
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

أحد البنوك الكبرى
 يتحايل على العمالء 

 الملكة للمعلمين:
      تحملون أحالم األطفال
      والشباب بين أيديكم

االنباط-عمان 

القانون  يف حماولة لاللتفاف على 

اأحبببد البببببنببوك الببكببرى  امل�شهورة   قبببام 

خببالل  مببن  الأردين  البب�ببشببارع  بتظليل  

اغالق اأبواب اأحد الفروع اأمام العمالء 

بببحببجببة انبببقبببطببباع البببتبببيبببار الببكببهببربببائببي  

وو�شع �شيارة البنك املتنقل اأمام الفرع  

بببحبب�ببشببب مبب�ببشبباهببدات ر�ببشببدتببهببا عد�شة 

النباط 

قبل  من  والتدقيق  ال�شتف�شار  ويف 

النببببببباط تبببببن اأن فبببرع  البببببنببك اأغببلببق 

اأبببببوابببببه بببعببد اإ�بببشببباببببة اأحبببببد املببوظببفببن 

كورونا  بفايرو�س  الفرع   يف  العاملن 

ولببيبب�ببس كببمببا كببتببب عببلببى اأببببببواب البنك 

وما  الكهربائي  التيار  انقطاع  ب�شبب 

يتم تداوله من قبل املوظفن 

اأنببه  للبنك  العمالء  اأحببد  ذكببر   كما 

العمالء  م�شارحة  البنك  على  يجب 

اإغبببالقبببه كونهن  وعببببدم اخبببفببباء �ببشبببببب 

يومي  ب�شكل  للبنك  دائمن  مراجعن 

ويتم الختالط باملوظفن 

تهتم  البببببنببك  اإدارة  اأن  لببو  قبببال  كببمببا 

ب�شحة العمالء و�شمعة البنك لقامت 

واأن  كببورونببا  بببوجببود حببالت  باإبالغهم 

على  طبية  فحو�شات  اإجببببراء  عليهم  

نفقة البنك   .

وبببببدورهببببا  تببتببحببفببظ النببببببببباط عن 

ذكره ا�شمه املوظف امل�شاب  متمنيه له 

ال�شالمه وجلميع العاملن يف البنك.
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تسجيل 9 وفيات و1823 إصابة محلية 

»كورونا« يضرب وزارة الصحة 
واألخيرة تتكتم

االنباط-وكاالت

الثنن،  ام�س  اإعالم عرية،  و�شائل  ك�شفت 

م�شامن كتاب اإ�شرائيلي يف�شح جرائم حكومة 

الحتالل املتعلقة يف ال�شلب والنهب للممتلكات 

املتنقلة يف فل�شطن خالل نكبة 1948

الببنبب�ببشببر  البببب�ببببشببببادر عببببن دار  البببكبببتببباب  وذكببببببر 

“كرميل” للموؤرخ الإ�شرائيلي اآدم راز، اأن رئي�س 
بببن غببوريببون،  حكومة الحببتببالل الأوىل دافببيببد 

اأفعال  وو�شف  الفل�شطينين،  ممتلكات  �شرقت 

امل�شتوطنن بب”الل�شو�س”

ويببببورد الببكببتبباب، اعببرافببا لببن غبببوريبببون: اأن 

راز  كتاب  اأن  كما  ل�شو�س”،  اليهود  “معظم 
ي�شتند عببلببى وثببائببق مببن عبب�ببشببرات الأر�ببشببيببفببات 

اأن  يوؤكد  وهببو  العرية،  ال�شحف  من  ومقاطع 

احلديث عن حدث فريد ما زالت تبعاته واآثاره 

ت�شت�شعر حتى اليوم

واأكدت الأر�شيفات اأن املحتلن الإ�شرائيلين 

يف  الفل�شطينين  لبيوت  نهب  بعمليات  قببامببوا 

طرية املدينة الفل�شطينية الأوىل التي �شقطت 

 ،1948 ني�شان/اأبريل  يف  بدمائها  م�شرجة 

بالإ�شافة اإىل �شرقة خزانة من خ�شب فاخر يف 

حيفا مت حتويلها لحقا لقن دجاج

البببكبببتببباب اإىل مبببئبببات عببمببلببيببات  كبببمبببا واأ�بببببشبببببار 

البب�ببشببطببو والبب�ببشببرقببة الببتببي نببفببذهببا عببنببا�ببشببر من 

امل�شتوطنن بحق ممتلكات وبيوت وغريه تابعة 

للفل�شطينين اأ�شحاب الأر�س

وحتدث عن �شرقة اأدوات منزلية وحلي وعن 

�شرقة ع�شرة اآلف علبة كافيار من اأحد خمازن 

حيفا

الببوثببيببقببة  هبببذه  عببلببى  راز،  اآدم  املبببببوؤرخ  وعبببر 

البببنبببادرة �شمن درا�ببشببتببه اجلببديببدة البب�ببشببادرة يف 

كتاب بعنوان: “�شلب املمتلكات العربية يف حرب 

التاريخية  ال�شوؤون  مرا�شل  وفق  ال�شتقالل”، 

يف �شحيفة “هارت�س” العرية، عوفر اأديرت

ونوه املوؤرخ اإىل اأن عملية جمع اأعمال ال�شلب 

ومن  ال�شبع  بئر  اإىل  طببريببة  مببن  فل�شطن  يف 

يافا اإىل القد�س عر �شرقة امل�شاجد والكنائ�س 

والقرى املنت�شرة بطول وعر�س البالد يف كتاب 

واحد م�شاألة ح�شا�شة و�شعبة

وقال راز يف حديث لب»هاآرت�س«: على غرار بن 

الإ�شرائيلين،  من  وا�شعة  اأو�شاطا  اأن  غوريون 

رجببال  وعلمانين  متدينن  ومببدنببيببن  جببنببودا 

ون�شاء كبارا و�شغارا،

وبببحبب�ببشببب الببكببتبباب الإ�ببشببرائببيببلببي، �بببشبببارك يف 

عمليات ال�شلب والنهب التي انت�شرت كالنار يف 

اله�شيم.

التفا�صيل �ص »10«

 كتاب »إسرائيلي« يكشف عمليات السرقة والنهب التي تمت 
بحق ممتلكات الفلسطينيين

 »عين« أدهم الشاعر.. شاهد 
وضحية لوحشية االحتالل

االنباط - وكاالت

مل يكن يف اأ�شواأ كوابي�س ال�شاب اأدهم اأنور 

نهاية  يف  رفاقه  مع  �شمر  جل�شة  اأن  ال�شاعر 

عينيه،  اإحبببدى  �شتكلفه  �ببشبباق،  عمل  اأ�ببشبببببوع 

اأن  و�شيم�شي بقية حياته بعن واحدة، بعد 

فقاأ الحتالل الإ�شرائيلي اأختها

مبب�ببشبباء اخلببمببيبب�ببس جببلبب�ببس البب�ببشبباعببر، وهببو 

�شمايل  نابل�س  غربي  �شمال  برقة  بلدة  من 

باأحد  رفبباقببه  مببع  املحتلة،  الغربية  ال�شفة 

ليقطع  املبببجببباورة،  �شب�شطية  بببلببدة  مببقبباهببي 

ويباغت  الت�شلية  حلظات  الحتالل  عليهم 

والغاز  الر�شا�س  من  بوابل  املتواجدين  كل 

املدمع

الذي  فببرج  حممود  الِعيان  �شاهد  ويقول 

�شادف وجوده باملوقع حلظة القتحام، اإنهم 

فوجئوا بدخول ع�شرات اجلنود ب�شكل عنيف 

من بن الأ�شجار، بدون اآليات ع�شكرية

�ببشببرعببوا  و�ببشببولببهببم  “مبجرد  ويبب�ببشببيببف 

وقنابل  واحلببي  املعدين  الر�شا�س  ببباإطببالق 

اأدى  البب�ببشببوت والبببغببباز دون مببببرر، وهبببو مبببا 

حلالة اإرباك بن املتنزهن، وت�شدى ال�شبان 

للجنود وردوا عليهم باحلجارة”

اأ�شيب ال�شاعر الذي كان يجل�س يف املقهى 

بببعببيببار مببعببدين مببغببلببف ببباملببطبباط، ونببقببل اإىل 

م�شت�شفى رفيديا بنابل�س للعالج، ومل تفلح 

اأ�شيبت  الببتببي  ببباإنببقبباذ عينه  الأطببببباء  جببهببود 

ب�شكل مبا�شر، وا�شطروا ل�شتئ�شالها

التفا�صيل �ص »9«

حماد: حريصون على اتخاذ القرارات التي 
تحقق مصلحة الوطن والمواطن

رضاييف :لدينا رغبة اكيدة لتطوير 
عالقات االقتصادية

 وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين 
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

االنباط- عمان

 تبببراأ�بببس وزيببببر الببداخببلببيببة �ببشببالمببة حببمبباد، 

اجتماعا يف مبنى الوزارة اام�شليوم الثنن، 

لببلببجببنببة تببنببظببيببم ومببتببابببعببة �ببببشببببوؤون احلببببدود 

الإدارة  وزراء  الجتماع  وح�شر  واملببطببارات. 

وال�شياحة  امل�شري،  وليد  املهند�س  املحلية 

والآثببببببار جمببد �ببشببويببكببة، والأ�بببشبببغبببال الببعببامببة 

والدولة  العمو�س،  فالح  املهند�س  والإ�شكان 

لبب�ببشببوؤون رئببا�ببشببة الببببببوزراء �ببشببامببي الببببببداوود، 

والببببدولببببة لببب�بببشبببوؤون الإعبببببببالم اأجمبببببد عبببودة 

الع�شايلة، والنقل خالد �شيف، واأمن عمان 

الأمببن  ومبببدراء  ال�شواربة،  يو�شف  املهند�س 

العام اللواء الركن ح�شن احلوامتة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

را�شم  عمان   يف  الذربيجاين  ال�شفري  قببال 

انببدلببعببت على  الببتببي  ر�ببشببايببيببف ان ال�ببشببتببببباكببات 

خببببط اجلبببببببهبببة بببببن اذربببببيببببجببببان وارمبببيبببنبببيبببا يف 

جاءت  املا�شي  ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شابع 

عبببلبببى اثببببر اإطببببببالق اجلبببيببب�بببس الرمبببيبببنبببي البببنبببار 

اذربيجانية  بكثافة على مواقع �شكنية يف قرى 

دمببارا  واحلببق  املدنين  بببن  خ�شائر  اوقببع  ممببا 

كبببببببريا بببالببنببيببة الببتببحببتببيببة املبببدنبببيبببة بببحبب�ببشببب مببا 

وا�شاف   . الذربيجانية  الببدفبباع  وزارة  اوردتببه 

�شباح  عقده  �شحفي  موؤمتر  خببالل  ر�شاييف 

امببب�بببس  الثبببنبببن يف مببقببر الببب�بببشبببفبببارة لببلببحببديببث 

اذربيجان  بن  الدائرة  احلرب  تداعيات  حول 

وارمينيا.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 وجبببه وزيببببر الببربببيببة والببتببعببلببيببم الببدكببتببور 

تببيبب�ببشببري الببنببعببيببمببي، ر�بببشبببالبببة هبببنببباأ فببيببهببا املببعببلببم 

الببعبباملببي  بببالببيببوم  الحببتببفببال  الردين مبببنببا�ببشبببببة 

�شهر  مببن  اخلببامبب�ببس  يف  يبب�ببشببادف  الببذي  للمعلم 

ت�شرين الول من كل عام.

وتاأكيدا  للمعلم  تقديرا  الحببتببفببال  ويبباأتببي 

الببتببعببلببيببمببيببة  الببعببمببلببيببة  يف  الببرئببيبب�ببس  دوره  عببلببى 

الر�شالة  ب�شمو  واعببرافبباً  البناء،  دفببة  وقببيببادة 

الببتببي يبببوؤديبببهبببا، وعبببرفبببانببباً بببجببهببوده، وتببكببرميبباً 

لببعببطببائببه، واإميببببانبببباً ببباأهببمببيببة مببكببانببتببه يف نببقببل 

يببكببون  اأن  عببلببى  الببطببلبببببة، وحببر�ببشببه  اإىل  الببعببلببم 

النه�شة  لأدوات  وممتلكاً  واعياً  امل�شتقبل  جيل 

والتميز.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

“النباط” اأن  لببب  مببوثببوقببة  مبب�ببشببادر  اأكببببدت 

مبنى  موظفي  من  عددا  طال  كورونا  فايرو�س 

ال�شحة٠  وزارة 

متركزت  الإ�شابات  اأن  اىل  امل�شادر  وا�شارت 

ببببن مببوظببفببي البببطببباببببق الر�ببببشببببي والببطببابببقببن 

. والثامن  اخلام�س 

اأن وزارة ال�شحة تتكتم  امل�شادر اىل  وا�شارت 

على الإ�شابات وتقوم باخفائها وعدم م�شارحة 

البببببراأي البببعبببام ومبببراجبببعبببي الببببببوزارة . مببو�ببشببحببة 

الببوقببائببيببة  الإجبببببببببراءات  تببتببخببذ  البببببببوزارة مل  ان 

املوظفن  الوزارة حلماية  يف  واملنا�شبة  املطلوبة 

. واملراجعن 

الثبببنبببن،  امببب�بببس  البب�ببشببحببة،  وزارة  واأعبببلبببنبببت   

9 حببببببالت وفبببببباة جببببديببببدة ببببفبببريو�بببس  تبب�ببشببجببيببل 

الوفيات  عدد  اإجمايل  لريتفع  امل�شتجد،  كورونا 

اإىل  اململكة  بالفريو�س يف  الإ�شابة  الناجمة عن 

11٠ حالت.

