمان«.

االنباط-عمان

 ي���ب���داأ ال���ي���وم يف م���دار����س الإن������اث احل��ك��وم��ي��ة 

واخلا�شة باململكة، ال��دوام الر�شمي لطلبة ريا�س 

الأطفال للمرحلة الثانية )كي جي 2( بعمر خم�س 

ال��درا���ش��ي  2015، للعام  ���ش��ن��وات م��ن م��وال��ي��د ع���ام 

.2020/2021

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ال��ط��ف��ول��ة يف  م���دي���رة  وق���ال���ت 

والتعليم الدكتورة عالية عربيات اليوم ال�شبت، اإن 

الأطفال  ريا�س  يف  �شجلوا  وطالبة  طالبا   60181

اململكة  مناطق  خمتلف  يف  احلكومية  ب��امل��دار���س 

للعام الدرا�شي احلايل.

واأ�شافت اأن ال��وزارة ا�شتحدثت للعام الدرا�شي 

اأط��ف��ال، لريتفع عدد  ري��ا���س  �شعبة   258 احل���ايل 

ال�شعب يف جميع مدار�س اململكة اإىل 2531 �شعبة، 

 2070 املا�شي  الدرا�شي  العام  خ��الل  كانت  اأن  بعد 

�شعبة ت�شم 42358 طالبا وطالبة.

اأن دوام ري��ا���س الأط��ف��ال  واأو���ش��ح��ت ع��رب��ي��ات 

باملدار�س �شيكون وفق ثالثة اأمن��اط، منها الدوام 

الكامل من ال�شاعة 8 �شباحا وحتى ال�شاعة 5ر12 

 25 لل�شعبة  ال�شتيعابية  الطاقة  كانت  اإذا  ظهرا، 

املطلوبة، وهي مرت  امل�شاحة  فيها  وتوفرت  طالبا 

مربع لكل طالب.

معلمة  وم��ع   2/3 بالتناوب  ال����دوام  ي��ك��ون  كما 

واحدة ح�شب الطاقة ال�شتيعابية يف حال توفرت 

م��رب��ع لكل طالب،  امل��ط��ل��وب��ة، وه��ي م��رت  امل�شاحة 

ويوجد يف املدر�شة اطفال على قوائم النتظار.

بينت  ال��ف��رتت��ني،  ذات  ل��ل��م��دار���س  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ال��دوام  نظام  فيها  �شيطبق  ان��ه  الدكتورة عربيات 

الطاقة  بح�شب  بالتناوب  ال����دوام  ون��ظ��ام  الكامل 

ال�شتيعابية.

وق��ال��ت اإن م��رح��ل��ة ري��ا���س الط���ف���ال ب��ع��م��ر 5 

�شنوات لي�شت اإلزامية للعام الدرا�شي احلايل، لعدم 

والت�شريعات  القوانني  اجن��از  على  العمل  اكتمال 

الالزمة.

ريا�س  طلبة  ا�شتقبال  اأن  ع��رب��ي��ات،  واأ���ش��اف��ت 

�شيتم  العام،  لهذا  املدار�س احلكومية  الأطفال يف 

وف���ق ا���ش��رتاط��ات ال��ربت��وك��ول ال�����ش��ح��ي اخل��ا���س 

بالتعاون  ال���وزارة  اعدته  ال��ذي  للمدار�س  بالعودة 

و�شحة  �شالمة  على  حفاظا  ال�شحة،  وزارة  م��ع 

الأط��ف��ال  ب��ني  ج�شديا  تباعدا  ويحقق  الأط���ف���ال، 

وعدم اكتظاظ ال�شعب.

وت�شمل الإر�شادات تزويد ويل الأمر بتفا�شيل 

حول اآلية عمل الرو�شة والدوام فيها، وعدم دخول 

اأولياء الأمور اأو ال�شيوف اإىل املدر�شة اأو اإىل الغرفة 

ال�شفية للرو�شة، وغ�شل اليدين باملاء وال�شابون 

ملدة 20 ثانية بعد مل�س الأ�شطح وا�شتخدام املرافق 

ال�شحية، وجتنب مالم�شة العني اأو الفم.

كما ت�شمل الإر���ش��ادات توعية الأطفال باأهمية 

النظافة، وا�شتخدام الوراق ال�شحية عند العطا�س 

والتخل�س منها يف �شلة املهمالت، وع��دم م�شاركة 

اأدوات��ه��م ال�شخ�شية اخلا�شة،  الأط��ف��ال الآخ��ري��ن 

ا�شمه  ي�شجل  بالطفل  خا�شة  م��اء  عبوة  واح�شار 

اأغذية  اإر�شال  اأولياء الأم��ور  عليها، والتاأكيد على 

�شحية للطفل مثل الفواكه واخل�شراوات.

وت�شمنت الر�شادات كذلك تدريب الطلبة على 

املحافظة على النظافة وتعقيم اأماكنهم املخ�ش�شة 

داخل ال�شف، وو�شع جدول ل�شمان تعقيم جميع 

تقل  ل  ال��ذي  املعقم  با�شتخدام  لأيديهم  الطلبة 

اأ�ش�س  وتطبيق  باملئة،   60 عن  فيه  الكحول  ن�شبة 

التباعد اجل�شدي يف الغرفة ال�شفية ويف ال�شاحة 

اخلارجية.

دورات  وتعقيم  تنظيف  الإر���ش��ادات  �شملت  كما 

امل���ي���اه ي��وم��ي��ا وب�����ش��ك��ل دوري، وت��ع��ق��ي��م الأ���ش��ط��ح 

واملقاعد  ال��ك��ه��رب��اء  ومفاتيح  الأب�����واب  ومقاب�س 

�شاعات  وخ��الل  م�شتمر  ب�شكل  والألعاب  والأدوات 

�شاعات  ال�شبابيك مفتوحة خالل  واإبقاء  ال���دوام، 

الطبيعية،  التهوية  ي�شمن  مبا  املدر�شي،  ال���دوام 

وتخ�شي�س م�شاحة حمددة مبقدار مرت مربع لكل 

طالب يلتزم بها اأثناء تنفيذ الأن�شطة خالل �شاعات 

الدوام املدر�شي، وتق�شيم الأطفال اإىل جمموعات 

�شغرية داخل الغرفة ال�شفية عند تنفيذ الأن�شطة 

وعدم اإ�شراكهم باأية اأن�شطة جماعية اأو مع اأي �شف 

اآخر، مع تف�شيل اجراء هذه الأن�شطة يف ال�شاحات 

اخلارجية والأماكن املفتوحة.

ون�����ش��ت الإر�����ش����ادات اي�����ش��ا ع��ل��ى و���ش��ع ق��وان��ني 

اخلارجية  وال�شاحة  والأرك���ان  الأن�شطة  لطاولت 

مبا يتالءم مع الربتوكول ال�شحي، وتوفري اأدوات 

وو�شعها  ال�شفية  الغرفة  يف  واملنظفات  التعقيم 

األعاب من القما�س يف  اآمنة، وعدم و�شع  بطريقة 

الغرفة ال�شفية، وتوفري لوحات اإر�شادية وتوعوية 

لل�شالمة العامة يف املمرات، واإدخال واإخراج الطلبة 

بطريقة منظمة ت�شمن التباعد اجل�شدي.

ال��ك��ادر  وجميع  املعلمات  الإر����ش���ادات  واأل���زم���ت 

فيما  ال��ك��م��ام��ات،  ب����ارت����داء  امل��در���ش��ة  يف  الإداري 

الذين  الطلبة  ب��اأ���ش��م��اء  قائمة  ت��وف��ري  ا���ش��رتط��ت 

ي��ع��ان��ون م���ن اأم���را����س م��زم��ن��ة وك��ي��ف��ي��ة التعامل 

معهم، وتوفري اأرقام هواتف اأولياء الأمور اأو مقدم 

الرعاية، وايجاد خطة للتوا�شل ال�شريع مع اأولياء 

اأمور الطلبة املتغيبني.

واك�����دت الإر�����ش����ادات ����ش���رورة ع���زل ال��ط��ف��ل يف 

غرفة خا�شة يف حال ظهور اأعرا�س مر�شية عليه 

ت�شبه اأعرا�س الربد العادي؛ مثل ارتفاع يف درجة 

وال�شعال  والعط�س  التنف�س  و�شعوبة  احل�����رارة، 

امل��ت��ك��رر، وال��ت��وا���ش��ل م��ع ويل الأم����ر ل�شطحاب 

ال��ط��ف��ل لإج�����راء ال��ف��ح��و���س امل��خ��ربي��ة ال���الزم���ة، 

واإل���زام���ه ب��اإب��الغ امل��در���ش��ة يف ح���ال ت��اأك��د ايجابية 

من  امل��در���ش��ة  لتمكني  امل���خ���ربي،  الفح�س  ن��ت��ائ��ج 

الطلبة  ال��الزم��ة ل�شمان �شحة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 

واملوظفني املخالطني للطالب، وعدم عودة الطفل 

اإىل املدر�شة اإل مبوجب تقرير طبي.

االنباط-عمان

اأعلنت وحدة تن�شيق القبول املوحد يف وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي اأن عملية تقدمي 

طلبات اللتحاق الإلكرتونية لربنامج التج�شري 

باجلامعات الأردنية الر�شمية �شتبداأ �شباح بعد 

غد الثنني حتى ال�شاعة الثانية ع�شرة لياًل م 

وق��ال��ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ام�����س ال�����ش��ب��ت: اإن 

ت���ق���دمي ال��ط��ل��ب��ات ���ش��ي��ك��ون م���ن خ����الل امل��وق��ع 

الإل������ك������رتوين ل���ل���وح���دة ع���ل���ى ال����راب����ط الآت�����ي 

يقوم  حيث   ،  www.admhec.gov.jo
ال��ط��ال��ب ب��دف��ع ر���ش��م ت��ق��دمي ط��ل��ب الل��ت��ح��اق 

 15 قيمته  البالغ  الر�شمية  الأردن��ي��ة  للجامعات 

ديناراً با�شتخدام نظام اإ�شدار وحت�شيل الفواتري 

اإر�شال  ذل��ك  وبعد  )اإي-ف��وات��ريك��م(،  اإلكرتونياً 

اخللوي  الطالب  هاتف  رق��م  اإىل  ن�شية  ر�شالة 

حت��ت��وي ع��ل��ى ا���ش��م امل�����ش��ت��خ��دم وال���رم���ز ال�شري 

ال�����ش��روري��ني ل��ل��دخ��ول اإىل ب��رجم��ي��ة ت��ق��دمي 

ه��ذه اخلدمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  اللتحاق.  طلب 

م��ت��وف��رة م��ن خ��الل ق��ن��وات ال��دف��ع ال��ت��ي تطبق 

 ،)eFAWATEERcom( خ����دم����ة 

امل��ن��ت�����ش��رة يف  الأردين  ال���ربي���د  م��ك��ات��ب  وم��ن��ه��ا 

اأنحاء اململكة، واحل�شاب البنكي ال�شخ�شي على 

الن���رتن���ت، وف����روع ال��ب��ن��وك الأردن���ي���ة، واأج��ه��زة 

ال�شراف الآيل التابعة لها، وحمالت ال�شر 

ال����دخ����ول  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة  ال�����وح�����دة  ون���ب���ه���ت 

القبول  تن�شيق  ل��وح��دة  الإل���ك���رتوين  للموقع 

امل���وح���د، ب��ه��دف الط����الع ع��ل��ى م��ك��ون��ات��ه؛ مثل 

تخ�ش�شات اجلامعات الأردنية الر�شمية املناظرة 

اللتحاق  و�شروط  املجتمع،  كليات  لتخ�ش�شات 

بها، ور�شومها، ون�شائح واإر�شادات، ودليل تقدمي 

طلب اللتحاق ملرحلة التج�شري، لال�شتفادة من 

طلب  تقدمي  على  وم�شاعدتهم  املعلومات  ه��ذه 

الطلبة  الإل��ك��رتوين. وميكن جلميع  اللتحاق 

اللتحاق  تعديل يف طلب  اأي  باإجراء  الراغبني 

)اخليارات املخزنة �شابقاً( الدخول للربجمية يف 

اأي وقت على مدار ال�شاعة خالل الفرتة املحددة 

لعملية تقدمي طلبات اللتحاق.

لها  يحق  التي  الطلبة  فئات  اأن  اإىل  ولفتت 

التقدم بطلبات اللتحاق، هي الطلبة ال��� 5 باملئة 

من الأوائل يف المتحان ال�شامل للعام الدرا�شي 

2019 / 2020، والذين حددتهم جامعة البلقاء 

لتخ�ش�شاتهم  ت��ك��ون  اأن  �شريطة  التطبيقية، 

املجتمع تخ�ش�شات مناظرة يف  دبلوم كليات  يف 

الطلبة  وكذلك  الر�شمية،  الأردن��ي��ة  اجلامعات 

احل���ا����ش���ل���ون ع���ل���ى دب����ل����وم ك���ل���ي���ات امل��ج��ت��م��ع يف 

الطالب  معدل  يكون  اأن  �شريطة  �شابقة  اأع���وام 

يف الم���ت���ح���ان ال�����ش��ام��ل 68 ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى الأق����ل 

بالتج�شري  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  الطلبة  با�شتثناء 

والطب  والهند�شة  ال�شيدلة  تخ�ش�شات  اإىل 

البيطري حيث ي�شرتط األ يقل معدلهم عن 70 

باملئة، وعليهم بعد تقدمي طلب اللتحاق حتميل 

)التي  ال�شامل  الم��ت��ح��ان  ع��ن م�شدقة  ���ش��ورة 

تت�شمن املعدل املئوي( وباأق�شى �شرعة ممكنة. 

�شهادة  على  احلا�شلني  للطلبة  �شمحت  3ك��م��ا 

الثانوية العامة/ الفرع العلمي فقط بالتج�شري 

الطلبة  جميع  داع��ي��ة  ال�����ش��ي��دل��ة،  تخ�ش�س  يف 

الراغبني بالتج�شري يف تخ�ش�س ال�شيدلة اإىل 

حتميل �شورة عن ك�شف عالمات الثانوية العامة 

)�شواء اأكان الطالب من خريجي ال�شنة احلالية 

اأو ال�شنوات ال�شابقة(.

 وزارة الخارجية تعزي بضحايا 
سيول السودان

حماده يطالب بشمول المطاعم غير 
المصنفه سياحيا بتخفيضات ضريبية

 الزرقاء: توقيف 4 مواطنين 
لمخالفتهم أمر الدفاع
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لها  كالقمر  وفعالياتنا  و�أفعالنا  ونحن  �لكاأ�س،  من  فارغ  و�آخر  مليء  جزء  هنالك 

يجابيات  ��إل �أن نعظم  و�لكفاءة تقت�ضي  و�لذكاء و�حلكمة  و�آخر معتم،  جانب م�ضيء 

ونقزم �ل�ضلبيات؛ وهذ� يف كل ��أزمان �ضو�ء قبل �أو �إلبان �أو بعد جائحة كورونا:

و�جلزء  �لبع�س،  من  �أكثثر  يقرر  فاملعظم  بالعموم،  يكون  �ضياء  ��أ على  �حلكم   .1

�ملليء من �لكاأ�س ميثل معيار �لنجاح.

�ملديح  ر�ضائل  �آ�ف  �أو  �لبو�ضتات  مئات  فاإلطالق  ظثثالل،  على  جتمع   � �لنا�س   .2

�جلزء  حجم  على  موؤ�ضر�ت  غريها  �أو  �لهاتفية  �و  لكرتونية  ��إل �لر�ضائل  �أو  و�لثناء 

�ملليء من �لكاأ�س.

�أو جانب م�ضيء  ناجح  �أي حدث  على  �ضهامها  ترمي  قليلة  فئة  باملقابل وجود   .3

خر �لذي يجب �ن نحرتم ليري ويوؤ�ضر حلالة من �حلقيقة �أو  رمبا ميثل �لر�أي ��آ

�ضقاط �أو �لتجني �أو  �لظلم �أحياناً.  ��إل

�ضياء وفق �لز�وية �لتي نتطلع من خاللها، فاإلن  4. تختلف معايري �حلكم على ��أ

�أو  جثثنثثد�ت  ��أ �أ�ضحاب  بع�س  مع  تت�ضاد  �و  تتقاطع  رمبثثا  �لعام  �ل�ضالح  ز�ويثثة  كانت 

�ل�ضخ�ضية. �مل�ضالح 

ثر  �ضياء وفق عد�ضاتنا �لتي ن�ضتخدمها للروؤية لها �أي�ضا ��أ 5. تكبري �و ت�ضغري ��أ

�لكبري على كيفية قبول �أو رف�س �أي مبادرة �أو فكرة.

6. معظم �لنا�س ت�ضجع وتلتف حول �لناجحني و�جلو�نب �مل�ضيئة، بيد �ن هنالك 

يف  معهم  �لتعاي�س  وعلينا  �لنجاح  �أعثثد�ء  ميثلون  جمتمع  كل  يف  موجودة  قليلة  فئة 

بوتقة �لن�ضف �لفارغ من �لكاأ�س، فلرمبا يثوبون لر�ضدهم.

�إلر�ضاء �لنا�س غاية � تدرك، ولذلك فتحقيق جناح بن�ضبة تفوق ن�ضف �لكاأ�س   .7

خر تعني �لنجاح بعينه. �أو �جلانب �مل�ضيء و�لعمل على مو�جهة حتديات ن�ضفه ��آ

موؤ�ضر�ت  كلها  هثثد�ف  ��أ وحتقيق  �ثثضثثر�ر  و��إل نتاجية  و��إل و�لت�ضبيك  �ملوؤ�ض�ضية   .8

ي م�ضروع كان. على تفوق عنا�ضر �خلري على �ل�ضر �أ

تعبئة  على  و�لعمل  �لكاأ�س  من  �ملليء  �جلثثزء  �أو  �مل�ضيء  �جلانب  لروؤية  نحتاج   .9

نثث�ثثضثثانثثيثثة و�لثثوطثثن  ن �لثثكثثمثثال هلل وحثثثده، و��إل جثثثز�أه �لثثفثثارغ لثثغثثايثثات تعظيم �لثثنثثجثثاح �أ

و�لعطاء بحاجة �إلىل �أن نقف يف خندقها.

ب�ضر�حة: ق�ض�س �لنجاح وجو�نبها �مل�ضيئة يف زمن كورونا يلتف حولها �ملخل�ضون 

جند�ت وقوى �ل�ضد  و�ل�ضرفاء وما �أكرهم، ويطعنها بالظهر �ضرذمة من �أ�ضحاب ��أ

ت�ضري! و�لقافلة  �لعك�ضي، 

�ضباح �لوطن �جلميل

د. محمد طالب عبيدات

 الجانب المضيء في زمن 
كورونا

الأحد   6/ 9 / 2020 

االنباط-عمان

لل�ضرطان  �حل�ضني  موؤ�ّض�ضة  �أطلقت   

بهدف  �ل�ضرطان”  �ضّد  “��أردن  مثثبثثادرة 

جثثمثثع �لثثثّتثثثرعثثثات لثثثدعثثثم عثثثثالج مثثر�ثثضثثى 

ثثثرطثثثان غثثثثري �ملثثثقثثثتثثثدريثثثن يف مثثركثثز  �لثثث�ثثثضّ

لل�ضرطان. �حل�ضني 

فثثثثثريثثثثثق مثثن  �ملثثثثثثثبثثثثثثثادرة  ويثثثثث�ثثثثثضثثثثثارك يف 

��إلعثثثثالمثثثثّيثثثثني و�لثثثالعثثثبثثثني �لثثريثثا�ثثضثثّيثثني 

و�ملثثثثثثوؤّثثثثثثثريثثثثثثن عثثثلثثثى مثثثثثو�قثثثثثع �لثثثتثثثو��ثثثضثثثل 

تن�ضيط  هيئة  مع  بال�ضر�كة  ��جتماعي، 

�لرئي�س  �لر�عي  ودعم  ��أردنية  �ل�ضياحة 

بنك �ضو�ضيته جرن�ل – ��أردن.

بجمع  �لفريق  من  ع�ضو  كثثّل  و�ضيقوم 

ثثثركثثثات  �لثثثثّتثثثثرعثثثثات مثثثثن ��أفثثثثثثثثثثر�د و�لثثث�ثثثضّ

�ملثثثثثثر�د حتثثقثثيثثقثثه  �لثثثهثثثدف  �إلىل  لثثثلثثثو�ثثثضثثثول 

لثثدعثثم رحثثلثثة عثثثالج مثثر�ثثضثثى �لثث�ثثّضثثرطثثان، 

�أعلى  �لفريق  ت�ضّلق  �ملبادرة  �ضيتخّلل  كما 

�لّد�مي–  �أم  جثثبثثل   – ��أردن  يف  قثثمثثة 

وقثثالثثت  �ملثثقثثبثثل.  ��أول  تثث�ثثضثثريثثن  �ثثضثثهثثر  يف 

لل�ضرطان  �حل�ضني  موؤ�ّض�ضة  عثثام  مثثديثثر 

�ملجتمع  فئات  “ن�ضّجع  قطام�س  ن�ضرين 

�ملثثبثثادر�ت؛ �أن  هثثذه  دعثثم مثل  كافة على 

تثث�ثثضثثامثثن  �إلىل  �لثث�ثثضثثرطثثان يثثحثثتثثاج  مثثر�ثثس 

 � مثثر�ثثس  فهو  متو��ضل،  ب�ضكل  �جلميع 

يثثنثثتثثظثثر، بثثل �أ�ثثضثثبثثح ولثثالأ�ثثضثثف، ميثث�ثثّس كل 

�أو غري مبا�ضر، مثمنة  بيت ب�ضكل مبا�ضر 

دور �لد�عمني و�مل�ضاركني يف هذه �ملبادرة 

�لذين جمعتهم روح �لعطاء ملد يد �لعون 

�ل�ضرطان”. ملر�ضى 

جرن�ل  �ضو�ضيته  بنك  عام  مدير  وقال 

�إلن �لبنك يوؤمن  – ��أردن، ندمي قبو�ت: 
�حل�ضني  ومركز  ملوؤ�ّض�ضة  �لنبيل  بالهدف 

�ل�ضرطان،  مر�س  مكافحة  يف  لل�ّضرطان 

على  يقت�ضر  �أ�  يجب  �لبنوك  عمل  و�أّن 

تثثثقثثثدمي �خلثثثثدمثثثثات �ملثث�ثثضثثرفثثّيثثة فثثحثث�ثثضثثب، 

بثثثثل عثثثلثثثى تثثطثثبثثيثثق �ثثضثثيثثا�ثثضثثة �ملثثث�ثثثضثثثوؤولثثثّيثثثة 

��جتماعّية يف م�ضاندة ودعم �ملجتمع.

االنباط-عمان

�ضلطة  �إلد�رة  ��أردن  و�دي  مثثثز�رعثثثو  ثثثمثثن   

�ملثثثز�رعثثثني  تثثثاأمثثثني  يف  جثثثهثثثودهثثثا  ��أردن  و�دي 

بثثاحثثتثثيثثاجثثاتثثهثثم مثثن مثثيثثاه �لثثثري خثثا�ثثضثثة يف ظل 

مثثثوجثثثة �حلثثثثر غثثثري �ملثث�ثثضثثبثثوقثثة �لثثثتثثثي تثث�ثثضثثهثثدهثثا 

�ململكة.

و�عثثثثرب مثثثز�رعثثثو جثثمثثعثثيثثة مثث�ثثضثثتثثخثثدمثثي غثثور 

�جلنوبية  ��أغثثثو�ر  ومثثز�رعثثو  و�حلديثة  �ملثثزرعثثة 

�م�س  بثثيثثان  يف  و�ملن�ضية  و�لو�ضطى  و�ل�ضمالية 

�ل�ضبت، عن �رتياحهم لالإلجر�ء�ت ��أخرية �لتي 

�لفنية  وكثثو�درهثثا  ��أردن  و�دي  �ضلطة  نفذتها 

�ملياه  �لتي يعي�ضونها جر�ء نق�س  �ملعاناة  �إلنهاء 

ب�ضبب �رتفاع درجات �حلر�رة �ل�ضديدة.

��أردن  و�دي  �ضلطة  عام  �أمثثني  م�ضاعد  وقثثال 

�ملثثهثثنثثد�ثثس هثث�ثثضثثام �حلثثيثث�ثثضثثة �إلن �لثث�ثثضثثلثثطثثة بثثثد�أت 

�أخري� بتطبيق �إلجر�ء�ت لزيادة �حل�ض�س �ملائية 

للمز�رعني بح�ضب ��حتياجات، وتنفيذ حمالت 

عبد  �مللك  قناة  على  ��عثثتثثد�ء�ت  �إلز�لثثة  مكثفة 

و�للوج�ضتية  �لفنية  ��إلمكانيات  وتثثقثثدمي  �هلل، 

كل  تذليل  بهدف  للمز�رعني  كافة  و�لت�ضهيالت 

�حلر  مثثوجثثات  ظثثل  يف  خا�ضة  �أمثثامثثهثثم  �لعقبات 

�مل�ضبوقة. �لطويلة وغري 

وز�رة  و��ضناد  وبالتعاون  �ل�ضلطة  �أن  و��ضاف 

�لثثثزر�عثثثة �ثثضثثتثثنثثفثثذ �إلجثثثثثثثر�ء�ت لثثتثثحثث�ثثضثثني ظثثثروف 

�لزر�عة  لدعم  ميكن  ما  كل  وتقدمي  �ملز�رعني، 

�لوطنية و��رتقاء بالقطاع �لزر�عي و�لقائمني 

عليه باعتبار �ملو�ضم �لزر�عي �أولوية وطنية.

االنباط-عمان

�إلد�رة  مع  بالتعاون  عمان  �أمانة  تبا�ضر   

�ل�ضري �عثثتثثبثثار�ً مثثن غثثثد�ً ��ثثثنثثني، �إلجثثثر�ء 

�ضارع  من  ملقطع  �ملثثروريثثة  للحركة  �إلز�حثثة 

�لثثهثثا�ثثضثثمثثي، لثثثالجتثثثاه �لثثثقثثثادم مثثثن �ثثضثثارع 

�ملدينة  منطقة  مبنى  من  و�ملمتد  قري�س 

ولغاية �إل�ضارة جممع رغد�ن �ل�ضياحي. 

وقثثثثثثال مثثثديثثثر د�ئثثثثثثثرة عثثمثثلثثيثثات �ملثثثثثرور 

�م�س  بيان  يف  �لفاعوري  حممد  �ملهند�س 

��ضتكماً�  تاأتي  ��أعثثمثثال  هثثذه  �إلن  �ل�ضبت، 

ملثث�ثثضثثروع �إلنثثث�ثثثضثثثاء خثثطثثوط تثث�ثثضثثريثثف مثثيثثاه 

��أمثثثثطثثثثار �ثثضثثمثثن مثثرحثثلثثة و�ثثثضثثثط �لثثبثثلثثد، 

�ملرورية  �ل�ضالمة  و�ضائل  توفري  و�ضيتم 

و�أعثثو�ن  �ل�ضري  كثثو�در  تثثو�جثثد  مثثع  باملوقع 

�ملرور.

االنباط-عمان

يحتفل �لعامل يف �خلام�س من �أيلول �ضنوياً باليوم 

�ملنا�ضبة  �لثثدويل للعمل �خلثثريي، لكن ��حتفال بهذه 

�لعام �حلثثايل خمتلف، فهو ياأتي يف ظثثرف �ضاد �لعامل 

�أجثثمثثع وكثثانثثت تكلفته ��أعثثلثثى على نطاق �لثثثدول، ذلك 

�أن جائحة فريو�س كورونا �مل�ضتجد »كوفيد 19« دفعت 

�لثثثثدول وحثثكثثومثثاتثثهثثا �إلقثثثثثر�ر ��إلغثثثثثالق �لثثكثثامثثل �أحثثيثثانثثاً 

و�حلثثجثثر �جلثثزئثثي، وكثثل ذلثثك جنثثم عنه�ضعوبات على 

�ملجتمعات. هذه  عن �ضحة  ��قت�ضاد حفاظاً  م�ضتوى 

�حلالة �لعامة كانت فر�ضة حقيقية�أمام �لقطاع �خلا�س 

ليمد يد �لعون للحكومات و�ملجتمعات �لتيي�ضّكل جزء�ً 

�خلثثريي  للعمل  ��ضرت�تيجياته  �أهثثمثثيثثة  لثثتثثرز  مثثنثثهثثا، 

�أنثثهثثا  عثثلثثى �خثثثتثثثالف ت�ضميته يف �لثث�ثثضثثركثثات، عثثثد� عثثثن 

للعمل  �ملبادر�ت  من  �لعديد  د�فعاًحقيقياً�بتكار  كانت 

�خلريي �لتي تنا�ضبت مع ما خلفته �جلائحة من �آثار 

�قت�ضادية. يف ��أردن، لعب �لقطاع �خلا�س دور�ً بارز�ً يف 

�لر�ضمي و�حلكومة �إلجناح  �لعمل  �إلىل جانب  �لوقوف 

�مل�ضتجد،  كثثورونثثا  فثثريو�ثثس  منانت�ضار  �حلثثّد  جهودهايف 

حيث �ضارعتلتبني �ملبادر�ت �حلكومية خا�ضة يف بد�يات 

��أزمثثة، كما قامت �لعديد من �ضركات �لقطاع �خلا�س 

باإلطالق مبادر�ت تتالئم وو�قع �حلال. نحن يف �أور�جن 

��أردن �لتي تعد �أحد رو�د �لقطاع �خلا�ضعموماً و�أبرز 

�ثثضثثركثثات ��تثثث�ثثثضثثثا�ت �ملثثحثثلثثيثثة عثثلثثى وجثثثه �خلثث�ثثضثثو�ثثس، 

على  و�لفردية  �جلماعية  �ملثثبثثادر�ت  من  بالعديد  قمنا 

�لعمل �ملجتمعي  باأهمية  منا  �إلميثثانثثاً  �ثثضثثو�ء، وذلثثك  حد 

�لثثطثثرق  ب�ضتى  �ملثثحثثلثثي  دعماملجتمع  و�إلدر�كثثثاًلثثث�ثثثضثثثرورة 

و�لو�ضائل، فما كان منا �إل� �أن و��ضلنا تنفيذ مبادر�تنا 

�لقائمة يف �إلطار �لظرفية ��آنية �لتي تفر�س �لعمل عن 

�لنا�س  �حتياجات  مت�س  جديدة  مبادر�ت  و�أطلقنا  ُبعد 

على �ختالفها وتنوع رغباتهم. �إلن �لعمل �ملجتمعي �لذي 

نفذته �ل�ضركة خالل عام و��ضتحوذت جائحة “كورونا” 

على ن�ضفه،كان له �ضبغة مميزة وم�ضار�ت متعددة، فقد 

متطلبات  وفثثق  �لثثدعثثم  تقدمي  ��أردن  �أور�جن  �خثثتثثارت 

�لو�ضع �لر�هن، مر�عية عو�مل �لنوعية ووقت تقدميه، 

فقّدمت ما جمموعه 1،300،000 دينار لدعم �حلكومة 

و��أردنثثثيثثثني يف هثثثذه ��أزمثثثثثة، وقثثثد �ضمل ذلثثثك �لثثتثثرع 

مبليون دينار ل�ضندوق هّمة وطن، ومبلغ 100 �ألف دو�ر 

لوز�رة �ل�ضحة، ثم مبا قيمته 120 �ألف يورو من �ضمنها 

موؤ�ض�ضة  مع  للوز�رةبالتعاون  طبية  مثثعثثّد�ت  جمموعة 

للممر�ضات  جمثثانثثاً  خثثلثثوي  4500خثثثثثط  ومثثنثثح  �أور�جن، 

�لعزل مبا قيمته  �لعاملني يف م�ضت�ضفيات  و�ملمر�ضني 

�ألثثف  �ألثثثثف ديثثثنثثثار، فثث�ثثضثثاًل عثثن تثثرعثثهثثا مببلغ 20   130

�ملياومة  علينا” لعّمال  “يوميتهم  مبادرة  لدعم  دينار 

�أما �مل�ضار �لثاين، فكان �لدعم  وعائالتهم �ملت�ضررين. 

تعِطني   �“ �ل�ضهرية  �ملقولة  لتمثل  و�ملمّكن،  �مل�ضتد�م 

�ضمكة، بل عّلمني �ل�ضيد”،فبا�إل�ضافة لدعم �حلمالت 

عثثلثثى �ضقل  �لثث�ثثضثثركثثة  �لثثتثثطثثّوع عملت  ثثثقثثافثثة  وت�ضجيع 

ج�ضدت  �لتنموية،  ��أهثثد�ف  لتحقيق  �لالزمة  ��أدو�ت 

من خالله ��ضرت�تيجيتها للم�ضوؤولية ��جتماعية �لتي 

و��أ�ضخا�س  و�ملثثثر�أة  �ل�ضباب  بتمكني  �لتز�مها  ترتجم 

ذوي ��إلعاقة يف ثالثة جمثثا�ت رئي�ضية وهي �ل�ضمول 

�آفاق  �لرقمي و�لتعليم �لرقمي وريثثادة ��أعثثمثثال، لفتح 

جديدة لتح�ضني و�ضعهم �ملعي�ضي. كما ��ضتمرت �ل�ضركة 

يف �ضل�ضلة مو��ضم برناجمها �ملوّجه لت�ضريع منو ��أعمال 

�لريادية و�لنا�ضئة BIG، حيث �ضتقوم باختيار منت�ضبي 

مو�ضمه �لثامن قريباً �إل�ضافة �إلىل �ختيارها طلبة �لفوج 

تعزيزها  �أكادمييتها للرجمة، ف�ضاًل عن  �لثاين من 

للدور �لفاعل ملر�كز �أور�جن �ملجتمعية �لرقمية للمر�أة 

لتدريبهم  �ململكة  �أنحاء  يف   14 عددها  �لبالغ  و�ل�ضباب 

على �أهم �ملهار�ت �لرقمية �ضو�ًء للح�ضول على فر�س 

وظيفية �أو �إلن�ضاء �مل�ضاريع. ويف جانب م�ضارها �لتغريي 

�لت�ضاركية و�مل�ضوؤولية  �لثالث، �لذي يقوم على مفهوم 

�لتكاملية، ت�ضتمر �أور�جن ��أردن بالعمل مع �ل�ضندوق 

�ملجل�س  “جهد”،  �لب�ضرية  للتنمية  �لها�ضمي  ��أردين 

��أعثثثلثثثى حلثثقثثوق ��أ�ثثضثثخثثا�ثثس ذوي ��إلعثثثثاقثثثثة، تثثكثثيثثة �أم 

و�ملوؤ�ض�ضات  �جلامعات  لل�ضرطان،  �حل�ضني  مركز  علي، 

مبادر�ت  تنفيذ  على  �ل�ضركاء  من  وغريها  �لتعليمية 

�لتعليم  �ملثثثثثثثادي،  �لثثثدعثثثم  تثث�ثثضثثهثثم يف جمثثثثثا�ت  �ثثضثثنثثويثثة 

و�لتمكني. �إلن مفهوم �مل�ضوؤولية ��جتماعية و��ضع جد�ً 

وله نكهة خا�ضة و�آلية معينة بالن�ضبة لقطاع ��ت�ضا�ت، 

م�ضوؤولية  عاتقنا  على  تقع  ��أردن  �أور�جن  يف  ونثثحثثن 

�مل�ضاهمة يف ت�ضريع وترية �لتحول �لرقمي وبناء �قت�ضاد 

�لتكنولوجيا  �إلتثثثاحثثثة  خثثثالل  مثثن  �ملثثعثثرفثثة،  عثثلثثى  مبني 

�ملتطورة و���ضتفادة منها، فقد كنا و�زلنا �أحد �لرو�فد 

��أ�ضيلة لالقت�ضاد�لوطني، وم�ضاهماً فاعاًل يف عملية 

�لتنمية ��قت�ضادية و��جتماعية، وهذ� ��أمر يتطلب 

�لرتكيز �أكر فيما يحتاجه �ملجتمع �ملحلي من مبادر�ت 

وتكون  بالنفع،  عليه  تعود  خريية  و�أعمال  وم�ضاعد�ت 

ترجمة لقناعاتنا ودورنا ��جتماعي �حليوي.

االنباط- اربد

�لثثثدكثثثتثثثور �ضعد  �لثث�ثثضثثحثثة   �وعثثثثز وزيثثثثر 

�ربد،  مدينة  يف  �ملعنية  �جلهات  �ىل  جابر 

م�ضت�ضفى  من  �لكلى  مر�ضى  جميع  بنقل 

م�ضت�ضفى  �ىل  لثثلثثو�دة  �لكاثوليك  �لثثروم 

عملية  ملتابعة  �لتعليمي  ب�ضمة  ��مثثثرية 

غ�ضيل �لكلى جر�ء �حلريق �لذي ن�ضب يف 

�ليوم. �مل�ضت�ضفى �ضباح 

�أن  بثثيثثان،  يف  �ل�ضحة  وز�رة  و�و�ثثضثثحثثت 

م�ضت�ضفى  مدير  مثثع  تابع  جابر  �لدكتور 

��مثثثثثثثثثرية بثثث�ثثثضثثثمثثثة �لثثثتثثثعثثثلثثثيثثثمثثثي �لثثثدكثثثتثثثور 

بنقل  ���ثثضثثر�ع  عملية  يا�ضني  بني  حممد 

و��ضتقبال مر�ضى غ�ضيل �لكلى، و�طالعه 

�ل�ضحي  �لثثو�ثثضثثع  مثث�ثثضثثتثثجثثد�ت  �آخثثثثر  عثثلثثى 

�إل�ثثضثثافثثة �ىل  جلثثمثثيثثع �ملثثر�ثثضثثى �و� بثثثثثاأول، 

مثثعثثرفثثة ��ثثضثثبثثاب �حلثثثثثثادث، مثثثثثمثثنثثا جثثهثثود 

�إلخالء  هبو�  �لذين  �ملثثدين  �لدفاع  كثثو�در 

�مل�ضت�ضفى. �ملر�ضى من 

مثثثثن جثثثانثثثبثثثه �كثثثثثد مثثثثديثثثثر �ملثث�ثثضثثتثث�ثثضثثفثثى 

�لكلى  مر�ضى  �أن   ، يا�ضني  بني  �لثثدكثثتثثور 

�ليوم  لهم  �لكلى  غ�ضيل  برنامج  �ملجدول 

�لثثكثثاثثثولثثيثثك  �لثثثثروم  م�ضت�ضفى  يف  ��حثثثثد، 

�ي�ضا  لثثهثثم  �لغ�ضيل  عملية  �جثثثر�ء  �ضيتم 

و�مل�ضت�ضفيات  ب�ضمة  ��مرية  م�ضت�ضفى  يف 

�خلا�ضة كما جرى �م�س.

و�أكد بني يا�ضني �أنه بناء على توجيهات 

حالة   15 ��ضتقبال  �لثثيثثوم  مت  فقد  �لثثوزيثثر 

غثث�ثثضثثيثثل كثثلثثى مثثن �حلثثثثا�ت �لثثتثثي كثثثان من 

�ملفرت�س �ن ت�ضتكمل عملية غ�ضيل �لكلى 

مت  فيما  �لكاثوليك  �لثثثروم  م�ضت�ضفى  يف 

�خلا�ضة  �مل�ضت�ضفيات  �ىل  حالة   25 توزيع 

�ملتعاقدة معها وز�رة �ل�ضحة.

�ملر�ضى  عدد  �ن  �ىل  يا�ضني  بني  ولفت 

�لذين يقومون بغ�ضيل �لكلى يف م�ضت�ضفى 

موزعني  مري�ضا   120 �لكاثوليك  �لثثثروم 

عثثثلثثثى يثثثومثثثني مبثثثعثثثدل 60 حثثثالثثثة غثث�ثثضثثيثثل 

يوميا، و�أن 20 منهم كانو� قد �أنهو� عملية 

�لكهربائي  �لتما�س  حثثدوث  قبل  �لغ�ضيل 

�مل�ضت�ضفى. مبحول 

حمافظة  �ضحة  مدير  �كثثد  جهته،  من 

�ربثثثثثد �لثثثدكثثثتثثثور ريثثثا�ثثثس �لثث�ثثضثثيثثاب �أنثثثثثه مت 

جتثثهثثيثثز جثثمثثيثثع مثث�ثثضثثتثث�ثثضثثفثثيثثات �ملثثثديثثثريثثثة 

�لثثروم  م�ضت�ضفى  من  حالة  �ي  ��ضتقبال 

�غلب  نقل  �نه مت  �ىل  �لكاثوليك، م�ضري� 

�مل�ضت�ضفى  يف  �لثثثد�خثثثلثثثة  �لثثثثثثو�دة  حثثثثا�ت 

للن�ضائية  بديعة  ��مثثثرية  م�ضت�ضفى  �ىل 

�خلثثد�ج  �طفال  نقل  مت  حني  يف  و�لتوليد 

�ىل قثث�ثثضثثم �خلثثثثثد�ج مبثث�ثثضثثتثث�ثثضثثفثثى ��مثثثثرية 

رحمة لطب ��طفال.

االنباط-عمان

عثثن حتويل  ��أردين  ��إل�ثثضثثالمثثي  �لبنك  �أعثثلثثن 

�لعا�ضمة  حمافظة  �لريا�ضية/  �ملدينة  يف  مكتبه 

نف�س موقعه  و�لثثثثثمثثانثثني يف  �حلثثثثادي  �لثثفثثرع  �ىل 

زيد  ��أمثثري  - ميد�ن  �لريا�ضة  �ملدينة  �لكائن يف 

بن �ضاكر )دو�ر �ملدينة �لريا�ضية(جممع �ضندوق 

�لعبد�هلل،  ر�نثثيثثا  �مللكة  /�ثثضثثارع  ���ضتثماري  �حلثثج 

وذلك �عتبار�ً من يوم ��حد �ملو�فق2020/9/6.

�ضعيد  ح�ضني  �لثثدكثثتثثور  قثثثال  �ملنا�ضبة  وبثثهثثذه   

�لرئي�س �لتنفيذي / �ملدير �لعام للبنك ��إل�ضالمي 

 / �لثثريثثا�ثثضثثيثثة  �ملثثديثثنثثة  مكتب  �ن حتثثويثثل  ��أردين 

�ىل   2015 عثثام  �فتتح  و�لثثثذي  �لعا�ضمة  حمافظة 

وبناًء  �جلغر�يف  ��نت�ضار  خلطة  تنفيذ�ً  جاء  فرع 

على در��ضات معمقة لتلبية �حتياجات متعاملينا 

كثثافثثة �خلثثثدمثثثات �مل�ضرفية  تثثقثثدمي  و�لثثتثثو�ثثضثثع يف 

و�لتمويلية و���ضتثماريةلي�ضبح للبنك 108 فروع 

ويبلغ   ، �ململكة  �نحاء  جميع  يف  منت�ضرة  ومكاتب 

عدد فثثروع ومكاتب �لبنك يف حمافظة �لعا�ضمة 

عمان 47 فرعاً ومكتباً�ىل جانب توفري �خلدمات 

��لثثكثثرتونثثيثثة �لثثرقثثمثثيثثة �ملثثخثثتثثلثثفثثة �لثثتثثي يقدمها 

�لبنك �ملوبايل �مل�ضريف، و�خلدمات �مل�ضرفية عر 

��نرتنت ، وخدمة �لر�ضائل �لق�ضرية ، و�لتو�ضع يف 

�أجهزة �ل�ضر�ف ��يل و�لتي و�ضلت �ىل  262 جهاز 

�ضر�ف �آيل منت�ضرة يف جميع �نحاء �ململكة، �إل�ضافة 

�ملختلفة  ��ت�ضال  قنو�ت  من  �لعديد  توفري  �ىل 

�لريد  خثثالل  ملتعامليه من  �لبنك  يوفرها  �لتي 

��لثثكثثرتوين عثثر ��نثثرتنثثت  وخثثدمثثة “�إل�ضالمي 

�لفي�ضبوك  على  �لثثرقثثمثثي(  )�مل�ضاعد  ما�ضنجر” 

ملتعاملي  تتيح  و�لثثتثثي  ��ت�ضال  ومثثركثثز  ما�ضنجر 

�لبنك �حل�ضول على �لرد ��يل وعلى مد�ر �ل�ضاعة 

. ومن �جلدير بالذكر �ن �لبنك نفذ خالل �لعام 

�جلغر�يف  و��نت�ضار  �لتفرع  خطة   2020 �حلثثايل 

�لزرقاء  بنقل فرعيه يف حي مع�ضوم / حمافظة 

�ربثثد �ىل موقعني  �لها�ضمي /حمافظة  ويف �ضارع 

بافتتاح  و�ضي�ضتمر  للبنك  وممثثلثثوكثثني  جثثديثثديثثن 

فروع ومكاتب �و حتويل مكاتب لفروع �و نقلها �ىل 

مو�قع جديدة وذلك ح�ضب �خلطة �ملعدة.

االنباط-عمان

يف  �ملهنية  و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  مديرية  دعثثت   

�إلتباع  �إلىل  و�لعمال،  �لعمل  �أ�ضحاب  �لعمل،  وز�رة 

��ضتمر�ر  �لوقائية يف ظل  ��إلر�ثثضثثاد�ت  جملة من 

موجة �حلر �حلالية.

وكانت �لثثثوز�رة قد ن�ضرت هثثذه ��إلر�ثثضثثاد�ت يف 

بد�ية موجات �حلر �ل�ضابقة. و�أكثثدت �لثثوز�رة يف 

بيان �ضحفي �م�س �ل�ضبت، �ضرورة توفري �أ�ضباب 

�حلثثر،  موجة  خثثالل  �ملهنية  و�ل�ضحة  �ل�ضالمة 

خا�ضة �لعمال �لذين يعملون حتت �أ�ضعة �ل�ضم�س 

باأمر��س  �إل�ضابتهم  �إلىل  يثثثوؤدي  قد  مبا  �ملبا�ضرة، 

و��إلغماء،  �ل�ضم�س،  �حلثثر�ري، و�ضربات  ��إلجهاد 

و�لثثتثثقثثلثث�ثثضثثات، و�لثثثطثثثفثثثح �جلثثثثلثثثثدي، و�لثثثثثثثثدور�ن 

)�لدوخة(.

وطالبت �أ�ضحاب �لعمل بتوفري �ضبل �حلماية 

للعمال �لعاملني حتت درجات �حلر�رة �ملرتفعة، 

من خالل عدم تعري�س �لعمال �أ�ضعة �ل�ضم�س 

�ملثثبثثا�ثثضثثرة، خا�ضة وقثثت �لثثثثذروة، و�لثثتثثي متتد ما 

5 ع�ضر�،  �ل�ضاعة  11 �ضباحا وحتى  �ل�ضاعة  بني 

وتثثثريثثثد �أجثثثثثثثو�ء �لثثعثثمثثل �لثثد�خثثلثثيثثة )��أمثثثثاكثثثثن 

�ملباين( وتوفري منافذ  د�خثثل  �ملح�ضورة و�لعمل 

�لباردة  �ل�ضرب  �لتهوية �لطبيعية، وتوفري مياه 

للعاملني،  �لثثر�حثثة  نثثوبثثات  نظام  و�تثثبثثاع  للعمال، 

لثثفثثرت�ت زمنية  بالعمل  �لثثعثثامثثل  يثثقثثوم  بحيث � 

طويلة وم�ضتمرة، بل يتم �لتناوب بني �لعاملني 

جتنباً لالإلجهاد.

�أعثثر��ثثس  �أهمية معرفة  �إلىل  �لثثثثوز�رة  و��ثثضثثارت 

��جهاد �حلر�ري و�ضربة �ل�ضم�س و�آليات �لوقاية 

منها، وعالجها يف حال حدوثها وذلك من خالل 

�لكو�در �لطبية، وكو�در �ل�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية 

ومر�قبتهم،  �لعاملني  ومتابعة  �ملثثنثث�ثثضثثاأة،  د�خثثثل 

و�لعمل على تقدمي ��إل�ضعاف ��أويل لهم يف حال 

تعر�س �أحثثدهثثم �أعثثر��ثثس ��إلجثثهثثاد �حلثثثر�ري �أو 

�ضربة �ل�ضم�س.

يتوجب على  �لتي  بثثا�إلجثثر�ء�ت  يتعلق  وفيما 

�ضالمته  على  حر�ضاً  بها  �لقيام  نف�ضه  �لعامل 

و�ضحته يف ��أجثثو�ء �حلثثارة، خا�ضة من يعملون 

�أن  �ملديرية  �أكثثدت  �ملبا�ضرة،  �ل�ضم�س  �أ�ضعة  حتت 

�ملثثفثثتثثوحثثة،  �ملثثنثثاطثثق  �إلىل  عليهم جتثثنثثب �خلثثثثروج 

فثثرت�ت  يف  �ملبا�ضرة  �ل�ضم�س  حلثثثر�رة  و�لتعر�س 

��ضتد�د �حلر�رة ووقت �لظهرية، خا�ضة ��أ�ضخا�س 

�لذين تقت�ضي طبيعة عملهم �لبقاء حتت �أ�ضعة 

يف  كالعاملني  طويلة  لفرت�ت  �ملبا�ضرة  �ل�ضم�س 

�لقطاعات ��إلن�ضائية �أو �لزر�عية ومربي �ملو��ضي 

مع �ضرورة ��إلكثار من �ضرب �ل�ضو�ئل لتعوي�س 

�لتعرق،  ب�ضبب  �جل�ضم  مثثن  �ملثثفثثقثثودة  �لثث�ثثضثثو�ئثثل 

�لثثوقثثوف  �ملظللة، وعثثثدم  ��أمثثاكثثن  �إلىل  و�لثثلثثجثثوء 

بارتد�ء  و��لثثتثثز�م  �ملبا�ضرة،  �ل�ضم�س  �أ�ضعة  حتت 

��أدو�ت �لو�قية من �حلر�رة ومنها �أغطية �لر�أ�س 

كالقبعات، و��ضتخد�م �لنظار�ت �ل�ضم�ضية حلماية 

�لعني من �أ�ضعة �ل�ضم�س.

االنباط-عمان

 قال �أمثثني عمان �لدكتور يو�ضف �ل�ضو�ربة �إلن 

�ل�ضكنية  ��أحثثيثثاء  د�خثثل  �لتجارية  و�ملحال  �ملر�كز 

تاأمني �حتياجات  �أزمثثة كورونا يف  �ضاهمت خثثالل 

�ملو�طنني م�ضياً على ��أقد�م. 

و�أ�ضاف �أن ��أمانة تابعت �مل�ضهد �لعام للمدينة 

خثثثالل جثثائثثحثثة كثثثورونثثثا، ومثثثثدى �حلثثاجثثة يف ظل 

�لظروف ��إل�ضتثنائية �إلىل توفري حمالت جتارية 

�مل�ضاة و��أر�ضفة  �ل�ضكنية وممثثر�ت  د�خل ��أحياء 

فيها  تتوفر  مناطق  هناك  �أن  �إلىل  �فثثتثثاً  ��آمثثنثثة، 

�أخثثرى  ومناطق  وفنياً،  �خلثثدمثثات تخطيطاً  هثثذه 

بحاجة للتطوير و�إليجاد �أماكن خا�ضة للخدمات 

�لثثتثثجثثاريثثة. وبثثثني �لثث�ثثضثثو�ربثثة خثثثالل مثث�ثثضثثاركثثتثثه يف 

تنظمها  �ضل�ضلة “حمادثات ��إلد�رة �ملحلية” �لتي 

)عن بعد( منظمة �ملدن �ملتحدة و��إلد�ر�ت �ملحلية 

�آ�ثثضثثيثثا ب�ضفته رئي�ضا  �لثث�ثثضثثرق ��أو�ثثثضثثثط وغثثثرب  يف 

لها  كثثان  كثثورونثثا  جائحة  �أن  �ملنظمة،  يف  م�ضاركا 

بعد  ��أمثثانثثة  مثثو�زنثثة  على  مبا�ضر  �قت�ضادي  �أثثثثر 

تر�جع حاد يف ��إليثثر�د�ت �لتي تعتمد على �لر�ضوم 

�لتي  تتقا�ضاها مقابل �خلدمات  �لتي  و�مل�ضقفات 

تقدمها.

بثثنثثاء خطط  �أن ��أمثثثانثثثة تعمل عثثلثثى  و�أو�ثثثضثثثح 

للتعايف ت�ضمل �إلعد�د مو�زنة لعام 2021 تركز على 

 2020 �حلالية  �ل�ضنة  مع  مقارنة  �لنفقات  �ضبط 

�ملقدمة.  �خلثثدمثثات  م�ضتوى  على  يثثوؤثثثر   � ومبثثثا 

و�أكثثثد �لثث�ثثضثثو�ربثثة �أن �أزمثثثة كثثورونثثا �أظثثهثثرت �أهمية 

تقدمي �خلدمات �إللكرتونيا لتمكني �ملو�طنني من 

تقدمي �لطلبات عر �لبو�بة ��إللكرتونية لالأمانة. 

ولفت �إلىل �أن ��أمانة تعمل على مر�جعة خططها 

للطو�رئ وكيفية �لتعامل مع هذه �لظروف، من 

خالل �إلعثثد�د فريق متخ�ض�س يف ��أمانة لتقرير 

يف  عمان  مدينة  ومنعة  �ملوؤ�ض�ضي  ��أد�ء  “تقييم 
�ملثثديثثنثثة على  وقثثثثدرة  مثثو�جثثهثثة جثثائثثحثثة كورونا”، 

�لتعامل مع مثل هذه �لظروف ���ضتثنائية، وهو 

��إللكرتوين  موقعها  على  �لعربية  باللغة  متوفر 

و�ضيكون قريبا متوفر� باللغة ��إلجنليزية. و�أ�ضار 

�إلىل �أن ��أمانة عملت وما ز�لت على تعقيم مر�فق 

�ملثثديثثنثثة كثثافثثة، �إل�ثثضثثافثثة لثثرفثثع كثثفثثاءة نثثقثثل وجمع 

�لنفايات و�إلد�مة جميع �خلدمات.

برعاية »سوسيته جنرال«.. اطالق 
مبادرة »األردن ضّد السرطان«

 مزارعو وادي األردن يثمنون جهود 
المياه في انقاذ الموسم الزراعي

إزاحة للحركة المرورية لمقطع من 
شارع الهاشمي االثنين

 أورانج ...تميز في العمل المجتمعي المتأقلم مع الواقع

جابر يوعز بنقل مرضى الكلى في الكاثوليك للوالدة لـ »االميرة بسمة«

 العمل تدعو التباع اإلرشادات الوقائية خالل موجة الحر

الشواربة: »كورونا« أظهر الحاجة للمحال داخل المناطق السكنية

 تحويل مكتب »اإلسالمي« المدينة الرياضية الى فرع 
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االنباط-وكاالت

مثبتة  تغريدات  تويرت  �ضُي�ضيف موقع 

واأو����ض���اف���اً ق�����ض��رة ل��ب��ع�����ض امل��و���ض��وع��ات 

يف  النا�ض  لي�ضاعد  امل��وق��ع،  على  امل��ت��داول��ة 

م��دون��ة  م��ن�����ض��ور  يف  �ضعبيتها.  �ضبب  ف��ه��م 

�ضتبداأ  اإن��ه��ا  ال�ضركة  ق��ال��ت  اخل���ر،  يعلن 

لبع�ض  مثبتة  ت��غ��ري��دات  اإ���ض��اف��ة  يف  ف���وراً 

iOS واأندرويد،  املو�ضوعات يف تطبيقات 

الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  �ضتظهر  واإن���ه���ا 

قريباً، اأما الأو�ضاف ف�ضتظهر يف الأ�ضابيع 

القادمة، وفقاً لتويرت.

ه�����ذه اخل���ا����ض���ي���ة اجل����دي����دة م�����ض��م��م��ة 

مل�ضاعدة اأكرث من 500 األف �ضخ�ض غردوا 

�ضبب  ا�ضتغراب عن  يف 2019 مت�ضائلني يف 

املو�ضوعات  �ضمن  معني  م��و���ض��وع  وج���ود 

امل��و���ض��وع��ات  ق�����ض��م  اأن  امل����ت����داول����ة. وم����ع 

امل�ضتخدمني  ليعطي  م�ضمم  امل��ت��داول��ة 

نظرة عامة على املو�ضوعات التي يتناق�ض 

ف��ي��ه��ا ال���ن���ا����ض )وح�������ض���اب���ات ال����ب����وت( على 

اخل���دم���ة، ف����اإن ال��ق�����ض��م غ��ال��ب��اً م���ا ميتلئ 

ب�ضاأن  حمتارين  اأ�ضخا�ض  من  بتغريدات 

�ضبب انت�ضار هذا املو�ضوع يف املقام الأول.

ال�����ت�����غ�����ري�����دات  اإن  ت�������وي�������رت  وق�������������ال 

امل���ث���ب���ت���ة ���ض��ي��ت��م حت����دي����ده����ا مب����زي����ج م��ن 

اخل��وارزم��ي��ات والإ����ض���راف ال��ب�����ض��ري، واإن 

�ضتكون  امل���ت���داول���ة  امل��و���ض��وع��ات  اأو����ض���اف 

هذه  و�ضتعمل  الب�ضر.  ب��اإ���ض��راف  بالكامل 

ت��ث��ب��ي��ت  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  اخل����وارزم����ي����ات 

فيها  امل��رغ��وب  غر  اأو  امل�ضيئة  التغريدات 

على راأ�ض املو�ضوع املتداول.

املتداولة  املو�ضوعات  ق�ضم  تعر�ض  وقد 

يف تويرت لنتقادات كثرة ب�ضبب م�ضاعدته 

تالحظ  اإذ  امل��غ��ل��وط��ة.  امل��ع��ل��وم��ات  ن�ضر  يف 

امل��وال��ي��ة  احل���ج���ج  اأن   NBC News
ل��ل�����ض��ع��ودي��ة ي��ت��م ال���رتوي���ج ل��ه��ا وت��داول��ه��ا 

من  اأك��رث  وظهر  ال��ب��وت.  ح�ضابات  بف�ضل 

ها�ضتاغ له عالقة بنظرية املوؤامرة وا�ضعة 

 QAnon النت�ضار يف الوليات املتحدة

يف ق�ضم املو�ضوعات املتداولة، و�ضرح املوقع 

منذ ذلك احلني باأنه �ضيحظر وجود هذه 

الها�ضتاغات يف ق�ضم املو�ضوعات املتداولة. 

اإي�����ض��ال م��و���ض��وع اإىل  ومي��ك��ن اأن ي�����ض��اع��د 

قائمة املو�ضوعات املتداولة على تويرت يف 

ن�ضر ر�ضالة على �ضبكة الإنرتنت، ما يجعل 

ه���ذا ال��ق�����ض��م ���ض��اح��ة م��ع��رك��ة ب���ني فاعلني 

خبثاء.

وت������وي������رت ل����ي���������ض م�����وق�����ع ال����ت����وا�����ض����ل 

الجتماعي الوحيد الذي يواجه م�ضكلة مع 

اأزال   ،2018 يف  املتداولة.  املو�ضوعات  ق�ضم 

موقع في�ضبوك ق�ضم املو�ضوعات املتداولة 

التعر�ض لالنتقادات  اأع��وام من  بعد  كلياً، 

لدوره يف ن�ضر املعلومات املغلوطة وتزييف 

الق�ض�ض. وبعدها اأطلقت ال�ضركة �ضفحة 

منتقاة  اأخ��ب��اراً  ت�ضم  متخ�ض�ضة  اإخبارية 

من فريق من املحررين.

التمثيلية  التغريدات  اإن  تويرت  وق��ال 

املتداولة  املو�ضوعات  واأو���ض��اف  اجل��دي��دة 

واأ�ضرتاليا  الأرج��ن��ت��ني  يف  متاحة  �ضتكون 

وال�����رازي�����ل وك���ن���دا وك��ول��وم��ب��ي��ا وم�����ض��ر 

وف���رن�������ض���ا وال���ه���ن���د واأي����رل����ن����دا وال���ي���اب���ان 

العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ون��ي��وزي��ل��ن��دا  واملك�ضيك 

ال�����ض��ع��ودي��ة واإ���ض��ب��ان��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة والإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة.

االنباط- وكاالت

من  ع���ددا  اإن  جورنال”،  �ضرتيت  “وول  �ضحيفة  ق��ال��ت 

فايزر  ومنها  “كوفيد-19”،  للقاحات  امل��ط��ّورة  ال�ضركات 

وج��ون�����ض��ون اآن���د ج��ون�����ض��ون وم���ودرن���ا، ت��ع��ت��زم اإ����ض���دار تعهد 

على  احلكومات  موافقة  على  للح�ضول  ال�ضعي  بعدم  ع��ام 

منتجاتها قبل اأن يثبت اأنها اآمنة وفعالة.

وذكرت ال�ضحيفة يوم اجلمعة اأن هذه ال�ضركات �ضتتعهد 

باللتزام مب�ضتوى عال من املعاير العلمية والأخالقية يف 

اإجراء الدرا�ضات ال�ضريرية وعمليات الت�ضنيع، وا�ضت�ضهدت 

مب�ضودة بيان م�ضرتك يجري و�ضع اللم�ضات الأخرة عليها.

مطلعني  �ضخ�ضني  عن  نقال  ال�ضحيفة  تقرير  واأ���ض��اف 

الأ�ضبوع،  التعهد قد ي�ضدر قريبا رمبا هذا  اأن  الأم��ر  على 

ح�ضبما نقلت “رويرتز«.

وت��ع��د ���ض��رك��ات اأ���ض��رتا زينيكا وف��اي��زر وم��ودرن��ا م��ن بني 

من  للوقاية  لقاحات  تطوير  �ضباق  تت�ضدر  التي  ال�ضركات 

يف  لقاحاتها  اأن  اإذ  �ضدته،  م��ن  احل��د  اأو  ك��وف��ي��د-19  مر�ض 

املراحل الأخرة من التجارب ال�ضريرية.

ت��ي��درو���ض  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وك���ان 

التابعة  املنظمة  اإن  اجلمعة،  قال  قد  غيري�ضو�ض،  اأدهانوم 

لالأمم املتحدة لن تو�ضي باأي لقاح م�ضاد لفرو�ض كورونا 

امل�ضتجد قبل اأن يثبت اأنه اآمن وفّعال.

وق����ال ت��ي��درو���ض اأده����ان����وم غ��ي��ري�����ض��و���ض اإن ال��ل��ق��اح��ات 

ا�ضتخدمت بنجاح لعقود من الزمن ون�ضب اإليها الف�ضل يف 

الق�ضاء على اجلدري وقرب الق�ضاء على �ضلل الأطفال.

واأ�ضار اإىل لقاحات م�ضادة لإيبول جرى تطويرها حديثا 

الكونغو،  اإيبول الأخر يف  اإنهاء تف�ضي فرو�ض  �ضاعدت يف 

ونا�ضد الأ�ضخا�ض املعار�ضني للتلقيح باأن يقوموا ببوحثهم 

اخلا�ضة.

بناء  ميكنها  للقاحات،  املناه�ضة  “احلركة  اأن  واأ���ض��اف 

روايات ملحاربة اللقاحات. لكن �ضجل اللقاحات يروي ق�ضته 

بالرتباك”، ح�ضبما  ي�ضعروا  اأن  للنا�ض  اخلا�ضة ول ينبغي 

نقلت “الأ�ضو�ضيتد بر�ض«.

وتابع قائال: “ميكنهم اإلقاء نظرة باأنف�ضهم على كيفية 

وفيات  م��ع��دل  لتقليل  بالفعل  للقاحات  ال��ع��امل  ا���ض��ت��خ��دام 

الأطفال دون �ضن اخلام�ضة ولإنقاذ الأطفال«.

اأن يكون هناك لقاح فعال لفرو�ض  اأمله يف  واأع��رب عن 

كورونا امل�ضتجد عما قريب “حتى يتمكن العامل من العودة 

اإىل طبيعته«.

االنباط-وكاالت

اأك��ت��وب��ر  “اآيفون” ���ض��ه��ر  ه��وات��ف  م�����ض��ت��خ��دم��و  ي��رتق��ب 

الأج��ه��زة  ع��ن  الإع���الن  ي��ج��ري  ك��ب��ر، حتى  ب�ضغف  املقبل، 

بدفع  م��ط��ال��ب��ني  اأن��ف�����ض��ه��م  ي��ج��دون  ق��د  لكنهم  اجل���دي���دة، 

جمال  يف  ت�ضريبات  ك�ضفته  ما  بح�ضب  باهظة”،  “اأ�ضعار 
التقنية.

ه��وات��ف  ف���اإن  بو�ضت”،  “نيويورك  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 

اجل��ي��ل  ب�����ض��ب��ك��ة  م����زودة  ���ض��ت��ك��ون  امل��رت��ق��ب��ة   ”12 “اآيفون 
اخل��ام�����ض م��ن الت�����ض��الت، وه���و م��ا ي��ع��ن��ي ���ض��م��ان �ضرعة 

يف  املعتمد   ”LTE“ بنظام  مقارنة  متقدمني،  وجت��اوب 

الوقت احلايل.

ث��الث��ة ه��وات��ف  ب��ط��رح  “اأبل” ���ض��ت��ق��وم  ���ض��رك��ة  اأن  ومب���ا 

م��ت��ف��اوت��ة م��ن ح��ي��ث امل���زاي���ا، ف����اإن الأك����رث ت��ق��دم��ا �ضيكون 

الوحيد املزود ب�ضبكة اجليل اخلام�ض.