الإعالمي  املوجز  ح�شب  الببوزارة  اأعلنت  كما 

ال�شحة،  ووزارة  الببببوزراء  رئببا�ببشببة  عببن  البب�ببشببادر 

بببالببفببريو�ببس،  جبببديبببدة  اإ�بببشببباببببة   1824 تبب�ببشببجببيببل 

الإجببمببايل  الببعببدد  لببريتببفببع  حمببلببيببة،   1823 منها 

.17464 اإىل  لالإ�شابات 

وتبببوّزعبببت احلببببالت املببحببلببيببة اجلببديببدة عببلببى؛ 

حمافظة  يف  حببالببة   125 عببّمببان،  يف  حببالببة   1188

 7٠ 119 حببالببة يف حمببافببظببة عببجببلببون،  البببزرقببباء، 

65 حالة يف حمافظة  حالة يف حمافظة جر�س، 

11 حالة  اإرببببد  89 حببالببة يف حمببافببظببة  البببببلببقبباء، 

 53 65 حالة يف حمافظة ماأدبا،  منها يف الرمثا، 

21 حالة يف حمافظة  حالة يف حمافظة الكرك، 

 11 الببطببفببيببلببة،  11 حببالببة يف حمببافببظببة  الببعببقبببببة، 

حالة يف حمافظة املفرق، و6 حالت يف حمافظة 

البرا. معان منها حالة يف 

ل�شائق  خببارجببّيببة،  واحبببدة  حببالببة  �شجلت  كما 

العمري. اأردين قادم من مركز حدود  �شاحنة 

�شفاء،  حالة   52 ت�شجيل  اإىل  املببوجببز  واأ�ببشببار 

و35  حمزة،  الأمري  م�شت�شفى  يف  حالة   13 منها 

ببة بببعببزل املبب�ببشببابببن يف  حببالببة يف املببنببطببقببة اخلببا�ببشّ

ة  امل�شت�شفيات اخلا�شّ املّيت، و4 حالت يف  البحر 

املعتمدة.

فببحبب�ببشبباً   2٠٠34 اإجببببببراء  اإىل  املبببوجبببز  ولبببفبببت 

خمرّياً.

التفا�صيل �ص »3«

 الرزاز يترأس اجتماعا لخلية أزمة كورونا 
في رئاسة الوزراء

رئيس مجلس األعيان والسفير السعودي 
يبحثان تعزيز العالقات بين البلدين

االنباط- عمان

 بببحببث رئببيبب�ببس جمببلبب�ببس الأعبببيبببان في�شل 

الفايز خالل لقائه يف مكتبه ام�س الثنن، 

بندر  بببن  نببايببف  بببعببمببان  البب�ببشببعببودي  ال�شفري 

يف  ال�شعودية  الأردنية  العالقات  ال�شديري، 

خمتلف املجالت و�شبل تعزيزها وتطويرها.

وعر رئي�س جمل�س الأعيان عن اعتزازه 

اإليه  و�شلت  الذي  الرفيع  بامل�شتوى  الكبري 

هذه العالقات التاريخية واملتجذرة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 تبببراأ�بببس رئببيبب�ببس الببببببوزراء الببدكببتببور عمر 

الببببببرزاز اجببتببمبباعببا خلببلببيببة اأزمبببببة كبببورونبببا يف 

اآخببر  لبحث  الثببنببن،  ام�س  الببببوزراء  رئا�شة 

مبب�ببشببتببجببدات احلبببالبببة الببوبببائببيببة يف املببمببلببكببة 

وكيفية التعامل معها.

واأكد رئي�س الوزراء خالل الجتماع الذي 

امل�شوؤولن  وكبار  البببوزراء  من  عببدد  ح�شره 

املدنين والع�شكرين.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الملكة للمعلمين: تحملون أحالم 
األطفال والشباب بين أيديكم

وزير الخارجية يجري مباحثات مع 
نظيره الهندي

 وزير الداخلية يوجه الحكام اإلداريين 
باإلشراف على المناطق المعزولة 

 العمل: إعادة كل أردني فقد عمله
 في مصانع األلبسة

 النقل: 4367 أسرة مستفيدة من الدعم التكميلي

 الزرقاء: 16 مخالفة لمواطنين ومنشآت 
تجارية لعدم االلتزام بأمر الدفاع 11

االنباط-عمان

ه���ن���اأت ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل 

امل��ع��ل��م��ن ع���ر ت���وي���رت وذل�����ك مب��ن��ا���س��ب��ة 

العاملي. يومهم 

ر�سالة  حملة  اإىل   “ جالتها  وق��ال��ت 

ط��اب��ه��م  ي��ع��ل��م��ون  م����ن  اإىل  االأن����ب����ي����اء، 

اأطفالنا  اأحام  ويحملون  واملحبة،  اخلري 

ك���ل م��ع��ل��م  اإىل  اأي���دي���ه���م،  ب���ن  و���س��ب��اب��ن��ا 

ومعلمة، كل عام واأنتم باألف خري”.

وي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل ب��ي��وم امل��ع��ل��م ال��ع��امل��ي 

ت�����س��ري��ن االأول  ���س��ن��وًي��ا يف اخل��ام�����س م��ن 

ومنذ 1994، وذلك لاإ�سادة بدور املعلمن 

حول العامل.

االنباط-عمان

 ا���س��ت��ع��ر���س وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون 

امل��غ��رتب��ن يف ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف االأع��م��ال 

اأمي�����ن ال�����س��ف��دي خ����ال حم����ادث����ات عر 

ال���ه���ات���ف م���ع وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ه��ن��دي 

االثنن،  ام�س  جاي�سانكار،  �سوبرامانيام 

يف  وال�سيما  البلدين  بن  التعاون  تطوير 

مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

واك������د ال������وزي������ران اأه���م���ي���ة ال��ت�����س��ام��ن 

يف ج���ه���ود ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذه اجل��ائ��ح��ة، 

واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات ال��ت��ي 

���س��ه��دت زخ���م���ا وا���س��ح��ا خ����ال ال�����س��ن��وات 

املتعددة  اللقاءات  بعد  وخ�سو�سا  املا�سية، 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  جمعت  التي 

م��ودي  ن��اري��ن��درا  الهندي  ال���وزراء  ورئي�س 

وال���ت���ي ح����ددت م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة لتعزيز 

للم�سي  امل�سرتكة  االإرادة  ظل  يف  التعاون 

قدًما ب�سكل عملي وملمو�س لتحقيق هذا 

التعاون يف خمتلف املجاالت.

وبحث ال�سفدي وجاي�سانكار التطورات 

يف امل��ن��ط��ق��ة واجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل��ت��ج��اوز 

ال��ت��ح��دي��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وت��ك��ري�����س االأم���ن 

التوا�سل  ا�ستمرار  موؤكدين  واال�ستقرار، 

ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت 

والتن�سيق اإزاء التطورات يف املنطقة.

االنباط-عمان

 وج������ه وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ����س���ام���ة 

ح��م��اد احل��ك��ام االإداري����ن ام�����س االإث��ن��ن 

ب���اال����س���راف ع��ل��ى امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ت��ق��رر 

ع���زل���ه���ا وف����ر�����س ح���ظ���ر جت�����ول ف��ي��ه��ا، 

املواطنن  احتياجات  توفر  من  والتاأكد 

اال�سا�سية وفق االآلية املعتمدة.

واأوع����ز ح��م��اد اإىل احل��ك��ام االداري���ن 

مب��ن��ح ت�����س��اري��ح ال��ت��ن��ق��ل ل��ا���س��خ��ا���س 

التحرك  عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين 

اآخ������ر ب�����س��ك��ل م���ي���داين  م����ن م���ك���ان اىل 

ع��ن��د احل���اج���ة ، ول��ل��ح��االت االإن�����س��ان��ي��ة 

والطارئة.

اأن ه��ذا  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  واأ����س���ار وزي���ر 

االج�����راء ي���اأت���ي ب��ه��دف ال��ت�����س��ه��ي��ل على  

، و�سمان  املعزولة  املناطق  املواطنن يف 

ال�سرورية. احتياجاتهم  توفر 

االنباط- عمان

العمل خدمة جديدة على  وزارة  اأطلقت   

“مت  ب��ا���س��م  االإل��ك��رتون��ي��ة  “حماية”  من�سة 

اال�ستغناء عن خدماتي من م�سنع األب�سة يف 

املناطق التنموية والفروع االإنتاجية”.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

حممد ال��زي��ود اإن ه��ذا التوجه ج��اء يف �سوء 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزراء  اجتماع 

والعمل وجمعية م�سدري االألب�سة واملحيكات 

وممثل قطاع ال�سناعات اجللدية واملحيكات 

يف غرفة �سناعة االأردن، واالتفاق مع جمعية 

على  لاإ�سراف  االألب�سة  ومنتجي  م�سدري 

ال��ت��ي جرى  االأردن��ي��ة  العمالة  ت��وزي��ع جميع 

اال�ستغناء عنها يف امل�سانع لتاأمن فر�س عمل 

لهم بح�سب وظيفة العامل االأخ��رية ومكان 

�سكنه.

ودعا الزيود كل عامل/عاملة من اجلن�سية 

االأردنية جرى اال�ستغناء عنه اأو ف�سله اأو ترك 

عمله ب�سبب اإغاق امل�سنع ت�سجيل ا�سمه على 

ليت�سنى  املطلوبة  املعلومات  وتدوين  املن�سة 

للوزارة التعاون مع جمعية م�سدري االألب�سة 

واملحيكات لتاأمن فر�سة عمل له يف القطاع 

ومبهنته ال�سابقة مع مراعاة مكان �سكنه.

االنباط- عمان

اأ����س���رة   4367 اإن  ال��ن��ق��ل  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

���س��ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن ال���دع���م ال��ت��ك��م��ي��ل��ي للنقل 

“تكافل” عن الربع الثالث من العام احلايل 
خال االأ�سبوعن املقبلن، وبقيمة اإجمالية 

ت�سل اإىل نحو 200 األف دينار.

وقالت اأمن عام الوزارة و�سام التهتموين 

االأ�سر  ع��دد  ال���وزارة رفعت  اإن  االثنن،  ام�س 

األف   71 بقيمة  اأ�سرة   1579 بواقع  امل�ستفيدة 

دينار وبواقع 45 دينارا لكل اأ�سرة.

�سلمت  ال���وزارة  اإن  اإىل  التهتموين  ولفتت 

الدعم ل��� 2788 اأ�سرة م�ستفيدة من الدفعتن 

ال���ث���اين حتى  ك���ان���ون  م���ن  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل 

ال��دع��م  م�ستحقي  لنف�س  امل��ا���س��ي  ح���زي���ران 

مببلغ  االأوىل  للدفعة  امل�سجلن  التكميلي 

األ���ف دينار   251 اإىل ح���وايل  اإج��م��ايل و���س��ل 

منا�سفة للدفعتن.

الذي  التكميلي  الدعم  برنامج  اأن  وبينت 

بالتعاون  النقل  وزارة  عليه  وت�سرف  تنفذه 

و���س��ن��دوق  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزارة  م��ع 

تخفف  التي  ال��رام��ج  م��ن  الوطنية،  املعونة 

اأع��ب��اء احل��ي��اة املعي�سية ع��ن االأ���س��ر الفقرية، 

ال��رن��ام��ج  اأن  واأو���س��ح��ت  ن�سبيا.  وال��ف��ق��رية 

يو�سع نطاق احلماية االجتماعية، ويخف�س 

م�����س��ت��وي��ات ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، وي��ب��ن��ي نظام 

لا�ستقرار  و�سامنا  فعاال  اجتماعية  حماية 

لاأ�سر  والنف�سي  واالق��ت�����س��ادي  االجتماعي 

املحتاجة.

واأ�سارت اإىل اأن الرنامج يغطي 25 باملئة 

االأ�سرة ليوزع  ال�سهري لرب  النقل  من كلف 

ب�سكل ربعي.

االنباط- الزرقاء

 ق�����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة ���س��ن��اع��ة وجت�����ارة 

ومت��وي��ن حمافظة ال��زرق��اء ع��م��اد ال��ب��زور ان 

كوادر املديرية حررت خال اليومن املا�سين 

لعدم  ومواطنن  ملن�ساآت جتارية  16 خمالفة 

التقيد ب��اأم��ر ال��دف��اع رق��م 11 و���س��رط اإع��ان 

االأ�سعار.

واأو�����س����ح ال���ب���زور ان ع�����س��ر خم��ال��ف��ات مت 

ومواطنن  جت��اري��ة  من�ساآت  بحق  حت��ري��ره��ا 

لعدم التقيد باأمر الدفاع رقم 11 من حيث عدم 

ارت���داء الكمامات وال��ق��ف��ازات وع��دم احلفاظ 

على م�سافة االأمان والتباعد اجل�سدي، فيما 

مت حترير �ست خمالفات اأخرى بحق من�ساآت 

ب�سرط  التقيد  ع��دم  ب�سبب  متنوعة  جت��اري��ة 

اأ�سعار املواد املباعة وفقا لقانون وزارة  اإعان 

ال�سناعة والتجارة والتموين. واأكد ان كوادر 

املديرية بالزرقاء تكثف من حماتها الرقابية 

املختلفة  التجارية  املن�ساآت  على  والتفتي�سية 

ملنع  الرامية  الدفاع  باأوامر  االلتزام  ل�سمان 

ن�سر عدوى فريو�س كورونا حفاظاً على �سحة 

و�سامة املواطنن.

االنباط-عمان

اجتماعا  الرزاز  الدكتور عمر  الوزراء  رئي�س  تراأ�س   

االثنن،  ام�س  ال���وزراء  رئا�سة  يف  ك��ورون��ا  اأزم���ة  خللية 

اململكة  ال��وب��ائ��ي��ة يف  م�����س��ت��ج��دات احل��ال��ة  اآخ����ر  ل��ب��ح��ث 

التعامل معها. وكيفية 

ال��ذي ح�سره  االجتماع  خ��ال  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 

عدد من الوزراء وكبار امل�سوؤولن املدنين والع�سكرين، 

االإ���س��اب��ات  ارت��ف��اع  م��ن  للحد  اجل��ه��ود  اأه��م��ي��ة موا�سلة 

املنحنى  وت�سطيح  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  املحلية 

املجتمعي  االنت�سار  مرحلة  ظل  يف  خ�سو�سا  الوبائي، 

للوباء.

ت�����س��دي��د االإج��������راءات  اإىل �����س����رورة  ال�������رزاز  ول���ف���ت 

والقطاعات  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سات  جميع  على 

الدفاع  باأوامر  االلتزام  من  للتاأكد  واملن�ساآت  واالأ�سواق 

الكمامات  بارتداء  العامة  وال�سامة  ال�سحة  و�سروط 

اإقامة  وع��دم  املعقمات  وا�ستخدام  اجل�سدي  والتباعد 

20 �سخ�سا. التجمعات الأكرث من 

وناق�س االجتماع اخلطوات الكفيلة باحلد من تزايد 

عدد االإ�سابات املحلية بالفريو�س وال�سيطرة عليه، كما 

طرحت جمموعة من ال�سيناريوهات املتوقعة لل�سيطرة 

على انت�سار الوباء.

اململكة  يف  ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  ق���درة  اأي�����س��ا  ناق�س  كما 

ال�����س��ب��ل املمكنة  ل��ت��وف��ري ك���ل  ال���ع���ام واخل���ا����س  ب�����س��ق��ي��ه 

للمواطنن  الازمة  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  ملوا�سلة 

واحلفاظ على �سامتهم.

االنباط- عّمان

في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث   

ال���ف���اي���ز خ����ال ل��ق��ائ��ه يف م��ك��ت��ب��ه ام�����س 

نايف  بعمان  ال�سعودي  ال�سفري  االثنن، 

االأردن��ي��ة  العاقات  ال�سديري،  بندر  ب��ن 

ال�����س��ع��ودي��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت و���س��ب��ل 

وتطويرها. تعزيزها 

وع����ر رئ���ي�������س جم��ل�����س االأع����ي����ان ع��ن 

ال��ذي  الرفيع  بامل�ستوى  الكبري  اع��ت��زازه 

التاريخية  ال��ع��اق��ات  ه��ذه  اإل��ي��ه  و���س��ل��ت 

تطويرها  على  يحر�س  التي  وامل��ت��ج��ذرة 

امللك  ج��ال��ة  ب��ا���س��ت��م��رار  عليها  وال��ب��ن��اء 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ����وه خ���ادم احل��رم��ن 

ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز.

وق���ال ال��ف��اي��ز اإن ال��ع��اق��ات االأردن���ي���ة 

ال�����س��ع��ودي��ة را���س��خ��ة وم��ت��ي��ن��ة ع��ل��ى اأ���س�����س 

تعزز  ال��ذي  املتبادل  االح���رتام  من  ثابتة 

ع����ر ال���ع���ق���ود امل���ا����س���ي���ة، وق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

ثوابت  م��ن  انطاقا  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 

وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ت���ع���زز م��ف��ه��وم االأم����ن 

امل�سرتكة. وامل�سالح  امل�سرتك 

وهناأ ال�سديري الفايز مبنا�سبة �سدور 

رئي�سا  بتعيينه  ال�سامية  امللكية  االإرادة 

العاقات  متانة  واأك���د  االأع��ي��ان.  ملجل�س 

بن البلدين ال�سقيقن وامل�ستوى الرفيع 

امل��ج��االت،  خمتلف  يف  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي 

ق��ائ��م��ة على  ع���اق���ات  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��ريا 

ي��خ��دم م�سالح  امل��ت��ب��ادل ومب���ا  االح����رتام 

ال�سقيقن. وال�سعبن  البلدين 

االنباط-عمان

ق��������ال ال�����ن�����اط�����ق االع�������ام�������ي ب���ا����س���م 

ورد  ب���اغ���اً  ان  ال���ع���ام  االم�����ن  م���دي���ري���ة 

�سخ�سن  م��ن  ارب���د  جنائي  بحث  لق�سم 

بتعر�سهما  ال�سركات  اح��دى  يف  يعمان 

التي  لل�سركة  ت��ع��ود  دي��ن��ار   4000 ل�سلب 

اال�سخا�س  احد  قام  ان  بعد  بها  يعمان 

ناري  �ساح  وا�سهار  طريقهما  باعرتا�س 

وت��ه��دي��ده��م��ا ب��ه واط����اق ع��ي��ارات ن��اري��ة 

بالهواء واأخذ املبلغ والفرار من املكان.

وا���س��اف ال��ن��اط��ق االع��ام��ي ان��ه ومن 

خ����ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وج���م���ع امل��ع��ل��وم��ات 

افتعال  ادلة حول  املحققن  لدى  توفرت 

واختاق تلك احلادثة من قبل امل�ستكن 

ب����اال�����س����رتاك م����ع ���س��خ�����س ث���ال���ث ح��ي��ث 

بافتعال  واعرتفا  معهما  التحقيق  جرى 

باالتفاق مع  املايل  املبلغ  احلادثة ل�سرقة 

القب�س عليه و�سبط  لقي 
ُ
اأ �سخ�س ثالث 

ب��ح��وزت��ه امل��ب��ل��غ امل����ايل ك���ام���ًا وال�����س��اح 

زال��ت  وم��ا  امل�ستخدم يف احل��ادث��ة  ال��ن��اري 

جارية. التحقيقات 

االنباط- عّمان

 تبداأ الهيئة امل�ستقلة لانتخاب، اليوم 

طلبات  با�ستقبال  اأي���ام،   3 ومل��دة  الثاثاء 

ال���رت����س���ح الن���ت���خ���اب���ات جم��ل�����س ال���ن���واب 

العا�سر  يف  اإج��راوؤه��ا  املُ��ق��رر  ع�سر  التا�سع 

من �سهر ت�سرين الثاين املُقبل.

ودع���������ت ال����ه����ي����ئ����ة، ام�����������س االث�����ن�����ن، 

املتقدمن بطلبات الرت�سح لعدم التزاحم 

واالك��ت��ظ��اظ اأم���ام اأم��اك��ن ت��ق��دمي طلبات 

الرت�سح، متا�سًيا مع التعليمات التنفيذية 

تتعلق  التي  بالرت�سح  واخل��ا���س��ة  املعدلة 

ملنع  ال���رت����س���ح  م��رح��ل��ة  واإدارة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

الرت�سح  لطلبات  املتقدمن  بن  التزاحم 

م�سرية  امل��واط��ن��ن،  �سامة  على  حفاظا 

للقائمة  املت�سل�سل  الرقم  حتديد  اأن  اإىل 

القوائم  بن  القرعة  خال  من  �سيجري 

يوم  للرت�سح  االأخ��ري  اليوم  يف  املرت�سحة 

اخلمي�س املُقبل.

ون�����������س�����رت ال����ه����ي����ئ����ة ع����ل����ى م���وق���ع���ه���ا 

الرت�سح  مناذج  االأح��د،  اأم�س  االإلكرتوين 

 ،2020 ال��ن��ي��اب��ي��ة  ب��االن��ت��خ��اب��ات  اخل��ا���س��ة 

واجل�����داول ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ن��اخ��ب��ن، ال��ب��ال��غ 

عددهم 4647835 ناخبة وناخًبا.

وبح�سب املادة 10 من قانون االنتخاب، 

جمل�س  لع�سوية  يرت�سح  فيمن  ُي�سرتط 

�سنوات   10 منُذ  اأردن��ًي��ا  يكون  اأن  ال��ن��واب، 

على االأقل، واأن يكون اأمت 30 �سنة �سم�سية 

واأال يكون  االق�����رتاع،  ي���وم  ع��م��ره يف  م��ن 

ي�ستعد  ومل  ب���االإف���ا����س  ع��ل��ي��ه  حم��ك��وًم��ا 

اعتباره قانونًيا.

��ا اأال ي��ك��ون حم��ج��وًرا  وُي�����س��رتط اأي�����سً

يكون  واأال  عنه،  احلجر  يرفع  ومل  عليه 

على  تزيد  م��دة  بال�سجن  عليه  حمكوًما 

ومل  �سيا�سية  غ��ري  بجرمية  واح���دة  �سنة 

اأو معتوًها،  واأال يكون جمنوًنا  يعف عنه، 

وال يكون من اأقارب امللك يف الدرجة التي 

تعن بقانون خا�س.

ُي�����س��رتط اأال ي��ك��ون م��ت��ع��اق��ًدا مع  ك��م��ا 

العامة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومة 

اأو ال�سركات التي متلكها اأو ت�سيطر عليها 

عامة  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأي  اأو  احل��ك��وم��ة 

التعاقد بطريقة مبا�سرة  اأكان هذا  �سواء 

اأو غ��ري م��ب��ا���س��رة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م��ا ك���ان من 

عقود ا�ستئجار االأرا�سي واالأماك، ومن 

كان م�ساهًما يف �سركة اأع�ساوؤها اأكرث من 

10 اأ�سخا�س.

11 م����ن ق���ان���ون  امل��������ادة  ت���ن�������س  ف���ي���م���ا 

اال�ستقالة  تقدمي  وج��وب  على  االنتخاب 

قبل 60 يوماً على االأقل من املوعد املحدد 

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

واملوؤ�س�سات  احلكومية  والدوائر  الوزارات 

وموظفي  وال��ع��ام��ة،  الر�سمية  والهيئات 

والدولية،  واالإقليمية  العربية  الهيئات 

واأم����ن ع��م��ان واأع�����س��اء جمل�س االأم��ان��ة 

املحافظات  جمال�س  وروؤ�ساء  وموظفيها، 

والبلدية واملحلية واأع�سائها وموظفيها.

كل  على  القانون  من   12 امل��ادة  وتن�س 

جمل�س  لع�سوية  ب��ال��رت���س��ح  ي��رغ��ب  م��ن 

النواب اأن يكون م�سجًا يف اأحد اجلداول 

 500 مبلغ  يدفع  واأن  للناخبن،  النهائية 

اإي��رادا  يقيد  لا�سرتداد  قابل  غري  دينار 

مبلغ  دف��ع  القائمة  تلتزم  فيما  للخزينة، 

ل��ال��ت��زام ب��االأح��ك��ام  2000 دي��ن��ار ت��اأم��ي��ن��اً 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دع��اي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، وي��ك��ون 

ل��ا���س��رتداد يف حال  امل��دف��وع ق��اب��ًا  املبلغ 

ع���دم خمالفة  اأو  ال��رت���س��ح  ط��ل��ب  رف�����س 

الأي  ي��ج��وز  وال  االأح���ك���ام،  لتلك  ال��ق��ائ��م��ة 

نف�سه لع�سوية جمل�س  اأن ير�سح  �سخ�س 

ان��ت��خ��اب��ي��ة واح����دة  دائ�����رة  اإال يف  ال���ن���واب 

وقائمة واحدة، وفًقا للمادة 13 من قانون 

االنتخاب.

وتن�س املادة 15 من قانون االنتخاب اأن 

يقدم طلب الرت�سح يف اأية دائرة انتخابية 

جميع  ب��ح�����س��ور  االن���ت���خ���اب  رئ��ي�����س  اإىل 

على  واح���دة  دفعة  القائمة  يف  املر�سحن 

ذكر  م��ع  املجل�س  يعتمده  ال��ذي  ال��ن��م��وذج 

�سمنها  �سيرت�سحون  التي  القائمة  ا�سم 

واأ����س���م���اء اأع�����س��ائ��ه��ا ورم����زه����ا وم��ف��و���س 

ال��ق��ائ��م��ة، م��رف��ق��ن ال���وث���ائ���ق ال��ث��ب��وت��ي��ة 

و�سائر البيانات املطلوبة مبقت�سى اأحكام 

ال�سادرة  التنفيذية  والتعليمات  القانون 

مب��ق��ت�����س��اه، وي��ع��ط��ى امل��ر���س��ح��ون اإ���س��ع��اًرا 

بذلك.

وي��ح��ق ا���س��ت��خ��دام ا���س��م ال��ق��ائ��م��ة ذات��ه��ا 

ورمزها يف اأية دائرة انتخابية اأخرى بناًء 

على اتفاق م�سبق بن القوائم يودع لّدى 

ال��ه��ي��ئ��ة، وي��ج��ب االإ����س���ارة خ��ال العملية 

بطلب  ال����واردة  القائمة  اإىل  االنتخابية 

الرت�سح املقدم وفق اأحكام املادة با�ستعمال 

ا�سم القائمة ورمزها.

طلبات  اإح��ال��ة  االن��ت��خ��اب  رئي�س  وعلى 

بها  املرفقة  والبيانات  والوثائق  الرت�سح 

التي  وبالو�سيلة  بيوم،  يوًما  املجل�س  اإىل 

حتددها التعليمات التنفيذية.

الطلب  بقبول  ق��راره  املجل�س  وي�سدر 

ا�سم  رف�س  اأو  قبول  اأو  ك��ام��ًا  رف�سه  اأو 

املذكورين  الرت�سح  طالبي  م��ن  اأك���رث  اأو 

يف القائمة الواردة بطلب الرت�سح اأو ا�سم 

7 اأيام من اليوم  القائمة اأو رمزها خال 

التايل لتاريخ ت�سلمه الطلب.

اأما اإذا قرر املجل�س رف�س طلب الرت�سح 

الرف�س،  اأ�سباب  بيان  فعليه  �سبب،  الأي 

وعلى الرئي�س اأو من يفو�سه تبليغ طالب 

التي  بالطريقة  الرف�س  بقرار  الرت�سح 

حتددها التعليمات التنفيذية.

م��ن  والأي  ال���ق���ائ���م���ة  مل���ف���و����س  وي���ح���ق 

ط��ال��ب��ي ال��رت���س��ح ال����واردي����ن يف ال��ق��ائ��م��ة 

ل����دى حمكمة  ال���رف�������س  ب���ق���رار  ال��ط��ع��ن 

االنتخابية  الدائرة  تقع  التي  اال�ستئناف 

�سمن اخت�سا�سها خال 3 اأيام من اليوم 

ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ال��ت��ب��ل��ي��غ م��رف��ق��اً الطعن 

املحكمة  وعلى  وحم��ددة،  وا�سحة  ببينات 

اأي��ام من   3 الف�سل يف ه��ذا الطعن خ��ال 

اليوم التايل لتاريخ تقدمي الطعن لديها، 

الطعن قطعًيا،  ب�ساأن هذا  قرارها  ويكون 

ويجري تبليغه اإىل الرئي�س فور �سدوره.