ال���ذي ت�ضل  اآي���ف���ون  ه��ات��ف  اأن  ه��و  ه���ذا  وراء  وال�����ض��ب��ب 

اأن  �ضي�ضتطيع  الذي  الوحيد  هو  بو�ضة،   6.7 اإىل  م�ضاحته 

ي�ضع لرتكيب الهوائي القادر على ا�ضتقبال موجات اجليل 

اخلام�ض.

ف�ضيجري   ”12 “اآيفون  م��ن  امل��ت��ب��ق��ي��ان  ال��ه��ات��ف��ان  اأم���ا 

تزويدهما ب�ضرعة تفوق نظام “LTE”، لكنهما لن يكونا 

قادرين على ا�ضتقبال موجات اجليل اخلام�ض.

�ضعر  ب��خ�����ض��و���ض  ���ض��يء  اأي  “اأبل”  ���ض��رك��ة  ت��ع��ل��ن  ومل 

“اآيفون برو ماك�ض” يبداأ يف  املرتقبة، لكن �ضعر  الهواتف 

الوقت احلايل من 1099 دولر.

اأن �ضركة  اإىل  اأ�ضارت  التقنية قد  التقارير  وكانت بع�ض 

“اأبل” قد تزيل بع�ض املعدات التي تاأتي عادة مع �ضندوق 

الهاتف اجلديد مثل ال�ضماعات.

“اأبل” على و�ضع �ضماعتني جمانتني مع  وداأبت �ضركة 

كل هاتف “اآيفون” منذ طرح اجلهاز لأول مرة �ضنة 2007.

 ”12 “اآيفون  هاتف  �ضعر  ن  �ضابقة،  ت�ضريبات  وك�ضفت 

بال�ض”   12 “اآيفون  ي�ضل  بينما  دولرا،   749 م��ن  �ضيبداأ 

12 برو ماك�ض”  1099 دولرا، يف حني �ضيكون “اآيفون  اإىل 

الأغلى على الإطالق 1199 دولرا.

ل  ما  باإنتاج  يقوموا  اأن  �ضركائها  من  ال�ضركة  وطلبت 

يقل عن 75 مليون وحدة من هواتف اآيفون املرتقبة، ومن 

املرتقب اأن ي�ضل الرقم اإىل 80 مليونا خالل العام اجلاري.

 تويتر سيشرح للمستخدمين سبب انتشار الموضوعات المتداولة )التريند(

 شركات مطّورة للقاح كورونا تّعد تعهدا هاما

 هواتف آيفون المرتقبة.. األسرع واألغلى على اإلطالق

 كل ماتريد معرفته عن طرق حماية 
البيانات الموجودة على الكمبيوتر المحمول!

االنباط-وكاالت

بكل تاأكيد يرغب كل �ضخ�ض يف حماية 

ال���ب���ي���ان���ات ع��ل��ى ال���الب���ت���وب اخل���ا����ض ب��ه، 

احل�ضا�ضة  باملعلومات  املتعلقة  تلك  �ضيما 

تكون  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن��ه  اإذ  وال�ضخ�ضية، 

ح���ي���اة ال�����ض��خ�����ض ب���ال���ك���ام���ل ع���ل���ى ج��ه��از 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ح��م��ول؛ ���ض��ج��الت��ه امل��ال��ي��ة، 

وخ��ط��ط��ه امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وم��ك��ت��ب��ة ���ض��وره 

ب��ال��ك��ام��ل، وت��ق��اري��ر ع��م��ل��ه، وغ���ره���ا من 

البيانات واملعلومات.

حماية البيانات على الالبتوب!

نظامي  اأن  ت��ع��ل��م  اأن  اجل��ي��د  م��ن  ل����ذا، 

الت�ضغيل ويندوز وماك كالهما يجعل من 

ال���زوار  ال�ضهل عليك قفل ج��ه��ازك وم��ن��ع 

غر املرحب بهم من الو�ضول اإىل ملفاتك، 

لذلك فاإن اخلطوات التالية التي تقدمها 

لي�ضت  الأم��ري��ك��ي��ة   WIRED جم��ل��ة 

�ضعبة، وينبغي اأن تخ�ض�ض وقتاً لها بني 

احلني والآخر.

حافظ على اإعدادات ح�ضابك

امل�ضتخدم على  اإع��داد ح�ضاب  تاأكد من 

كنت  اإذا  حتى  املحمول،  الكمبيوتر  جهاز 

ال�ضخ�ض الوحيد الذي ي�ضتخدمه بالفعل.

�ضوف مينع ذل��ك الأط��ف��ال م��ن العبث 

املت�ضفح  يف  امل��ح��ف��وظ��ة  املف�ضلة  مب��واق��ع 

اأث��ن��اء لعبهم على الإن��رتن��ت، بل و�ضيمنع 

اأي�����ض��اً اأي �ضخ�ض اآخ���ر م��ن ال��و���ض��ول اإىل 

حمتويات جهازك.

حتى يف حالة �ضرقة الكمبيوتر املحمول، 

اإذا كان هناك ح�ضاب حممي بكلمة مرور، 

لن يكون اأم��ام ال�ضارق �ضوى اإع��ادة تعيني 

اجلهاز وم�ضح كل البيانات املوجودة عليه، 

املهمة  البيانات  اإىل  اأح��د  ي�ضل  وبذلك ل 

واحل�ضا�ضة حتى اإذا فقدت جهازك.

اأهمية هذا  واأب��ل  ت��درك مايكرو�ضوفت 

الأمر، لذا �ضتجد من ال�ضعب اإعداد جهاز 

ك��م��ب��ي��وت��ر حم��م��ول ج��دي��د ب����دون اإع����داد 

م�ضاركة  جتنب  ول��ك��ن  امل�ضتخدم،  ح�ضاب 

ترك  اأو  اآخ��ري��ن  اأ�ضخا�ض  م��ع  احل�ضابات 

اجلهاز غر حممي.

من  امل�ضتخدم  ح�ضابات  اإدارة  ميكنك 

احل�ضابات يف الإعدادات بنظام ويندوز )من 

اأو  اأيقونة الإع���دادات يف قائمة الت�ضغيل(، 

من امل�ضتخدمني واملجموعات يف تف�ضيالت 

الت�ضغيل  بنظام  اأب���ل(  قائمة  )يف  ال��ن��ظ��ام 

ماك.

ورم���وز  ك��ل��م��ات  ق��واع��د  نف�ض  وتنطبق 

املرور العادية هنا؛ تاأكد من ا�ضتخدام كلمة 

اآخ��ر  م���رور ل ميكن لأي �ضخ�ض  رم��ز  اأو 

تخمينه )ولكن ل ميكنك ن�ضيانه اأي�ضاً(، 

وجتنب اإع��ادة ا�ضتخدام كلمات املرور التي 

ت�ضتخدمها بالفعل على ح�ضاباتك الرقمية 

الأخرى.

كما ينبغي اأن توّجه اجلهاز للعودة اإىل 

ف��رتة ق�ضرة من عدم  القفل بعد  �ضا�ضة 

توجه  اخلا�ضية،  تلك  لت�ضغيل  الن�ضاط. 

اإىل احل�ضابات وخيارات ت�ضجيل الدخول يف 

اإعدادات ويندوز، اأو احلماية واخل�ضو�ضية 

النظام  تف�ضيالت  يف  العامة  والإع����دادات 

بنظام ماك.

يدعم كل من نظام ت�ضغيل ويندوز ماك 

الآن امل�ضادقة احليوية حل�ضابات امل�ضتخدم 

ع��ل��ى اأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ح��م��ول، مثل 

تاأكد  ل��ذا  ال��وج��ه،  على  والتعرف  الب�ضمة 

توافر تلك اخل�ضائ�ض.

ا�ضتخدم ت�ضفراً على م�ضتوى النظام

خ��ي��اراً  )ع�����ادة(  الآن  الت�ضفر  اأ���ض��ب��ح 

افرتا�ضياً على اأجهزة ويندوز وماك، اإل اأنه 

قد ل يكون متاحاً على اأجهزة الكمبيوتر 

البيانات على قر�ض  الأق���دم. وه��و يجعل 

مل  اإذا  م�ضو�ضة  ت��ب��دو  ال�ضلب  ال��ت��خ��زي��ن 

الكمبيوتر  جلهاز  ال��دخ��ول  بت�ضجيل  تقم 

بالطريقة العادية، وهذا يعني اأنه �ضيكون 

من ال�ضعب على اأي �ضخ�ض اإخراج قر�ض 

التخزين ال�ضلب من اجلهاز والو�ضول اإىل 

امللفات املحفوظة عليه.

اإذا كان جهاز الكمبيوتر املحمول الذي 

يعمل بنظام ويندوز جديد ن�ضبياً، �ضيكون 

الت�ضفر يف و�ضع التفعيل بالفعل.

بالنقر على  ذل��ك  التحقق من  ميكنك 

اأيقونة الإعدادات يف قائمة البدء للو�ضول 

التحديث  النقر على  ث��م  الإع�����دادات،  اإىل 

واحلماية وت�ضفر اجلهاز.

ولكنه  الت�ضفر م��وج��وداً  ك��ان خيار  اإذا 

تفعيله  ميكنك  التفعيل،  و���ض��ع  يف  لي�ض 

م��ن هناك )ات��ب��ع التعليمات لإك��م��ال تلك 

العملية(.

على  ف��ع��اًل  الت�ضفر  ي�ضبح  م��ا  ع����ادة 

اأج���ه���زة م���اك ب���وك ع��ن��د اإع����داده����ا للمرة 

الأوىل، اإل اإذا اخرتت حتديداً عدم تفعيل 

الت�ضفر.

ف���ع���ال،  ال���ت�������ض���ف���ر  اأن  م�����ن  ل���ل���ت���اأك���د 

اأب�����ل، ث���م اخ����رت تف�ضيالت  اف��ت��ح ق��ائ��م��ة 

ال��ن��ظ��ام، ث��م احل��م��اي��ة واخل�����ض��و���ض��ي��ة، ثم 

.FileVault

FileVault يف  تكن خا�ضية  اإذا مل 

و�ضع التفعيل لأي �ضبب، ميكنك تفعيلها 

من هنا. اتبع التعليمات حلماية بياناتك 

بح�ضاب  املرتبطة  امل���رور  كلمة  با�ضتخدام 

اأبل اخلا�ض بك.

ومل�����ض��ت��وى اإ���ض��ايف م��ن احل��م��اي��ة مللفات 

اأدوات  تثبيت  ميكنك  معينة،  جملدات  اأو 

لذلك  ���ض��ي��ك��ون  اأي�������ض���اً،  خ��ارج��ي��ة  ت�ضفر 

املحفوظة على  البيانات  مفيداً يف حماية 

التي  البيانات  اأو  اأجهزة تخزين خارجية، 

يجري م�ضاركتها ومزامنتها عر خدمات 

ال��ت��خ��زي��ن ال�����ض��ح��اب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت��ع��د 

اخل��ي��ارات  اأف�ضل  م��ن   VeraCrypt
لأج���ه���زة وي���ن���دوز وم�����اك، وه���ي مفتوحة 

امل�ضدر وجمانية.

ا����ض���ت���خ���دم ت����داب����ر ح���م���اي���ة اإ���ض��اف��ي��ة 

لتطبيقات معينة )اإذا كانت متوفرة(

ت��داب��ر احل��م��اي��ة الإ���ض��اف��ي��ة  ل تهمل 

املختلفة املتاحة لتطبيقات معينة، بحيث 

كلمة  تخمني  م��ن  م��ا  �ضخ�ض  مت��ك��ن  اإذا 

امل����رور وف��ت��ح ج��ه��از ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، اأو حتى 

اقرت�ض منك اجلهاز باإذنك، ف�ضوف متنعه 

الو�ضول  م��ن  الإ�ضافية  احلماية  ت��داب��ر 

اإىل بياناتك ال�ضخ�ضية واملهمة.

ت����اأت����ي خم���ت���ل���ف ال�����رام�����ج ب���خ���ي���ارات 

خم��ت��ل��ف��ة؛ ل����ن ن��ت��م��ك��ن م����ن ت��غ��ط��ي��ة كل 

الرامج هنا، ولكن احر�ض على معرفة ما 

هو متاح منها.

ع���ل���ى ����ض���ب���ي���ل امل������ث������ال، يف ت��ط��ب��ي��ق��ات 

احل���ال���ي���ة،   Microsoft Office
با�ضتخدام  حماية  طبقة  اإ���ض��اف��ة  ميكنك 

كلمة مرور على الوثائق وجداول البيانات 

التقدميية م��ن خ��الل اختيار  وال��ع��رو���ض 

امللف، املعلومات، حماية الوثيقة، والت�ضفر 

بكلمة مرور )ويندوز( اأو املراجعة، احلماية 

وحماية الوثيقة )ماك(.

ت�ضتخدم  اإذا كنت  خ��ي��ار مم��اث��ل  ه��ن��اك 

تطبيقات Pages، اأو Numbers، اأو 

Keynote التي تاأتي مع نظام ت�ضغيل 
ماك؛ حتتاج فقط اإىل اختيار امللف وتعيني 

كلمة مرور لإ�ضافة احلماية.

وميكن بالإ�ضافة اإىل تعيني كلمة املرور 

اأي�ضاً  ال��رام��ج  تلك  ملفات  م��ن  اأي  على 

اأح���د من  يتمكن  بحيث ل  امل��ل��ف،  ت�ضفر 

ب��دون  امللف  داخ��ل  البيانات  اإىل  الو�ضول 

كلمة املرور.

بكلمة  احلماية  خا�ضية  اأي�ضاً  وتتوفر 

امل��رور لتطبيق Apple Notes الذي 

ياأتي مع نظام الت�ضغيل ماك. لقفل مذكرة، 

اخرت امللف وقفل املذكرة، ثم اإدخ��ال كلمة 

اأنك  تاأكد من  ولكن  اختيارك،  م��رور من 

لن تن�ضاها لأنك لن تتمكن من فتح ملف 

املذكرة بدونها.

متكني خا�ضية “البحث عن جهازي”.

اأ�ضواأ احتمال و�ضقط جهازك  اإذا حدث 

يف الأي��دي اخلاطئة، توفر اأجهزة ويندوز 

جهاز  على  العثور  ل��ك  تتيح  اأدوات  وم��اك 

الكمبيوتر على خريطة وقفله عن بعد.

ال�ضخ�ض  ت��ت��ب��ع  مب��ح��اول��ة  ن��ن�����ض��ح  ل 

دون م�ضاعدة من  ج��ه��ازك  ال��ذي بحوزته 

اأي  اأو م�ضح  ولكن قفل اجلهاز  ال�ضلطات، 

املتوفرة  )اخلا�ضية  عليه  ح�ضا�ضة  بيانات 

على اأجهزة ماك( فكرة جيدة بال �ضك.

يف اأجهزة ويندوز، اذهب اإىل التحديث 

واحل��م��اي��ة يف الإع������دادات، ث��م اخ��رت اعرث 

ع��ل��ى ج����ه����ازي، وت����اأك����د م���ن مت��ك��ني تلك 

اخلا�ضية. اإذا انف�ضلت ب�ضكل ما عن جهاز 

اإىل  دخ��ول��ك  �ضجل  امل��ح��م��ول،  الكمبيوتر 

ح�ضاب مايكرو�ضوفت على الإنرتنت وانقر 

على الأجهزة، ثم اعرث على جهازي.

لن تتمكن من م�ضح بيانات اجلهاز عن 

بعد يف اأجهزة ويندوز، ولكن ميكنك على 

اإىل  الأق��ل قفله بحيث ل ميكن الو�ضول 

حمتوياته بدون كلمة مرور.

اخلا�ضية  ت�ضمى  م����اك،  اأج���ه���زة  ع��ل��ى 

“اعرث على اأجهزتي”، ولكن عليك التاأكد 
“اعرث  م��اك يف خدمة  من ت�ضجيل جهاز 

على اأجهزتي” اأوًل؛ من تف�ضيالت النظام، 

نختار ح�ضاب اأبل، ثم iCloud، ثم انقر 

على اخليارات، ثم اعرث على جهاز ماك.

اع��رث على جهاز  وط��امل��ا قمت بتحديد 

ماك يف القائمة، �ضوف تتمكن من حتديد 

موقع جهازك يف حال فقدانه.

مي��ك��ن��ك ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق خ��دم��ة 

اأيفون  جهاز  اأجهزتي” على  على  “اعرث 
اأي�ضاً  وميكنك  ل��دي��ك،  ك��ان  اإذا  اأي��ب��اد،  اأو 

ال��و���ض��ول اإىل اخل��دم��ة م��ن خ��الل ح�ضاب 

iCloud على الإنرتنت.
ميكنك قفل جهاز ماك بوك عن بعد، 

تعيني  اأو  مت��ام��اً،  عليه  �ضيء  ك��ل  م�ضح  اأو 

ر�ضالة  )يعر�ض  مفقود”  “اجلهاز  و�ضع 

خم�ض�ضة على �ضا�ضة اجلهاز لأي �ضخ�ض 

وا�ضتعادة  معك  للتوا�ضل  فتحه  ي��ح��اول 

جهازك، ف�ضاًل عن كتم �ضوت الإ�ضعارات 

الواردة على جهاز الكمبيوتر املحمول(.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

هانوفر-االنباط

ال����وزراء واخل���راء  ك��ب��ري م��ن  يناق�ش ع���دد 

ال�سركات  اأب��رز  لبع�ش  التنفيذيني  وال��روؤ���س��اء 

ال�سناعي وغريهم  القطاع  الرائدة يف  العاملية 

االأع���م���ال  ورواد  ال���ب���ارزي���ن  ال��ف��ك��ر  ق�����ادة  م���ن 

احل��ي��وي  ال��ع��امل��ي  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ق���ادة  دور 

يف جم��اب��ه��ة وب���اء ف��ريو���ش ك��ورون��ا م��ن خ��ال 

م�ستدام،  مل�ستقبل  ج��دي��د  ع��امل��ي  نهج  �سياغة 

وذلك خال م�ساركتهم يف املوؤمتر االفرتا�سي 

ل����ل����دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ة 

�سبتمر  و5   4 يومي  ينعقد  وال��ذي  والت�سنيع 

.2020

ال��ق��م��ة العاملية  ال��ث��ال��ث��ة م��ن  ال����دورة  وت��ق��ام 

بني  امل�����س��رتك��ة  امل��ب��ادرة  والت�سنيع،  لل�سناعة 

دولة االإمارات العربية املتحدة ومنظمة االأمم 

حتت  )اليونيدو(،  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

���س��ع��ار »ال��ع��ومل��ة امل��ح��ل��ي��ة: ن��ح��و ���س��ا���س��ل قيمة 

ومب�ساركة  و�سمولية«،  ا�ستدامة  اأك��ر  عاملية 

من  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ق���ادة  م��ن   100 ح���وايل 

ي�ساركون  والذين  واخل��ا���ش،  العام  القطاعني 

ملناق�سة  اف��رتا���س��ي��ة  ج��ل�����س��ة   20 م���ن  اأك����ر  يف 

بناء  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  دور 

وامل�ساهمة  م��رون��ة  اأك��ر  عاملية  قيمة  �سا�سل 

يف حتقيق التعايف واالزدهار يف مرحلة ما بعد 

وباء كورونا.

وت�����س��ه��د ال��ق��م��ة م�����س��ارك��ة ك���ل م���ن خ��ل��دون 

والع�سو  التنفيذي  الرئي�ش  امل��ب��ارك،  خليفة 

وجو  لا�ستثمار«،  »مبادلة  ملجموعة  املنتدب 

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ش  الرئي�ش  ك��اي��زر، 

ت��ري��ك��وار،  ب��ا���س��ك��ال  وج����ان  ج���ي،  اإي����ه  �سيمن�ش 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش  االإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 

اأدامزيك،  وداريو�ش  اإلكرتيك،  �سنايدر  ل�سركة 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش  االإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 

ل�����س��رك��ة ه��ان��ي��وي��ل، وال���ذي���ن ���س��ي��ت��ح��دث��ون يف 

االفرتا�سي  القمة  ملوؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة 

ت��ق��ام حت��ت ع��ن��وان: »���س��وؤال الرتيليون  وال��ت��ي 

دوالر: كيف ميكن للقادة يف ع�سر اال�سرتجاع 

ال��رق��م��ي مت��ك��ني االق���ت�������س���ادات م���ن ال��ت��ع��ام��ل 

م����ع ح��ق��ب��ة م����ا ب���ع���د االأزم�����������ة؟«. و���س��ي��ن��اق�����ش 

اجلل�سة  يف  امل�����س��ارك��ون  التنفيذيون  ال��روؤ���س��اء 

ال��ع��امل نتيجًة  ال��ت��ي مي��ر بها  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز 

ال�����س��ب��ل لتبني  الأزم�����ة وب����اء ك���ورون���ا واأف�����س��ل 

لكافة  م�ستدام  مل�ستقبل  جديدة  طريق  خارطة 

كلمة  اجلل�سة  و�سيعقب  االإن�سانية.  املجتمعات 

االإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ك��ني،  ب��ات��ري�����ش  يلقيها 

تالي�ش. التنفيذي ملجموعة  والرئي�ش 

ويف هذا ال�سدد، قال جان با�سكال تريكوار، 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش  االإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 

وب��اء  ب��اأن  �سك  »ال  اإل��ك��رتي��ك:  �سنايدر  ل�سركة 

لقد  ج���ذرًي���ا.  ال�����س��ن��اع��ة  وج���ه  �سيغري  ك��ورون��ا 

على  ال��ت��اأك��ي��د  يف  اجل��دي��دة  ال��ظ��روف  �ساهمت 

القطاع  يف  وامل��رون��ة  وال��ك��ف��اءة  ال�سرعة  اأهمية 

خف�ش  ���س��رورة  على  الت�سديد  م��ع  ال�سناعي 

ال  اأن��ن��ا  �سك  وال  ال��ق��درات.  وت��ع��زي��ز  التكاليف 

اال�ستفادة  دون  االأهداف  ن�ستطيع حتقيق هذه 

ال��رق��م��ي. وق���د �ساهمت  ال��ت��ح��ول  م���ن ف��ر���ش 

الرقمي  التحول  ت�سريع عملية  الوباء يف  اأزمة 

يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  وتوظيف 

الوقت  ويف  بعد  ع��ن  العمل  لت�سهيل  االأع��م��ال 

ن��ف�����س��ه ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ال��ع��م��ل��ي��ات وا���س��ت��دام��ت��ه��ا 

ال��ظ��روف.  خمتلف  م��ع  التكيف  على  وقدرتها 

لل�سناعة  العاملية  القمة  يف  للم�ساركة  واأتطلع 

والت�سنيع ومناق�سة الدور الذي ميكننا القيام 

به مل�ساعدة القطاع ال�سناعي يف التكيف ب�سكل 

اأف�سل مع الظروف والتحديات اجلديدة«.

وي���������س����ارك يف ج���ل�������س���ات ال���������دورة ال��ث��ال��ث��ة 

لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م���ن  االف��رتا���س��ي��ة 

2020 وزراء من رو�سيا، وال�سعودية،  والت�سنيع 

وبنغادي�ش،  وم�سر،  وال��رازي��ل،  واالإم����ارات، 

وروان���������������دا، وع���������دد ك����ب����ري م�����ن امل���������س����وؤول����ني 

احل���ك���وم���ي���ني ومم���ث���ل���ي ال���ه���ي���ئ���ات وامل��ن��ظ��م��ات 

معاجلة  يف  العام  القطاع  دور  ملناق�سة  العاملية 

جراء  العاملي  باالقت�ساد  حلقت  التي  االأ�سرار 

التباعد  واإج��راءات  واالإغ��اق  �سيا�سات احلجر 

ب�سبب  فر�ست  التي  ال�سفر  وقيود  االجتماعي 

ال���وب���اء. وق���د ت���اأث���رت ث��ق��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ب�سدة 

انت�سار  اإىل  اأدى  مم��ا  االإج����راءات،  ه��ذه  ب�سبب 

اقت�سادات  ودخ��ول  وا�سع  نطاق  على  البطالة 

الركود،  من  حالة  يف  العامل  دول  من  العديد 

حول  وا�سحة  روؤي��ة  وج��ود  عدم  اإىل  باالإ�سافة 

للتعايف  العاملية  التجارة  حتتاجها  التي  الفرتة 

من اآثار االأزمة.

القمة  يف  امل�ساركني  ال���وزراء  قائمة  وت�سم 

ك���ًا م��ن االأم����ري ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ل��م��ان بن 

العربية  اململكة  يف  الطاقة  وزي��ر  العزيز،  عبد 

ال�������س���ع���ودي���ة، و ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن اأح��م��د 

اجلابر، وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

والرئي�ش  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 

والت�سنيع،  لل�سناعة  العاملية  للقمة  امل�سارك 

جمهورية  يف  الطاقة  وزير  نوفاك،  األك�سندر  و 

رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة، و ���س��ه��ي��ل ب��ن حم��م��د ف��رج 

فار�ش املزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية 

يف دولة االإمارات، و غريد مولر، وزير التعاون 

االق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا 

االحتادية، و ديني�ش مانتوروف، وزير ال�سناعة 

وال��ت��ج��ارة يف ج��م��ه��وري��ة رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة، و 

والتكنولوجيا  العلوم  وزير  بونتي�ش،  ماركو�ش 

الرازيل،  جمهورية  يف  واالت�ساالت  واالبتكار 

الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  و 

والتعليم يف دولة االإمارات، و بندر بن اإبراهيم 

يف  املعدنية  وال��روة  ال�سناعة  وزي��ر  اخلريف، 

ج��ام��ع،  نيفني  و  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

م�سر  جمهورية  يف  وال�سناعة  التجارة  وزي��رة 

العربية، و نور املاجد حممد، الع�سو الرملاين 

بنغادي�ش  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ات  ووزي����ر 

التجارة  وزيرة  هاكوزيارمي،  ثريا  و  ال�سعبية، 

وال�سناعة يف جمهورية رواندا.

���ا م�����س��وؤول��ني  ك��م��ا ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ق��م��ة اأي�������سً

ح���ك���وم���ي���ني م����ن ك����ل م����ن اأمل����ان����ي����ا واإي���ط���ال���ي���ا 

وال����والي����ات امل���ت���ح���دة مب���ا يف ذل����ك اإل��ي��زاب��ي��ث 

وينكلماير بيكر، اأمني دولة لل�سوؤون الرملانية 

يف ال�����وزارة االحت���ادي���ة ل��ل�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة 

ع�سو  فانتيناتي،  ماتيا  و  اأمل��ان��ي��ا،  يف  والطاقة 

اخلا�ش  وامل�ست�سار  االإي��ط��ايل  ال��ن��واب  جمل�ش 

ل���ل���وزي���ر االإي����ط����ايل ل��اب��ت��ك��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

ب��ي��دوت��و، ع��م��دة مدينة  وال��رق��م��ن��ة، و وي��ل��ي��ام 

االأمريكية. بيت�سرغ 

وزير  اخلريف،  اإبراهيم  بن  بندر  و�سيلقي 

العربية  اململكة  يف  املعدنية  وال��روة  ال�سناعة 

التي  التحديات  فيها  يتناول  كلمة  ال�سعودية، 

الركود  مرحلة  خ��ال  ال��ق��رار  �سناع  يواجهها 

االق���ت�������س���ادي، وال���ت���ي ي��ت��ب��ع��ه��ا ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���ش 

ي�سارك فيها كل من نور املاجد حممد، الع�سو 

ال����رمل����اين ووزي������ر ال�����س��ن��اع��ات يف ج��م��ه��وري��ة 

ب��ن��غ��ادي�����ش ال�����س��ع��ب��ي��ة، و ث��ري��ا ه��اك��وزي��ارم��ي، 

وزيرة التجارة وال�سناعة يف جمهورية رواندا، 

واأرك��������ادي دف���ورك���وف���ي���ت�������ش، رئ��ي�����ش م��وؤ���س�����س��ة 

واالخرتاعات. �سكولكوفو لابتكارات 

ون���ظ���ًرا ل���اأزم���ة ال��ت��ي ت�����س��ب��ب ب��ه��ا ال���وب���اء، 

بداأت العديد من الدول بالتوجه نحو م�سادر 

من  ا�ستخدامها  وت�سجيع  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

لتحقيق  اأطلقتها  ال��ت��ي  التحفيز  ح��زم  خ��ال 

االن���ت���ع���ا����ش االق���ت�������س���ادي ط���وي���ل االأج������ل مب��ا 

للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأه����داف  م��ع  يتما�سى 

بن  العزيز  عبد  االأم��ري  و�سين�سم  امل�ستدامة. 

�سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة يف اململكة 

األك�سندر نوفاك، وزير  اإىل  ال�سعودية،  العربية 

ال��ط��اق��ة يف ج��م��ه��ورب��ة رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة، و د 

امل��زروع��ي وزي��ر  ف��ار���ش  ف��رج  ب��ن حممد  �سهيل 

االإم����ارات  دول���ة  يف  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

النظيفة«.  الطاقة  امل�ستقبل:  »طاقة  ملناق�سة 

التغري  معاجلة  كيفية  املناق�سات  و�ستتناول 

امل��ن��اخ��ي م���ن خ���ال ال��ت��خ��ل�����ش م���ن ان��ب��ع��اث��ات 

ال���ك���رب���ون يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ب��ا���س��ت��خ��دام 

التكلفة. منخف�سة  تقنيات 

وق���ال األ��ك�����س��ن��در ن���وف���اك، وزي���ر ال��ط��اق��ة يف 

التحول  »ي�سكل  االحت��ادي��ة:  رو�سيا  جمهورية 

ن��ح��و ق���ط���اع ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ���س��غ��ًط��ا على 

احل��االت.  بع�ش  يف  التقليدية  الطاقة  �سناعة 

نتخذها  خطوات  اأي��ة  درا���س��ة  علينا  يحتم  مما 

�سديدة.  بعناية  التحول  ه��ذا  على  للت�سجيع 

وال �سك اأن دول العامل تعاين من تفاوت كبري 

يف قدرتها على توفري متطلباتها من الطاقة، 

والتقنيات  التطبيقات  ت�ساهم  اأن  وميكن  كما 

احلديثة يف حتويل م�سادر الطاقة االأحفورية 

الغاز  ي���زال  وال  للبيئة.  �سديقة  م�����س��ادر  اإىل 

التي  ال��واع��دة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  م��ن  الطبيعي 

البيئة،  على  ال�سلبية  اآثارها  بانخفا�ش  تتميز 

ومن املتوقع اأن ي�سهد ا�ستخدام الغاز الطبيعي 

ا يف  يف قطاع الطاقة تزايًدا م�سطرًدا خ�سو�سً

زي��ادة  من  الرغم  على  الكهرباء،  توليد  قطاع 

ح�����س��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف اأ����س���واق ال��ط��اق��ة 

العاملية.«

االق��ت�����س��اد  اإىل حت����ول ج����ذري يف  ال���دع���وة 

العاملي بعد كورونا :

رئي�ش  ال��ع��ل��م��اء،  ���س��ل��ط��ان  �سليم  ب���در  ودع���ا 

لل�سناعة  العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة 

وال��ت�����س��ن��ي��ع، امل�������س���ارك���ني يف ال���ق���م���ة ال��ع��امل��ي��ة 

امل��وؤمت��ر  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  وال��ت�����س��ن��ي��ع  لل�سناعة 

االف���رتا����س���ي ك��م��ن�����س��ة ل���دع���م ت���ق���دم ال��ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ي واالرت����ق����اء ب���ه يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 

حا�سمة،  حلظة  العامل  »يعي�ش  وق��ال:  ال��وب��اء. 

ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال���ك���رى ال��ت��ي 

اأننا منتلك فر�سة حقيقية لتبني  اإال  نواجهها 

�سمولية  اأك����ر  م�����س��ت��ق��ب��ًا  ي��وف��ر  ج��دي��د  ن��ه��ج 

وا����س���ت���دام���ة وي��ح��ق��ق االزده�������ار ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

العاملية.«

للتاأكيد  الوقت  العلماء: »لقد حان  واأ�ساف 

ع��ل��ى ق����درة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي امل��ت��ط��ور على 

ال��ت��ع��ايف م���ن االأزم������ة وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى خ��دم��ة 

املناخ، وحتقيق  اأزمة تغري  املجتمعات ومعاجلة 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي 

املالية  االأرب���اح  حتقيق  على  الرتكيز  من  ب��داًل 

العاقة  ذات  اجل��ه��ات  لكافة  ب��د  وال  فح�سب. 