ت�سجل  القانون،  16 من  املادة  وبح�سب 

ال��ه��ي��ئ��ة ط���ل���ب���ات ال���رت����س���ح ال���ت���ي ج���رى 

ق��رار  ���س��در  ال��ت��ي  اأو  املجل�س  م��ن  قبولها 

من حمكمة اال�ستئناف بقبولها يف �سجل 

خا�س لكل دائرة انتخابية على حدة وفَقا 

ل��ت��اري��خ ت��ق��دمي ك��ل م��ن��ه��ا ووق���ت���ه، وع��ل��ى 

ال��ق��وائ��م  ب��اأ���س��م��اء  ق��ائ��م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة تنظيم 

االنتخابية  ل��ل��دائ��رة  املر�سحن  واأ���س��م��اء 

على اأ�سا�س ذلك ال�سجل.

ال��ازم��ة  االإج�����راءات  الرئي�س  ويتخذ 

املر�سحن  واأ�سماء  القوائم  اأ�سماء  لعر�س 

قبول  ج��رى  ال��ذي��ن  االنتخابية  ل��ل��دوائ��ر 

للهيئة  االإلكرتوين  املوقع  على  طلباتهم 

���س��ح��ي��ف��ت��ن  ويف  امل���ح���اف���ظ���ة  م���رك���ز  ويف 

اأخ���رى  و�سيلة  واأي����ة  يوميتن  حمليتن 

يراها منا�سبة.

ولكل ناخب حق الطعن يف قرار املجل�س 

بقبول طلب تر�سح اأية قائمة اأو قبول اأي 

ال��واردة  القائمة  يف  املر�سحن  اأ�سماء  من 

يف ط��ل��ب ال��رت���س��ح ب��دائ��رت��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة 

لدى حمكمة اال�ستئناف املخت�سة.

اليوم  اأي��ام من   3 ويقدم الطعن خال 

ال���ت���ايل ل��ت��اري��خ ع���ر����س ق���وائ���م واأ���س��م��اء 

ببينات  مرفقاً  يكون  اأن  على  املر�سحن، 

الف�سل  املحكمة  وعلى  وا�سحة وحم��ددة، 

التايل  اليوم  اأي��ام من   3 يف الطعن خال 

ل��ت��اري��خ ت��ق��دمي��ه اإل��ي��ه��ا، وي��ك��ون ق��راره��ا 

ب�ساأنه قطعيا ويجري تبليغه اإىل الرئي�س 

فور �سدوره.

وع���ل���ى امل���ج���ل�������س ات����خ����اذ االإج����������راءات 

ال�����ازم�����ة ل���ع���ر����س ال����ت����ع����دي����ات ال���ت���ي 

املر�سحن  واأ���س��م��اء  ق��وائ��م  ع��ل��ى  اأدخ���ل���ت 

مب���وج���ب ق������رارات حم���اك���م اال���س��ت��ئ��ن��اف، 

وعر�سها، وتعد القوائم واالأ�سماء نهائية 

للمر�سحن لانتخابات النيابية.

 الرزاز يترأس اجتماعا لخلية أزمة كورونا في رئاسة الوزراء

رئيس مجلس األعيان والسفير السعودي يبحثان تعزيز العالقات بين البلدين

القبض على 3 اشخاص افتعلوا قضية سلب لسرقة 4 االف دينار

البدء باستقبال طلبات الترشح النتخابات مجلس النواب الـ19 اليوم
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االنباط- عّمان

 اأوعز مدير الأمن العام اللواء الركن ح�سني 

الفوري  بالعمل  للعمليات  للم�ساعد  احلوامتة 

على ت�سكيل فرق تفتي�سية على خمتلف املن�ساآت 

الدفاع  اأوام��ر  ل�سمان تطبيق  العامة  والأماكن 

املعنية باحلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني.

�ست�سم  العام،  الأم��ن  ملديرية  بيان  وبح�سب 

كافة  ال��ع��ام  الأم����ن  ووح����دات  ت�سكيالت  ال��ف��رق 

والعمل على مدار ال�ساعة يف خمتلف حمافظات 

اململكة للتفتي�ش على املن�ساآت واملحال التجارية 

واتخاذ  والتجمعات،  العامة  والأماكن  واملطاعم 

املخالفني  بحق  واحل��ازم��ة  الفورية  الج����راءات 

لأوامر الدفاع واإغالق املن�ساآت املخالفة وحتويل 

ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ني ل��ل��ق�����س��اء. ودع�����ا احل���وامت���ة 

اجل��م��ي��ع ل��الل��ت��زام مب��ا ���س��در م��ن اأوام�����ر دف��اع 

املن�ساآت  وا�سحاب  والآخ��ري��ن،  اأنف�سهم  وحماية 

التجارية على خمتلف انواعها لتباع الجراءات 

ال�����س��ح��ي��ة داخ����ل م��ن�����س��اآت��ه��م و���س��م��ان الل���ت���زام 

بالتباعد وارتداء ادوات ال�سالمة العامة حماية 

املن�ساآت وجتنباً لتخاذ الج��راءات  ملرتادي تلك 

القانونية امل�سددة بحقهم.

االنباط- عمان

 ق����رر رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة ل��ل��م��ح��ام��اة 

ال�سرعية يف دائرة قا�سي الق�ساة الدكتور �سامر 

ال�سرعيني  امل��ح��ام��ني  ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات  ال��ق��ب��ج 

الإبتدائية  ال�سرعية  املحاكم  بوا�سطة  املتدربني 

ال��ك��رك ومعان  يف ق�سبات حم��اف��ظ��ات اجل��ن��وب، 

والطفيلة والعقبة، اعتبارا من 11 ت�سرين الأول 

احلايل.

وق���ال ال��ق��ب��ج ل��وك��ال��ة الن���ب���اء ام�����ش الث��ن��ني، 

ان ه����ذا الج������راء ج����اء ب����دل م���ن احل�����س��ور اىل 

الق�ساة  قا�سي  دائ���رة  يف  امل��رك��زي��ة  اللجنة  مقر 

ال�سرعيني  املحامني  على  للتي�سري  بالعا�سمة، 

وتخفيفا للكلف املالية، اإىل جانب احلفاظ على 

ال�سالمة العامة يف ظل الو�سع الوبائي.

الطلبات  جميع  ي�سمل  الج����راء  اإن  واأ���س��اف 

الأويل  الت�سجيل  من  ابتداء  بالتدريب  اخلا�سة 

لدى اللجنة، بال�سافة اىل طلبات الإذن باملرافعة 

اإىل  مكتب  م��ن  النتقال  وطلبات  املحاكم،  اأم���ام 

اآخر، ملوا�سلة اأعمال التدريب.

الثنني  ي��وم��ي  ان��ه مت تخ�سي�ش  وا���س��ار اىل 

لتقدمي طلبات  ا�سبوع  ك��ل  م��ن  والرب��ع��اء فقط 

اللجنة  مقر  ل��دى  واملرافعة  والتدريب  النتقال 

امل���رك���زي���ة ل��ل��م��ح��ام��اة، وذل������ك ل���غ���اي���ات تنظيم 

الجراءات والعمال لدى حمكمة ا�ستئناف عمان 

ال�سرعية يف مبنى دائرة قا�سي الق�ساة يف عمان.

االنباط-عمان

 دعا ممثل قطاع اللب�سة والحذية والقم�سة 

ا���س��ع��د  الردن  جت������ارة  غ���رف���ة  يف  وامل����ج����وه����رات 

باأمر  ل��الل��ت��زام  بالقطاع  العاملني  ال��ق��وا���س��م��ي، 

املعمول  ال�سحية  وال�سرتاطات   ،11 رقم  الدفاع 

تزايد  التجارية يف ظل  املحال  اب��واب  لفتح  فيها 

ال�سابات املحلية بفريو�ش كورونا.

ام�ش  �سحفي  ت�سريح  يف  القوا�سمي،  وق���ال 

الثنني “ان التزام اجلميع باأمر الدفاع هو حماية 

للعاملني بقطاع الألب�سة والأحذية من ال�سابة 

وجتنب  الأع��م��ال  ل�ستمرار  ا�سافة  بالفريو�ش، 

املخالفات من قبل اجلهات الرقابية”.

و�سدد على �سرورة حتقيق التباعد اجل�سدي 

الألب�سة  قطاع  ومن�ساآت  باملحال  العاملني  ب��ني 

والأح���ذي���ة وارت�����داء ال��ك��م��ام��ات ولب�ش ال��ق��ف��ازات 

مداخل  على  التعقيم  مل�ستلزمات  طاولة  وو�سع 

ال��ق��وا���س��م��ي اىل وج�����ود بع�ش  امل����ح����ال. وا�����س����ار 

قبل  من  “بالتع�سفية”  و�سفها  التي  املمار�سات 

ال���دف���اع،  امل��ع��ن��ي��ة بتطبيق ام����ر  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ف����رق 

داع��ي��ا اىل ت��وح��ي��ده��ا حت��ت م��ظ��ل��ة واح�����دة، وان 

ت��ك��ون ذات ط��اب��ع م��رن يف التعامل م��ع احل��الت 

تتقدم  ان  ب�����س��رورة  ح�سب خ��ط��ورت��ه��ا. وط��ال��ب 

التوعية والتنبيه والنذار على حترير املخالفات 

والأح��ذي��ة  الأل��ب�����س��ة  حم���ال  على  التفتي�ش  عند 

التجارية  القطاعات  حلماية  وذل��ك  والأقم�سة، 

ال�ساغطة  الظروف  واملواطنني ول�سيما يف ظل 

وال�سعوبات التي نعي�سها اليوم.

االنباط-عمان

ام�ش  الأردن���ي���ة،  التعاونية  املوؤ�س�سة  با�سرت   

الثنني، بيع بذار القمح وال�سعري للمزارعني من 

خالل حمطات بيع البذار التابعة لها يف اأقاليم 

اجلنوب والو�سط وال�سمال، وباأ�سعار مدعومة.

حممود  املهند�ش  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 

القمح  ب��ذار  من  كبرية  كميات  توفر  اجلمعاين، 

حتديد  اإىل  م�سرياً  احل���ايل،  للمو�سم  وال�سعري 

�سعر بيع طن بذار القمح ب� 450 ديناراً، وطن بذار 

ال�سعري ب� 370 ديناراً.

ت�����س��ري��ح��ات �سحافية  اجل��م��ع��اين، يف  وق����ال 

التي  وال�سعري  القمح  ب��ذار  بيع  اأ�سعار  اإن  ام�ش، 

تاأتي  الزراعي احلايل  للمو�سم  اأقرتها احلكومة 

يف �سياق دعمها املتوا�سل للمزارعني يف خمتلف 

اأرا�سيهم  لزراعة  لهم  وت�سجيعاً  اململكة،  مناطق 

مبحا�سيل القمح وال�سعري.

واأو�سح اأن كمية بذار القمح الناجحة خمربياً 

للمو�سم احلايل بلغت 1287 طناً، فيما بلغت كمية 

بذار ال�سعري 2265 طناً، لفتا اإىل توفر خمزون 

ا�سرتاتيجي من بذار القمح وال�سعري.

اأن املوؤ�س�سة التعاونية من  واأ�ساف اجلمعاين 

خالل حمطاتها �ستقوم بتزويد بع�ش مديريات 

الزراعة يف اأقاليم اململكة باحتياجات كل حمافظة 

م���ن ال����ب����ذار؛ وذل�����ك ت�����س��ه��ي��اًل ع��ل��ى امل���زارع���ني 

القاطنني يف اأماكن بعيدٍة.

اإىل  البذار يهدف  اكثار  اأن م�سروع  اإىل  ي�سار 

وت�سجيع  ال��غ��ذائ��ي،  الأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  امل�ساهمة 

اأ�سحاب احليازات ال�سغرية ل�ستغالل اأرا�سيهم؛ 

املنا�سبة،  بالبذار  تاأمينهم وتزويدهم  من خالل 

امل��زروع��ة، وتوفري فر�ش عمل،  وزي��ادة امل�ساحات 

وكذلك امل�ساهمة يف حل م�سكلتي الفقر والبطالة.

النباط- الرمثا

جراحة  �سعبة  اخلا�سة/  اجلراحة  ق�سم  متكن 

الوجه والفكني يف م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ش عبداهلل 

اجل���ام���ع���ي، م���ن اإج�������راء ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة مل��ري�����س��ة 

ب��الأرب��ع��ني م��ن ال��ع��م��ر، ت��ع��اين م��ن خلع متكرر يف 

اجلهتني  من  �سديدة  وتكل�سات  ال�سدغي  املف�سل 

وخلع متكرر يف املف�سل اأثناء احلركة.

واأج��رى العملية فريق طبي باإ�سراف ا�ست�ساري 

اخلطيب  تي�سري  الدكتور  والفكني  الوجه  جراحة 

حيث ا�ستغرقت العملية اربع �ساعات متكن الفريق 

خ��الل��ه��ا م���ن زراع�����ة مف�سل ���س��دغ��ي ���س��ن��اع��ي يف 

اجلهتني بعد ك�سر وازالة املف�سل ال�سدغي املتكل�ش 

واملتاآكل.

امل��ع��ق��دة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ع��ت��رب ه���ذه العملية م��ن 

و�سور  ال�سريري  الفح�ش  اأظ��ه��ر  حيث  وال�سعبة 

ال�سدغي  املف�سل  تاآكل يف  الطبقية وج��ود  ال�سعة 

يوؤدي  املف�سل ما  براأ�ش  �سديدة حميطة  وتكل�سات 

اىل ح��دوث خلع متكرر واللم يف منطقة املف�سل 

ام�ش  اخلطيب  ال��دك��ت��ور  وق���ال  وال��رق��ب��ة.  والأذن 

القدرة  املري�سة متثلت يف عدم  معاناة  اإن  الثنني 

ب��ال��غ��ة يف امل�سغ  ال��ف��م نهائيا و���س��ع��وب��ة  ع��ل��ى ف��ت��ح 

املف�سل  يف  الآلم  ب�سبب  ال��ن��وم  يف  واأ���س��ط��راب��ات 

ال�سدغي من اجلهتني.

واكد ان مثل هذه العمليات الكربى والدقيقة ل 

ميكن اإجراوؤها ال بوجود كوادر موؤهلة وم�ست�سفى 

جمهز ب��اأح��دث ان���واع الأج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية، 

اإج��راء  بعد  ارتياحاً كبرياً  اب��دت  املري�سة  ان  مبينا 

الدكتور  وثمن  لل�سفاء.  حالياً  وتتماثل  العملية 

اخلطيب دور الكادر الطبي الذي �سارك يف العملية؛ 

وهم رئي�ش املقيمني الدكتور حممد تركي اخلطيب 

وال��دك��ت��ور حممد غ���امن وال��دك��ت��ور حممد جمال 

فايز  والدكتور  ال�سرفات  حممد  �سالح  والدكتور 

ال����رداي����دة واأط���ب���اء ال��ت��خ��دي��ر ب��رئ��ا���س��ة ا���س��ت�����س��اري 

ال��ت��خ��دي��ر ال��دك��ت��ور خ��ال��د رداي�����دة وك�����ادره الطبي 

عالونة  ح�سام  وال��دك��ت��ور  حما�سا  هبة  ال��دك��ت��وره 

وبوجود كادر متري�سي مكون من املمر�ش القانوين 

احمد بني حمد واملمر�سة القانونية جناة التميمي 

وفنية التخدير مها م�سعود.من جهته، عرب مدير 

اعتزازه  عن  الغزو  حممد  الدكتور  امل�ست�سفى  ع��ام 

بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للم�ست�سفى.

»كورونا« يضرب وزارة الصحة واالخيرة تتكتم
تسجيل 9 وفيات و1823 إصابة محلية 

الرزاز يؤكد أهمية استكمال مشروع تأهيل بركة البيبسي 
وتحويلها لمتنفس بيئي للمواطنين

 الضمان تلغي مواعيد المؤمن عليهم مع اللجان الطبية لألسبوع الحالي

الغذاء والدواء: بدء توريد مطعوم االنفلونزا الموسمية للسوق المحلي

توقعات بانتاج 27 الف طن زيت زيتون بسعر 80 دينارا للتنكة

االنباط-عمان

طال  كورونا  فايرو�ش  “النباط” اأن  ل�  موثوقة  م�سادر  اأك��دت 

عددا من موظفي مبنى وزارة ال�سحة0 

وا�سارت امل�سادر اىل اأن الإ�سابات متركزت بني موظفي الطابق 

الر�سي والطابقني اخلام�ش والثامن .

وا�سارت امل�سادر اىل اأن وزارة ال�سحة تتكتم على الإ�سابات وتقوم 

باخفائها وعدم م�سارحة الراأي العام ومراجعي الوزارة . مو�سحة 

يف  واملنا�سبة  املطلوبة  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  تتخذ  مل  ال����وزارة  ان 

الوزارة حلماية املوظفني واملراجعني .

وف��اة  ح��الت   9 ت�سجيل  الث��ن��ني،  ام�ش  ال�سحة،  وزارة  واأعلنت   

الوفيات  ع��دد  اإج��م��ايل  لريتفع  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ش  جديدة 

الناجمة عن الإ�سابة بالفريو�ش يف اململكة اإىل 110 حالت.

رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  ح�سب  ال��وزارة  اأعلنت  كما 

بالفريو�ش،  جديدة  اإ�سابة   1824 ت�سجيل  ال�سحة،  ووزارة  ال��وزراء 

منها 1823 حملية، لريتفع العدد الإجمايل لالإ�سابات اإىل 17464.

عّمان،  يف  حالة   1188 على؛  اجلديدة  املحلية  احل��الت  وتوّزعت 

125 حالة يف حمافظة الزرقاء، 119 حالة يف حمافظة عجلون، 70 

حالة يف حمافظة جر�ش، 65 حالة يف حمافظة البلقاء، 89 حالة يف 

حمافظة اإربد 11 حالة منها يف الرمثا، 65 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

53 حالة يف حمافظة الكرك، 21 حالة يف حمافظة العقبة، 11 حالة 

يف  ح��الت  و6  امل��ف��رق،  11 حالة يف حمافظة  الطفيلة،  يف حمافظة 

حمافظة معان منها حالة يف البرتا.

كما �سجلت حالة واحدة خارجّية، ل�سائق �ساحنة اأردين قادم من 

مركز حدود العمري.

ح��ال��ة يف   13 ���س��ف��اء، منها  ح��ال��ة   52 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

بعزل  ��ة  اخل��ا���سّ امل��ن��ط��ق��ة  يف  ح��ال��ة  و35  ح��م��زة،  الأم����ري  م�ست�سفى 

ة املعتمدة. امل�سابني يف البحر املّيت، و4 حالت يف امل�ست�سفيات اخلا�سّ

ولفت املوجز اإىل اإجراء 20034 فح�ساً خمربّياً، لي�سبح اإجمايل 

عدد الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1311436 

فح�ساً.

اإ�سابة  ح��الت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظ��ّل  ال���وزارة اجلميع يف  ودع��ت 

ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ري ال�سالمة  ب���اأوام���ر  حم��ل��ّي��ة، اإىل الل���ت���زام 

 20 اإقامة التجّمعات لأكرث من  والوقاية، وارتداء الكّمامات، وعدم 

�سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

اآ�سيا  ال��دك��ت��ورة  ال�سحة  وزارة  امل��خ��ت��ربات يف  م��دي��رة  اأك���دت  كما 

العدوان اأن الكتات وامل�سحات امل�ستخدمة يف فحو�سات كورونا �سليمة 

ومل تتعر�ش لأي تلوث مي�ش دقتها.

وبينت مديرة املختربات يف بيان ن�سرته وزارة ال�سحة تعقيبا على 

اأدعى  الأردن��ي��ني،  الوراثيني  املهند�سني  جمعية  لرئي�ش  ت�سريحات 

فيها اأن فحو�سات الوزارة ملوثة بڤريو�ش كورونا وهو �سبب الزيادة 

يف ت�سجيل الإ�سابات، اأن هذا الدعاء غري �سحيح لالأ�سباب التالية:

* لو كانت كتات الفح�ش ملوثة بالڤريو�ش لكانت جميع نتائج 

جترى  التي  الفحو�سات  غالبية  اأن  حني  يف  اإيجابية،  الفحو�سات 

ب�سكل يومي وجتاوزت موؤخرا 20 الف فح�سا نتائجها �سلبية. 

التي  ذات��ه��ا  ل����الأردن  ه��ي  امل����وردة لكتات الفح�ش  * ان اجل��ه��ات 

تتعامل معها وزارة ال�سحة منذ بداية اجلائحة، ولو كان مثل هذا 

بداية  منذ  مرتفعة  ال�سابات  لكانت  امل�سدر  لدى  موجود  التلوث 

�سابقة من  م��راح��ل  ك��ان��ت متدنية يف  الأرق����ام  ب��ان  اجل��ائ��ح��ة، علما 

مواجهة الوباء.

وبخ�سو�ش كيفية اأخذ العينة ممن يتم فح�سهم، اأكدت العدوان 

اأن الأ�سلوب املتبع يتوافق مع الربوتوكولت ال�سحية العاملية لأخذ 

دول  خمتلف  يف  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  بها  تعمل  وال��ت��ي  العينات 

العامل.

وحذرت العدوان من خطورة الت�سكيك ب�سدقية ودقة فحو�سات 

ل��ه��ذه الدع����اءات غري  اإ���س��اب��ة ك��ورون��ا والأث���ر ال�سلبي  الك�سف ع��ن 

املجتمع،  الوباء وحماية �سحة  لأدل��ة على جهود مواجهة  امل�ستندة 

لفتة اإىل اأن الت�سريحات املتداولة تخالف اأمر الدفاع 8.

بها  معمول  طبية  �سالمة  اإج����راءات  هناك  اإن  ال��ع��دوان  وق��ال��ت 

وا�ستخدامها،  وتخزينها  ونقلها  الفحو�سات  كتات  �سالمة  ل�سمان 

واأن الوزارة حتر�ش على ا�سترياد كتات فح�ش الكورونا PCR من 

اأف�سل املزودين عامليا.

االنباط-عمان

اأك��د رئي�ش ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز اأهمية امل�سي قدماً يف   

اإىل  وحتويلها  البيب�سي،  ب��رك��ة  ت��اأه��ي��ل  م�����س��روع  م��راح��ل  ا�ستكمال 

يف  واحلدائق  املتنزهات  اإن�ساء  للمواطنني من خالل  بيئي  متنف�ش 

املنطقة.

وق���ال ال���رزاز خ��الل اجتماعه م��ع اأم���ني ع��م��ان ال��دك��ت��ور يو�سف 

خالد،  يحيى  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  ومدير  ال�سواربة 

متابعتها  �ستوا�سل  احلكومة  اإن  ال���وزراء،  رئا�سة  يف  الثنني،  اليوم 

التي  البيئية  امل�سكلة  بهدف معاجلة  البيب�سي،  بركة  تاأهيل  مل�سروع 

اإ�سكان طالل يف لواء الر�سيفة منذ نحو  يعاين منها اأبناء منطقة 

30 عاماً.

وا�ستمع الرزاز اإىل اإيجاز من اأمني عمان حول املراحل التنفيذية 

للم�سروع الذي تبلغ كلفة تنفيذه 12 مليون دينار.

واأ�سار ال�سواربة اإىل اأن التنفيذ املبا�سر للم�سروع �سيبداأ يف �سهر 

ني�سان من العام املقبل بعد النتهاء من اإعداد الت�ساميم، مبيناً اأن 

امل�سروع يحتاج اإىل عام ون�سف العام لالنتهاء منه.

ولفت اإىل اأن املرحلة الثانية من هذا امل�سروع �ستت�سمن حتويل 

خالل  من  اإيجابية  اإىل  �سلبية  ب��وؤرة  من  بالربكة  املحيطة  املنطقة 

اإن�ساء احلدائق واملتنزهات.

بدروه، اأكد مدير اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يحيى خالد، 

اأهمية معاجلة املياه وال�ستفادة منها يف املنطقة، وحتويلها من حتد 

الأزرق  حممية  غ��رار  على  للمواطنني،  منا�سبة  وبيئات  فر�سة  اإىل 

وغريها من املناطق البيئية التي عملت عليها اجلمعية، مع الإ�سارة 

اإىل التجارب العاملية يف هذا اخل�سو�ش.

اأم��ني  م��ن  اإي��ج��از  اإىل  ال���وزراء  رئي�ش  ا�ستمع  اآخ���ر،  وعلى �سعيد 

عمان حول تطوير منظومة تعليمات ترخي�ش املركبات املعدة لبيع 

الأغذية �سمن حدود اأمانة عمان الكربى ل�سنة 2020.

واأكد رئي�ش الوزراء اأهمية الرتكيز على ت�سغيل ال�سباب وا�ستثمار 

قدراتهم واأفكارهم الريادية يف العديد من املجالت.

�سملت  التعليمات  من  الثانية  املرحلة  اأن  اإىل  ال�سواربة  واأ���س��ار 

الأ�سخا�ش  على  �ستتوزع  الأم��ان��ة،  ح��دود  �سمن  موقعاً   35 حتديد 

امل�ستفيدين من �سندوق املعونة الوطنية والأقل حظاً.

االنابط-عمان

اإل��غ��اء  ع��ن  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت   

من  ب��دءا  الطبية  اللجان  م��ع  عليهم  امل��وؤم��ن  مواعيد  جميع 

ام�ش الثنني وحتى م�ساء اخلمي�ش املقبل بهدف تعقيم املبنى 

خماطر  من  املراجعني  و�سحة  �سالمة  على  حفاظاً  الرئي�ش 

فريو�ش كورونا.

وقالت املوؤ�س�سة يف بيان �سحايف اليوم اإن املوؤمن عليهم ممن 

�ستتوا�سل  الأ�سبوع،  هذا  الطبية  اللجان  مع  مواعيد  لديهم 

الطبية،  اللجان  لتحديد مواعيد جديدة ملقابلة  معهم لحقاً 

املقبل  الأحد  عملها  �ستوا�سل  الطبية  اللجان  اأن  اإىل  م�سرية 

بح�سب املواعيد دون تغيري.

االنباط-عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأعلن   

وال������دواء ال��دك��ت��ور ن����زار م��ه��ي��دات ع���ن ب��دء 

توريد مطعوم الأنفلونزا اإىل ال�سوق املحلي 

و46   ، العام  للقطاع  مطعوم  األ��ف   59 بواقع 

األفا للقطاع اخلا�ش.

�سحايف  بيان  يف  مهيدات  الدكتور  وق��ال 

ن��ق��اب��ة  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  اإن  الث����ن����ني  ام�������ش 

ال�����س��ي��ادل��ة ج����ار ل��ت��ن��ظ��ي��م ت���وري���د امل��ط��ع��وم 

اأن ه���ن���اك ع���ط���اءات  امل���ح���ل���ي، ك��م��ا  ل��ل�����س��وق 

ح��ك��وم��ي��ة ل��ت��وري��د امل��ط��ع��وم ل��ل��ق��ط��اع ال��ع��ام. 

�سهادة  �سابقا  ا�سدرت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سار 

الفحو�سات  اجتيازه  بعد  للمطعوم  ت��داول 

الالزمة.

و�����س����ّدد م���ه���ي���دات ع���ل���ى اأه���م���ي���ة اإع���ط���اء 

امل���ط���ع���وم ل��ك��ب��ار ال�����س��ن وم����ن ُي���ع���ان���ون من 

املزمنة. الأمرا�ش 

االنباط-عمان

ملنتجي  الأردن��ي��ة  اجلمعية  رئي�ش  توقع   

ف��ي��ا���ش  “جوبيا”  ال���زي���ت���ون  وم�������س���دري 

الزيود، ان تبلغ كميات الزيتون لهذا املو�سم 

نحو 180 الف طن، يتم تخليل نحو 40 الف 

طن منها، وع�سر 140 الف طن تنتج كميات 

زيت ترتاوح ما بني 25 اىل 27 الف طن، يف 

نحو  املحلي  ال�ستهالك  كميات  تبلغ  ح��ني 

24 الف طن �سنويا.