من العمل مًعا لبناء �سراكات ت�ساهم يف حتقيق 

ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  ���س��ك  ه���ذه االأه������داف. وال 

يف  ت�ساهم  اأن  ت�ستطيع  والت�سنيع  لل�سناعة 

ب��ن��اء ه��ذه ال�����س��راك��ات م��ن خ��ال ق��درت��ه��ا على 

ج��م��ع ���س��ن��اع ال���ق���رار وت���وف���ري ال��ف��ر���س��ة لهم 

ب��ن��اء  ع��ل��ى ط��ري��ق  االأوىل  الت���خ���اذ اخل���ط���وات 

اقت�ساد عاملي �سامل وم�ستدام.”

وت�������س���م ق���ائ���م���ة اخل��������راء وق��������ادة ال��ف��ك��ر 

امل�������س���ارك���ني يف امل����وؤمت����ر االف���رتا����س���ي ل��ل��ق��م��ة 

من  ك��ًا   2020 والت�سنيع  لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة 

الدكتور �ستيف ووكر، نائب الرئي�ش والرئي�ش 

لوكهيد  ���س��رك��ة  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م���ارت���ن، وك����ارول����ني ف���روي���ن���د، امل���دي���ر ال��ع��امل��ي 

جمموعة  يف  والتناف�سية  واال�ستثمار  للتجارة 

نائب  تريري،  فولكر  والدكتور  ال��دويل،  البنك 

اخلارجية  التجارة  ورئي�ش  التنفيذي  الرئي�ش 

الحت����اد غ���رف ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة االأمل��ان��ي��ة، 

ورئي�ش  الرئي�ش  ن��ائ��ب  ف��ري��ده��ومل،  واأن��در���ش 

ال�سناعية  للمنتجات  العاملية  االأعمال  تطوير 

�سركة  يف  البرتولية  وال�سناعات  والكيميائية 

لل�سوؤون  الرئي�ش  نائب  زو،  واإدوارد  اإم،  بي  اآي 

تيكنولوجيز،  هواوي  �سركة  يف  العامة  العاملية 

ون���ي���ك���وال����ش ج����اري����ت، ال���رئ���ي�������ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

كونهوي،  ونان  العاملية،  اأ�ش«  �سي  »اآر  ملجموعة 

اإدارة »ت�سينت غروب« ال�سينية،  رئي�ش جمل�ش 

و«ت���ي يف ن��اري��ن��دران«، ال��رئ��ي�����ش امل��ع��ني الحت��اد 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ه��ن��دي��ة، وال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ليميتد،  �ستيل  ت��ات��ا  ل�سركة  االداري  وامل��دي��ر 

مل�سدر،  التنفيذي  الرئي�ش  الرحمي،  وحممد 

ال��ق��ط��اع ال�سناعي  ك��ب��ار خ���راء  وغ��ريه��م م��ن 

العاملي.

ب�������دوره ق�����ال حم���م���د ال����رحم����ي، ال��رئ��ي�����ش 

وباء  ميثل  »ال  “م�سدر”:  ل�سركة  التنفيذي 

ك���ورون���ا ال��ت��ح��دي ال��وح��ي��د ال����ذي ي���وؤث���ر على 

حياتنا، فهناك العديد من التحديات االأخرى 

امل��ل��ح��ة م��ث��ل حت����دي ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي، ل��ذل��ك 

ممار�سة  يف  جديًدا  نهًجا  نعتمد  اأن  علينا  ف��اإن 

اأع��م��ال��ن��ا ب��ع��د اأن ن��ت��ج��اوز اأزم����ة ال���وب���اء. وم��ع 

االقت�ساد  لتح�سني  حثيثة  جهوًدا  ال��دول  بذل 

حتقيق  ب��اجت��اه  ال��دف��ع  ال�سركات  على  العاملي، 

للجميع.  وا���س��ت��دام��ة  �سمولية  اأك��ر  م�ستقبل 

حلول  ب��اإي��ج��اد  اإن�سائها  منذ  »م�����س��در«  وتلتزم 

اأن  �سك  وال  للتطبيق،  وقابلة  م�ستدامة  بيئية 

لنا  توفر  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة 

املن�سة املثالية لتحقيق هذه االأهداف.«

قطاع الصناعة العالمي يستعد التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمواجهة وباء كورونا

الأحد   6  /  9  / 2020

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

اأع����ل����ن����ت ����س���رك���ة ����س���ام�������س���ون���غ ق��ب��ل 

5جي(  اأي42  )جاالك�سي  ع��ن  يومني 

قالت:  الذي   Galaxy A42 5G
ل�سبكات  الداعمة  هواتفها  اأرخ�ش  اإن��ه 

.5G اجليل اخلام�ش

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ح�����دث ال�����س��رك��ة 

 Life امل�����������س�����م�����ى  االف���������رتا����������س���������ي 

يف  ق��ي��م 
ُ
اأ ال���ذي   ،Unstoppable

معر�ش  فيه  ي��ق��ام  ال��ذي  نف�سه  ال��وق��ت 

يف  لاإلكرتونيات  االفرتا�سي   IFA
برلني.

وق���ال���ت ال�������س���رك���ة خ����ال ع��ر���س��ه��ا: 

ه��و   Galaxy A42 5G اإن 

وُيعد  االآن،  حتى   5G ه��ات��ف  اأرخ�����ش 

جهاز  اأحدث   Galaxy A42 5G
يف �سل�سلة A-series من �سام�سونغ.

ع��ن  ت��ك�����س��ف  مل  ال�������س���رك���ة  اأن  وم�����ع 

اأمل��ان��ي��ا  ���س��ام�����س��ون��غ يف  اإال ف���رع  ال�����س��ع��ر، 

ك�سف عن ال�سعر.

اإن  االأمل���ان���ي���ة:  وق���ال���ت يف م��دون��ت��ه��ا 

���س��ي��ك��ون   Galaxy A42 5G
ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  اأوروب���������ا يف  م���ت���اًح���ا يف 

369 ي��ورو  ال���ث���اين/ ن��وف��م��ر م��ق��اب��ل 

األ���وان،  بثاثة  وذل��ك  دوالًرا(،   435(

ه���ي: االأ����س���ود، واالأب��ي�����ش، وال���رم���ادي. 

اأرب���ع ك��ام��ريات خلفية  وي��ق��دم ال��ه��ات��ف 

 Super AMOLED �سا�سة  مع 

6.6 بو�سات. بقيا�ش 

ط���ل���ق ال���ه���ات���ف ب���ه���ذا ال�����س��ع��ر، 
ُ
ول����و اأ

من   5G ه��ات��ف  اأرخ�����ش  �سيكون  ف��اإن��ه 

 5G هاتف  اأرخ�����ش  ولي�ش  �سام�سونغ، 

)ريلمي(  �سركة  اأط��ل��ق��ت  اإذ  ال��ع��امل،  يف 

اجل���اري  ال�����س��ه��ر  م��ط��ل��ع   Realme
 Realme يف3(  )ري���ل���م���ي  ه����ات����ف 

اجل���ي���ل  ����س���ب���ك���ات  ي����دع����م  ال�������ذي   V3
اخلام�ش ويبداأ �سعره من 146 دوالًرا 

اأم��ري��ك��ًي��ا ف��ق��ط، وه���و ي��اأت��ي م��ع معالج 

���س��رك��ة  م���ن   Dimensity 720
ميدياتك.

ك��م��ا ي��ق��دم ال��ه��ات��ف ���س��ا���س��ة م��ن ن��وع 

وبدقة  بو�سات   6.5 بقيا�ش   LCD
ي��ق��دم  ك���م���ا  ب��ك�����س��ل.   720×1600
 6 بحجم  )رام(  ع�سوائي  و�سول  ذاكرة 

وذاك��رة  جيجابايت،   8 اأو  جيجابايت، 

جيجابايت،   64 ب�سعة  داخلية  تخزين 

اأو 128 جيجابايت.

اإال  املنخف�سة،  ال��ف��ئ��ة  م��ن  اأن���ه  وم���ع 

ميلي   5,000 تبلغ  بطاريته  �سعة  اأن 

اأمبري/ ال�ساعة، مع دعم تقنية ال�سحن 

18 واًطا. ال�سريع با�ستطاعة 

وع��ل��ى ظ��ه��ر ال���ه���ات���ف، ه��ن��اك ث��اث 

ك���ام���ريات؛ دق���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة م��ن��ه��ا 13 

 ,f/2.2 عد�سة  فتحة  مع  ميجابك�سل 

ميجابك�سل   2 والثالثة  الثانية  ودق��ة 

منهما،  لكل   f/2.4 عد�سة  فتحة  م��ع 

اأم�����ا ال���ك���ام���ريا االأم���ام���ي���ة ف��ه��ي ت��اأت��ي 

عد�سة  فتحة  م��ع  ميجابك�سل   8 بدقة 

.f/2.0

أرامكو تزيح أبل عن عرش أكبر 
قيمة بالعالم

أكوا باور تبرم اتفاقات تمويل مشروع 
الطاقة الشمسية في دبي

إدارة ترمب ستضيف شركة صينية 
كبرى للقائمة السوداء

العربية-وكاالت

من  اأب���ل  �سركة  ال�سعودية  اأرام��ك��و  اأزاح���ت 

ع���ر����ش ال�����س��رك��ات االأك������ر ق��ي��م��ة ���س��وق��ي��ة يف 

 7.915 بحوايل  اأرامكو  قيمة  تقدر  اإذ  العامل، 

تريليون ريال )2.11 تريليون دوالر(.

واأدى يوم ثان من الرتاجع الكبري لاأ�سواق 

االأمريكية يف دفع القيمة ال�سوقية ل�سركة اأبل 

ما  اإىل  لانخفا�ش  للتكنولوجيا  العماقة 

�سجلت  بعدما  دوالر،  تريليوين  م�ستوى  دون 

هذه القيمة ال�سهر املا�سي.

ال�سوقية  قيمتها  م��ن   %15 اأب����ل  وف��ق��دت 

بن�سبة  اأ�سهمها  انخف�ست  اإذ  اأي���ام،  ثاثة  يف 

دوالر   113.57 اإىل  ���س��ب��ت��م��ر   4 يف   %6.05

لل�سهم الواحد، مبا يعني اأن القيمة ال�سوقية 

اإىل  دوالر،  تريليوين  من  اأق��ل  اإىل  انخف�ست 

حوايل 1.942 تريليون دوالر.

على  كبري  ب�سكل  الهبوط  اجت��اه  وا�ستمر 

كل االأ�سهم املدرجة يف بور�سة نيويورك اأم�ش 

هو  ظ��ل  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ك��ان  واإن  االول، 

املت�سرر االأكر بوجه خا�ش.

التكنولوجيا  الأ�سهم  نا�سداك  موؤ�سر  وكان 

قد خ�سر اأم�ش 5% من قيمته. وتراجع موؤ�سر 

 .%3 ب��ن��ح��و  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��اأ���س��ه��م  داو ج��ون��ز 

وام��ت��دت اخل�سائر اأم�����ش، وه��و ال��ي��وم االأخ��ري 

من التعامات قبل عطلة نهاية االأ�سبوع التي 

ت�ستمر لثاثة اأيام يف الواليات املتحدة.

يف   %2.7 ال���رتاج���ع  اإىل  ن���ا����س���داك  واجت����ه 

ال�ساعات االأخرية من التداول، بينما انخف�ش 

االأو�سع نطاقا   500 ب��وزر  اآن��د  �ستاندرد  موؤ�سر 

.%1.6

يف  عامة  �سركة  اأول  اأب��ل،  �سركة  واأ�سبحت 

اإىل  ال�سوقية  قيمتها  ت�سل  املتحدة  الواليات 

تريليوين دوالر يف 19 اآب )اأغ�سط�ش( املا�سي، 

بف�سل  ع��ام��ني،  خ���ال  قيمتها  ت�ساعفت  اإذ 

االأ�سهر  ال�سهم خال  ل�سعر  ال�سريع  االرتفاع 

ال�ستة املا�سية ب�سكل خا�ش.

بعد  ب���ق���وة  “اأبل” ح��ي��ن��ه��ا  ���س��ه��م  وارت���ف���ع 

اآذار )مار�ش(   23 224 دوالرا يوم  اإىل  تراجعه 

ب�سبب  امل���ال  اأ����س���واق  ت��راج��ع  ذروة  امل��ا���س��ي يف 

تداعيات جائحة فريو�ش كورونا امل�ستجد.

“اأبل”  �سهم  اأ�سبح  ال��ف��رتة،  ه��ذه  وخ��ال 

�ساعدت  ال��ت��ي  االأ�سا�سية  االأ���س��ه��م  م��ن  واح���دا 

500 على الو�سول الرتفاع  اآند بي  اإ�ش  موؤ�سر 

قيا�سي.

حتطم  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة  ل��ي�����س��ت  وه�����ذه 

فيها “اأبل” رقما قيا�سيا يف “وول �سرتيت”, 

التكنولوجيا  �سركة  اأ�سبحت   ،2018 عام  ففي 

�سركة  اأول  كاليفورنيا،  ومقرها  العماقة، 

اإىل تريليون  ال�سوقية  اأمريكية ت�سل قيمتها 

دوالر.

وم����ن����ذ ذل������ك احل�������ني، جت��������اوزت ك����ل م��ن 

و���س��رك��ة  و”مايكرو�سوفت”  “اأمازون” 
“األفابيت”، ال�سركة القاب�سة ل�سركة غوغل، 

عتبة الرتيليون دوالر.

دبي- العربية

ال�����س��ع��ودي��ة  باور”  “اأكوا  ���س��رك��ة  ���ع���ت  وَقّ

االت���ف���اق���ي���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة مل�������س���روع امل��رح��ل��ة 

3« م���ن جممع  ل��ل��ط��اق��ة  »���س��ع��اع  اخل��ام�����س��ة 

ل��ل��ط��اق��ة  م���ك���ت���وم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 

ال�سم�سية  الطاقة  الإنتاج  دب��ي،  يف  ال�سم�سية 

900 ميغاواط. الكهرو�سوئية بقدرة 

ل��ل��ط��اق��ة  “�سعاع  ���س��رك��ة  ت��اأ���س��ي�����ش  ومت 

ومياه  كهرباء  “هيئة  فيها  متلك  التي   ”3

اأ�سهمها، بينما تتوزع الن�سبة  دبي” 60% من 

باور” و”موؤ�س�سة  “اأكوا  �سركة  بني  املتبقية 

لا�ستثمار««. اخلليج 

م��زودة  حمطة  اإن�ساء  امل�سروع  ويت�سمن 

الطاقة  الإن��ت��اج  والتقنيات  احل��ل��ول  ب��اأح��دث 

 900 ب����ق����درة  ال���ك���ه���رو����س���وئ���ي���ة  ال�����س��م�����س��ي��ة 

ال�سم�سية  االأل����واح  وب��ا���س��ت��خ��دام  م��ي��غ��اواط، 

وبتكلفة  ال��ت��ت��ب��ع،  تقنية  م��ع  ال��وج��ه  ثنائية 

حيث  دوالر؛  م��ل��ي��ون   564 ت��ب��ل��غ  راأ���س��م��ال��ي��ة 

النطاق؛  وا�سع  دول��ي��اً  اهتماماً  امل�سروع  ن��ال 

م�ستوية  تكلفة  اأقل  �سجل  اأن  بعد  خ�سو�ساً 

بقيمة  العامل  م�ستوى  على  الكهرباء  الإنتاج 

بح�سب  �ساعة،  كيلوواط  لكل  دوالر   1.6953

االأو�سط. ال�سرق  �سحيفة 

وبح�سب املعلومات ال�سادرة اأم�ش، يعتمد 

مت���وي���ل امل�������س���روع ع��ل��ى م���ب���داأ ح���ق ال���رج���وع 

الرئي�سية  بالديون  امل�سروع  لتمويل  املحدود 

الدولية  البنوك  من  ع��دٍد  قبل  من  املقدمة 

متويل  اإىل  باالإ�سافة  واملحلية،  واالإقليمية 

الذي  بامل�سروع  اخلا�ش  امليزانني  “ثانوي” 
ي��ل��ت��زم ب��ه ب��ن��ك اإق��ل��ي��م��ي، وه���و مت��وي��ل متت 

27 ع��ام��اً  ه��ي��ك��ل��ت��ه وف����ق مت���وي���ل م����رن مل����دة 

واالإ���س��ام��ي��ة.  التقليدية  ب��ال�����س��رائ��ح  يعمل 

ك��م��ا ت�����س��م��ن ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��م��وي��ل��ي ل��ل��م�����س��روع 

جم��م��وع��ة م��ن ق��رو���ش ال��ت��ج�����س��ري امل��وؤق��ت��ة، 

وفرتها بنوك حملية و”هيئة كهرباء ومياه 

دبي«.

“اأكوا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  وق��ال 

ب��ي��ان م��وؤخ��راً:  ب��ادم��ان��اث��ان، يف  باور” ب���ادي 

االأج��ل  طويل  التمويل  ه��ذا  تاأمني  “يعك�ش 
3(، والذي ياأتي رغم  مل�سروع )�سعاع للطاقة 

19( التي ال تزال  ا�ستمرار جائحة )كوفيد- 

ت��ت�����س��ب��ب يف ت��ب��ع��ات اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

امل�سرتكة  االإم��ك��ان��ات  حجم  ب��اأ���س��ره،  للعامل 

و)هيئة  باور(  )اأكوا  بني  املوثوقة  وال�سراكة 

كهرباء ومياه دبي(«.

“من ج��ان��ب��ن��ا يف  ب���ادم���ان���اث���ان:  واأ����س���اف 

)اأك���وا ب��اور( ف��خ��ورون بتحقيق ه��ذا االإجن��از 

بهذه  امل��ايل  املجتمع  ثقة  يعك�ش  ال��ذي  املهم 

ال�سراكة، وما تتمتع به املرحلة اخلام�سة من 

للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  جممع 

تنفيذ  يف  ب���ارزة  وم��ك��ان��ة  دور  م��ن  ال�سم�سية 

.»2050 ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 

م����ن ج���ه���ت���ه، ب����ني ال���رئ���ي�������ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ن��ان��دا،  راج��ي��ت  باور”  “اأكوا  يف  لا�ستثمار 

ال�سخم  التمويل  ه��ذا  تاأمني  يف  النجاح  اأن 

ت�����س��ع��ة  م���ن   ”3 ل��ل��ط��اق��ة  “�سعاع  مل�������س���روع 

م��ق��ر���س��ني يف خ�����س��م ج��ائ��ح��ة ع��امل��ي��ة، يعد 

“هيئة كهرباء  �سهادة توؤكد حجم ما حتوزه 

ك�����س��ري��ك يف  وم���ي���اه دبي” م���ن م�����س��داق��ي��ة 

“منتج  ب���رن���ام���ج  جن�����اح  وي���ث���ب���ت  امل���������س����روع، 

ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ت��م��ده  ال����ذي  امل�ستقل”  ال��ط��اق��ة 

“اأكوا  ت��رك��ي��ز  ي��ث��ب��ت  ك��م��ا  م�����س��روع��ات��ه��ا،  يف 

الطاقة  توفري  على  املوؤكدة  وقدرتها  باور” 

م��وث��وق  ب�سكل  امل��ح��اة  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

منخف�سة. وبتكلفة  وم�سوؤول 

اأنه قد مت توقيع اتفاقية عقود  ي�سار اإىل 

ال��ه��ن��د���س��ة وامل�����س��رتي��ات واالإن�������س���اء اخل��ا���س��ة 

اإلكرتيك”  “�سنغهاي  �سركة  م��ع  بامل�سروع 

ال�سينية يف يوليو )متوز( من العام اجلاري.

بكني- رويرتز

االأمريكية  الدفاع  ب��وزارة  م�سوؤول  ق��ال 

االأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  اإن  )البنتاغون(، 

دونالد ترمب تدر�ش ما اإذا كانت �ست�سيف 

اإىل  الرقائق  لت�سنيع  �سينية  �سركة  اأك��ر 

التجارية. ال�سوداء  القائمة 

الواليات  ياأتي ذلك يف وقت ت�سعد فيه 

ال�سينية،  ال�سركات  على  حملتها  املتحدة 

ب��ني  اأويل  ات���ف���اق جت�����اري  ت���وق���ي���ع  ب���رغ���م 

البلدين.

اإن  ال��ب��ن��ت��اغ��ون،  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 

اأخ��رى لتحديد  وك��االت  ال���وزارة تعمل مع 

املوؤ�س�سة  اإذا كانت �ستتخذ اخلطوة �سد  ما 

)اإ���ش. املو�سات  اأ�سباه  لت�سنيع  الدولية 

اإم.اأي.�سي(.

و���س��ي��ج��ر ه����ذا ال���ت���ح���رك االأم����ريك����ي، 

امل�������وردي�������ن االأم�����ريك�����ي�����ني ع����ل����ى ال�����س��ع��ي 

ال�سحن  للح�سول على رخ�سة خا�سة قبل 

لل�سركة.

5G سامسونغ تكشف عن سعر أرخص هاتف
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العربية- وكالة بلومربغ

اأ�سواق  يف  عنيفة  ت�سحيح  ت�سببت موجة 

الأ�ضهم الأمريكية بجل�ضة اخلمي�س املا�ضي 

يف تكبد اأغنى 10 اأ�ضخا�س بالعامل خل�ضائر 

على  بيع  موجة  و�ضط  مليار   44 نحو  بلغت 

اأ�ضهم قطاع التكنولوجيا التي قادت تراجع 

املوؤ�ضرات الأمريكية.

وق���ال���ت وك���ال���ة ب��ل��وم��رغ يف ت��ق��ري��ر لها 

ه��وؤلء  بها  مني  ال��ت��ي  احل���ادة  اخل�ضائر  اإن 

اأو�ضاط  الأ�ضخا�س جاءت و�ضط خماوف يف 

الأ�ضهم  �ضوق  يف  فقاعة  ب�ضاأن  امل�ضتثمرين 

وتقييمات مبالغة ت�ضببت يف موجة ال�ضعود 

ال��ق��ي��ا���ض��ي��ة ل���أ���ض��ه��م ع��ل��ى م�����دار الأ���ض��ه��ر 

املا�سية.

وت�������ض���در ج���ي���ف ب���ي���زو����س ق���ائ���م���ة اأك����ر 

اخلا�ضرين مع هبوط ثروته بنحو 9 مليارات 

دولر يف يوم مع هبوط اأ�ضهم اأمازون باأ�ضواأ 

وت���رية ه��ب��وط ي��وم��ي��ة م��ن��ذ ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي، 

 8.5 بنحو  اإي��ل��ون ما�ضك  ث��روة  فيما هبطت 

ت�ض�  �ضركة  اأ�ضهم  تراجع  مع  دولر  مليار 

على  الثالثة  للجل�ضة  الكهربائية  لل�ضيارات 

رئي�ضي  م�ضتثمر  ت��خ��ف��ي�����س  ب��ع��د  ال���ت���وايل 

بقواعد  ل�لتزام   ٪5 دون  ح�ضته  بال�ضركة 

�ضوق املال.

ومنذ مطلع العام اجلاري، �ضهدت ثروات 

امل�ضتثمرين  الأغنياء �ضعودا فلكيا مع قيام 

ب�����ض��خ ���ض��ي��ول��ة ق��ي��ا���ض��ي��ة يف اأ���ض��ه��م ���ض��رك��ات 

التكنولوجيا فيما بدا اأنه انعزال وا�ضح عن 

طبيعة الأو�ضاع القت�ضادية يف زمن كورونا 

حول  لوظائفهم  الب�ضر  م�يني  فقدان  مع 

العامل.

يف  الأثرياء  تكبدها  التي  اخل�ضائر  ورغم 

منذ  مكا�ضبهم  زال��ت  ما  الول،  اأم�س  جل�ضة 

اإذ  ال����دولرات،  مبليارات  تقدر  ال��ع��ام  مطلع 

ت�ضري ب��ي��ان��ات م��وؤ���ض��ر ب��ل��وم��رغ لأغ��ن��ى 500 

�ضخ�س على وجه الأر�س اإىل ارتفاع ثرواتهم 

بنحو 830 مليار دولر منذ مطلع العام.

ول يزال جيف بيزو�س يف �ضدارة اأثرياء 

العامل اإذ بلغت مكا�ضبه ال�ضنوية منذ مطلع 

امل��رك��ز  يليه يف  دولر  م��ل��ي��ار   83 ن��ح��و  ال��ع��ام 

وال��ذي  ت�ض�  موؤ�ض�س  ما�ضك  اإي��ل��ون  الثاين 

 69 ن��ح��و  ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ  مكا�ضبه  بلغت 

لأ�ضهم  القيا�ضي  ال�ضعود  م��ع  دولر  مليار 

ت�ضحيح  م��وج��ة  ت�ضهد  ال��ت��ي  ت�ض�  ���ض��رك��ة 

بالآونة الأخرية.

الريا�ض - العربية

حممد  الأم��ري  ال�ضعودي  العهد  ويل  برعاية 

للبيانات  ال�ضعودية  الهيئة  تنظم  �ضلمان،  ب��ن 

العاملية  القمة  )���ض��داي��ا(  ال�ضطناعي  وال��ذك��اء 

“الذكاء  ����ض���ع���ار:  حت���ت  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 

ي��وم��ي  وذل����ك  الب�ضرية”،  خل���ري  ال���ض��ط��ن��اع��ي 

.2020 ال�ضابع والثامن من اأكتوبر 

وال��ذك��اء  للبيانات  ال�ضعودية  الهيئة  وت�ضري 

�ضتنعقد  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  )���ض��داي��ا(  ال���ض��ط��ن��اع��ي 

الدولية  مع اجلهود  افرتا�ضية متا�ضياً  بطريقة 

اأع��ل��ن��ت عنها  ال���ت���ي  والإج���������راءات الح����رتازي����ة 

واحل�ضور  للم�ضاركني  حماية  اململكة،  حكومة 

من املخاطر ال�ضحية جلائحة كوفيد-19.

“وا�س”،  ال�ضعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�ضب 

����ض���ت���ج���م���ع ال���ق���م���ة ����ض���ن���اع ال�����ق�����رار واخل�������راء 

احلكومية  القطاعات  خمتلف  م��ن  واملخت�ضني 

ذلك  اململكة، مبا يف  وخ��ارج  داخل  واخلا�ضة من 

ورجال  وامل�ضتثمرين  الرائدة  التقنية  ال�ضركات 

الأعمال.

ذات  ح����������وارات  ب����ن����اء  اإىل  ال���ق���م���ة  وت����ه����دف 

اأه���م���ي���ة ع���امل���ي���ة، �����ض����واًء م���ن ح��ي��ث ال���ت���ع���ايف م��ن 

ت�����ض��ّك��ل جم��ال  ال���ت���ي  ال���ت���وج���ه���ات  اأو  اجل���ائ���ح���ة 

ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، و���ض��ت��ت��م م��ن��اق�����ض��ة بع�س 

ال�ضرورية  الرئي�ضة  ال�ضرتاتيجية  العتبارات 

ل��ت��اأ���ض��ي�����س م��ن��ظ��وم��ة ف���ّع���ال���ة وم����وؤث����رة ل��ل��ذك��اء 

ال�ضطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث اخليارات 

ال�ضيا�ضات. لوا�ضعي  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

روؤى  ت���وف���ري  اإىل  ك���ذل���ك  ال���ق���م���ة  وت����ه����دف 

م��ل��ه��م��ة ح�����ول م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل ل��ل��ج��ه��ات 

اإ���ض��اف��ة  وال�����ض��رك��ات،  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  التنظيمية 

ال�ضتماع  م��ن  وامل�ضاركني  احل�ضور  متكني  اإىل 

الذين  ال���رواد  املبتكرين  بع�س  واأف��ك��ار  اآراء  اإىل 

بناء  اأج��ل  من  ال�ضطناعي  الذكاء  ي�ضتخدمون 

للب�ضرية. اأف�ضل  م�ضتقبل 

وت��غ��ط��ي ال��ق��م��ة جم��م��وع��ة م���ن امل��و���ض��وع��ات 

املهمة املتعلقة بالذكاء ال�ضطناعي، موزعة على 

والذكاء  ج��دي��داً،  ع�ضراً  نر�ضم  م�ضارات:  اأرب��ع��ة 

ال���ض��ط��ن��اع��ي واحل���ك���وم���ات، وح��وك��م��ة ال���ذك���اء 

ال�ضطناعي. الذكاء  وم�ضتقبل  ال�ضطناعي، 

و���ض��ي��ت��م ط���رح ه���ذه امل��و���ض��وع��ات م���ن خ���ل 

كلمات رئي�ضة وجل�ضات نقا�س وحوارات واأن�ضطة 

تفاعلية.

و���ض��ت��ت��ن��اول ال��ق��م��ة ال��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

ن��واج��ه��ه��ا وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى ال���ت���ح���ول يف جم��ال 

ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، و���ض��ت�����ض��ه��د ا���ض��ت��ع��را���س 

كيفية ا�ضتخدام هذه التقنيات يف ت�ضكيل الواقع 

اأف�ضل للجميع،  اأجل خلق م�ضتقبل  اجلديد من 

التحديات  اأبرز  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  اإ�ضافة 

يف  اليوم  العاملي  املجتمع  يواجهها  التي  التقنية 

جمال الذكاء ال�ضطناعي، وكيف ميكن تطوير 

تقنيات الذكاء ال�ضطناعي ب�ضكل اآمن واأخ�قي 

يف خمتلف التطبيقات التي مت�س حياة الإن�ضان.

حوارات مفتوحة

و���ض��ي�����ض��ارك يف ال��ق��م��ة ع����دد م���ن امل��ت��ح��دث��ني 

دول  خمتلف  م��ن  العامليني  واخل���راء  ال��ب��ارزي��ن 

ي�ضارك  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ات  �ضتت�ضمن  ك��م��ا  ال��ع��امل، 

ال��ذك��اء  ح��ل��ول  الأع��م��ال ل���ض��ت��ع��را���س  رواد  فيها 

اإ�ضافة  التطبيقات،  من  العديد  يف  ال�ضطناعي 

معينة  مو�ضوعات  ح��ول  مفتوحة  ح���وارات  اإىل 

لإثراء احلوار وتبادل وجهات النظر، ف�ضً� عن 

ا�ضتط�عات  مثل:  الأخ���رى،  التفاعلية  امل��ي��زات 

البيانية. الراأي والر�ضوم 

ال��ق��م��ة الإع������ن  ت��ت�����ض��م��ن  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

للبيانات  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  اإط����ق  ع��ن 

اعتمدها  والتي  اململكة،  ال�ضطناعي يف  والذكاء 

م���وؤخ���راً خ���ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني، وت��اأت��ي يف 

�ضياق ال�ضعي لتحقيق تطلعات اململكة يف الريادة 

العاملية من خ�ل القت�ضاد القائم على البيانات 

ال�ضوء  ت�ضليط  �ضيتم  كما  ال�ضطناعي،  والذكاء 

وال��ذك��اء  للبيانات  ال�����ض��ع��ودي��ة  الهيئة  دور  ع��ل��ى 

ال�ضرتاتيجية  القيادة  يف  )�ضدايا(  ال�ضطناعي 

ل���ق��ت�����ض��اد ال��ب��دي��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د من 

حتقيق  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  ال��ع���ق��ة  ذات  اجل���ه���ات 

اأهداف روؤية 2030.

44 مليار دوالر خسائر في يوم واحد تكبدها حفنة من األثرياء

األمير محمد بن سلمان يرعى القمة العالمية للذكاء االصطناعي

الأحد    6  / 9 / 2020

البنك الدولي يلغي تمويل سد 
بسري في لبنان

»فولكس فاجن« تجري محادثات 
تسوية مع 25 ألف مطالب بالتعويض

العربية- رويرتز

ق��ال ال��ب��ن��ك ال���دويل اإن���ه األ��غ��ى �ضرف 

يف  ب�ضري  �ضد  مل�ضروع  دولر  مليون   244

لبنان بعدما عر مرارا منذ يناير كانون 

الثاين عن قلقه ب�ضاأن امل�ضروع.

وذك������ر ال���ب���ن���ك يف ب����ي����ان اأن������ه اأخ���ط���ر 

ي�ضري  ال��ذي  بقراره  اللبنانية  احلكومة 

ع��ل��ى ال���ف���ور. وق����ال ال��ب��ن��ك ال�����دويل اإن���ه 

“عملية  وج��ود  ���ض��رورة  م��رارا على  �ضدد 

و�ضاملة«. و�ضفافة  علنية  ا�ضت�ضارية 

الثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  البنك  و���ض��رع 

لبنان  خطط  ب�ضاأن  قلقه  عن  التعبري  يف 

لبناء ال�ضد ال�ضخم يف وادي ب�ضري.