ال���زي���ت���ون  م���ع���ا����س���ر  ان  ال�����زي�����ود  وق������ال 

اململكة  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  ع��م��ل��ه��ا يف  ب��ا���س��رت 

الذي  الزراعة  وزارة  لقرار  ا�ستجابة  ام�ش، 

ح��دد م��وع��د ف��ت��ح امل��ع��ا���س��ر، م�����س��ريا اإىل ان 

ال�������وزارة اأك������دت �����س����رورة ال����ت����زام ا���س��ح��اب 

البيئية  ال�سروط  بتطبيق  الزيتون  معا�سر 

الزراعة،  وزارة  ك��وادر  خالل  من  وال�سحية 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات ل��ه��ذا املو�سم 

الزيتون  معا�سر  م�سح  ا�ستمارة  خالل  من 

امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل جل����ان ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

دائ�����رة  يف  امل�������س���ح  ادارة  م����ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

العامة. الح�ساءات 

 16 تبلغ  التي  الزيت  تنكة  ا�سعار  وح��ول 

ان  املتوقع  انه من  الزيود  كيلو غراما، بني 

ترتفع ا�سعار الزيت يف بداية املو�سم اىل ان 

 80 70 اىل  ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  ب��ح��دود  ت�ستقر 

دينارا.

وا�سار الزيود اىل ان املو�سم املا�سي �سهد 

الزيتون  زي��ت  م��ن  ا�ستثنائي  رق��م  ت�سجيل 

الف طن، م�سريا   31 النتاج نحو  بلغ  حيث 

ال��ع��ام  م���ن  ت��ب��ق��ى  ال�����ذي  ال��ف��ائ�����ش  ان  اىل 

300 طن  200 اىل  ب��ني  ي���رتاوح م��ا  امل��ا���س��ي 

زيت.

وبني ان دخول الزيت امل�ستود من �سوريا 

ال�سوق  اغ���راق  يف  �ساهم  الغربية  وال�سفة 

بفعل اغالق  العام  انه توقع هذا  ال  املحلي 

اىل  ا�سافة  كورونا،  جائحة  ب�سبب  احل��دود 

ان  ال�سترياد،  مبنع  الزراعة  وزارة  ق��رارات 

ت�ستقر ال�سعار وتكون مبتناول اجلميع.

وت���ب���ل���غ امل�������س���اح���ات امل�����زروع�����ة ب��اأ���س��ج��ار 

ال��زي��ت��ون يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ح�سب 

التعداد الزراعي الأخري الذي اأجرته دائرة 

األ���ف دومن، كما   560 ال��ع��ام��ة،  الح�����س��اءات 

مليون  5ر10  ال��زي��ت��ون  ا�سجار  اأع���داد  بلغت 

���س��ج��رة، وه���ي ت��ع��ادل ح���وايل 72 ب��امل��ئ��ة من 

امل�����س��اح��ة امل���زروع���ة ب��الأ���س��ج��ار امل��ث��م��رة و20 

باملئة من جممل امل�ساحة املزروعة.

ال����زراع����ة  وزارة  اح���������س����اءات  وب��ح�����س��ب 

ي�����س��اه��م ق���ط���اع ال���زي���ت���ون ب�����س��ك��ل ف���اع���ل يف 

ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي الإج���م���ايل، وجت����اوز حجم 

دينار  مليار  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات 

لأكرث  دخ��ل  م�سدر  توفريه  اإىل  بالإ�سافة 

من ثمانني األف اأ�سرة اأردنية.

وت���ت���وزع زراع�����ة ال���زي���ت���ون ع��ل��ى اأق��ال��ي��م 

املناطق  يف  ترتكز  ولكنها  الثالثة،  اململكة 

ع�سو  الأردن  اأن  كما  اململكة،  من  ال�سمالية 

عاملياً  وي�سنف  العاملي،  الزيتون  جمل�ش  يف 

باأنه عا�سر دولة يف اإنتاج الزيتون.

وي���ق���در م��ع��دل اإن���ت���اج امل��م��ل��ك��ة م���ن ث��م��ار 

الزيتون لل�سنوات اخلم�ش الأخرية بحوايل 

 20 حتويل  ع��ادة  يتم  �سنوياً  ط��ن  األ��ف   150

للمعا�سر،  باملئة  و80  للتخليل،  منها  باملئة 

الف   22 ال��زي��ت ح���وايل  اإن��ت��اج  ويبلغ م��ع��دل 

 2000 ع��ام  منذ  الأردن  وو�سل  �سنوياً،  طن 

اىل الك��ت��ف��اء ال���ذات���ي وت�����س��دي��ر ج���زء من 

النتاج اإىل دول العامل.

امل��واط��ن من  ا���س��ت��ه��الك  متو�سط  وي��ب��ل��غ 

الأردن  ويعترب  �سنوياً،  كغم   4 الزيتون  زيت 

يف  الزيتون  لزراعة  الطبيعية  املواطن  اأحد 

ذلك  على  وي��دل  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 

��رة يف مناطق  اأ���س��ج��ار ال��زي��ت��ون املُ��ع��مِّ وج���ود 

 20 –  15 خمتلفة منه والتي ت�سكل حوايل 

باملئة من امل�ساحة املزروعة بالزيتون.

اململكة،  يف  العاملة  املعا�سر  عدد  وي�سل 

و�سائل  اأح���دث  ت�ستخدم  مع�سرة   132 اإىل 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ع�����س��ر ال���زي���ت���ون ب��ع��دد 

خ��ط��وط ان��ت��اج 281 خ��ط��اً ب��ط��اق��ة اإن��ت��اج��ي��ة 

3ر436 طن /ال�ساعة.

طناً   1125 امل�����س��درة  الثمار  كمية  وتبلغ 

7099 طناً، وزيت الزيتون  واملخللة امل�سدرة 

ثمار  كمية  بلغت  حني  يف  طناً   259 امل�سدر 

الزيتون املخللة الواردة 4052 طناً.

20 �سنف  اأك���رث م��ن  امل��م��ل��ك��ة  وي��وج��د يف 

والر�سيعي  البلدي  النبايل  اأهمها  زيتون، 

والقنابي�سي  وال�سوراين  املح�سن  والنبايل 

ون�������س���وح ج���ب���ع م����ن ف��ل�����س��ط��ني وال�����س��ام��ي 

واجل���رو����س���ي���دي الإ����س���ب���اين وال����س���ك���ولن���و 

وكواتينا وغريها. والفرونتيو  وليتي�سينو 

األمن العام: تشكيل فرق للتفتيش 
وتطبيق أوامر الدفاع

 بدء استقبال طلبات المحامين الشرعيين 
المتدربين في محاكم الجنوب االحد 

 دعوة قطاع األلبسة واألحذية 
لاللتزام بأمر الدفاع 11

التعاونية األردنية تباشر بيع بذار 
القمح والشعير للمزارعين 

 عملية نوعية بمستشفى الملك المؤسس 
لمريضة تعاني من تكلسات بالمفصل الصدغي
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االنباط-وكاالت

 قالت نقابة جتار الألب�شة والأقم�شة والأحذية 

والأح��ذي��ة  الأل��ب�����س��ة  م��ن جت���ار  باملئة   35 اإن نحو 

باأعمالهم  ال�شتمرار  ي�شتطيعوا  ولن  مت�شررون، 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل�����ايل. وب��ح�����ش��ب ا�شتطالع 

القطاع  مبيعات  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ال��ن��ق��اب��ة،  اأج���رت���ه 

ال��ع��ام م��ق��ارن��ة مع  ت��راج��ع��ت بنحو 90 باملئة ه���ذا 

الأعوام ال�شابقة. واأ�شافت النقابة يف بيان �شحفي، 

ال��ع��ام��ل��ن يف القطاع  ال��ت��ج��ار  اإن  ام�����س الث���ن���ن، 

وامل�شتطلعة اآرائهم، بينت اأن نحو ثلثهم �شيغلقون 

حمالهم بحلول نهاية العام لعدم قدرتهم على دفع 

التكاليف الت�شغيلية من اإيجارات ورواتب وفواتري 

طاقة ور�شوم تراخي�س وغريها. وبينت اأن جائحة 

فريو�س كورونا فر�شت ظروفا �شعبة على القطاع 

حالت دون قدرة املحال على مواجهتها.

االنباط-عمان

غ�شيل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأق����ّرت   

الأموال ومتويل الإرهاب، تعديل املادة الثالثة 

من مكافحة غ�شيل الأم��وال بتخفي�س املبلغ 

الواجب الت�شريح عنه من 15 األف دينار اإىل 

10 اآلف دينار.

ب��اأن على كل �شخ�س عند  التعديل  وج��اء 

من  يحمله  ع��م��ا  ال��ت�����ش��ري��ح  اململكة  دخ��ول��ه 

الأموال املنقولة عرب احلدود اإذا كان اإجمايل 

اللجنة  من  امل��ح��ددة  القيمة  يتجاوز  قيمتها 

ي��ع��ادل��ه��ا من  اأو م��ا  دي��ن��ار  اآلف   10 وال��ب��ال��غ 

العمالت على النموذج املعد لهذه الغاية.

وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي، دع�����ت دائ�����رة 

اجلمارك امل�شافرين القادمن للمملكة عرب 

امل��ط��ارات وامل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة للت�شريح عن 

الأم��وال املنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد 

عن احلد الذي اأقرته اللجنة.

االنبا-عمان

  تفقد رئي�س جامعة العلوم الإ�شالمية العاملية 

اإج���راءات  اخلاليلة  علي  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ 

قبول الطلبة امل�شتجدين الذين قبلوا يف اجلامعة 

للعام الدرا�شي اجلامعي 2021/2020.

وا���ش��اد الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اخل��الي��ل��ة ب��الل��ت��زام 

من  للحد  وال��وق��اي��ة  العامة  ال�شالمة  ب��اإج��راءات 

ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، وم����راع����اة ال��ت��ب��اع��د 

اجل�شدي، موؤكداً اأهمية الإجراءات املتخذة لتنظيم 

عملية ت�شجيل الطلبة وفقاً لربامج زمنية حمددة 

جتنباً لالكتظاظ.

يف  العاملن  اخلاليلة  الدكتور  الأ�شتاذ  ودع��ا 

خمتلف دوائر ووحدات اجلامعة اإىل �شرورة اتخاذ 

كافة الإجراءات الإدارية والفنية الالزمة لت�شهيل 

عملية قبول وت�شجيل الطلبة امل�شتجدين، وتذليل 

اأية �شعوبة قد تواجه الطلبة خالل عملية القبول، 

ومتكنيهم من اإ�شتكمال عملية الت�شجيل وت�شديد 

الر�شوم املالية من خالل الدفع اللكرتوين.

وا����ش���اد ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ع��م��ادة ���ش��وؤون 

اأعدتا  اللتان  والت�شجيل  القبول  ودائ���رة  الطلبة 

برناجما متكامال ي�شهل على الطلبة امل�شتجدين 

الجراءات املتبعة للت�شجيل ابتداء من تعبئة مناذج 

الهوية  على  ال��ط��ال��ب  بح�شول  وان��ت��ه��اء  ال��ق��ب��ول 

اجلامعية، مثمناً دور احتاد طلبة اجلامعة ممثال 

الطلبة  ا�شتقبال  يف  الفاعل  الر���ش��ادي��ة  باللجان 

خمتلف  على  للتعرف  وم�شاعدتهم  امل�شتجدين، 

كليات ومرافق اجلامعة.

نائب  اجل��ول��ة،  خ��الل  رئي�س اجلامعة  وراف���ق 

�شليم احلتاملة وعميد  الدكتور  الأ�شتاذ  الرئي�س 

�شوؤون الطلبة الدكتور يا�شن املحارمة ، وعدد من 

مدراء الدوائر يف اجلامعة.

االنباط- عمان

الثنن،  ام�س  لل�شكان،  الأعلى  املجل�س  عقد 

الذي  الأردن  نت  �شري-  مل�شروع  ال�شنوي  اللقاء 

من  �شخ�شاً   20 مب�شاركة  املجل�س،  ي�شت�شيفه 

اأع�شاء امل�شروع يف الأردن، وممثلن عن خمتلف 

املوؤ�ش�شات الوطنية ذات العالقة.

املجل�س  بيان �شادر عن  وف��ق  اللقاء،  وه��دف 

م�شروع  اإجن���ازات  ا�شتعرا�س  اإىل  الثنن،  اليوم 

وال��ت��ع��ري��ف   ،2020 ل���ع���ام  الردن  ن����ت  ����ش���ري- 

بالدرا�شات وملخ�شات ال�شيا�شات التي يعمل على 

تنفيذها هذا العام.

وتت�شمن الدرا�شات، درا�شة وملخ�س �شيا�شات 

تقدمي  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م�شاركة  “تعزيز 
خدمات ال�شحة اجلن�شية والإجنابية يف الأردن”، 

وملخ�س �شيا�شات “ متكن املراأة والفتاة وحتقيق 

ال�شحة  توفري  ب�شمان  اجلن�شن  ب��ن  امل�����ش��اواة 

الإجنابية”،  واحل���ق���وق  والإجن��اب��ي��ة  اجلن�شية 

وملخ�س �شيا�شات “الروابط بن التغري املناخي 

الأردن”،  يف  والإجن���اب���ي���ة  اجلن�شية  وال�����ش��ح��ة 

من  الطالبات  ت�شرب  “اأثر  �شيا�شات  وملخ�س 

امل����دار�����س ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��م��راأة 

ملخ�س  و  والجنابية”،  اجلن�شية  وال�����ش��ح��ة 

يف  القطاعات  متعددة  امل�شاءلة  “اإطار  �شيا�شات 

جمال ال�شحة اجلن�شية والإجنابية”.