ال����ذي واف���ق���ت عليه  امل�������ض���روع،  واأث������ار 

ب�����ض��ك��ل   2015 يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل���ك���وم���ة 

 617 اإىل  ت�ضل  اإجمالية  بتكلفة  مبدئي 

احلفاظ  ن�ضطاء  انتقادات  دولر،  مليون 

البيئة. على 

م�����ض��روع��ات  ب�����ض��اأن  امل���خ���اوف  وازدادت 

النفجار  منذ  ال�ضخمة  التحتية  البنية 

ال��ه��ائ��ل مب���رف���اأ ب����ريوت ي���وم ال���راب���ع من 

اأغ�ضط�س اآب الذي اأودى بحياة اأكرث من 

190 �ضخ�ضا.

وت��ع��ه��د ال��ب��ن��ك ال����دويل ب��ت��ق��دمي 474 

امل�ضروع تبقى منها  مليون دولر لتمويل 

244 مليونا.

وح������دد ال���ب���ن���ك يف ب������ادئ الأم�������ر ي���وم 

22 ي��ول��ي��و مت���وز م��وع��دا ن��ه��ائ��ي��ا لل��ت��زام 

ال�زمة  املتطلبات  كل  بتنفيذ  ال�ضلطات 

ل��ل��ب��دء يف امل�������ض���روع ل��ك��ن��ه واف����ق يف وق��ت 

لحق على مد املوعد النهائي اإىل الرابع 

التي  القيود  ظ��ل  يف  اأي��ل��ول  �ضبتمر  م��ن 

فر�ضها انت�ضار فريو�س كورونا.

العربية- الأنباء الأملانية

الأمل��ان��ي��ة  ف��اج��ن  فولك�س  �ضركة  ب���داأت 

مع  ت�ضوية  حمادثات  ال�ضيارات  ل�ضناعة 

املحامني يف حوايل ن�ضف ق�ضايا املطالب 

األ��ف   50 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  املعلقة  ال��ف��ردي��ة 

الت�عب  بف�ضيحة  يتعلق  فيما  ق�ضية 

�ضيارات  يف  ال��ع��وادم  انبعاثات  باختبارات 

الديزل.

الأنباء  لوكالة  فاجن  فولك�س  وقالت 

األ��ف حالة   25 الأمل��ان��ي��ة اإن م��ا ي��ق��رب م��ن 

من  النتهاء  ومت  بالفعل،  ب��داأت  تفاو�س 

معربة  بنجاح،  مفاو�ضة  اآلف   7 ح��وايل 

ع��ن اأم��ل��ه��ا يف الن��ت��ه��اء م��ن ال��ت��ف��او���س يف 

50 األف حالة بحلول نهاية هذا العام. ال�

ال��ذي��ن  اأول����ئ����ك  اإن  ال�����ض��رك��ة  وق���ال���ت 

�ضيحتفظون  ال��ت�����ض��وي��ة  ع��ل��ى  ���ض��ي��واف��ق��ون 

رف�س  امل��دع��ون  اخ��ت��ار  واإذا  ب�����ض��ي��ارات��ه��م، 

ال���ت�������ض���وي���ات خ�����ارج امل���ح���ك���م���ة، ف��ي��م��ك��ن��ه��م 

الن�����ت�����ظ�����ار ح����ت����ى حت����ك����م امل����ح����ك����م����ة يف 

اإج���راءات���ه���م ال���ف���ردي���ة، وع��ن��ده��ا، يف ظل 

ال�ضراء  �ضعر  يتلقون  قد  معينة،  ظ��روف 

م��ط��روح��ا م��ن��ه م��ب��ل��غ��ا م��ق��اب��ل ا���ض��ت��خ��دام 

ال�������ض���ي���ارة. وي���ج���ب ح��ي��ن��ه��ا اأي�������ض���ا اإع�����ادة 

ال�����ض��ي��ارة اإىل ف��ول��ك�����س ف��اج��ن ك��ج��زء من 

عك�ضية«. جتارية  “معاملة 
عددها  البالغ  املعلقة  الق�ضايا  وت�ضمل 

50 األف حالة، والتي مت ت�ضنيف غالبيتها 

مطالبني  للت�ضويات،  م��وؤه��ل��ة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

ف��ردي��ني. وت��ت��وق��ع ال�����ض��رك��ة م��ع��دل قبول 

.٪75 بن�ضبة 

وه��������ذه احل���������الت ل���ي�������ض���ت م�����ض��م��ول��ة 

يف الت����ف����اق ال������ذي اأب�������رم ب����ني ال�����ض��رك��ة 

وق��ت  يف  امل�ضتهلكني  ح��م��اي��ة  وجم��م��وع��ة 

�ضابق من هذا العام.

واأت�������اح ه����ذا الت����ف����اق، ال�����ذي ���ض��ت��دف��ع 

 830 مبوجبه فولك�س فاجن ما ي�ضل اإىل 

اأ�ضحاب  م��ن  األ��ف��ا   235 اإىل  ي���ورو  مليون 

رفع  جتنب  لل�ضركة  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ال�ضيارات 

دعوى ق�ضائية جماعية.

فولك�س  اأن  تبني   ،2015 �ضبتمر  ويف 

ف���اج���ن ك���ان���ت ت�����زود م����ي���ني ال�����ض��ي��ارات 

ب��اأج��ه��زة م�ضممة  ب��ال��دي��زل  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 

خلداع املنظمني البيئيني من خ�ل جعل 

الختبار  يف  اأنظف  ب�ضكل  تعمل  املحركات 

مما هي على الطريق.

لندن - العربية

وافق قا�ٍس اأمريكي على اإمكانية ت�ضليم اأب 

اتهامات  ملواجهة  اليابان،  اإىل  وابنه  اأمريكي 

ب�ضلوعهما يف تهريب املدير التنفيذي ال�ضابق 

ل�ضركة ني�ضان لل�ضيارات كارلو�س غ�ضن.

بو�ضطن،  كابيل يف  دونالد  القا�ضي  ورف�س 

ال���دف���وع ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ك��ل م��ن م��اي��ك��ل ت��اي��ل��ور 

ال�����ذي ع��م��ل يف ال�����ض��اب��ق ب���ال���ق���وات اخل��ا���ض��ة 

باجلي�س الأمريكي، كما وابنه بيرت، للحيلولة 

اأم����ام  ال���ط���ري���ق  ي��ف��ت��ح  ت�����ض��ل��ي��م��ه��م��ا مم���ا  دون 

الت�ضليم،  طلب  لبحث  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

ف��ي��م��ا ق���ال ب���ول ك��ي��ل��ي حم��ام��ي الأم��ريك��ي��ني، 

ياأخذها  مل  اأم��ورا  للخارجية  �ضيقدمان  اإنهما 

“البطولة  ب��ي��ن��ه��ا  الع���ت���ب���ار،  ب��ع��ني  ال��ق��ا���ض��ي 

تايلور،  مايكل  بهما  حتلى  التي  وال�ضجاعة” 

ج��ان��ب  م���ن  املتكرر”  “الرف�س  ع���ن  ف�����ض��� 

مواطنيها. لت�ضليم  اليابان 

املا�ضي،  ال��ع��ام  لبنان  اإىل  ف��ر  غ�ضن  وك���ان 

املحاكمة  انتظار  يف  بكفالة  عنه  الإف���راج  بعد 

يف ال���ي���اب���ان ب��ت��ه��م ارت���ك���اب خم��ال��ف��ات م��ال��ي��ة، 

حمكمة  اإىل  العام  املدعي  قدمها  وثائق  منها 

اأك��رث من  ح��ول  اأن غ�ضن  واأظ��ه��رت  اأمريكية، 

�ضخ�ضان  يديرها  �ضركة  اإىل  دولر  األ��ف   860

وقت  يف  ال��ف��رار،  على  ���ض��اع��داه  باأنهما  ي�ضتبه 

ك���ان ت��اي��ل��ور واب���ن���ه ي���ح���اولن احل�����ض��ول على 

معركتهما  اإط�����ار  يف  ب��ك��ف��ال��ة،  ����ض���راح  اإط������ق 

اإىل  ت�ضليمهما  ���ض��د  ما�ضات�ضو�ضت�س  ب��ولي��ة 

ا�ضتباها بدور لهما يف تهريب غ�ضن،  اليابان، 

وهو ما نرى �ضيئا منه يف الفيديو املرفق.

وت��ت�����ض��م��ن ال���وث���ائ���ق حت��وي��ل��ني م��ال��ي��ني يف 

 862.500 اإج��م��ال��ي��ه��م��ا  ب��ل��غ  امل��ا���ض��ي،  اأك��ت��وب��ر 

ب��ب��اري�����س مرتبط  م�����ض��ريف  ح�����ض��اب  م��ن  دولر 

التي  فوك�س”  “بروموت  �ضركة  اإىل  بغ�ضن، 

ي��دي��ره��ا ت��اي��ل��و واب��ن��ه ال��ب��ال��غ 27 ���ض��ن��ة، وف��ق��ا 

حمكمة  اإىل  امل��دع��ون  قدمها  التي  لل�ضج�ت 

مايو  يف  اعتقالهما  مت  حيث  ما�ضات�ضو�ضت�س، 

املا�ضي بطلب من اليابان.

العربية-وكالت

�ضتانلي”  “مورغان  م���وؤ����ض�������ض���ة  ت���وق���ع���ت 

زي����ادة  اأن  امل���ال���ي���ة وال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

قد  ال�ضينية  الأ���ض��واق  يف  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار 

تعزز ا�ضتخدام اليوان، لي�ضبح يف املركز الثالث 

الأجنبي  النقد  م��ن  ال��ع��امل  دول  احتياطي  يف 

بعد الدولر واليورو خ�ل ع�ضر �ضنوات.

وذك������رت امل��وؤ���ض�����ض��ة امل�����ض��رف��ي��ة الأم���ريك���ي���ة 

�ضي”  ب���ي  اإن  “�ضي  ���ض��ب��ك��ة  ن��ق��ل��ت��ه  ت��ق��ري��ر  يف 

الإخبارية، اأن اليوان ال�ضيني ي�ضّكل حالياً نحو 

الأجنبية  ال��ع��م���ت  اح��ت��ي��اط��ي  اأ���ض��ول  م��ن   ٪2

ما  اإىل  ترتفع  ق��د  الن�ضبة  تلك  ولكن  ال��ع��امل��ي، 

2030، متفوقاً  5 و10٪ بحلول عام  يرتاوح بني 

على الني الياباين واجلنيه الإ�ضرتليني.

واأو�ضح جيم�س لورد، اخلبري ال�ضرتاتيجي 

لدى “مورغان �ضتانلي”، اأن “النطاق املتوقع 

انفتاح  �ضوء  يف  واقعياً  يبدو   ٪10 اإىل   5 عند 

املتنامي  والتكامل  ال�ضني،  يف  املالية  الأ�ضواق 

نراه عر  الذي  املال عر احلدود  راأ�س  ل�ضوق 

من  متزايدة  ون�ضبة  الثابت،  والدخل  الأ�ضهم، 

امل��ع��ام���ت ع���ر احل�����دود يف ال�����ض��ني م��ق��ّوم��ة 

ال��ب��ن��وك  اأن  اإىل  ي�����ض��ري  ه����ذا  وك����ل  ب���ال���ي���وان، 

الحتفاظ  اإىل  حتتاج  �ضوف  العاملية  املركزية 

مبزيد من اليوان كجزء من احتياطياتها«.

 2019 ع���ام  ن��ه��اي��ة  م��ن  “اعتباراً  واأ����ض���اف: 

70 بنكاً مركزياً يف جميع  يوجد ما يقرب من 

اأنحاء العامل حتتفظ باليوان يف احتياطياتها، 

2018، وفقاً  بنكاً يف نهاية عام   60 ارتفاعاً من 

عن  ال�ضادر  ال�ضنوي  ال��ي��وان  ت��دوي��ل  لتقارير 

ال�ضيني«. ال�ضعب  بنك 

وت�����ض��ع��ى احل���ك���وم���ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى م���دار 

���ض��ن��وات ل��دع��م ال���ض��ت��خ��دام ال����دويل ل��ل��ي��وان، 

وك��ث��ف��ت ج��ه��وده��ا م���وؤخ���راً ل��ل�����ض��م��اح مل��زي��د من 

ال�ضوق  ب��دخ��ول  امل��ال��ي��ة الأج��ن��ب��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

املحلية.

قاٍض أميركي سمح بتسليم اليابان أميركيين هّربا كارلوس غصن

مفاجأة.. هذه مكانة اليوان الصيني خالل 10 سنوات

عمال يهددون بتفجير أنابيب النفط 
في األهواز

دبي-العربية

ال���ن���ف���ط  م����ن���������ض����اآت  ع�����م�����ال يف  ه��������دد 

وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ب���الأه���واز يف اإي����ران، 

فيديو  واأظ��ه��ر  ال��ن��ف��ط.  اأن��اب��ي��ب  بتفجري 

النفط  لنقل  اأنابيب  على  مكتوبة  عبارات 

بتفجريها. تهدد 

الأه��واز  منطقة  ت�ضهد  �ضهرين  ومنذ 

خطوط  يف  وان��ف��ج��ارات  ح��رائ��ق  �ضل�ضلة 

النفط، يف املنطقة ذات الأغلبية العربية، 

اأ�ضباب  على  تتكتم  تظل  ال�ضلطات  لكن 

ودوافع هذه احلوادث.

التفجريات واحل��رائ��ق يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 

يف  الإي����راين  امل�ضهد  م��ن  لتعقد  امل��ن�����ض��اآت 

���ض��ادرات��ه��ا  ب�ضبب خ�����ض��وع  ال��ن��ف��ط،  ���ض��وق 

اأمريكية �ضارمة. لقيود 

7 �ضفن  اح��رتق��ت  امل��ا���ض��ي،  ي��ول��ي��و  ويف 

والكيماويات  النفطية  للمواد  خم�ض�ضة 

يف ميناء بو�ضهر جنوبي اإيران.

مبن�ضاأة  حريق  ان��دل��ع  ال�ضهر  ذات  ويف 

ت���اب���ع���ة ل�������ض���رك���ة ت����ون����دج����وي����ان ل���ل���م���واد 

البرتوكيماوية جنوب غرب اإيران.

وعكفت ال�ضلطات الإيرانية على اإرجاع 

اأ�ضباب  اإىل  اأ�ضباب احلرائق والنفجارات، 

ت�ضغيلية، لكن الغمو�س يلف عدة حوادث 

طهران  هز  �ضخم  انفجار  بينها  من  كان 

يف 11 يوليو املا�ضي، ن�ضبته ال�ضلطات اإىل 

اأ�ضطوانات غاز. انفجار 

م��ن��اط��ق  ت�����ض��ه��د   2020 ي���ون���ي���و  وم���ن���ذ 

حرائق  الأه��واز،  منطقة  خا�ضة  متفرقة، 

للبرتوكيماويات،  مب��ن�����ض��اآت  وان��ف��ج��ارات 

انفجار �ضخم  املا�ضي، وقع  26 يونيو  ويف 

يف م���وق���ع ب���ار����ض���ني ال��ع�����ض��ك��ري��ن، اأع��ق��ب��ه 

لتخ�ضيب  نطنز  م��وق��ع  يف  اآخ���ر  ان��ف��ج��ار 

اليورانيوم.

و�ضائل  كانت  نطنز  لنفجار  وبالن�ضبة 

ا�ضتبعدت فر�ضيات  قد  الإيرانية  الإع�م 

�ضيرانية  ه��ج��م��ات  اأو  اجل��وي��ة  ال�����ض��رب��ة 

ك�����ض��ب��ب ل��ل��ح��ادث يف م��ن�����ض��اأة ن��ط��ن��ز، لكن 

و�ضفت  اليومية  “هم�ضهري”  �ضحيفة 

باأنه  ي��ول��ي��و،   8 يف  لها  تقرير  يف  احل���ادث 

تخريبي«. “هجوم 
القومي  ل�أمن  الأع��ل��ى  املجل�س  وك��ان 

�ضبب احلادث  اأعلن عن حتديد  الإي��راين 

الإع���ن  يتم  لن  اإن��ه  ق��ال  لكنه  يف نطنز، 

عنه يف الوقت احلايل “لعتبارات اأمنية«.

وت���ت���وا����ض���ل ���ض��ل�����ض��ل��ة م����ن احل�������وادث 

نووية  من�ضاآت  تطال  التي  “الغام�ضة” 
 15 وع�����ض��ك��ري��ة ���ض��م��ل��ت م����ا ل ي���ق���ل ع����ن 

انفجارا وحريقا بغ�ضون �ضهر.



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200121651(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يو�سف حممود و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2011/10/12 بتاريخ   )102709( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/3 

حممود   علي  ال�سالم  عبد  علي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء - ياجوز – ت: 0799961169

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200073866(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الطيب  نبهان  خالد  ابراهيم  �سركة  باأن  

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1986/8/7 بتاريخ   )2583( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/3 

الطيب   خالد  ابراهيم  هيثم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : املمقابلني �ش. ثابت ابن اجلدع – ت: 

0795675945

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن قائم بأعمال 
مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200005238(

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 ، يعلن قائم باأعمال مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة باأن 

وامل�سجلة يف �سجل  الدويكات   زيد وفاطمة  ابو  عبداهلل  �سركة 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )82987( بتاريخ 2006/10/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2015/9/7 

زيد   اب��و  �سليم  عبد  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : �سحاب – ت: 0795003111

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

قائم باأعمال مراقب عام ال�سركات

ن�سال ال�سدر

الجمعية االردنية ملكافحة التصحر وتنمية البادية
اعالن دعوة لحضور اجتماع الهيئة 

العامة السنوي العادي

حل�سور  الكرام  اع�سائها  دعوة  للجمعية  الداري��ة  الهيئة  ي�سر 

املوافق  الربعاء  يوم  العادي  ال�سنوي  العامة  الهيئة  اجتماع 

اجلمعية  مقر  يف  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة   2020/9/23

الكائن يف عمان / �ساحية الر�سيد – خلف اجلامعة الردنية – 

�سارع خليل ال�ساكت / عمارة رقم ) 8 ( ملناق�سة ما يلي :

 ) للح�سول على ن�سخة من التقرير ال�سنوي لعام 2019 يرجى مراجعة اجلمعية ( 

هاتف اجلمعية : ) 5151023 (

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكها   ما  يان  �سركة هوجن  بان  والتجارة 

  2014/3/25 بتاريخ   )109257( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : هوجن يان ما و�سريكها

اإىل �سركة : هوجن يان ما و�سركاها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حامت يو�سف املعايعه 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )120599 (

 بتاريخ 2020/2/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200154812(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حمزه ابو مطر ونزار العباب�سه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )113972( بتاريخ 2016/6/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/10 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نزار علي عواد العباب�سه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا - حنينا 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157877(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مالك الع�سيبات و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/14 بتاريخ   )115512( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/3 

الع�سيبات   ا�سعيد  خليل  مالك  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – الغور ال�سايف 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة الفريوز لالبنية وال�سقق ال�سكنية امل�سجلة لدينا ك�سركة  

ذ.م.م حتت الرقم )2981( بتاريخ )1992/10/26( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/22 ( املوافقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ش  على  بالجماع 

اردين لي�سبح )5000( دينار اردين 

تخفي�ش  على  خطيا  العرتا�ش  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�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة انعام دعنا و “ حممد 

فار�ش دحنو�ش “ و�سريكهم  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2015/8/16 بتاريخ   )  112340(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة خالد ابو كويك و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل 

  2002/4/22 بتاريخ   )63297( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خالد ابو كويك و�سركاه

اإىل �سركة : خالد ابو كويك و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200019473(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الفيومي  زياد  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2006/2/2 بتاريخ   )11906( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/3 

الفيومي   حممد  زي��اد  ط��ارق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

امن  مركز  من  بالقرب  ال��وح��دات   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

ال�سرفية – ت: 0798636033

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260
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اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش 11/ 2020 / 5 ) م�ستهلكات جراحة الدماغ والع�ساب (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/9/13

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعــــــالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة 

الزراعية رقم )412 ( حو�ش ) 51 ( امل�سروع / م�سروع 14.5 كم .

قد علق يوم اخلمي�ش املوافق 2020/9/3 على لوحد دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة اجلنوبية 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ش بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع 

ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ش على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ش 

من   ) و   /21  ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  ينارًا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس خالد موسى الوريكات

اعالن صادر عن وزارة العدل
ترحيل محكمة صلح سحاب ودائرة ادعاء عام سحاب

تعلن وزارة العدل ان حمكمة �سلح �سحاب ودائرة ادعاء عام �سحاب �ستبا�سر عملها 

يف مبناها اجلديد يوم الحد املوافق 202/9/6 والكائن يف ) حمافظة عمان – لواء 

�سحاب – مقابل مركز امن �سحاب – جممع املاجد ( وتلفون املحكمة اجلديدة هو : 

هاتف : 06/4023611 ، 06/4022377 

فاك�ش 6/4027303 

 فاك�ش املدعي العام 4027202 /06 .

وزارة العدل
الدكتور بسام التلهوني
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قد يكون رئي�س لبنان، اول حاكم عربي يعلن ف�سل النظام ال�سيا�سي الذي يقف على راأ�سه. لي�س م�ستبعدا، 

بحكم طبائع النف�س الب�سرية على االأقل، اأال يكون الرجل مقتنعا بادانة نظام اأو�سله اإىل كر�سي الرئا�سة، لكنه 

اأعلنها �سراحة يف خطابه مبنا�سبة مئوية الدولة، قبل اأيام :”النظام الطائفي اأ�سبح عائقا اأمام اي تطوير اأو 

اإ�سالح”، وكاأن هذا النظام كان يوما ما على العك�س من ذلك. 

�سواء جاء هذا االإقرار عن قناعة، اأو تنفي�سا لل�سغوط الفرن�سية الداعية اإىل عقد اجتماعي �سيا�سي جديد، 

او هروبا اإىل االأمام، فاإن االأهم من االعرتاف بف�سل النظام، هو البديل الذي يقرتحه الرئي�س عون، متمثال 

بالدولة املدنية. مبعايري احلا�سر، يبدو التحول اإىل دولة مدنية حال مثاليا. لكنه يف ظل الظروف التي مير 

بها لبنان ال�سقيق، اأقرب ما يكون اإىل ال�سعي يف اأْمَكَنة امل�ستحيل! 

لبنان اليوم، اأو�سلته اأزماته املرتاكمة اإىل مفرتق طرق، يف مواجهة ال�سوؤال امل�سريي، يكون اأو ال يكون. 

وبتعبري وزير خارجية فرن�سا، جون ايف لودريان، “لبنان مهدد بالزوال«. 

فالعملة منهارة، والدولة مفل�سة اإذ ي�سل الدين العام اإىل 120 مليار دوالر، يف حني ال يتجاوز الناجت املحلي 

االإجمايل 20 مليارا. اأما ن�سب البطالة والت�سخم، فقد تكون االأعلى يف املنطقة والعامل. واأخريا، جاء انفجار 

مرفاأ بريوت ليزيد اجلرح نزفا. 

اأما ملاذا و�سل لبنان اإىل هذه احلال البائ�سة وكيف، فمن اآكد القول اأن االزمات وامل�سائب مل تهبط على هذا 

البلد اجلميل، الذي كان ي�سمى ذات يوم “�سوي�سرا العرب”، من كوكب الزهرة اأو امل�سرتي.

فاإذا كانت الدول العربية كلها، ر�سم اال�ستعمار حدودها بعد احلرب العاملية االأوىل، فقد ق�سا التاريخ وتكالبت 

اجلغرافيا على لبنان اكرث من غريه، م�ستندين على لوؤم �سايك�س وبيكو. من دون اخلو�س يف تفا�سيل تاريخية، 

هذا البلد هو جزء من �سوريا، ارتاأى امل�ستعمرون ف�سله عنها ولكن برتكيبة اجتماعية �سيا�سية طائفية. وهكذا 

فاإن الطائفية، داء لبنان االأخطر، قد الزمته منذ ن�ساأته.  لقد كتب التاريخ على لبنان، نتيجة تركيبته وظروف 

ن�ساأته يف منطقة رمال متحركة، اأن يكون اأ�سري الرتكيبة الطائفية االجتماعية ال�سيا�سية، على م�ستوى الداخل، 

والتوازنات االإقليمية والدولية، على م�ستوى اخلارج. 

مبرور الزمن، جتذرت الطائفية وا�ستقرت يف بنية الدولة واملجتمع. والنتيجة، “مذهبة” روؤ�ساء املوؤ�س�سات 

الد�ستورية والنواب والوزراء والق�ساء واجلامعات، وحتى املوظفني. اأما االأخطر، فعلى اأر�سية احلرب االأهلية 

واالأحداث التي ع�سفت با�ستقرار لبنان منذ عام 1975، فقد اأ�سبح لكل طائفة حزبها او قل اأحزابها املتحدثة 

با�سمها، ناهيك بت�سكيالتها امل�سلحة. من هنا، بداأ الف�ساد ال�سيا�سي يرتاكم، على اأيدي نخب �سيا�سية حزبية 

وامراء حرب يتقا�سمون ال�سلطة وثروات الدولة ومغامنها بال �سوابط ومن دون روادع. 

لقد �سلبت الطائفية اللبنانيني �سفة ال�سعب، حيث يقيم يف اجلغرافيا اللبنانية اليوم جماميع واأخالط 

طائفية ومذهبية، ال توؤلف �سعبا باملعنى احلديث لهذا املفهوم. فاالنتماء للطائفة وللمذهب، يعني اننا اإزاء 

هويات دينية على ح�ساب الدولة الوطنية املفرت�س اأنها لكل مواطنيها. 

ومثلما حرمت الطائفية اللبنانيني من �سفة ال�سعب، فقد اأفقدتهم ا�ستقاللهم وحريتهم يف اتخاذ قرارهم، 

الذي مل يعد �سياديا وال م�ستقال. فمن خالل الطوائف واملذاهب و”عالقاتها” االإقليمية والدولية، اأ�سبح 

م�سري لبنان مرتهنا للقوى الدولية واالقليمية املتداخلة يف �سوؤونه عرب وكالئها يف الداخل. وعليه، يبدو 

لبنان عاجزا عن معاجلة اأزماته وحتت الو�ساية الدولية. يف هذا ال�سياق، ميكن فهم زيارات الرئي�س الفرن�سي، 

اميانويل ماكرون، 

املتكررة ونربته يف احلديث مع “ملوك الطوائف” يف لبنان بالتقريع والتاأنيب واإ�سدار االأوامر بخ�سو�س 

ما يجب عليهم فعله! 

النظام القائم يف لبنان، مل يعد قادرا على اال�ستمرار. فقد ا�ستنفد الغر�س من وجوده، ولكن ما البديل يف 

ظل الظروف التي مير بها لبنان والدول املحيطة واملنطقة ككل؟! 

واالآن، نعتقد ان القارئ العزيز، ي�ساركنا الراأي تاأ�سي�سا على ما ذكرنا، وفحواه اأن معطيات الواقع اللبناين 

طاردة للدولة املدنية وتربته ت�ست�سعب تقّبل بذورها، يف املدى املنظور. 

اأه��م معانيها احلديثة، تعني دول��ة املواطنة. اي ان االنتماء للوطن ولي�س للطائفة او  الدولة املدنية يف 

املذهب. املواطنة باملفهوم احلديث، تعني اول ما تعني ان يكون االإن�سان حرا يف اختيار من يحكمه وميثله عرب 

�سناديق االق��رتاع. هذا يعني زوال نظام املحا�س�سة الطائفية، الذي اأو�سل العماد مي�سيل عون اإىل من�سب 

رئي�س الدولة. 

الدولة املدنية عاملانية بال�سرورة، واال تنعدم فيها اأ�س�س املواطنة وتزول �سروط امل�ساواة. فلي�س من حق اأي 

كان، يف  الدولة املدنية، ان مييز نف�سه عن االآخرين ويحتكر لنف�سه �سفة النطق با�سم اهلل وتوزيع النا�س على 

اجلنة والنار. 

يف الدولة املدنية، الدين ال يتدخل يف ال�سيا�سة وال يف �سوؤون االإجتماع االإن�ساين، اأي يتم اق�ساوؤه من ملعب 

ال�سيا�سة اإىل مكانه الطبيعي، ك�ساأن معتقدي وتعبدي خا�س. 

فهل يقبل ملوك الطوائف يف لبنان ال�سقيق ذلك، وال نن�سى امل�ستفيدين من نظام املحا�س�سة الطائفية، وما 

اأكرثهم؟! وهل لديهم اال�ستعداد حتى حلوار جدي ب�ساأن التحول اإىل دولة مدنية، بغ�س النظر عّما ي�سدر 

عنهم من ت�سريحات يف العلن بهذا ال�ساأن؟! 

الدولة املدنية تليق بلبنان الكرامة واالإبداع والفن الراقي اجلميل. لبنان املقاومة ومواجهة اجلي�س “الذي 

ال يقهر”. لكن معطيات الواقع ال�سعب، تقول انها لي�ست مبرماه، يف هذه املرحلة. فقبل ان يفكر االأ�سقاء 

اللبنانيون بالدولة املدنية، عليهم اأن يجتازوا مرحلة الدولة الوطنية القومية، اأوال.

د. عبداهلل الطوالبة

عفوا لبنان ومعذرة! 

االنباط - وكاالت

و�سف �سيا�سيون وباحثون وقادة راأي عام، 

اخلمي�س  عقد  ال��ذي  الف�سائل  ق��ادة  اجتماع 

“تاريخي” وي�سكل  باأنه  وب��ريوت  اهلل  رام  يف 

اللحمة  واإع����ادة  ال�سمل  للم  حقيقية  فر�سة 

الوطنية وطي �سفحة االنق�سام، كما راأوا فيه 

�سيًئا خمتلًفا نظًرا حلجم املوؤامرة اخلارجية 

التي ت�ستهدف الق�سية الفل�سطينية برمتها، 

اإ�سالح  ما ي�ستوجب من اجلميع العمل على 

املركب، واإال فالغرق م�سري الكل.

واعتربوا، اأن نقاط االلتقاء اأكرث من نقاط 

فق�سايا  �سابقاً،  يتوفر  مل  ما  وه��و  اخل��الف، 

ال�سم  واإف�����س��ال  ال��ق��رن  �سفقة  مواجهة  مثل 

ومواجهة تهويد القد�س، ووقف الهرولة نحو 

التطبيع، ورفع ال�سكني االمريكي عن رقبتنا، 

يف  الف�سائل،  كل  لدى  م�سرتكة  قوا�سم  كلها 

اإىل  الحالتها  قابلة  اخل��الف  نقاط  اأن  ح��ني 

اأو  االأق��ل،  على  املرحلة  هذه  يف  “الثالجة” 
و���س��ددوا على  ال��ه��اديء.  احالتها اىل احل���وار 

اأن “العربة بالتنفيذ” واأن ال تبقى القرارات 

جمرد حرب على ورق.

ويف هذا االإطار، قال ع�سو املجل�س الوطني  

تي�سري ن�سر اهلل، اإن اجتماع االأمناء العامني 

ت��اري��خ��ي، وخ��ط��وة مهمة ع��ل��ى طريق  ح���دث 

حت��ق��ي��ق وح����دة امل���وق���ف، وجت�����س��ي��د ال�����س��راك��ة 

وا�سحة  عمل  اآليات  على  واالتفاق  ال�سيا�سية 

ال���ذي �سبب  زم��ن��ي الإن��ه��اء االنق�سام  وج���دول 

الفل�سطينية.  ال�����س��اح��ة  يف  و���س��رًخ��ا  ���س��ع��ًف��ا 

ال��ق��رارات  تنفيذ  ه��و  املطلوب  اأن  على  و���س��دد 

رغ���م ال��ت��ب��اي��ن ب��وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر، م��و���س��ح��اً اأن 

اأهمها  الق�سايا  من  العديد  يف  توافقا  هناك 

ت�سكيل قيادة وطنية لقيادة فعاليات املقاومة 

الإق���رار  ���س��ام��ل  ح���وار  وال�����س��روع يف  ال�سعبية، 

اآليات عمل، لتحقيق ما يتم االتفاق عليه، من 

خالل جدول زمني حمدد.

من ناحيته، قال الباحث والكاتب الدكتور 

متاحة  ال�سيا�سية  الفر�سة  اأن  ���س��الح،  عقل 

اأ�س�س  الوحدة على  االإنق�سام وجت�سيد  الإنهاء 

و”حما�س”  ف”فتح”  ال�سيا�سية،  ال�سراكة 

باقي  اأزم��ات متعددة وخانقة، كذلك  تعي�سان 

��ا  ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة. واأي�����سً ال��ف�����س��ائ��ل واإن 

اأيامه يف  اأ�سواأ  يعي�س  الوطني برمته  امل�سروع 

واملوقف  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  التغريات  ظ��ل 

االأمريكي املن�سب ل�سالح االحتالل.