متخ�ش�شة  جل�شة  عقد  ال��ل��ق��اء،  خ���الل  ومت 

�شري- مل�����ش��روع  امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  ملناق�شة 

املحلي  امل�شتوين  ع��ل��ى   2021 ل��ع��ام  الأردن  ن��ت 

والإقليمي.

ي�شار اإىل اأن املجل�س الأعلى لل�شكان ي�شت�شيف 

اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  الأردن،  ن��ت  ���ش��ري-  م�����ش��روع 

ال�شحة  ح���ول  ون�����ش��ره��ا  امل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  ت�شهيل 

اجلن�شية والإجنابية، بالإ�شافة اإىل بناء قدرات 

ال�����ش��رك��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ن ع��ل��ى حت��دي��د ال��ف��ج��وات 

من  الهولندية  املوؤ�ش�شات  تقدم  حيث  املعرفية، 

خالل هذه ال�شراكة عدداً من املنح لتنفيذ بحوث 

ودرا�شات يف موا�شيع خمتلفة لالأردن من خالل 

مراكز بحثية معتمدة.

االنباط- عّمان

الطلبة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دع���ت   

ال��راغ��ب��ن ب��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن م��ك��رم��ة اأب��ن��اء 

امل��ع��ل��م��ن يف اجل��ام��ع��ة الأمل���ان���ي���ة الأردن���ي���ة، 

وجامعة احل�شن التقنية اإىل التقدم بطلب 

اإلكرتوين.

بال�شتفادة  الراغبن  الطلبة  وي�شتطيع 

م��ن امل��ك��رم��ة ت��ق��دمي ط��ل��ب اإل���ك���رتوين عرب 

http://apps.moe.gov. الرابط 

jo/app/studentoutweb/

اعتباراً   ،studentoutadd.aspx
يوم  دوام  نهاية  الإث��ن��ن، وح��ت��ى  ام�����س  م��ن 

ح�شول  للتقدم  وُي�شرتط  املُقبل.  الأرب��ع��اء 

املعلمن  اأب��ن��اء  مكرمة  مقعد  على  الطالب 

من اإحدى اجلامعات الر�شمية يف تخ�ش�س 

ال��ق��ب��ول  ق���وائ���م وح����دة تن�شيق  م��ع��ن وف���ق 

املوحد للعام احلايل 2021/2020، ثم تاأمينه 

اأو  لقبول م��ن اجل��ام��ع��ة الأمل��ان��ي��ة الأردن���ي���ة 

جامعة احل�شن التقنية يف التخ�ش�س نف�شه 

ال��ق��ب��ول  اأ���ش�����س  وف���ق  اآخ����ر  تخ�ش�س  اأي  اأو 

املعتمدة يف اجلامعتن.

اإلتزامها  ب��ي��ان،  بح�شب  ال����وزارة،  واأك���دت 

املبعوث  للطالب  ال��درا���ش��ة  نفقات  بتغطية 

اإىل اجل��ام��ع��ة  اأب����ن����اء م��ع��ل��م��ن(  )م���ك���رم���ة 

التقنية،  الأملانية الأردنية وجامعة احل�شن 

معلمي  لأبناء  الدرا�شية  البعثات  نظام  وفق 

اجل���ام���ع���ات  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

والتعليمات  ب��ه  املعمول  الر�شمية  الأردن��ي��ة 

�شنة  ن��ف��ق��ات  ان  اإىل  م�����ش��رية  ع��ن��ه،  املنبثقة 

التدريب اخلارجي للطالب يف اأملانيا �شتكون 

على نفقته اخلا�شة.

االنباط-عمان

ن��ائ��ل  الأردن  جت������ارة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  اك�����د 

يتطلع  باململكة  اخلا�س  القطاع  اأن  الكباريتي، 

با�شتمرار  وتنمو  متكاملة  اقت�شادية  لعالقات 

مع �سوريا.

وق����ال خ���الل ل��ق��ائ��ه الح����د مب��ق��ر ال��غ��رف��ة، 

�شفيق  الدكتور  اململكة  ل��دى  ال�شوري  ال�شفري 

ديوب اإن القطاع اخلا�س يوؤمن بحتمية العمل 

مل�شتقبل  اإلية  ن�شبو  ما  لتحقيق  واح��د  كفريق 

واع����د ل��ل��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شقيقن.

وح�������ش���ب ب����ي����ان ����ش���ح���ايف ل���ل���غ���رف���ة ام�������س 

اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل  ال��ك��ب��اري��ت��ي  دع���ا  الث���ن���ن، 

التجاري  التبادل  تواجه  التي  العقبات  لتذليل 

بالجتاهن جراء اأزمة كورونا التي اأثرت على 

حركة ان�شياب الب�شائع التجارية بن البلدين، 

م�شددا على �شرورة ان يكون هناك اتفاق �شريح 

لفتح احلدود ورفع قائمة ال�شلع املتبادلة.

اإىل �شابق  اأن عودة التجارة مع �شوريا  وبن 

ع��ه��ده��ا مي��ث��ل م�����ش��ل��ح��ة م�����ش��رتك��ة لق��ت�����ش��اد 

مبعابرها  ال�شقيقة  اجلارة  اأن  خا�شة  البلدين، 

للمملكة،  مهما  جتاريا  �شريانا  متثل  وموانئها 

والعديد  اأوروب����ا  اإىل  عربها  جتارتها  وتن�شاب 

اأو  الت�شدير  جلهة  ���ش��واء  املحيطة  ال���دول  م��ن 

الأردن  ميثل  مثلما  ال��رتان��زي��ت  اأو  ال���ش��ت��رياد 

للعبور  ال�شورية  والب�شائع  للمنتجات  ب��واب��ة 

باأمان لأ�شواق دول اجلوار.

طريق”  “خارطة  لو�شع  الكباريتي  ودع���ا 

البلدين  بن  امل�شتقبلية  القت�شادية  للعالقة 

اأن رجال  عمادها تبادل املنافع التجارية، مبيناً 

ال�شراكات  على  حري�شون  الأردن��ي��ن  الأع��م��ال 

نظرائهم  مع  القوية  وال�شتثمارية  التجارية 

ال�شورين ما ي�شع م�شاحلنا العليا يف مقدمة 

الأولويات.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك�������د ال�������ش���ف���ري دي�������وب ع��م��ق 

ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ي 

ت��ع��ززه��ا ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة وح��ر���س اجلانب 

الأردين على تعزيزها وخا�شة بعد زيارة وزير 

ال�شناعة والتجارة التموين الأخرية للعا�شمة 

دم�شق.

ول��ف��ت ال�شفري دي���وب، خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

والنوفوتيه  الألب�شة  قطاعي  ممثال  ح�شره 

وامل����ج����وه����رات ب���ال���غ���رف���ة اأ����ش���ع���د ال��ق��وا���ش��م��ي 

وال���ك���ه���رب���اء والإل���ك���رتون���ي���ات ح����امت ال��زع��ب��ي، 

اإىل اج��ت��م��اع ب���ن رج����ال الأع���م���ال ال�����ش��وري��ن 

والأردن�����ي�����ن ت���ك���ون ن��ت��ائ��ج��ه م��ث��م��رة وع��م��ل��ي��ة 

االنباط- عمان

 دعا وزير ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية 

للتوجه  ال�شباب  املعايطة  مو�شى  املهند�س 

ن�����ش��ب��ة  ل�����زي�����ادة  الق��������رتاع  ����ش���ن���ادي���ق  اإىل 

النتخابية. العملية  م�شاركتهم يف 

“قافلة �شوتك  م��ب��ادرة  اإط��الق  وخ��الل 

تنفذها  ال��ت��ي  الث��ن��ن  ام�����س  م�شتقبلك” 

را�شد،  احلياة  مركز  مع  بالتعاون  ال��وزارة 

���ش��دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ����ش���رورة احل��ف��اظ على 

ف��ريو���س  تف�شي  ظ��ل  ال��ع��ام��ة يف  ال�����ش��الم��ة 

كورونا واللتزام بالتعليمات بهذا ال�شاأن.

وا����ش���اد امل��ع��اي��ط��ة ب����دور امل���رك���ز وج��ه��ود 

ال���ه���ي���ئ���ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ل�����ش��م��ان 

انتخابات نزيهة وعادلة ومتابعة ومالحقة 

املال الفا�شد. ق�شايا 

ق���اف���ل���ة ����ش���وت���ك م�����ش��ت��ق��ب��ل��ك  ي���ذك���ر ان 

اأ�شابيع  لثالثة  اململكة  حمافظات  �شتجوب 

مب�����ش��ارك��ة 20 ���ش��اب��ة و���ش��اب��ا، ل��ت��ع��زي��ز وع��ي 

ال�شحيحة  امل�����ش��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ن��اخ��ب��ن 

ودع����م   ،2020 ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  يف 

املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��ارك��ة 

الكفاءة  على  ب��ن��اء  املر�شح  اختيار  واأه��م��ي��ة 

ال��ق��اف��ل��ة يف ظل  وال���رباجم���ي���ة. و����ش���ت���وزع 

اإج�������راءات ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي وال�����ش��الم��ة 

ال���ع���ام���ة، ك��ت��ي��ب��ات ع���ن ق���ان���وين الن��ت��خ��اب 

والأحزاب ونظام امل�شاهمة املالية لالأحزاب، 

على  للت�شجيع  م��ط��ب��وع��ة  ت��وع��وي��ة  وم����واد 

م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  امل�����ش��ارك��ة 

للمجتمع. اأف�شل 

االنباط- عمان

الدكتور تي�شري   وجه وزي��ر الرتبية والتعليم 

النعيمي، ر�شالة هناأ فيها املعلم الردين مبنا�شبة 

الحتفال باليوم العاملي للمعلم الذي ي�شادف يف 

اخلام�س من �شهر ت�شرين الول من كل عام.

على  وتاأكيدا  للمعلم  تقديرا  الحتفال  وياأتي 

دفة  وق��ي��ادة  التعليمية  العملية  يف  الرئي�س  دوره 

ال��ب��ن��اء، واع���رتاف���اً ب�شمو ال��ر���ش��ال��ة ال��ت��ي ي��وؤدي��ه��ا، 

وعرفاناً بجهوده، وتكرمياً لعطائه، واإمياناً باأهمية 

مكانته يف نقل العلم اإىل الطلبة، وحر�شه على اأن 

يكون جيل امل�شتقبل واعياً وممتلكاً لأدوات النه�شة 

والتميز.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي، ان ك���ل ال��د���ش��ات��ري 

واملواثيق والعهود الدولية كفلت احلق يف التعليم، 

والتطوير  الب�شرية  للتنمية  اأ���ش��ا���ش��ي  ح��ق  لن���ه 

الجتماعي والقت�شادي، وعن�شر اأ�شا�شي لتحقيق 

ال�شالم والتنمية امل�شتدامة، واأداة رئي�شة يف تطوير 

الرفاهية  وت��ع��زي��ز  للجميع  ال��ك��ام��ل��ة  الإم��ك��ان��ات 

للفرد واملجتمع، مبينا ان التعليم ي�شهم يف حماية 

�شخ�شيته،  وتنمية  والفقر  اجلهل  م��ن  الن�����ش��ان 

وو�شيلة اأ�شا�شية لفهم احلقوق والواجبات.

واأ�شاف “العامل اليوم يقف عند مفرتق طرق، 

وعلينا اأن نعمل جميعاً بدون كلل، واأك��ر من اأي 

وق��ت م�شى حلماية ح��ق التعليم واحل��ف��اظ على 

قيمته يف هذه الظروف ال�شعبة وال�شتثنائية التي 

يعاين منها العامل يف حدث غري م�شبوق”، م�سريا 

جعلنا  ك��ورون��ا  جلائحة  الب�شرية  تعر�س  اأن  اىل 

نقف جميعاً �شفاً واحداً للحفاظ على مكت�شباتنا 

يف قطاع الرتبية والتعليم، اإىل جانب زمالئنا يف 

الوباء، ما يوؤكد  الأخ��رى ملجابهة هذا  القطاعات 

ق��ام به املعلمون وبذل  ال��ذي  ال��دور القيادي  على 

مبتابعة  اأب��ن��اوؤن��ا  ي�شتمر  حتى  ا�شتثنائية  ج��ه��ود 

تعليمهم وفق ما تعك�شه الظروف وباأجنع ال�شبل 

واأف�شلها.

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي،  واو����ش���ح 

والتعليم كانت وما زالت منذ بداية الأزمة م�شتمرة 

لتمكن جميع الكوادر التعليمية من اآليات املتابعة 

من  معهم  والتوا�شل  منازلهم  يف  وه��م  لطلبتنا 

خالل اأف�شل التقنيات التي مت توفريها، وو�شعها 

اأمام املعلم، لفتا اىل ان جميع هذه اجلهود جاءت 

ب�����ش��راك��ة ف��اع��ل��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س 

للخروج مبنجز وطني نفخر به وميّكن طلبتنا من 

متابعة حت�شيل تعليمهم دون انقطاع.

املنجز  ه����ذا  امل��ع��ل��م��ن يف  م�����ش��اه��م��ة  ان  وق�����ال 

الوطني جاء من خالل حت�شري وت�شجيل الدرو�س 

يف املن�شات التعليمية وجتويد املحتوى التعليمي، 

ر�شم  يف  والرئي�شي  ال��ه��ام  ب��دوره��م  منهم  امي��ان��اً 

هذه  ظ��ل  يف  وتطويره  التعليم  م�شتقبل  مالمح 

الظروف.

وخ���اط���ب وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م املعلمن 

ب��الح��ت��ف��ال  م���وع���د  ع���ل���ى  ون���ح���ن  “اننا  ق���ائ���ال 

يف  �شوياً  نعمل  زلنا  الأردن��ي��ة، ما  الدولة  مبئوية 

الوطن  اأج��ل نه�شة  والتعليم من  الرتبية  قطاع 

عرب  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي  مكت�شباته  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

املرتكز  فاأنتم  والبناء،  بالإجنازات  م�شرية عطرة 

متعلم  ن�سء  وب��ن��اء  اإع���داد  يف  ت�شاهمون  الرئي�س 

ومنتم لوطنه، وتنمون فيهم العتزاز به، موالن 

وبجهودكم  بكم  اإّل  يتحقق  ل��ن  وه���ذا  ل��ق��ي��ادت��ه، 

وبحر�شكم على موا�شلة كتابة حا�شر وم�شتقبل 

الأردن”.