واأو�سح كان يتوجب على القيادة املجتمعة 

اتخاذ قرارات بحجم الكارثة التي حتاك �سد 

ق��رارات  ب��ال  “خرج  االج��ت��م��اع  لكن  الق�سية، 

ا�سرتاتيجية”، وكان ال�سيء الوحيد واجلديد 

هو االإعالن عن ت�سكيل جلنة متابعة لتج�سيد 

وت�ساءل  االنق�سام.  واإن��ه��اء  الوطنية  ال��وح��دة 

���س��الح ع��م��ا اإذا ك��ان��ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة امل��ن��وي 

وه��ل  ت��ن��ف��ي��ذي��ة؟،  ���س��الح��ي��ات  ذات  ت�سكيلها 

قرارها ملزم لل�سلطة؟، وهل تنفيذ قراراتها 

م���ق���رون ب�����س��ق��ف ؟، وم���ت���ى ���س��ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع 

املجل�س املركزي القادم؟ وقال: “مبا اأن قرار 

ه��ذه  اأن  ع��ب��ا���س، فاعتقد  ب��ي��د  امل��رك��زي  ع��ق��د 

اللجنة ك�سابقاتها من جلان واجتماعات«.

من جانبه، قال القيادي يف جبهة الن�سال 

ع��م��اد ال��دي��ن ا���س��ت��ي��وي، اأن ه���ذا ال��ل��ق��اء ُيعد 

خطرية،  تاريخية  انعطافة  ظ��ل  يف  تاريخيا 

بجدية  نتائجه  م��ع  “التعامل  ف��ان  وبالتايل 

موحدة  وطنية  ل��روؤي��ة  �سيوؤ�س�س  وم�سوؤولية 

�سيوؤ�س�س  كما  املت�ساعد،  العدوان  يف مواجهة 

ل�����س��ي��ا���س��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اك����رث ق����وة ع��ل��ى كل 

امل�����س��ت��وي��ات االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة«. وق����ال: 

“�سعبنا ينتظر من هذا اللقاء اأن يقود النهاء 
االن��ق�����س��ام وت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة فعال 

مع  للتطبيع  امل��ه��رول��ني  على  رداً  ي�سكل  واأن 

االحتالل«.

ب�����دوره، راأى ال��ك��ات��ب ح�����س��ام ح���م���دان، ان 

�سيا�سية  ملرحلة  ب��داي��ة  ي�سكل  ق��د  االج��ت��م��اع 

تاريخية مهمة ومنعطفاً ا�سرتاتيجياً باجتاه 

وااره،  االنق�سام  تنهي  حقيقية  �سراكة  ب��ن��اء 

وت���ك���ون ق�����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ك���ل حم���اوالت 

الفل�سطينية.  للق�سية  واالن���ه���اء  الت�سفية 

امل��رة  ه���ذه  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  “االرادة  اأن  وي��ع��ت��ق��د 

التي  اخل��ط��رية  ال��ظ��روف  ب�سبب  متوفرة”، 

حتدق بالق�سية الوطنية، وبالتايل فان كافة 

حتييد  على  جم��ربة  الوطني  العمل  مكونات 

الوطنية،  امل�سلحة  ل�سالح  الفئوية  امل�سالح 

والوقوف عند م�سوولياتها. وطالب باال�سراع 

يف تنفيذ ما مت التوافق عليه.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال���ق���ي���ادي يف اجل��ب��ه��ة 

الدميقراطية حممد دويكات، اإن “املداخالت 

وال���ك���ل���م���ات ت���ق���اط���ع���ت ع���ن���د ن����ق����اط م��ه��م��ة، 

كاالجماع على انتهاء م�سروع اأو�سلو، والتوجه 

املركزي  املجل�سني  ق���رارات  لرتجمة  ال��ف��وري 

والوطني ب�سحب االعرتاف بدولة االحتالل، 

وال���ب���دء ب���ح���وار ���س��ام��ل ح��ت��ى ال���ت���واف���ق على 

واإنهاء  ال�سراكه،  اأ�سا�س  على  وطني  برنامج 

واأ�سار  الوطنية«.  الوحدة  وا�ستعادة  االنق�سام 

بالعمل  واالل��ت��زام  �سادقة،  اإرادة  املطلوب  اأن 

من  العالقة  وامل��ل��ف��ات  الق�سايا  ك��اف��ة  الإن��ه��اء 

لتذليل  ت�سكل  اأن  يجب  التي  اللجان  خ��الل 

اخلالف  ونقاط  امللفات  كافة  ومعاجلة  وحل 

ب�سكل متوافق عليه وفق جدول زمني متفق 

عليه.

احلقيقية  االختبار  نقطة  ان  اإىل  وخل�س 

يف هذا احلوار تكمن يف انعقاد املركزي، الذي 

�سي�سكل  اخل��ت��ام��ي، مم��ا  البيان  عنه يف  اأع��ل��ن 

تر�سيخ  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  وُي��ع��ب��د  ت��ق��دم��ا عمليا 

الوحدة واإنهاء االنق�سام.

الدكتور  ال�سيا�سي  املحلل  ق��ال  جانبه  من 

اإت��ك��اء احل��رك��ة  “مع  ب��اأن��ه  اأب���و عم�سة،  روي���د 

اأك���رث،  ال��ت��ورات��ي��ة  ال���رواي���ة  ع��ل��ى  ال�سهيونية 

وال���ت���ب���ن���ي ال���ر����س���م���ي ل���ت���ل���ك ال������رواي������ة م��ن 

املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال�سهاينة  االجنيليني 

اأب��ن��اء  ال��ت��ورات��ي��ة لبع�س  ال��رواي��ة  ت�سلل  وم��ع 

تبنيهم  اأن  اإال  ع����دداً،  قلتهم  ورغ���م  جلدتنا 

ال��ع��ل��ن��ي ل��ت��ل��ك ال����رواي����ة ي��ع��د حت�����واًل ه���ام���اً، 

الفل�سطينيني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��م  خ��ط��ر  ون��اق��و���س 

وق���ادت���ه���م اأن ي��ع��ل��ن��وا ال���ط���الق م���ع ال��ف��رق��ة 

ال��وح��دة  وال��ب��ح��ث ع��ن  واالن��ق�����س��ام والتخبط 

ال��وط��ن��ي��ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��ام��ع��ة للكل 

اأه��م��ي��ة االج��ت��م��اع  اأن  ال��وط��ن��ي«. واأ����س���ار اىل 

وتزداد  اخلطوب،  فيه  ت�ستد  وقت  يف  “تاأتي 
اأن  اأي متابع  االأم��ور تعقيداً، فال يخفى على 

منذ  االأ���س��واأ  ه��و  الفل�سطينية  الق�سية  ح��ال 

عقود«.

واأبدى مالحظات على االجتماع، منها اإن 

العتب قائم على التاأخري يف عقده، وهل كان 

علينا االنتظار اأكرث للو�سول اإىل القاع حتى 

“�سمعنا  وق��ال:  جديد؟.  من  بالنهو�س  نبداأ 

م���ن امل��ت��ح��دث��ني ق��وا���س��م م�����س��رتك��ة ج��ام��ع��ة، 

على  متفقني  كنا  اإذا  نت�ساءل  جعلتنا  لدرجة 

هذه املبادئ فما هو �سبب االإنق�سام؟«. ويرى 

اإقليمية  اإرتباطات  فل�سطيني  ط��رف  لكل  اأن 

وعربية، لذلك يجب اأن يكون ما بعد االجتماع 

الفل�سطيني  ينت�سر  واأن  ق��ب��ل��ه،  ك��م��ا  ل��ي�����س 

تلك  يف  با�ستخدامه  ي�سمح  ال  واأن  لق�سيته، 

املحاور، واأن ال تعود قيادة املنظمة  للتفاو�س 

جمدداً برعاية اأمريكية، اأو على ذات االأ�س�س، 

ولو برعاية دولية، وعلى حما�س ال�سري قدماً 

وال�سيطرة على قطاع  االإنق�سام  اإنهاء  باجتاه 

غزة.
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ال�سبت،  ام�����س  اللبناين،  اجلي�س  اأع��ل��ن 

مرتبطة  خلية  عنا�سر  على  القب�س  اإلقاء 

“داع�س”. بتنظيم الدولة االإ�سالمية 

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ���س��در ع��ن م��دي��ري��ة 

امل���خ���اب���رات ب��اجل��ي�����س. وذك�����ر ال���ب���ي���ان اأن 

متكنت  اجل��ي�����س  يف  امل��خ��اب��رات  “مديرية 
من توقيف عنا�سر خلية اإرهابية مرتبطة 

�سدد  يف  ك��ان��ت  االإره���اب���ي  داع�����س  بتنظيم 

اللبناين”.  الداخل  اأمنية يف  اأعمال  تنفيذ 

اأن  اإىل  تو�سلت  “التحقيقات  اأن  واأ���س��اف 

اأم���ري اخل��ل��ي��ة ه��و االإره���اب���ي امل���ت���واري عن 

ا�ستخدمت  ال��ذي  ال��ت��الوي،  االأن��ظ��ار خالد 

���س��ي��ارت��ه م���ن ق��ب��ل م��ن��ف��ذي ج��رمي��ة ب��ل��دة 

كفتون”.

وه��ج��وم ب��ل��دة ك��ف��ت��ون )���س��م��ال( وق���ع يف 

اأقدمت  عندما  املا�سي،  اأغ�سط�س/اآب   21

���س��ي��ارة جم��ه��ول��ة ع��ل��ى اإط���الق ال��ن��ار اأث��ن��اء 

 3 اإىل مقتل  اأّدى  ال��ب��ل��دة، مم��ا  م��روره��ا يف 

اأ�سخا�س.

“توقيف  مت  اأن���ه  اجلي�س  ب��ي��ان  واأو���س��ح 

ع��ن��ا���س��ر اخل��ل��ي��ة االإره����اب����ي����ة )مل ي��ح��دد 

اأم���ن���ي���ة  ع�����دده�����م( يف ���س��ل�����س��ل��ة ع���م���ل���ي���ات 

مب��ن��ط��ق��ت��ي ال�����س��م��ال وال��ب��ق��اع )و����س���ط( يف 

اأن  وذك��ر  يذكرها(”.  )مل  خمتلفة  تواريخ 

وجمعوا  ع�سكرية  تدريبات  تلقوا  “هوؤالء 
اأ�سلحة وذخائر حربية مّت �سبطها، ونفذوا 

ع�����دة ����س���رق���ات ب���ه���دف مت���وي���ل ن�����س��اط��ات 

اخللية”.

وزارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ن�����س��رم،  ال�سهر  ون��ه��اي��ة 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 

يخطط  كان  “داع�س”،  تنظيم  من  عن�سر 

ال���س��ت��ه��داف اأف�����راد م���ن اجل��ي�����س واالأم����ن، 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة ب�������ريوت. وخ������الل ال�����س��ن��وات 

االأخ�����������رية، ����س���ه���د ل���ب���ن���ان ع������دة ه��ج��م��ات 

تنظيم  تبنى  ملغمة  ب�سيارات  وتفجريات 

 ،2017 �سيف  ويف  منها.  ع��ددا  “داع�س” 
خ���ا����س اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ع��رك��ة ب��ا���س��م 

وح��رر  “داع�س”،  ���س��د  اجلرود”  “فجر 
امل��ن��اط��ق ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��اذي��ة ل��ل��ح��دود مع 

�سوريا.

االنباط - وكاالت

����س���ك���ان  ح������ي������اة  يف  ي����������وم  مي�������ر  ي������ك������اد  ال 

وح��م��الت  م�سايقات  دون  خربة”عاطوف”، 

ت���ن���ك���ي���ل م�����ن ق���ب���ل ق��������وات االح������ت������الل ب���ه���دف 

كافة  م��ن  وح��رم��ان��ه��م  عليهم  اخل��ن��اق  ت�سييق 

اخلدمات ومقومات احلياة، فمن الهدم والطرد 

وال��ت�����س��ري��د.. م�����روراً مب��ن��ع ع��م��ل��ي��ات التطوير 

و����س���واًل الغ�����الق امل���راع���ي وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��ال��رع��اة 

الباهظة وم�سادرة اجلرارات  الغرامات  وفر�س 

الزراعية. ورغم �سمود وثبات االأه��ايل والدفاع 

تتعر�س  املنطقة  ف���اإن  وحمايتهم،  االأر����س  ع��ن 

لالإهمال والتهمي�س وبحاجة لتطوير وتو�سيع 

�سبكات املياه والكهرباء وتعبيد الطرق وم�ساريع 

للتمكني.

ال�������س���رق م����ن م���دي���ن���ة ط����وب����ا�����س، ت��ق��ع  اإىل 

“عاطوف” على بعد 17 كيلومرتاً، ويبلغ تعداد 
ال��ق��روي،  املجل�س  رئي�س  ويفيد   ،1400 �سكانها 

عبد اهلل ب�سارات اأن ال�سكان ا�ستقروا يف املنطقة 

معتمدين  حياتهم  واأ�س�سوا  ال�سنني  مئات  قبل 

يف معي�ستهم على الرثوة احليوانية بن�سبة %90، 

لكن يف ظل م�سايقات االحتالل واإغالق املراعي 

وال�سيطرة عليها والتنكيل بالرعاة، اأ�سبح هناك 

توجه كبري نحو الزراعة. واأرا�سيها مق�سمة وفق 

ت�سنيفات اتفاق”اأو�سلو”، مناطق “ب” و”ج«.

وي��و���س��ح اأن�����ه م��ن��ذ ن��ك�����س��ة ح���زي���ران 1967، 

اأ���س��ب��ح��ت ال��ق��ري��ة م�����س��ت��ه��دف��ة م���ن االح���ت���الل، 

فتعر�ست للهدم وبقي �سكانها ل�سنوات مهددين 

ب��ال��رتح��ي��ل، وذك���ر اأن االأه����ايل ع��ا���س��وا اأو���س��اع��اً 

اإقامتهم  ب�سبب  طويلة  لعقود  وقا�سية  �سعبة 

اخلي�س،  م��ن  وجت��م��ع��ات  اخل��ي��ام  يف  ومعي�ستهم 

بينما كانوا يجهزون طعامهم على احلطب، لكن 

االح��ت��الل  �سمح  ال��ق��روي،  املجل�س  ت�سكيل  بعد 

للمواطنني بالبناء، ما �ساهم يف تغيري حياتهم 

نحو االأف�سل.

ال�����س��ع��ب��ة وع���دم  ال��ت��ن��ق��ل  “ظروف  وي���ق���ول: 

توفر خطوط موا�سالت، يرغم غالبية الطلبة، 

خ��ا���س��ة االإن��������اث، ع��ل��ى ت����رك ال��ت��ع��ل��ي��م و���س��ي��اع 

مدر�سة  ببناء  طالبنا  دائ��م  وب�سكٍل  م�ستقبلهم، 

وي�سيف  ج������دوى«.  دون  ال��ث��ان��وي��ة   ل��ل��م��رح��ل��ة 

ب�سبب عدم  العامل  عن  تامة  عزلة  يف  “نعي�س 
توفر خطوط موا�سالت يومية ودائمة للتنقل 

عام  ب�سكل  االه��ايل  اأو  املر�سى  اأو  للطلبة  �سواء 

للتزود باحتياجاتهم«.

وعلى ال�سعيد ال�سحي، فاأن العيادة ال�سحية 

و�سيدلية  طبيب  فيها  ي��وج��د  ال��ت��ي  القرية  يف 

مل تعد فاعلة كال�سابق بعد تقلي�س فرتة دوام 

لطوبا�س،  لل�سفر  االأه���ايل  ي�سطر  ما  الطبيب 

كما تفتقر ملخترب للتحاليل  واأ���س��ار اإىل حاجة 

اأما على  “عاطوف” لتعبيد ال�سوارع الداخلية، 
حديثة  ل�سبكة  حاجة  فهناك  الكهرباء،  �سعيد 

وقدمية  مهرتئة  كونها  اإىل  اإ�سافة  اإ�سافية  اأو 

وبحاجة ل�سيانة. مبينا اأن �سبكة املياه ال تخدم 

م��ا ي�سطرهم  امل��ن��اط��ق  ب��اق��ي  فيما   %30 ���س��وى 

ل�سراء ال�سهاريج التي ت�سكل عبئاً على املواطنني، 

لكن  امل��ي��اه،  “املنطقة غنية مب��خ��زون  وي��ق��ول: 

�سيطرة االحتالل عليها وحتويلها للم�ستوطنات 

واملع�سكرات اأثرا على املواطنني كثرياً.

رع��ب  ك��واب��ي�����س  اأهايل”عاطوف”  ي��ع��ي�����س 

اليومية،  االح��ت��الل  م�سايقات  ظ��ل  يف  دائ��م��ة 

ويقول ب�سارات: “مل يبَق و�سيلة اإال وا�ستخدمها 

االحتالل القتالع وجودنا وت�سريدنا، فدورياته 

وجنوده يالحقوننا من مكان اإىل اآخر للت�سييق 

م��دار  ع��ل��ى  وامل��راق��ب��ة  للر�سد  نتعر�س  علينا. 

ال�����س��اع��ة ���س��م��ن خم��ط��ط��ه مل��ن��ع��ن��ا م���ن ال��ت��ق��دم، 

لالأف�سل،  معي�ستنا  وظ���روف  واقعنا  وحت�سني 

للدهم  نتعر�س  م�سروع،  لتنفيذ  ب��ادرن��ا  وكلما 

والعقوبات واملمار�سات التع�سفية«.

ويوؤكد اإ�سرار االأهايل على ال�سمود والثبات 

ابتدعت  التي  اال�سرائيلية  احل��رب  اآل��ة  يف وج��ه 

كافة ا�ساليب التهجري والرعب والتدمري على 

ال��ع��امل، معرباً عن �سخطه  م���راأى وم�سمع من 

:”ي�سعى  وي��ق��ول  وتهم�سيها،  املنطقة  الإه��م��ال 

االحتالل القتالعنا بكل و�سيلة ممكنة، يهدمون 

ودوماً نبني ونعمر.. ولن ن�سمح مب�سادرة ونهب 

ذرة ت����راب م��ن اأر���س��ن��ا ول���ن ت��ره��ب��ن��ا ت��ه��دي��دات 

قريباً.  �سيزول  االح��ت��الل  اأن  الإمي��ان��ن��ا  ال�سم، 

ما يوؤملنا اإهمالنا وتهمي�سنا، فنحن بحاجة لكل 

اأ�سكال الدعم وتوفري اخلدمات الرئي�سية وادراج 

وتعزيز  امل�ستهدفة  التجمعات  �سمن  منطقتنا 

على  لنحافظ  فيها  لل�سكن  امل��واط��ن��ني  ت��وج��ه 

اأكرث ونف�سل خمططات  هويتها ونتم�سك فيها 

وخطط  ب��ربام��ج  احلكومة  نطالب  االح��ت��الل. 

عاجلة وطارئة”. 

مل تنل �سيا�سات االحتالل من عزمية واإرادة 

اأ�سحاب االأر���س الذين اعتمدوا على نف�سهم يف 

تطوير ال��زراع��ة وام��ت��داده��ا. وي��ق��ول ب�����س��ارات: 

الوحيد  التحديات كان قرارنا وردن��ا  كل  “اأمام 
اال�ستمرار يف الزراعة وتطويرها يف كافة املناطق 

التي ي�سعى االحتالل مل�سادرتها و�سمها. فقمنا 

با�ستخدام البيوت البال�ستيكية ون�سب عرائ�س 

اأ�سكال  اأح��د  اأ�سبحت  ال��زراع��ات  للعنب« و”هذه 

امل��ق��اوم��ة، ب��ل واأك���رث يف حماية االأر����س وتثبيت 

وجودنا، فقد امتدت امل�ساحات حتى و�سلنا اإىل 

لكننا  نتوقف،  ومل  “بقعوت”،  م�ستوطنة  بوابة 

نطالب بدعم املزارعني«.

اجتماع الفصائل الفلسطينية.. العبرة بالتنفيذ

الجيش اللبناني: توقيف خلية مرتبطة بـ«داعش«

 »عاطوف«.. مضايقات وتنكيل وكوابيس رعب في ظل مضايقات االحتالل

 االنباط - وكاالت

قالت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين، اإن 

العالية  والرطوبة  احل���رارة  �سديدة  االأج���واء 

ح���ول���ت ح���ي���اة االأ�����س����رى يف خم��ت��ل��ف ���س��ج��ون 

االحتالل االإ�سرائيلي اإىل جحيم خالل االأيام 

املا�سية.

انه ومع  ام�س،  بيان  الهيئة، يف  واأو�سحت 

دخول موجة احلر ال�سديد التي جتتاح البالد 

منذ اأكرث من اأ�سبوع، اأدى ذلك اىل م�ساعفة 

معاناة االأ�سرى ع�سرات املرات، ب�سبب احلرارة 

ال�سجون  التهوية خا�سة يف  والرطوبة، وقلة 

ونفحة،  كالنقب،  وال�ساحلية،  ال�سحراوية 

وع�سقالن، والدمون، وجلبوع، وغريها.

ت�سمح  ال�سجون ال  وا�سافت، يف كثري من 

ال��ه��واي��ات،  ب�سراء  ل��الأ���س��رى  املعتقالت  ادارة 

وتتعمد قطع املياه عنهم، وحرمانهم من املاء 

والزنازين  االنفرادي  العزل  اأق�سام  البارد، يف 

االح��ت��ج��از  ظ����روف  ت�سبح  بحيث  ال�����س��ي��ق��ة، 

جهنمية. وبينت، ان ذلك يتزامن مع انت�سار 

احل�سرات والقوار�س يف العديد من املعتقالت، 

النظافة،  وعدمية  القذرة،  التوقيف  ومراكز 

وانت�سار  واجللمة”،  وع�سيون،  “كحوارة، 
الروائح الكريهة بداخلها.

الحر الشديد يحول المعتقالت الصحراوية الى جحيم
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يلقى م�سروع “فريوغراو” لل�سكك احلديد 

معار�سة �سديدة من �سكان الأمازون الأ�سليني، 

اإذ يخ�سى ه�ؤلء اأن ي�ؤدي امل�سروع الذي يجتاز 

الق�سم الربازيلي من غابتهم اإىل التعجيل يف 

ينعك�س  مم��ا  احل��رج��ي،  الغطاء  على  الق�ساء 

�سلباً على حياتهم.

اأي  ل���ل���م���رء  ي����ب����دو  ل  الأوىل،  ل���ل����ه���ل���ة 

بيربونتي  كاياب�  القبلي  الزعيم  ب��ني  ت��ق��ارب 

�سريجي�  ال�ساحنات  و�سائق  ميكراغن�تريي 

ه�  م�سرتك  ع��دو  للرجلني  لكن  �س�ري�سين�. 

الأم����ازون  يعرب  “فريوغان�” ال���ذي  م�����س��روع 

لنقل اأطنان من ال�س�يا واحلب�ب.

ويرى زعيم ال�سكان الأ�سليني اأن بناء ح�اىل 

األف كيل�مرت من ال�سكك احلديد التي تربط 

الربازيلي،  الغربي  ال��سط  يف  �سين�ب  مدينة 

الغذائية يف  ال�سناعات  اأب��رز مراكز  وه��ي من 

البالد، مبيناء مرييتيت�با )�سمال(، قد ي�سّرع 

اإزال���ة الأح���راج وي���ؤث��ر على م�ساحات  عمليات 

كبرية يقطنها ال�سكان الأ�سلي�ن.

ويف املخطط الأ�سا�سي، ل يعرب هذا امل�سروع 

مبا�سرة املناطق التابعة لل�سكان الأ�سليني، غري 

ومينكراغن�تي  وب��او  كاياب�  �سع�ب  اأرا�سي  اأن 

ال�سكة  خ��ط  ع��ن  كيل�مرتا   50 �س�ى  تبعد  ل 

احلديد امل�ستقبلي.

يجد  اأن  ب���دوره  ال�ساحنات  �سائق  ويخ�سى 

نف�سه يف بطالة ق�سرية على غرار الآلف من 

وال��ذرة  ال�س�يا  ي�ميا  ينقل�ن  الذين  زمالئه 

“بر-163”  املنتجات على طريق  وغريها من 

ال��دائ��م��ة الزدح�����ام وال��ت��ي ت�����ؤدي اإىل امل��راف��ئ 

النهرية عند الأمازون ومتفرعاته.

وم��ن امل��ق��رر ال��ب��دء ب��ا���س��ت��دراج ال��ع��رو���س يف 

2021 لهذا امل�سروع ذي الأهمية ال�سرتاتيجية 

جايري  امل��ت��ط��رف  اليميني  الرئي�س  حلك�مة 

 .2030 يف  املرتقب  تد�سينه  قبل  ب�ل�س�نارو، 

وي�سكل ذلك ما ي�سبه الث�رة ال�سغرية يف البلد 

العمالق ال��ذي يفتقر اإىل �سبكة متط�رة من 

الب�سائع  اأك��ري��ة  ت���زال  ول  احل��دي��د  ال�سكك 

فيه ُتنقل برا. وتقدر كلفنه ب�8,4 مليارات ريال 

برازيلي )1,58 مليار دولر(. وتاأمل احلك�مة 

يف ت���ف��ري ال��ت��م���ي��ل ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى اأم������ال 

اأب��ع��اد ا�سرتاتيجية  امل�����س��روع  اأج��ن��ب��ي��ة. ول��ه��ذا 

كميات  ت�سدر  التي  ال��ربازي��ل  ح��دود  تتخطى 

اإىل  خ�س��سا  ال��زراع��ي��ة،  املنتجات  م��ن  كبرية 

ال�سني.

اإدي����ن ف��از مدير احلركة من اأجل  وي���ؤك��د 

ب�سدة  املدافعة  غرو�س�  مات�  يف  الل�ج�ستيات 

عن امل�سروع، “قد نتمكن من تقلي�س التكاليف 

بن�سبة تراوح بني 30 % و35 % واأن نخت�سر وقت 

النقل اإىل الن�سف«.

غري اأن النا�سطني البيئيني واملدافعني عن 

هج�ما  امل�����س��روع  يف  ي���رون  الأ�سليني  ال�سكان 

ج��دي��دا ع��ل��ى ال��غ��اب��ة ال���س��ت���ائ��ي��ة، ع��ل��ى غ��رار 

العابرة  الطريق  اأو  “بر-163”  طريق  اإن�ساء 

اأوج  املا�سي يف  ال��ق��رن  �سبعينات  ل��الأم��ازون يف 

مرحلة الديكتات�رية الع�سكرية.

وقد تقاطعت دربا بيربونتي ميكراغن�تريي 

“بر-163”  �س�ري�سين� على طريق  و�سريجي� 

قبل اأ�سب�عني.

وم��ع ع�سرات الأف����راد الآخ��ري��ن م��ن �سعب 

كاياب�، كان الزعيم القبلي يغلق الطريق عند 

منطقة ن�ف� بروغري�س� يف ولي��ة ب��ارا �سمال 

الربازيل. وقد ت�سلح ه�ؤلء بال�سهام والأق�ا�س 

ونزل�ا مبظهرهم التقليدي للمطالبة مبزيد 

م��ن امل�����س��اع��دات احل��ك���م��ي��ة يف م���اج��ه��ة وب��اء 

الأ���س��ج��ار  ولإن���ه���اء عمليات قطع  ك���ف��ي��د-19 

والتنقيب عن الذهب يف اأرا�سيهم.

“عمليات  اأن  م��ن  القبلي  ال��زع��ي��م  وي��ح��ذر 

قطع الأ�سجار ازدادت بدرجة كبرية مع اإن�ساء 

الطريق”. وي�سيف “ت�س�روا اخلطر املرتتب 

عن امل�سروع “، م�ؤ�سرا بيده اإىل دخان منبعث 

بفعل حريق يف الغابة. واأكرية هذه احلرائق 

اأ���س��خ��ا���س ي��زي��ل���ن الأ���س��ج��ار  مفتعلة على ي��د 

ب�س�رة غري قان�نية ل�ستخدام الأرا�سي كمراع 

لقطعانهم.

وك����ان ���س��ريج��ي��� ���س���ري�����س��ي��ن��� م���ن �سائقي 

ال�سكان  قطع  ب�سبب  علق�ا  الذين  ال�ساحنات 

يف  ال�ساحنات  وا�سطفت  ال��ط��رق.  الأ�سليني 

ط�ابري ط�يلة امتدت على كيل�مرتات عدة. 

غري اأن هذا ال�سائق يعترب اأن “ه�ؤلء حمق�ن 

�سي�ؤثر  “فريوغراو  ويق�ل  التظاهر(”.  )يف 

اأظ��ه��ر �سائق�  اأي�����س��ا«. وق��د  علينا كثريا نحن 

ال�ساحنات قدرتهم على ال�سغط على احلك�مة 

�سنة 2018 حني نفذوا اإ�سرابا لع�سرة اأيام �سّل 

البالد.

ب���ل��ي�����س��ي  “كالميت  جم���م����ع���ة  وت���ع���ت���رب 

اإيني�سياتيف” اأن م�سروع فريوغراو “�سي�ؤدي 

اإىل اإزالة الأحراج على م�ساحة 2043 كيل�مرتا 

مربعا من الأرا�سي الزراعية يف مات� غرو�س�«.
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بعد ا�سكالية ا�ستهداف الدوريات الرو�سية 

ج��ن���ب  يف   ”4 “ام  ال�����دويل  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 

ادل���ب ب��ال���س��اف��ة اىل ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى جن�د 

اجلانبان  تركية، جلاأ  ونقطة مراقبة  ت��راك 

ال��رتك��ي وال��رو���س��ي اىل م��ن��اورات وتدريبات 

م�سرتكة يف املنطقة فيما يبدو كمقدمة ل�سن 

ادل��ب  يف  متطرفة  تنظيمات  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات 

يف  الرتكي  الرو�سي  التفاق  رف�ست  وريفها 

م��سك� ح�ل ادلب امل�قع يف اذار املا�سي بني 

الرئي�سني اردوغان وب�تني.

واأجرت الق�ات الرتكية والرو�سية تدريًبا 

م�سرتًكا جديًدا مبحافظة اإدلب يحاكي �سد 

اأث��ن��اء  يف  الع�سكرية  ال��ق���اف��ل  على  هجمات 

ت�سيري الدوريات على طريق حلب- الالذقية 

الدويل )M4(، وذلك للمرة الثانية يف اأقل 

من اأ�سب�ع. 

التن�سيق يف  م��رك��ز  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واع��ل��ن 

�س�ريا،  يف  ب��اإدل��ب  الت�سعيد  خف�س  منطقة 

الرو�س  الع�سكريني  اأن  ب�لياك�ف،  يفغيني 

يحاكي  م�سرتكا  ت��دري��ب��ا  اأج����روا  والأت�����راك 

ق�افل  �سد هجمات جلماعات م�سلحة على 

ع�سكرية مبنطقة خف�س الت�سعيد مبحافظة 

اإدلب، واأ�سار اإىل اأن التدريب كان يهدف اإىل 

طارئة  ح��الت  من  م�سرتك  م�قف  �سياغة 

قد تن�ساأ يف اأثناء ت�سيري الدوريات امل�سرتكة 

يف الطريق “اإم-4”.

وت��ع��د ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات ون����اي���ا ال��ق���ت��ني 

تط�را  رادي��ك��ال��ي��ة  ملنظمات  �سربات  ت�جيه 

يف امل���ق��ف ال��رتك��ي ال��راف�����س لدان���ة اي��ا من 

هج�م  ان  ال  علني،  ب�سكل  التنظيمات  ه��ذه 

يف  ظ��ه��را  ج��دي��دي��ن  تنظيمني  م��ن  عنا�سر 

“خطاب  تنظيم  وهما  �س�ريا  �سمال  امل�سهد 

على  ال���ه���ج����م  ت��ب��ن��ى  ال�����ذي  ال�سي�سياين” 

ال��دويل  ال��ط��ري��ق  على  امل�سرتكة  ال���دوري���ات 

ال��ذي  ال�سديق”  بكر  اب���  “ان�سار  وتنظيم 

ت��ب��ن��ى ب������دوره ا����س���ت���ه���داف ن��ق��ط��ة ع�����س��ك��ري��ة 

جن�ب  الزه�ر  �سلة  قرية  مدر�سة  يف  تركية 

بعملية  املا�سي،  اجلمعة  ي�م  ال�سغ�ر،  ج�سر 

من  مقاتلني   3 مقتل  عن  اأ�سفرت  انتحارية 

جنديني  واإ�سابة  تركياً  املدع�م  ال�سام  فيلق 

من  تركية  ق��رب��ت  امل�ستجدات  ه��ذه  ات����راك، 

امل�قف الرو�سي ل�سرورة التخل�س من هذه 

التنظيمات يف املنطقة، وقد يدفع انقرة اىل 

التخلي عن �سيا�سية حماية تلك التنظيمات 

وعدم امل�اجهة معها لك�سب كل امل�سلحني يف 

ادلب اىل جانبها.

على �سعيد اخر، اأكدت م�سادر دبل�ما�سية 

اأن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف 

�س�ف يزور �س�ريا الأ�سب�ع املقبل، وهي زيارة 

لفتة جدا خا�سة ان الرجل مل يزر �س�رية 

الرئي�س  تعيني  اىل  ا�سافة   2012 العام  منذ 

خا�سا  مبع�ثا  لفرنتيف  اك�سندر  الرو�سي 

دم�سق  يف  الرو�سي  ال�سفري  منح  �س�رية  اىل 

للرئي�س  مم��ث��ال  ب��اع��ت��ب��اره  ك��ام��ال  تف�ي�سا 

الرو�سي يف �س�رية، وهذا ما يدفع اىل طرح 

ت�ساوؤلت عن اهمية زي��ارة لف��روف وه��ل يف 

اىل  يحتاج  وم�سرييا  خ��ط��ريا  ام���را  جعبته 

وج�ده �سخ�سيا يف دم�سق.

واأك��دت امل�سادر، التي طلبت عدم الك�سف 

عن ه�يتها، يف ت�سريح ل�كالة الأنباء الأملانية 

)د.ب.اأ( اأن “زيارة لفروف �س�ف ترتكز على 

مكافحة الإرهاب ومناق�سة القيادة ال�س�رية 

ح�ل نتائج عمل اللجنة الد�ست�رية وكذلك 

ان  ال  الفرات”.  �سرق  مناطق  ملف  لبحث 

هذه امل�سائل لديها اليات وا�سحة لبحثها مع 

اجلانب ال�س�ري . ولعل زيارة لفروف ابعد 

واهم مما ه� معلن ح�لها.

قبائل األمازون تنتفض ضد مشروع سكك حديد برازيلي يهدد خصوصيتها

بعد استهداف جنود اتراك ودوريات روسية.. مناورات وتدريبات تركية روسية مشتركة 

هل قررت انقرة التخلص من التنظيمات المتطرفة بمنطقة ادلب؟ 
 الفروف االسبوع المقبل في دمشق الول مرة منذ العام 2012 

نادي األسير يطالب بالكشف عن مصير 
الشقيقين األسيرين محمد وأحمد جدعون

»إسرائيل« تغلق 30 بلدة 
»حمراء« ابتداء من اإلثنين
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 طالب نادي الأ�سري، يف بيان �سحفي 

ام�������س اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة ب��ال��ت��ح��رك 

للك�سف عن م�سري ال�سقيقني الأ�سريين 

)ج��دع���ن(،  قا�سم  ال�سيخ  ف�سل  حممد 

واأحمد )22 عاماً(، من خميم جنني.

ق������ات الح���ت���الل  اإن  ال����ن����ادي  وق�����ال 

اع���ت���ق���ل ال�����س��ق��ي��ق��ني ع���ق���ب اإ���س��اب��ت��ه��م��ا 

ج�سديهما  من  قطع  وتطايرت  ب�سظايا، 

على الأر�س، عقب تفجري باب منزلهما، 

���س��ب��اح ام�����س واأ�����س����اف: ه���ذه اجل��رمي��ة 

اجل��رائ��م  �سل�سلة  م��ن  ج���زء  اإل  ه��ي  م��ا 

الحتالل  ق���ات  تنفذها  التي  الط�يلة، 

طالت  وال��ت��ي  الع��ت��ق��ال،  عمليات  اأث��ن��اء 

م��ن��ذ ب���داي���ة ه����ذا ال���ع���ام وح���ت���ى ن��ه��اي��ة 

الأطفال  بينهم  فل�سطينياً،   2759 مت�ز 

والن�ساء.

ال��ت��ي  ع��م��ل��ي��ات الع���ت���ق���ال  اإن  وق�����ال 

ي��ن��ف��ذه��ا ج��ي�����س الح�����ت�����الل، ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا 

واع��ت��داءات  املعتقلني،  على  ن��ار  اإط���الق 

بال�سرب املربح يطال كذلك عائالتهم، 

ال��ت��ي  ال��رته��ي��ب  اإىل ع��م��ل��ي��ات  اإ����س���اف���ة 

حتى  اعتقالهم،  حلظة  منذ  بثها  تتعمد 

زجهم يف مراكز الت�قيف والتحقيق.

بعد  والتنكيل  القمع  عمليات  ومتتد 

خالل  م��ن  ال�سج�ن،  اإىل  الأ���س��رى  نقل 

ع��م��ل��ي��ات الق��ت��ح��ام وال��ت��ف��ت��ي�����س، وال��ت��ي 

كان اآخرها ما جرى يف �سجن “ع�فر”, 

اخلطيب،  داوود  الأ�سري  ا�ست�سهاد  عقب 

وت�سببت باإ�سابات بني �سف�ف الأ�سرى، 

ر���س��ه��م  ال�����س��ج��ن  اإدارة  ت���ع���م���دت  ح���ي���ث 

يف ب��ع�����س ال���غ���رف ب��ال��غ��از خ��م�����س م���رات 

متتالية.

وك����ان����ت ق�������ات الح�����ت�����الل اع��ت��ق��ل��ت 

جنني،  خميم  م��ن  ج��دع���ن،  ال�سقيقني 

ع��ق��ب ت��ف��ج��ري ب���اب م��ن��زل��ه��م��ا، مم��ا اأدى 

لإ���س��اب��ت��ه��م��ا ب����ج����روح، وظ���ه���رت ق����ات 

حمالتني  على  تعتقلهما  وهي  الحتالل 

خم�س�ستني للجرحى.
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ال�����زاري  “املجل�س  ي�����س��م��ى  م��ا  ق���رر   

ا�سرائيل  يف  ك�رونا”  ل�����س���ؤون  امل�����س��ّغ��ر 

ف��ر���س الغ�����الق وال��ت��ق��ي��ي��دات ع��ل��ى 30 

ك�رونا،  تف�ّسي  ب�سبب  حمراء”  “بلدة 
وذلك بدًءا من ي�م الثنني املقبل.

وت��ت�����س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة ب���ل���دات ع��رب��ي��ة. 

الكامل  الغ���الق  ف���اإّن  ال��ق��رار  وبح�سب 

 8 �سمنها  من  بلدات   10 على  �سيفر�س 

ع��رب��ي��ة وه���ي: ال��ط��رية وك��ف��رق��ا���س��م واأم 

وطلعة  الكرمل  ودال��ي��ة  واللقية  الفحم 

عارة والطيبة. اأما باقي البلدات ف�سيتم 

عليها ومن �سمنها  م�سددة  قي�د  فر�س 

قي�د على احلركة.

ه�����ذا، وع���ر����س ال���ربوف���ي�������س����ر روين 

“جمني  م�����������س�����روع  م�����دي�����ر  ج�������ام�������زو، 

وزارة  يف  ك����رون���ا  مل��ك��اف��ح��ة  ي�سرائيل” 

ال�����س��ح��ة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اأه�����م واأح�����دث 

امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ف���ريو����س وف��ًق��ا 

جل�سة  خل��الل  “رامزور” وذل��ك  خلّطة 

جمل�س ال�زاري امل�سغر ل�س�ؤون الك�رونا 

اأع��ق��اب  يف  املنعقد  ك�رونا”،  “كابينت 
الرت���ف���اع ال��ك��ب��ري وال����ت���رية امل��ت�����س��ارع��ة 

ل��ال���س��اب��ات وال�����ذي ت�����س��ه��ده ال���ب���الد يف 

الأيام الأخرية.

“قائمة  اأّن  اإىل  ج�����ام�����زو  ون���������ّ�ه 

ت�سنيًفا  ت��ت�����س��م��ن  وال���ت���ي  “رامزور” 
الفريو�س  تف�ّسي  لن�سبة  وفقا  للبلدات 

ف��ي��ه��ا وخ���ط����رت���ه ت�����س��م��ن��ت ع������دًدا من 

ال����ب����ل����دات احل�����م�����راء وب�����ل�����دات ح���م���راء 

“اأكر” من غريها، ومن �سمنها بلدات 
عربية ويف مقدمتها الطرية وكفرقا�سم 

ودال��ي��ة  اللقية  اىل  اإ���س��اف��ة  الفحم،  واأم 

الكرمل وطلعة عارة والطيبة.

ومب�جب خطة “جامزو” ومقرتحه 

امل�سّغر  ال���زراي  املجل�س  م�سادقة  وبعد 

احلمراء  البلدات  ف��اإّن  ك���ورن��ا،  ل�س�ؤون 

اأب�  هي:  عليها  الغ��الق  �سيفر�س  التي 

�سنان، اأم الفحم ، العاد ، عبلني، بقعاتا، 

، جت  ب���راك، جلج�لية  ب��ن��ي  ب��ي��ت ج��ن، 

امل��ث��ل��ث، دال��ي��ة ال��ك��رم��ل، زمي���ر، ط��ربي��ا، 

كعبية  �سميع،  ك�سرى  الطرية،  الطيبة، 

برا، كفركنا،  - طبا�س - حجاجرة، كفر 

طلعة  دن���ن،  ال�سيخ  اللقية،  كفرقا�سم، 

م��اه��ل، ع�سفيا،  ، ع��ني  ال��ن��ا���س��رة  ع����ارة، 

رخا�سيم  قلن�س�ة،  ال��ف��ردي�����س،  ع��رع��رة، 

وك��ف��ار ع���ازا. ب��الإ���س��اف��ة اإىل 12 ح��ًي��ا يف 

بالقائمة  ت�سنيفهم  مّت  املحتلة  القد�س 

احلمراء ومعظمها اأحياء عربية.

االنباط - وكاالت

ا�ست�سهاد  املا�سي  الأ�سب�ع  ح�ساد  �سهد 

اأ�سري يف �سج�ن الحتالل نتيجة الإهمال 

ال���ط���ب���ي، وان���دل���ع���ت ع�����دة م����اج���ه���ات يف 

ال�سفة والقد�س �سمن 45 نقطة م�اجهة 

وع��ب���ات  ح��ارق��ة  زج��اج��ات  اإل��ق��اء  تخللها 

م�اقع،  ع��دة  يف  نارية  ومفرقعات  نا�سفة 

واأ����س���ي���ب م�����س��ت���ط��ن ب���اإل���ق���اء احل���ج���ارة 

من  �ساب  ونفذ  اهلل،  رام  يف  مركبته  على 

زع��رتة  ح��اج��ز  على  ده�����س  عملية  نابل�س 

الع�سكري.

م�اجهات  اندلعت  اجلمعة،  ي���م  ففي 

قمع  اإث���ر  بقلقيلية  ق���دوم  ك��ف��ر  ق��ري��ة  يف 

امل�����س��رية الأ���س��ب���ع��ي��ة ���س��د ال���س��ت��ي��ط��ان، 

اأخرى على ب�ابة حبلة، وباب  وم�اجهات 

اأب���� م�سعل يف  ال��زاوي��ة يف اخل��ل��ي��ل، ودي���ر 

عناتا  ومع�سكر  ج��ن��ني،  وخم��ي��م  اهلل،  رام 

�سمن  وذلك  املحتلة،  القد�س  �س�احي  يف 

اأ�سيب  مناطق،   6 يف  متفرقة  م���اج��ه��ات 

خ���الل���ه���ا ع�����دة م����اط���ن���ني م��ن��ه��م ث��الث��ة 

املغلف  املعدين واآخر باملعدين  بالر�سا�س 

واآخ���ران  ���س���ت،  بقنبلة  واآخ���ر  ب��امل��ط��اط، 

ع�����دد م��ن  اإىل ج���ان���ب  ق��ن��ب��ل��ة،  ب��ت��ف��ج��ري 

بالغاز. الإ�سابات بالختناق 

9 م���اج��ه��ات،  اإح�������س���اء  اخل��م��ي�����س، مت 

ال���ق���د����س  يف  ال���ع���ي�������س����ي���ة  يف  ان����دل����ع����ت 

وترم�سعيا  وع��اب���د  نعمة  وك��ف��ر  املحتلة، 

رام  و���س��ي��ل��� يف  ب�����س��ج���ت  وم�����س��ت���ط��ن��ت��ي 

ب����ري���ن  وق�����ري�����ة  امل����ع����اج����ني  وح������ي  اهلل، 

يف ن���اب���ل�������س، واأل����ق����ي خ���الل���ه���ا زج���اج���ات 

ح����ارق����ة وم���ف���رق���ع���ات ن�����اري�����ة، واأ����س���ي���ب 

واأ�سيب  امل�ست�طنني،  ب��اع��ت��داءات  اأرب��ع��ة 

باحلجارة. م�ست�طن 

و���س��ه��د الأرب�����ع�����اء ا���س��ت�����س��ه��اد الأ����س���ري 

حلم  بيت  م��ن  ع��اًم��ا(،   45( اخلطيب  داو 

18 ع��اًم��ا  يف ���س��ج��ن ع���ف��ر، وه���� حم��ك���م 

وب��ق��ي ع��ل��ى م���ع��د اإف���راج���ه ع���دة اأ���س��ه��ر، 

مفرتق  على  ده�س  عملية  كذلك  و�سهد 

زع�������رتة ب���ن���اب���ل�������س ن���ف���ذه���ا حم���م���د ج��رب 

بيتا  م���ن  ع���اًم���ا(   21( ال��ب��ي��ت��اوي  خ�����س��ر 

جنديان  خاللها  واأ�سيب  نابل�س،  جن�ب 

املنفذ. واأ�سيب واعتقل  اإ�سرائيليان، 

ن���ق���اط   7 ي�������م الأرب�������ع�������اء  واأح���������س����ي 

م�اجهة، حيث اندلعت م�اجهات بالقرب 

وخم��ي��م  اهلل،  رام  يف  ع����ف���ر  ���س��ج��ن  م���ن 

يف  ال�سهداء  ومثلث  حل��م،  بيت  يف  ع��اي��دة 

ومدينة  نابل�س،  جنني، وحاجز زعرتة يف 

ط�با�س، ومنطقة البريين يف قلقيلية.

و���س��ه��د م��ن��ت�����س��ف الأ����س���ب����ع، 6 ن��ق��اط 

الح��ت��الل، يف  وق���ات  �سبان  م�اجهة بني 

و�سقبا  القد�س،  ب�س�احي  �سعفاط  خميم 

بيت  م��دي��ن��ة  امل��ه��د يف  و����س���ارع  اهلل،  ب����رام 

واألقيت  ط�لكرم،  يف  �س�فة  وقرية  حل��م، 

زج���اج���ات ح���ارق���ة وم��ف��رق��ع��ات ن���اري���ة يف 

م�اجهات خميم �سعفاط.

واأح�����س��ي الث��ن��ني 7 ن��ق��اط م���اج��ه��ة، 

ح���ي���ث ان���دل���ع���ت م����اج���ه���ات م�����س��ت���ط��ن��ة 

حلم  بيت  ومدينة  باخلليل،  اأرب��ع  كريات 

وم�����س��ت���ط��ن��ة ب��ي��ت��ار يف ب��ي��ت حل���م، وال��ت��ي 

�سهدت اإلقاء زجاجات حارقة على دوريات 

الح��ت��الل، وان��دل��ع��ت م���اج��ه��ات يف قرى 

ب��رط��ع��ة ال�����س��رق��ي��ة وف���ق����ع���ة يف ج��ن��ني، 

وم��ن��ط��ق��ة اجل���ب���ل ال�����س��م��ايل يف ن��اب��ل�����س، 

و�س�فني يف قلقيلية.

والأح�������������د، ان����دل����ع����ت م������اج�����ه�����ات يف 

وم�ست�سفى  املحتلة،  القد�س  يف  العي�س�ية 

يف  ع���ف��را  وم�ست�طنة  اخلليل،  يف  عالية 

3 نقاط م�اجهة يف  رام اهلل، وذلك �سمن 

الغربية. وال�سفة  القد�س 

نقاط   7 اندلعت  فقد  ال�سبت،  ي�م  اأم��ا 

م����اج���ه���ة، يف ك���ل م���ن ال���ب���ل���دة ال��ق��دمي��ة 

القد�س  يف  الفرن�سية  التلة  وم�ست�طنة 

امل��ح��ت��ل��ة، وان��دل��ع��ت م���اج��ه��ات يف خميم 

ك�خاف  وم�ست�طنة  اخلليل،  يف  ال��ع��روب 

اهلل،  رام  يف  ب�سج�ت  وم�ست�طنة  ه�ساحر 

ال�����س��م��ايل ملدينة  ق����دوم واحل���اج���ز  وك��ف��ر 

قلقيلية.

فلسطين.. استشهاد أسير وعملية دهس و45 مواجهة خالل اسبوع
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الـريـا�ضي

امريكا - وكاالت

�سل�سلة  دي��وك��وف��ي��ت�����ش،  ن���وف���اك  ع���زز 

�أي  جت����رع  دون  �مل��ت��ت��ال��ي��ة  �ن���ت�������س���ار�ت���ه 

 2020 26 خ��ال  ف��وزه رق��م  هزمية، بعد 

 3-6 ب��و�ق��ع  متتالية  جمموعات  ب��ث��اث 

�سرتوف،  لينارد  ي��ان  �أم��ام   1-6 و  و3-6 

�أمريكا  بطولة  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  يف 

�ملفتوحة، لي�سعد بذلك �إىل ثمن نهائي 

على  ع�سرة  �لثالثة  للمرة  �لبطولة  هذه 

نهاية  يف  دي��وك��وف��ي��ت�����ش  �لتو�يل. وقال 

�أن���ا،  �أ���س�����س��ت��ه  �سيئا  ل��ي�����ش  “هذ�  �مل���ب���ار�ة 

�أن  يجب  لكن  هزمية،  دون  �لبقاء  �أعني 

�ألعب  �إ���س��ايف يجعلني  د�ف��ع  �أن��ه  �أع��رتف 

مبار�ة«. و�أو�سح  ك���ل  يف  �أق����وى  ب�����س��ك��ل 

�إىل  �ح��ت��اج  �ل���ذي  ع��امل��ي��ا،  �لأول  �مل�سنف 

ل��ل��ف��وز ع��ل��ى  ���س��اع��ة و43 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط 

للغاية”  جيد�  “�أد�ء  ق��دم  �أن��ه  �سرتوف، 

يف  �سك  لديه  لي�ش  �إن��ه  �للقاء. وقال  يف 

�مل�سابقة  يف  بعيد�  ي��ذه��ب  �أن  ميكن  �أن��ه 

�حل���ال���ي���ة، ح���ي���ث ي�����س��ع��ى ل���ل���ف���وز ب��ل��ق��ب��ه 

�لر�بع يف �أمريكا �ملفتوحة.وتابع “�أ�سعر 

�أنني بحالة جيدة للغاية. �أثق يف طريقة 

لعبي«.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

 ديوكوفيتش يعزز انتصاراته دون هزيمة

 ممر شرفي للهالل البطل

 تدريبات المنتخبات واالنشطة 
الرياضية تعود اليوم

 انريكي يؤكد ..االندية فوق الجميع

الريا�ض - وكاالت

ب��ق��ي��ادة  �ل�����س��ب��اب،  ن����ادي  �إد�رة  ق����ررت 

جلاره  �سريف  ممر  �إقامة  �لبلطان،  خالد 

�ل����ه����ال، يف �مل�����ب�����ار�ة �ل���ت���ي جت��م��ع��ه��م��ا 

�ل�سعودي  �ل����دوري  خ��ت��ام  يف  ب��ال��ري��ا���ش، 

ح�سم  يف  �ل���ه���ال  للمحرتفني. وجنح 

للمحرتفني،  �ل�����س��ع��ودي  �ل����دوري  ل��ق��ب 

ل���ل���م���رة �ل�������س���اد����س���ة ع�����س��ر يف ت���اري���خ���ه، 

يف  ن����ق����ط����ة   69 ج���ع���ب���ت���ه  يف  ومي����ت����ل����ك 

نهاية  على  وح��ي��دة  جولة  قبل  �ملقدمة، 

�ل��دي��و�ن��ي��ة  ل��رن��ام��ج  �مل�سابقة. ووفًقا 

فاإن  �ل�سعودية،  �لريا�سية  �لقنو�ت  عر 

�سريف  مم��ر  �إق��ام��ة  ق��ررت  �ل�سباب،  �إد�رة 

ل��ل��ه��ال، يف خ���ت���ام �ل��ب��ط��ول��ة، ت��ك��ري�����ًس��ا 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة �ل�����س��ري��ف��ة ون��ب��ذ �ل��ت��ع�����س��ب، 

 و����س���ي���ك���ون ذل�����ك ق���ب���ل ب����د�ي����ة �مل����ب����ار�ة.

�لتي  �لأن��دي��ة  �أو�ئ���ل  م��ن  �ل�سباب  وك���ان 

وج����ه����ت �ل���ت���ه���ن���ئ���ة ل���ل���ف���ري���ق �ل���ه���ايل 

�ملحلي،  �ل���دوري  لقب  ح�سده  مبنا�سبة 

ف��وزه  عقب  �لنهاية،  على  جولتني  قبل 

على �حلزم.

االنباط - عمان

ت��ع��ود ن�����س��اط��ات �مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة 

�ملكتب  ق���رر  �ن  ب��ع��د  �ل��ي��وم  وت��دري��ب��ات��ه��ا 

يف  �لأردن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �لتنفيذي 

ع��ودة   ، �خلمي�ش،  ُع��ق��د  �ل���ذي  �جتماعه 

و�لأن�سطة  �لوطنية  �ملنتخبات  تدريبات 

ب��دًء�  �لريا�سية  ل��احت��اد�ت  �لتناف�سية 

م��ن �ل��ي��وم �لأح���د وف��ق �سو�بط حم��ددة 

بعد توقف د�م لأ�سبوعني وذلك ل�سمان 

�سامة �لقطاع �لريا�سي يف ظل �حلالة 

ق��رر  �ململكة. كما  يف  �حل��ال��ي��ة  �ل��وب��ائ��ي��ة 

�حت��اد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لتنفيذي  �ملكتب 

�ل��ط��ب �ل��ري��ا���س��ي حت��دي��ث �ل��روت��وك��ول 

�لوبائي  �لو�سع  م��ع  ليتنا�سب  �ل�سحي 

�حل�����ايل ل���ع���ودة �مل��ن��اف�����س��ات �ل��ري��ا���س��ي��ة 

فحو�سات  �إج��ر�ء  �سرورة  ي�سمل  و�ل��ذي 

وت�سمل  �للعبة  لأرك���ان  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 

)�ل����اع����ب����ني و�مل������درب������ني و�لإد�ري�����������ني 

يف  تو�جده  يتطلب  من  وجميع  و�حلكام 

٧2 �ساعة من �إجر�ء �أي  �لبطولت( قبل 

مناف�سة.

مدريد - وكاالت

�لفني  �ملدير  �إنريكي،  لوي�ش  �سدد 

بر�سلونة  �أن  ع��ل��ى  �إ���س��ب��ان��ي��ا،  ملنتخب 

�سي�ستمر يف �لظفر بالألقاب، حتى بعد 

مي�سي. وقال �إنريكي  ليونيل  رح��ي��ل 

�سحفي  موؤمتر  خ��ال  ت�سريحات  يف 

ق�سية  �سحيفة �سبورت “�إنها  نقلته 

�لأن��دي��ة  �أن  �أع��ت��ق��د  ل��ل��غ��اي��ة،  ح�سا�سة 

من  “بر�سلونة  �جلميع«. وتابع  ف��وق 

�أف�سل �لفرق يف �لعامل، وفاز بالعديد 

جعل  “مي�سي  �لألقاب«. و�أ�ساف  من 

بف�سل  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��ن��م��و  ب��ر���س��ل��ون��ة 

تو�سل  �أمت��ن��ى  كنت  �ل��ر�ئ��ع،  م�ستو�ه 

“يف  �ت���ف���اق«. و����س���دد  �إىل  �ل���ط���رف���ني 

مي�سي  ليونيل  �سيتوقف  م���ا،  حل��ظ��ة 

من  و�سيكون  بر�سلونة،  يف  �للعب  عن 

�جلميل �أن تكون �لعاقة ودية«. و�أمت 

“يوم رحيل مي�سي �سيكون �سيًئا، لأننا 
ل���ن ن���رى لع���ًب���ا م���ذه���ًا م��ث��ل��ه، لكن 

�لأل��ق��اب  ح�سد  يف  �سي�ستمر  �ل��ن��ادي 

يلعب  ل��ي��و  و���س��ي��ظ��ل  �ل���رغ���وث،  دون 

�لكامب  ع��ن  رحيله  ح��ال  ر�ئ��ع  ب�سكل 

نو«.

االنباط - عمان

�لقدم،  لكرة  �لأردين  �لحت���اد  �أ���س��در 

ج����دول م��ب��اري��ات م��رح��ل��ة �ل���ذه���اب من 

م��ت�����س��م��ن��اً   ،2020 �مل���ح���رتف���ني  دوري 

�مل���و�ع���ي���د �جل���دي���دة ل��ل��م��و�ج��ه��ات، بعد 

قر�ر جلنة �لطو�رئ با�ستئناف �لبطولة 

يف �ل��ع��ا���س��ر م���ن �ل�����س��ه��ر �جل�����اري، وم��ع 

�ن���ت���ه���اء ف�����رتة �ل���ت���ع���ل���ي���ق �لح�����رت�زي�����ة 

وت�ستاأنف  ي��وم��اً.   14 ل���  ��ستمرت  و�ل��ت��ي 

م���رح���ل���ة �ل�����ذه�����اب ب����اإق����ام����ة �مل���ب���اري���ات 

�مل��وؤج��ل��ة م���ن �ل���س��ب��وع �خل��ام�����ش، على 

من   12 يف  �ل�ساد�سة  �جل��ول��ة  تنطلق  �أن 

�ل�����س��ه��ر �جل����اري، م��ع م��ر�ع��اة �ل��ظ��روف 

هاتني  يف  �لفي�سلي  للنادي  �ل�ستثنائية 

للعزل  فريقه  خ�سع  �أن  بعد  �جلولتني، 

�ل�سحي على �متد�د �لفرتة �ملا�سية، ما 

بباقي  مقارنة  للتدريبات  ع��ودت��ه  �أرج���اأ 

�ل���ف���رق. وي�����س��دل �ل�����س��ت��ار ع��ل��ى م��رح��ل��ة 

�أول  ت�����س��ري��ن  �ل��ع��ا���س��ر م���ن  �ل���ذه���اب يف 

�ل���ق���ادم، وف���ق���اً ل��ل��ج��دول �ل����ذي �أ����س���دره 

�لحتاد بالتو�فق مع مركز �لأمن و�إد�رة 

ظل  يف  �ملعنية،  �جلهات  وكافة  �لأزم��ات، 

جائحة  وت��اأث��ري  �ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف 

بروتوكوًل  عمم  �لحت��اد،  وك��ان  كورونا. 

�ملحرتفني،  �أن��دي��ة  على  ج��دي��د�ً،  �سحياً 

ت�����س��م��ن ت�����س��دي��د �لإج�������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة 

و�ملباريات،  �لتدريبات  خال  و�لرقابية، 

م��ع ف��ر���ش ع��ق��وب��ات ت��دري��ج��ي��ة يف ح��ال 

كافة  حتقيق  ل�سمان  �لأح��ك��ام،  خمالفة 

متطلبات �ل�سامة �لعامة، و�لتي ت�سكل 

�أولوية رئي�سية لدى �لحتاد.

االنباط - عمان

ع��ن��د  ي��ن��ط��ل��ق  م��ت�����س��اب��ق��ا   مب�����س��ارك��ة )25( 

�ل�����س��اع��ة �ل��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح ي���وم �جل��م��ع��ة �سباق 

�ل���رم���ان يف منطقة  م��رت��ف��ع  ل��ت�����س��ل��ق  �حل�����س��ني 

�ل�سهر �حل��ايل،م��ن دون   18 ي��وم  �ل��رم��ان   ت��ل 

تلفزيون  قناة  عر  �ل�سباق  بث  و�سيتم  جمهور 

وجولة  جولتني  من  �ل�سباق  ويتكون   ، �ململكة 

يحققها  نتيجة   )15( لأف�����س��ل  و�أخ���رية  ثالثة 

 ، �ل��ث��ان��ي��ة  و  �لوىل  �جل��ول��ت��ني  �ل�����س��ائ��ق��ون يف 

من  �ملكونة  �حلكام  جلنة  �ل�سباق  على  وي�سرف 

فوزي  وع�سوية  )رئي�سا(  �لن�سا�سيبي  جم��دي 

عمر  �ل�سباق  ويدير  تابللو  ويعقوب  �سو�حلة 

لل�سباق  �لتكميلية  �لتعليمات  زع���رور..ووف���ق 

�لرق��ام  وتوزيع  �لد�ري  �لتدقيق  عملية  تقام 

�ل�سهر �حلايل   14 �ملت�سابقني يوم �لثنني  على 

عملية  وجت�����ري  �مل���ل���ك���ي،  �ل�������س���ي���ار�ت  ن�����ادي  يف 

�لفح�ش �لفني يف نف�ش �ليوم يف كر�ج �أبو طوق 

�ل�سري،  و�دي  ب��ي��ادر  يف  �ل�سناعية  �ملنطقة   -

و���س��ي��ت��م �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى م�����س��ار �ل�����س��ب��اق ي��وم��ي 

�ل�����س��ه��ر �حل���ايل.     15 و16  �ل��ث��اث��اء و�لأرب���ع���اء 

و�سباق �حل�سني �لدويل لت�سلق مرتفع �لرمان، 

�إذ  �ل�����س��ب��اق��ات،  م��ن  ك��غ��ريه  ع��ادي��ا  �سباقا  لي�ش 

خم�سينيات  مطلع  منذ  ع�ساقه  ياأ�سر  ي��ز�ل  ما 

�سباق  �أق��دم  من  و�ح��د�  لي�سبح  �ملا�سي،  �لقرن 

و�سباق  �لأو���س��ط   �ل�سرق  منطقة  يف  لل�سيار�ت 

عبق  يج�سد  �ل��رم��ان  مرتفع  لت�سلق  �حل�سني 

�لتي  �ملرموقة  للمكانة  �حلا�سر  و�أل��ق  �ملا�سي 

ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ع��ن��د حم��ب��ي ���س��ب��اق��ات �ل��ه�����س��ب��ات، 

ب�����س��ب��اق �حل�����س��ني تخليد�  �ل�����س��ب��اق  ���س��م��ي  وق���د 

ل��ذك��رى �مل��غ��ف��ور ل��ه �مل��ل��ك �حل�����س��ني ب��ن ط��ال 

للمت�سابقني  �لكبري  و�لتحدي  ثر�ه،  �هلل  طيب 

مرتفع  لت�سلق  �حل�����س��ني  ���س��ب��اق  يف  �مل�����س��ارك��ني 

ي��ت��م��ح��ور ح���ول حت��ق��ي��ق رق���م قيا�سي  �ل���رم���ان 

ج��دي��د يف �ل�����س��ب��اق.وت��ال��ي��ا ����س��م��اء �مل�����س��ارك��ني : 

فاندميني  �سيارة  منت  على  �ساديان  خات�سيك 

���س��امل ع��ل��ى م��نت �سيارة  ك����وزوث، ح�����س��ام   3 �ف 

تويوتا كورول و�ئل م�سطفى على منت �سيارة 

منت  على  وري��ك��ات  غيث   ،٧ �يفو  ميت�سوبي�سي 

عطاري  م�سطفى  تايب،  بروتو   ٧ �يفو  �سيارة 

�ل�سرفا على  �ي��ه��اب  �ي��ف��و٧،  ���س��ي��ارة   م��نت  على 

منت  على  مد�نات  ع��روة   ،10 �يفو  �سيارة  منت 

على  عنا�سوة  �أجم��د  �م��ري��ز�،  ���س��وب��ارو  �سيارة 

8، �سامل طعيمة  �يفو  �سيارة ميت�سوبي�سي  منت 

30، عمار  �ي���ه  دب��ل��ي��و  �م  ب��ي  ���س��ي��ارة  ع��ل��ى م��نت 

 ،30 �ي��ه  دبليو  �م  بي  �سيارة  منت  على  �لقي�سي 

ميت�سوبي�سي  �سيارة   منت  على  جويحان  �ساكر 

�سيارة  منت  على  �ملحي�سن  خليل  تايب،  بروتو 

�سيارة  �أبو عبيد على منت  3، حممود  �م  �م  بي 

منت  على  ع���ارف  عا�سم   ،190 �ي��ه  مر�سيد�ش 

���س��ي��ارة ري��ن��و ك��ل��ي��و، �أم����ري ن��ا���س��ي��ف ع��ل��ى منت 

على  ده�سان  ر�ئد   ،6 �يفو  ميت�سوبي�سي  �سيارة 

منت �سيارة  �سوبارو �مريز� ، يزن قطان على 

منت  على  �لع�سود  حممد  �ي��ف��و،   ���س��ي��ارة  م��نت 

على  �ساهني  ف��ادي   ،36 �ي��ه  دبليو  �م  بي  �سيارة 

فليفل  �سامي   ،30 �يه  دبليو  �م  بي  �سيارة  منت 

على منت �سيارة رينو كليو، عبد �سيكاخو� على 

على  �حل���ور�ين  �أجم��د   ،1 فينك�ش  �سيارة  م��نت 

منت �سيارة �سيات ليون، عامر مو�سى على منت 

على  جمعة  م�سطفى  �ستارليت،  تويوتا  �سيارة 

منت �سيارة يف دبليو غولف، فر��ش ها�سم على 

منت �سيارة لن�سيا دلتا.

بر�شلونة - وكاالت

�إ�سبانية، عن موعد عودة  ك�سفت تقارير 

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن��م وق��ائ��د 

�لتح�سريية  �لفريق  لتدريبات  بر�سلونة، 

برنامج  �جلديد. وذكر  �ملو�سم  بد�ية  قبل 

�أن  �ل�������س���ب���ت،  ����س���ب���اح  “ت�سريينجيتو”، 
حتى  بر�سلونة  مر�فق  يف  يظهر  مل  مي�سي 

ف��ريو���ش  فح�ش  �خ��ت��ب��ار�ت  يف  ���س��و�ء  �لآن، 

�لفريق. وبح�سب  ت���دري���ب���ات  �أو  ك����ورون����ا 

مي�سي  فاإن  ديبورتيفو”،  “موندو  �سحيفة 

مل���رك���ز ت��دري��ب��ات  �أن ي��ح�����س��ر  �مل���ت���وق���ع  م���ن 

�ملقبل، لإجر�ء ك�سف  بر�سلونة يوم �لإثنني 

للتدريبات.  ومن  �لن�����س��م��ام  ث��م  ك���ورون���ا 

�مل���ق���رر �أن ي�����وؤدي ب��ر���س��ل��ون��ة م���ب���ار�ة ودي���ة 

�مل��و���س��م  ل��ه يف  ن��ا���س��ت��ي��ك، ه��ي �لأوىل  �أم����ام 

�سبتمر/  12 �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  �جلديد، 

�أوىل  بر�سلونة،  �جلاري. ويخو�ش  �أي��ل��ول 

م��ب��اري��ات��ه �ل��ر���س��م��ي��ة �أم����ام ف��ي��اري��ال يف 26 

�ل�����دوري  م��ن��اف�����س��ات  يف  دي�����س��م��ر،   2٧ �أو 

�جلمعة،  �أعلن  قد  مي�سي  �لإ�سباين. وكان 

�لفريق  �سفوف  يف  ر�سمي  ب�سكل  ��ستمر�ره 

ق��وي��ة  �ن���ت���ق���اد�ت  وج���ه  �أن  �إل  �ل��ك��ت��ال��وين، 

�لنادي جو�سيب بارتوميو. لرئي�ش 

�جلمعة،  م�����س��اء  �أع��ل��ن  ق��د  مي�سي  وك���ان 

����س��ت��م��ر�ره ���س��م��ن ���س��ف��وف �ل��ب��ل��وج��ر�ن��ا يف 

�لإعان  بهذ�  مي�سي  �ملقبل. و�أنهى  �ملو�سم 

ج���ول  م���وق���ع  م����ع  ح������و�ر  �لر�سمي خال 

�ل���ع���امل���ي ك���ل �ل��ت��ك��ه��ن��ات ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل��ه، 

�ل��ك��ث��ري م��ن ع�ساقه  ���س��ك��وك  �أث����ارت  و�ل��ت��ي 

�لعامل. وكان  �أنحاء  جميع  من  وجماهريه 

�أ�����س����ط����ورة ب���ل���وج���ر�ن���ا ق����د ط���ل���ب �ل��رح��ي��ل 

فاك�ش  ع��ر  �أي���ام  م��ن��ذ  �لنادي   ع��ن  جم��اًن��ا 

�لإد�رة  �أزم��ات عدة مع  ر�سمي، على خلفية 

�ساعفها �ملو�سم �ملا�سي �لكارثي �لذي �أنهاه 

ر�بطة  �أق��رت  تتويج. ثم  �أي  دون  بر�سلونة 

�لكتالوين  �ل��ن��ادي  م��وق��ف  ب�سحة  �لليجا 

وع���دم �إم��ك��ان��ي��ة رح��ي��ل �ل��رغ��وث دون دفع 

يورو(. كما  مليون   ٧00( �جلز�ئي  �ل�سرط 

مل ي��ج��ِر ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي م�����س��ح��ة ك��ورون��ا 

�خلا�سة باحل�سة �لتدريبة �لأوىل للفريق، 

�ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا حت��ت ق��ي��ادة م��درب��ه رون��ال��د 

ك���وم���ان. و�أع���رب �ل��ه��ول��ن��دي ف��ري��ن��ك��ي دي 

ي���وجن، ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب���اإع���ان �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

بر�سلونة  مع  �سي�ستمر  �أنه  مي�سي،  ليونيل 

�إن  لتلفزيون  �لاعب  �لقادم. وقال  �ملو�سم 

منتخب  بها  ف��از  �لتي  �مل��ب��ار�ة  بعد  �إ����ش،  �أو 

�لأمم  دوري  ���س��م��ن  ب���ول���ن���د�  ع��ل��ى  ب�����اده 

ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ع��ي��د  ���س��خ�����س��ي��ا  “�أنا  �لأوروب����ي����ة 

�لعامل،  يف  لع��ب  �أف�سل  �إن��ه  م�ستمر.  لأن��ه 

يجعلك  �أم���ر  ف��ه��ذ�  بر�سلونة،  يف  ظ��ل  و�إذ� 

ق��ر�ر  ب�ساأن  �لو�سط  لع��ب  �سعيد�«. وعلم 

�لرج��ن��ت��ي��ن��ي �أث���ن���اء ����س��ت��ع��د�ده ل��ل��م��ب��ار�ة، 

�لأخرية  �لأ�سابيع  �أحد�ث  تابع  �أنه  و�أو�سح 

�لنا�ش يف  مع  �أتو��سل  “مل  وق��ال  بعد،  عن 

بر�سلونة«.

 اصدار جدول مباريات ذهاب الدوري

تحضيرات متواصلة لسباق مرتفع الرمان

 ميسي يعود لتدريبات برشلونة من جديد

 الزمالك يفتقد امام في مواجهة الطالئع
القاهرة - وكاالت

عن  للزمالك،  �لأمي��ن  �لظهري  �إم��ام،  ح��ازم  غياب  يتو��سل 

�لإ�سابة. وتاأكد  بد�عي  �مل�سري؛  �ل��دوري  يف  فريقه  مباريات 

غياب حازم، عن مو�جهة طائع �جلي�ش، �ملقررة �ليوم �لأحد، 

خ��ال  �لأم��ام��ي��ة  �لع�سلة  يف  ب�سد  تعر�ش لاإ�سابة  ب��ع��دم��ا 

م��ب��ار�ة �مل��ق��اول��ون �ل��ع��رب، و�ل��ت��ي �أب��ع��دت��ه ع��ن م��ب��ار�ت��ي �إن��ب��ي 

�إ�سر�ف  حتت  تاأهيلي،  لرنامج  �لاعب  وبري�ميدز. ويخ�سع 

�ملقبلة. �مل��ب��اري��ات  لتجهيزه  �ل��ف��ري��ق،  طبيب  �أ���س��ام��ة  حم��م��د 

ويلتقي �لزمالك مبناف�سه طائع �جلي�ش، على �ستاد �لقاهرة 

�لدوري  25 من م�سابقة  �لدويل غد�، �سمن مباريات �جلولة 

�ملمتاز.
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االنباط-وكاالت

جن���اح ال���ق���ادة ال��ن�����س��اء ح���ول ال���ع���امل، يف 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع تف�سي ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ب��دا 

ا�ستدعى  الأم��ر  هذا  البداية،  منذ  و�ساحا 

الن�ساء  تفوق  اأ�سباب  لفهم  جديدة  درا���س��ة 

يف التعامل مع الفريو�س الذي �سل حركة 

العامل.

اب��ت��داء من لغة اخل��ط��اب، ب��رز ع��دد من 

ب��ط��ري��ق��ة �سرحهم  ال��ن�����س��اء،  ال�����دول  ق����ادة 

للوباء مع �سعوبهم، وهو اأمر ف�سلت به دول 

اأخرى عديدة.

فبينما و�سف الرئي�س الربازيلي جايري 

“بالعدوى  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ب��ول�����س��ون��ارو 

ال�سغرية”، ورف�س تطبيق قواعد التباعد 

الجتماعي يف البالد، لت�سجل بالده اليوم 

بالعامل، جلاأ عدد  اإ�سابات  اأكرب عدد  ثاين 

من القادة الن�ساء حلوار �سفاف واإن�ساين.

ف��امل�����س��ت�����س��ارة الأمل��ان��ي��ة اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل، 

التي اأدارت تف�سي املر�س ب�سكل جيد ب�سكل 

بتف�سريات علمية عميقة حول  عام، قامت 

الفريو�س بر�سانة وو�سوح.

وحتدثت جا�سيندا اأرديرن، رئي�سة وزراء 

ن��ي��وزي��ل��ن��دا، ال��ت��ي ���س��ج��ل��ت 22 ح��ال��ة وف���اة 

اإىل  الآن،  حتى  ك��ورون��ا  فريو�س  من  فقط 

غري  بطريقة  الفيديو  عرب  املواطنني  مع 

وذات  مطمئنة  ولكنها  وتفاعلية،  ر�سمية 

م�سداقية بنف�س الوقت.

وزراء  رئي�سة  ���س��ول��ربغ،  اإي��رن��ا  واأخ���ربت 

وف���اة،  ح��ال��ة   264 �سجلت  ال��ت��ي  ال���روي���ج، 

اأن  “لي�س م��ن ال��ع��ي��ب  اأن���ه  ب��ل��ده��ا  اأط���ف���ال 

اأ�سياء كثرية  ت�سعر باخلوف عندما حتدث 

اإن�سانيا  جانبا  لتظهر  الوقت”،  نف�س  يف 

طبيعيا خالل اجلائحة.

ناحية علمية

اأظهرت  فقد  العلمية،  الناحية  من  اأم��ا 

ليفربول  جامعتي  اأجرتها  جديدة  درا�سة 

ال��ت��ي  ال�����دول  اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  وري��دي��ن��غ يف 

ت���ق���وده���ا ن�������س���اء، ت��ع��ر���س��ت ل��ن�����س��ف ع���دد 

ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة ع���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

الأخ��رى،  بالدول  مقارنة  متو�سط،  ب�سكل 

ح�سب ما اأ�سار موقع “بلومربغ«.

واط��ل��ع��ت ال���درا����س���ة ع��ل��ى ب��ي��ان��ات منذ 

ت��ف�����س��ي ال���وب���اء وح���ت���ى 19 م���اي���و امل��ا���س��ي، 

ن�ساء،  ال��ت��ي تقودها  ال����19  ال���دول  وق��ارن��ت 

بالدول التي جتاورها.

تفوق  �سبب  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 

تعود  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  اإدارة  الن�ساء يف  القادة 

م��ب��ك��را،  الإغ���الق���ات  بتطبيق  لإ���س��راع��ه��م 

مم��ا خف�س الإ���س��اب��ات يف وق��ت ال����ذروة يف 

بلدانهم.

ا�ستجابة  اأن  “بلومربغ”  م��وق��ع  وق���ال 

قد  اأ���س��رع،  ب�سكل  للفريو�س  الن�ساء  ال��ق��ادة 

ا�ستجابة  اأك��ر  الن�ساء  لأن  بب�ساطة  تكون 

للمخاطر ب�سكل عام، وفقا لدرا�سات عديدة.

والقيود  الوطنية  الإج����راءات  وفر�ست 

ب�سبب فريو�س كورونا، انخفا�س الإ�سابات، 

وه��و  ل��ل��خ��ط��ر،   لالقت�ساد  ع��ر���س��ت  لكنها 

ع��ام��ل اآخ����ر ل��ت��ف��وق ال���ق���ادة ال��ن�����س��اء خ��الل 

جائحة كوفيد-19.

ف��وف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، تتخذ 

عندما  اأق����ل  جم��ازف��ة  ع���ام  ب�سكل  ال��ن�����س��اء 

يتخذون  ولكنهم  بال�سحة،  الأم���ر  يتعلق 

جم����ازف����ة اأك������رب يف الأم��������ور امل�����ادي�����ة، اأم����ا 

الرجال فهم عك�س ذلك، وهذا من عوامل 

الإج���������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة ل��ل��ق��ادة 

اقت�سادية  جمازفة  اأخ��ذن  الالتي  الن�ساء، 

كبرية باإغالقاتهم املبكرة.

التوا�سل  اإىل  اأي�سا  الن�ساء  متيل  كما 

ب�سكل خمتلف متاما مع املواطنني. لطاملا 

���س��اد الف����را�����س ب����اأن ال��ن�����س��اء ال��ق��ائ��دات 

دمي��ق��راط��ي��ة  اأك����ر  “اأ�سلوب  ن��ح��و  مي��ي��ل��ن 

يتبعون  الرجال  اأن  حني  يف  ت�ساركية”،  اأو 

اأ�سلوبا “اأكر توجيهية«.

دول��ة  ك��ل  ظ����روف  تختلف  ع����ام،  ب�سكل 

ال��ت��ع��داد  خ����الل اجل���ائ���ح���ة، ف���ال���دول ذات 

رج��ال،  روؤ���س��اء  ي��ق��وده��ا  ال�سخم  ال�سكاين 

ولكن جناح القادة ال�19 من الن�ساء باحتواء 

التعمق  ي�����س��ت��ح��ق  اأم����ر  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س 

والدرا�سة بالتاأكيد.

االنباط-وكاالت

الأوىل،  املرتبة  اأك�سفورد  جامعة  احتلت 

يف دل���ي���ل ���س��ح��ي��ف��ة ال����غ����اردي����ان ال�����س��ن��وي 

وذلك  عقد،  منذ  الأوىل  للمرة  للجامعات، 

ب��ف�����س��ل ب��ي��ان��ات ال��ت��وظ��ي��ف اجل���دي���دة ال��ت��ي 

ُتظهر اأن املزيد من طالب اأك�سفورد ينتقلون 

العليا  الدرا�سات  م�ستوى  على  وظائف  اإىل 

اإكمال درا�ساتهم. بعد 

وق��ف��زت اجل��ام��ع��ة ه���ذا ال��ع��ام م��ن امل��رك��ز 

ج��ام��ع��ة  ظ��ل��ت  ح���ني  يف  الأول،  اإىل  ال��ث��ال��ث 

����س���ان���ت اأن��������دروز يف امل���رك���ز ال����ث����اين، ب��ي��ن��م��ا 

امل��رك��ز  اإىل  ك���ام���ربي���دج،  ت��راج��ع��ت ج��ام��ع��ة 

 9 مل��دة  الأول  امل��رك��ز  احتلت  اأن  بعد  ال��ث��ال��ث 

�سنوات.

الأخ��رى  اجلامعات  من  العديد  ومتكنت 

بف�سل  ال��ت�����س��ن��ي��ف  اأدائ���ه���ا يف  م���ن حت�����س��ني 

بيانات وظائف اخلريجني اجلدد.

وح�����س��ل��ت ك��ل��ي��ة ل���ن���دن ل��الق��ت�����س��اد على 

امل���رك���ز ال���ث���اين ب���ال����س���راك م���ع اأك�����س��ف��ورد 

وك���ام���ربي���دج يف وظ���ائ���ف اخل���ري���ج���ني، مما 

ب�سكل  اخلام�س  املركز  اإىل  القفز  مكنها من 

عام حمققة قفزة كبرية بعد اأن كانت حتتل 

املركز 19.

ك����ذل����ك ����س���اع���د ارت�����ف�����اع ال���ط���ل���ب ع��ل��ى 

اخل����ري����ج����ني يف حت�������س���ني م����رك����ز ج���ام���ع���ة 

املركز  من  عمالقة  قفزة  فحققت  برايتون، 

102 اإىل املركز 12.

يف ال��ط��رف الآخ���ر م��ن امل��ق��ي��ا���س، �سهدت 

درجات  يف  انخفا�سا  مونتفورت  دي  جامعة 

تراجعها  يف  �ساهم  مما  اخلريجني،  وظائف 

من املرتبة 61 اإىل املرتبة 119.

اأ�سبحت  ال���ذي  ال��وق��ت  ال��ن��ت��ائ��ج يف  ت��اأت��ي 

بحذر  متفائلة  الربيطانية  اجلامعات  فيه 

ال�سيناريوهات  اأ���س��واأ  جت��ن��ب  معظمها  ب���اأن 

امل��ت��وق��ع��ة ب��ع��د ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك���ورون���ا يف 

ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل وا����س���ط���راب درج���ات 

المتحان الذي اجتاح املدار�س الربيطانية.

ا���س��ت��ق��ط��اب  اإن  ع����دة م��وؤ���س�����س��ات  وق���ال���ت 

الطالب قد توقف يف جميع املجالت، حيث 

اخ���ت���ار ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن ال���ط���الب امل��ح��ل��ي��ني 

ت��اأج��ي��ل درا���س��ت��ه��م، ب��ي��ن��م��ا ي��ب��دو اأن اأع����داد 

ك��ان  ك��م��ا  تنخف�س  مل  ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب 

ُيخ�سى.

اأك�����س��ف��ورد،  جامعة  رئي�س  نائبة  وق��ال��ت   

يف  كانت  موؤ�س�ستها  اإن  ريت�سارد�سون،  لويز 

الطالب  م��ن  قيا�سي  ع��دد  لقبول  طريقها 

احلكومية  املدار�س  يف  تعليهم  تلقوا  الذين 

يف بريطانيا.

ي�سار اإىل اأن دليل اجلامعات الربيطانية 

ال�����س��ادر ع��ن ���س��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان ه��و اأول 

اجل��دي��دة  ال��ب��ي��ان��ات  ي�ستخدم  دوري  ج���دول 

ال��ت��ي ت��ق��ي�����س وظ���ائ���ف اخل��ري��ج��ني ب��ع��د 15 

���س��ه��را م���ن ال��ت��خ��رج ول��ي�����س ب��ع��د 6 اأ���س��ه��ر، 

وُي��ع��ت��ق��د اأن�����ه ي��ن��ت��ق��ي ب���دق���ة اأك�����رب ق��اب��ل��ي��ة 

توظيف اخلريجني.

وي���ت���م ج���م���ع ال���ب���ي���ان���ات ب�����س��ك��ل م���رك���زي 

العايل،  التعليم  اإح�����س��اءات  وك��ال��ة  قبل  م��ن 

ملعاجلة  الفردية،  اجلامعات  قبل  من  ولي�س 

امل���خ���اوف م���ن اأن اجل���ام���ع���ات ق���د ت��ت��الع��ب 

���س��وء ت�سنيف وظ��ائ��ف  ب��اأدائ��ه��ا ع��ن ط��ري��ق 

اأو ع��ر���س وظ��ائ��ف م��وؤق��ت��ة لهم  خ��ري��ج��ي��ه��ا 

خالل فرة امل�سح.

لندن  كوليدج  اإم��ربي��ال  جامعة  و�سجلت 

ب�سكل  اخلريجني  نتائج  يف  ال��درج��ات  اأعلى 

اإىل  ال�سابع  املركز  من  تراجعت  لكنها  ع��ام، 

ال��ت��ا���س��ع ب�����س��ب��ب ا���س��ت��ق��ط��اب ال���ط���الب ذوي 

الدرجات الأدنى.

اأما جامعة كينغز كوليدج لندن، فارتقت 

ارتفعت  اأن  42 بعد  املركز  اإىل   63 املركز  من 

21 اإىل املركز اخلام�س يف بيانات  من املركز 

وظائف اخلريجني اجلدد.

املواد الفردية

يف ت�����س��ن��ي��ف��ات امل����واد ال��ف��ردي��ة، ت�����س��درت 

جامعة اأجنليا رو�سكني اجلدول يف جمالني، 

علم الريا�سة والتعليم، بينما احتلت املرتبة 

80 ب�����س��ك��ل ع�����ام، ف��ي��م��ا ت��ق��دم��ت ب���ورمن���وث 

العمل  يف  الأول  امل��رك��ز  لتحتل  م��رات��ب   10

الج���ت���م���اع���ي، م����رة اأخ�����رى ب��ف�����س��ل ب��ي��ان��ات 

الوظائف للخريجني اجلدد.

ق�����ال م�����ات ه���اي���ل���ي راي�������ر، ال������ذي ج��م��ع 

ع��ل��ى  ت���ف���وق���ت  اأك���������س����ف����ورد  اإن  اجل�����������داول، 

ك����ام����ربي����دج ب���ع���د ع���ق���د م����ن ال�����زم�����ان لأن 

تقدم  حم��ت  ق��د  اجل��دي��دة  الوظيفة  بيانات 

اإزال�����ة م��ي��زة ك��ام��ربي��دج  “مع  ك���ام���ربي���دج: 

يف  اأك�����س��ف��ورد  م��ي��زة  تتاألق  العمل،  ف��ر���س  يف 

مقايي�س القيمة امل�سافة من خالل الرتقاء 

باجلامعة اإىل ال�سدارة”.

يف  كامربيدج  على  اأك�سفورد  تفوقت  كما 

اللغة  املواد، مبا يف ذلك  عدد من ت�سنيفات 

الإجنليزية والقانون والفيزياء والقت�ساد.

قال ريت�سارد�سون اإن اأداء اأك�سفورد القوي 

الف�سل  مب��ث��اب��ة  ك���ان  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذو 

الديناميكية  الخ��ت��ي��ار  وع��م��ل��ي��ة  ل��ط��الب��ه��ا 

باجلامعة.

 لماذا نجحت الدول التي تقودها نساء 
باحتواء فيروس كورونا؟

عرض قطعة نقدية باهظة الثمن  جامعة أكسفورد األولى في بريطانيا ألول مرة منذ عقد
للبيع في مزاد

تعرفوا إلى قوة العقل الباطن

االنباط-وكاالت

القادم  اأكتوبر  الثامن من  ينظم يف 

يعود  ف�سي  ل��دولر  ن�سخة  لبيع  م��زاد 

 2013 �سنة  ب��ي��ع  اأن  �سبق   ،1794 ل��ع��ام 

مقابل 10 ماليني دولر.

“�سي اإن اإن”  ووفق ما ذكرت �سبكة 

ال���دولر ميثل قيمة  ف��اإن  الأم��ريك��ي��ة، 

ويتوقع  العمالت،  جمع  ل��ه��واة  كبرية 

اأن يباع برقم قيا�سي جديد.

اأول  ال���ن���ق���دي���ة  ال���ق���ط���ع���ة  وت���ع���ت���رب 

ال��ولي��ات  يف  �سكها  مت  معدنية  عملة 

يكون  اأن  ويرجح  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

تفح�سها  قد  وا�سنطن  جورج  الرئي�س 

. �سخ�سيا

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه مت اإ����س���دار ما 

1758 قطعة نقدية من هذا  جمموعه 

حتى   130 �سوى  منها  يبق  ومل  النوع، 

يومنا هذا.

خم�س�سة  العمالت  ه��ذه  تكن  ومل 

ل��ل��ع��ام��ة، ب���ل ل��ل��ت��وزي��ع ع��ل��ى اأع�����س��اء 

املهمني. واملواطنني  الكونغر�س 

ومع �سعف خمزون املعادن النفي�سة 

ب����ع����د ح����رب  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات  يف 

اإ�سدار  جاء  بريطانيا،  مع  ال�ستقالل 

ال��ق��ط��ع ال��ن��ق��دي��ة ه���ذه مب��ث��اب��ة خطوة 

ترمي لتعزيز هيبة الدولة الأمريكية 

احلديثة.

االنباط-وكاالت

القوي  الثانوي  النظام  الباطن هو  العقل 

الذي يدير كل �سيء يف حياتك. تعلم كيفية 

والعقل  الواعي  العقل  بني  التوا�سل  حتفيز 

ال��ن��ج��اح  ط���ري���ق  ق���وي���ة يف  اأداة  ه���و  ال��ب��اط��ن 

وال�سعادة.

ال���ع���ق���ل ال���ب���اط���ن ه����و ب���ن���ك ب���ي���ان���ات ل��ك��ل 

ال�سابقة،  جت��ارب��ك  معتقداتك،  يخزن  �سيء 

ذكرياتك، مهاراتك. كل ما راأيته اأو فعلته اأو 

فكرت فيه يوماً ما موجود به.

يف كل مرة يكون لديك فكرة اأو عاطفة اأو 

ذكرى اأو �سورة من املا�سي، يكون فيها العقل 

الباطن هو الذي يتوا�سل مع عقلك الواعي.

ل���ذل���ك ���س��ن��ع��ر���س ق����وى ال��ع��ق��ل ال��ب��اط��ن 

النجاح.  طريق  يف  ا�ستخدامها  ميكن  وكيف 

اأف�سل  ب�سكل  التوا�سل  كيفية  تتعلم  �سوف 

مع عقلك الباطن وكيفية �سبطه على امل�سار 

العلمي املوقع  بح�سب  يتبعه  اأن  تريده  الذي 

الباطن؟ العقل  وما   .thriveglobal
ي�ستخدمون  الب�سر  اأن  ي��وم��اً  ق����راأت  ه��ل 

ه��ذا هو  اأدم��غ��ت��ه��م؟ ح�سناً،  م��ن  فقط  ج���زءاً 

الباطن.  العقل  ب�سبب  كله،  ذل��ك  من  الأه��م 

مل يدر�سه العلماء مطلقاً وما زلنا ل نعرف 

ت�سغيله  اأن��ه ميكن  نعلم  لكننا  يكفي عنه.  ما 

والتحكم يف كل ما نقوم به تقريباً.

التوا�صل مع عقلك الباطن

عقلك  م��ن  الأف��ك��ار  تو�سيل  ال�سعب  م��ن 

الواعي اإىل عقلك الباطن لأنه يجب اأن يتم 

ذلك بالعواطف. فقط الأفكار التي يتم نقلها 

الباطن م�ساعر  اإىل عقلك  مب�ساعر حقيقية 

�سلبية اأو اإيجابية كانت. فاإن امل�ساعر ال�سلبية 

عادة ما تكون اأقوى من الإيجابية.

اخلوف من امل�صاعر ال�صلبية

العقل  ق���وة  ت�سخري  يف  الأوىل  خ��ط��وت��ك 

ال��ب��اط��ن ه��ي ال��ق�����س��اء ع��ل��ى الأف���ك���ار املحملة 

اإيقاف  اإىل  اأي�ساً  حتتاج  ال�سلبية.  بامل�ساعر 

احلديث ال�سلبي بينك وبني نف�سك.

غالباً ما تتحقق خماوفك، خا�سة عندما 

ال�سبب  ب�ساأنها. وهذا هو  تكون عاطفياً جداً 

اأن  ميكن  النف�س  مع  ال�سلبي  احلديث  اأن  يف 

التخل�س  اإن  ال�سارة.  الآث��ار  ه��ذه  مثل  ينتج 

من هذه الأفكار ال�سلبية اأو مواجهتها باأ�سرع 

ما ميكن خطوة مهمة للغاية نحو النجاح.

االنت�صارات ال�صغرية

مت��الأ  اأن  الأخ�����رى  ال��ق��وي��ة  الأدوات  م���ن 

ح��ي��ات��ك ب����اإجن����ازات ���س��غ��رية )ت���ق���ودك نحو 

الهدف(.

التحفيز

ع��ل��ى هدفك  ي��ح��ف��زك للعمل  ع��م��ا  اب��ح��ث 

تاأكد  الأ���س��ك��ال،  م��ن  �سكل  ب��اأي  وا�ستخدامه. 

من اأن الرغبة ال�سديدة يف حتقيق هدفك هي 

جزء من يومك!

االإميان واملحبة

اأق�����وى امل�����س��اع��ر الإي��ج��اب��ي��ة ه���ي الإمي����ان 

ي��ك��ون��ان ح��ا���س��ري��ن، فاإنهما  واحل���ب ع��ن��دم��ا 

ب�سهولة  تدخل  اأن  وميكن  فكرة،  اأي  يعززان 

على  �ستعمل  ذل��ك،  بعد  الباطن.  العقل  اإىل 

اأف���ع���ال وف��ر���س  اإىل  ال��ف��ك��رة و���س��ت��رج��م��ه��ا 

واأفكار.

الت�صور

واخلطوة التالية نحو حتقيق هدفك هي 

النتيجة  ت��ك��ون  اأن  ت��اأم��ل يف  ذل���ك، ل  ت�����س��ور 

املرجوة �سحيحة، ولكن توؤمن باأنها حقيقية 

بالفعل.

واح����دة م��ن اأق����وى ال��ت��ق��ن��ي��ات ه��ي ت�سور 

ح��ي��ات��ك ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��ق��ق رغ��ب��ت��ك ب��ال��ف��ع��ل. 

عينيك  لتغم�س  يومياً؛  دقائق  عدة  خ�س�س 

وتخيل حياتك بعد اأن حتقق هدفك. اجعلها 

حية قدر الإمكان.

االنباط- وكاالت

اأن ح��و���س��ر  ب��ع��د  اإن���ق���اذ رج����ل  ج����رى 

حتت �سجرة لأكر من اأربعة اأيام خالل 

العمل يف اأر�سه بجنوب ولية ميني�سوتا 

الأمريكية.

عاما(   59( �سيبليت�سا  ج��ون��اث��ان  ك��ان 

اأغ�سط�س   27 يف  البلوط  اأ�سجار  يقطع 

فولز  ري��دوود  بلدة  من  بالقرب  املا�سي 

عندما �سقطت �سجرة على �ساقيه، وفقا 

وعر  ري����دوود.  مقاطعة  �سرطة  ملكتب 

 91 ب��ع��د  ع��ل��ى  واد  الإث��ن��ني يف  ي���وم  عليه 

مرا من منزله وقد علقت �ساقاه حتت 

ال�سجرة.

“كنت  �سيبليت�سا،  م��اي��ل��ز  اب��ن��ه  وق���ال 

م��ع��ه ي���وم الإث���ن���ني يف امل�����س��ت�����س��ف��ى وك���ان 

ن���وع���ا م����ا ي���ع���رف ك���ي���ف مي���ك���ن���ه جت��ن��ب 

ال��ذع��ر، وذل��ك من خ��الل تق�سيم الأي��ام 

اإىل  ال�����س��اع��ات  تق�سيم  ث��م  ���س��اع��ات  اإىل 

دق���ائ���ق ح��ت��ى ي�سجل   5 م��دت��ه��ا  م��ق��اط��ع 

اليوم  مدار  على  النت�سارات  من  كثريا 

من  القليل  متنحه  اأن  �ساأنها  من  والتي 

الأمل. لقد حاول فقط ت�ستيت ذهنه«.

ال�����س��ل��ط��ات اإىل م��ن��زل  ت��وج��ه مم��ث��ل��و 

مكاملة  تلقيهم  بعد  �سيبليت�سا  جوناثان 

ب���ع���د ظ���ه���ر ي�����وم الإث�����ن�����ني ط���ل���ب ف��ي��ه��ا 

ب��ف��ح�����س احل���ال���ة لأن����ه مل ي��ح�����س��ر اإىل 

ال��ع��م��ل، وف��ق��ا مل���ا ق��ال��ه امل�������س���وؤول م���ارك 

له،  اأث��ر  اأي  على  يعروا  ومل  فارا�سني. 

ال��وع��رة  املمتلكات  يف  البحث  يف  وب����داأوا 

ال�سابقة وابنته. مب�ساعدة زوجته 

وعلى الرغم من املحنة الطويلة، قال 

ويف  واع��ي��ا  ك��ان  �سيبليت�سا  اإن  ف��ارا���س��ني 

عليه.  العثور  بعد  مفاجئ  ت��اأه��ب  حالة 

ق�ساها  التي  امل��دة  عن  فارا�سني  و�ساأله 

تردد،  �ساعة” دون   100“ واأج��اب  هناك، 

ح�سبما اأفادت قناة “كري” التلفزيونية.

ل��دي��ه  “كانت  ف����ارا�����س����ني  ق�����ال  ك���م���ا 

م�ستعدا  ي��ك��ن  ومل  ال��ع��ي�����س،  يف  ال��رغ��ب��ة 

من  �سيبليت�سا  اأن  م�سيفا  للرحيل”، 

ق���دام���ى امل��ح��ارب��ني وق���د خ���دم يف ح��رب 

على  �ساعده  رمب��ا  تدريبه  واأن  ال��ع��راق، 

البقاء.

ح��وايل  �سيبليت�سا  حت��ري��ر  ا���س��ت��غ��رق 

ف���ول���ز  ري����������دوود  اإدارة  م�����ن  ����س���اع���ت���ني 

م�ست�سفى،  اإىل  جوا  نقله  ومت  لالإطفاء، 

حيث يقبع يف حالة م�ستقرة.

 إنقاذ رجل علق تحت شجرة لمدة 4 أيام