ال�شامية  امللكية  ال��رع��اي��ة  ان  النعيمي،  وق���ال 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  قبل  من  وامل�شتمرة 

بدعم قطاع التعليم والهتمام باملعلمن وتوفري 

الدعم، ما هي اإل امياناً من جاللته مبكانة املعلم 

ودوره يف النهو�س والبناء، مبينا ان جاللته يوؤكد 

املعلمن وامل��ع��ل��م��ات وال��ط��ل��ب��ة يف  ر���ش��ائ��ل��ه اىل  يف 

بداية كل عام درا�شي، اأنهم ركن ا�شا�شي يف معادلة 

الجناز الوطني بجانب اأخوتهم يف هذا الوطن.

باملعلمن  ال��ث��ق��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ال����وزي����ر  وج�����دد 

درع  �شيبقون  ان��ه��م  م��وؤك��دا  الردن،  يف  واملعلمات 

اجلبهة  تقوية  على  ويعملون  احل�شن،  الوطن 

الداخلية بالعلم والوعي، وال�شتمرار يف عطائهم 

وب���ذل اجل��ه��ود ���ش��وي��ا مل��وا���ش��ل��ة تعليم اأب��ن��ائ��ن��ا يف 

جميع الظروف التي متر بنا ، لنتجاوز �شويا هذه 

الظروف.

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج�����ال الأع���م���ال 

الأردنين حمدي الطباع، اأن الأعتماد على 

ال����ذات مي��ث��ل راف��ع��ة ل��دع��م ال��ن��اجت املحلي 

الإجمايل وحتقيق معدلت منو اقت�شادي.

ام�����س الث��ن��ن،  ب��ي��ان �شحايف،  واأ���ش��ار يف 

الإجمايل  املحلي  الناجت  انخفا�س  اأن  اإىل 

خ����الل ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام احل����ايل، 

ي��ع��ك�����س ح���ال���ة ال���رتاج���ع يف اإن���ت���اج ال�����ش��ل��ع 

واخلدمات الذي �شيوؤدي اإىل تقل�س فر�س 

العمل وحمدودية ا�شتهالك الفرد وقدراته 

ال�شرائية ونزول م�شتوى ال�شتثمار.

وان���خ���ف�������س ال���ن���اجت امل���ح���ل���ي الإج���م���ايل 

من  ال��ث��اين  للربع  الثابتة  ال�شوق  باأ�شعار 

مع  مقارنة  باملئة،  -6ر3  بن�شبة   2020 ع��ام 

اأرقام  بح�شب   ،2019 عام  من  الثاين  الربع 

اأم�س. ر�شمية  اح�شائية 

الناجت  انخفا�س  يف  ال�شتمرار  اأن  وبن 

امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل رب���ع���ي���اً ���ش��ي��ع��م��ق ح��ال��ة 

اململكة  تواجهه  ال��ذي  القت�شادي  ال��رك��ود 

املرافقة  ال�شتثنائية  الظروف  جراء  حاليا 

جل��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، داع���ي���ا ل��و���ش��ع 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ال�����ش��راك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن 

لتخفيف هذه ال�شرار.

و�����ش����دد ال���ط���ب���اع ع���ل���ى �����ش����رورة ات���خ���اذ 

����ش���ي���ا����ش���ات ن���ق���دي���ة ف�����ش��ف��ا���ش��ة مل���واج���ه���ة 

انخفا�س الناجت املحلي الإجمايل، وحتفيز 

القت�شاد والن�شاط التجاري ب�شكل متالزم 

ا�شتعادة  على  تعمل  حكومية  اإج���راءات  مع 

بالقطاعات  وامل��واط��ن��ن  امل�شتثمرين  ثقة 

القت�شادية.

ا�شرتاتيجية  و���ش��ع  ل��ب��دء  ال��ط��ب��اع  ودع��ا 

توفر حلوًل على املدى املتو�شط لالأولويات 

�شليمة  عامة  مالية  �شيا�شة  تت�شمن  امللحة 

التعليمي  وال��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  واإ���ش��الح 

وحت�شن احلوكمة وتعزيز مناخ الأعمال.

امل��زي��د  اأن ه����ذا ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ح  واأو�����ش����ح 

م���ن الع�����ف�����اءات ال�����ش��ري��ب��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  اأك���رب  ب�شكل  ت�شهم  ال��ت��ي 

وخا�شة  م�شافة،  قيمة  وت�شكل  الإج��م��ايل 

تناف�شية  م��ي��زة  ت��ع��د  ال��ت��ي  منها  اخل��دم��ي��ة 

الإن��ت��اج  كلف  تخفي�س  ج��ان��ب  اإىل  للبالد، 

ويف مقدمتها الطاقة لل�شناعة.

بالقطاع  النهو�س  ���ش��رورة  على  و���ش��دد 

ال��زراع��ي ب��اع��ت��ب��اره م��ن اأه���م رواف���ع الناجت 

املحلي الإجمايل والأمن الغذائي وحماربة 

ال��ف��ق��ر وال���ب���ط���ال���ة وت��ق��ل��ي�����س ال����ش���ت���رياد 

بالعتماد  البيئي، مطالبا  الواقع  وحت�شن 

ع���ل���ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���زراع���ي���ة وت��ط��وي��ر 

الإنتاج. اأ�شاليب 

ال�شبكة  رب���ط  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ل��ل��ب��دء  دع���ا  ك��م��ا 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مب�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة 

املتجددة والنظيفة التي تتمتع بها اململكة، 

وا�شتقطاب ال�شتثمارات اجلديدة الوطنية 

والأجنبية لهذا القطاع املهم.

استطالع: 35 بالمئة من تجار األلبسة واألحذية 
غير قادرين على االستمرار حتى نهاية العام

 إقرار التعديالت الجديدة بخصوص 
األموال المنقولة المصرح عنها

 رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 
يتفقد إجراءات تسجيل الطلبة المستجدين

 األعلى للسكان يعقد اللقاء السنوي 
ألعضاء مشروع شير نت األردن

 البدء بالتقدم لالستفادة من مكرمة أبناء 
المعلمين باأللمانية األردنية والحسين التقنية

رئيس تجارة األردن: نتطلع لعالقات اقتصادية متكاملة مع سوريا

 المعايطة يدعو الشباب للتوجه إلى صناديق االقتراع

الطباع: االعتماد على الذات رافعة للناتج المحلي اإلجمالي

 وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم



االنباط- عمان

حماد،  �سالمة  الداخلية  وزي��ر  ت��راأ���س   

اج��ت��م��اع��ا يف م��ب��ن��ى ال��������وزارة اام�����س��ل��ي��وم 

���س��وؤون  وم��ت��اب��ع��ة  تنظيم  للجنة  االث��ن��ن، 

احلدود واملطارات.

املحلية  االإدارة  وزراء  االجتماع  وح�سر 

واالآثار  وال�سياحة  امل�سري،  وليد  املهند�س 

واالإ�سكان  العامة  واالأ�سغال  �سويكة،  جمد 

ل�سوؤون  والدولة  العمو�س،  فالح  املهند�س 

وال��دول��ة  ال����داوود،  �سامي  ال����وزراء  رئا�سة 

الع�سايلة،  ع��ودة  اأجم��د  االإع���الم  ل�����س��وؤون 

والنقل خالد �سيف، واأمن عمان املهند�س 

ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة، وم����دراء االأم����ن ال��ع��ام 

اللواء الركن ح�سن احلوامتة، واجلمارك 

ال��ل��واء ال��دك��ت��ور ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��رح��ام��ن��ة، 

وهيئة تنظيم النقل �سالح اللوزي، واأمن 

اأب��و  ع���ام وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

�سعد  الدكتور  العا�سمة  وحمافظ  حمور، 

ال�����س��ه��اب، ون��ائ��ب رئ��ي�����س امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 

ال��رك��ن  ال��ع��م��ي��د  االأزم������ات  واإدارة  ل���الأم���ن 

م�����ازن ال���ف���راي���ة، وع�����دد م���ن امل�������س���وؤول���ن 

ومدراء االإدارات االأمنية املعنية.

وناق�س امل�ساركون يف االجتماع عددا من 

االإج���راءات  بت�سديد  املتعلقة  املو�سوعات 

ال�����س��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة امل��ت��خ��ذة ل��ل��ح��د من 

ان��ت�����س��ار ف���رو����س ك����ورون����ا ع���ر احل����دود 

ال�سحن  وعمليات  بها،  واالل��ت��زام  واملعابر 

اإ�سافة  والركاب،  الب�سائع  ونقل  التجاري 

احل��دود  فتح  اإع��ادة  اإج���راءات  اإىل مناق�سة 

املتطلبات  اإن�����س��اء  ا���س��ت��ك��م��ال  ب��ع��د  وامل��ع��اب��ر 

ال��ف��ن��ي��ة واالإداري��������ة ال���الزم���ة، وت��زوي��ده��ا 

املن�سة  فاعلية  ومدى  احتياجاتها  بجميع 

االإلكرتونية املخ�س�سة لت�سجيل الراغبن 

عددهم  وحتديد  برا،  اململكة  اإىل  بالقدوم 

يوميا عند اإعادة فتح احلدود مبا يتنا�سب 

املعابر  امل���وج���ودة يف  امل��خ��ت��رات  ق���درة  م��ع 

اإجراء الفحو�سات. على 

واأكد وزير الداخلية يف بداية االجتماع، 

حر�س احلكومة على اتخاذ القرارات التي 

حتقق م�سلحة الوطن واملواطن، وال �سيما 

مبا  واالقت�سادية  ال�سحية  الناحيتن  من 

ل�سروط  وف��ق��ا  بينهما،  امل���واءم���ة  ي�سمن 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

الناجم  باململكة  الوبائي  الو�سع  وتطورات 

عن فرو�س كورونا.

واأ���س��ار اإىل ات��خ��اذ االإج����راءات ال��الزم��ة 

واإدامة  كافة،  باحتياجاتها  املعابر  لتزويد 

ع���م���ل امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ب��ع��د اإع���ادة 

ال��ت��ق��ي��ي��م ل����الإج����راءات امل��ت��خ��ذة ب��ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق مع اجلهات احلكومية واالأمنية 

املعنية.

اإج��راءات  اأن  اإىل  الداخلية  وزي��ر  ولفت 

اإع��������ادة ال��ت��ق��ي��ي��م ���س��م��ل��ت ج��م��ي��ع امل��ع��اب��ر 

احل����دودي����ة، وي���ت���وىل احل���ك���ام االإداري�������ون 

واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة م��ت��اب��ع��ة م���دى ال��ت��زام 

امل����واط����ن����ن ب���اأق�������س���ى درج��������ات احل��ي��ط��ة 

واحل�������ذر، و���س��ب��ل ال���وق���اي���ة واالإج���������راءات 

االح���رتازي���ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ف��رو���س 

امل�ستجد. كورونا 

ك��م��ا ع��ر���س ال����وزراء الأب���رز االإج����راءات 

امل���ت���خ���ذة اإداري����������ا وف���ن���ي���ا داخ�������ل امل����راك����ز 

احل��������دودي��������ة ب�����ه�����دف م����ن����ع امل����خ����ال����ف����ات 

العاملن  �سالمة  تهدد  التي  والتجاوزات 

يف امل��راك��ز وامل��راج��ع��ن واحل��د م��ن انتقال 

اإىل تنظيم  باالإ�سافة  العدوى بالفرو�س، 

�ساحات التبادل التجاري واحلجر ال�سحي 

واأخرى  خا�سة  �سحية  خمترات  وتوفر 

املراكز  بع�س  داخ��ل  ال�سحة  ل��وزارة  تابعة 

جتهيزها  بهدف  حاليا  املغلقة  احل��دودي��ة 

م�ستقبال.

امل���ت���خ���ذة يف  االإج�����������راءات  اأن  واأك���������دوا 

املخططات  وف��ق  ت�سر  احل��دودي��ة  امل��راك��ز 

حلها  يجري  معيقات  اأي��ة  واإن  املو�سوعة، 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.

ال���ع���م���ل���ي���ات  اإدارة  م�����دي�����ر  وع������ر�������س 

وال�������س���ي���ط���رة يف م���دي���ري���ة االأم�������ن ال���ع���ام 

االإج����راءات  ال��دب��ا���س الأب���رز  رام���ي  العميد 

واملعاير املقرتحة الإدامة العمل يف املعابر 

احل����دودي����ة ال���ري���ة مب���ا ي�����س��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ 

املعتمدة. ال�سحية  الرتوكوالت 

االنباط-عمان

ام�����س  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ك���رم���ت   

تربية  و4 مديريات  40 معلمة ومعلًما  االإثنن، 

وذل���ك مبنا�سبة  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  م��ن خمتلف 

اخلام�س  ي�سادف  ال��ذي  للُمعلم،  العاملي  اليوم 

من �سهر ت�سرين االأول من كل عام.

وت���ق���دم وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

ال����وزارة  ع��ق��دت��ه  اح��ت��ف��ال  ال��ن��ع��ي��م��ي، يف  تي�سر 

بخال�س  االإل���ك���رتون���ي���ة،  “زووم”  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ر 

يوم  يف  االأردن،  معلمي  لكل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 

املُعلم العاملي، مو�سًحا اأن التكرمي جاء ملُبادرات 

عن  “التعليِم  يف  ق��ة  اخل��الَّ واملعلمن  املعلمات 

بعد”.

واأكد اأن الوزارة تنتهُج نهج الدعم واملُ�ساندة، 

ورفع  املعلمن  تكرمي  على  واحلر�س  والتمكن 

الأنهم  مهنًيا،  ومتكينهم  االجتماعية،  مكانتهم 

اأ���س��ح��اب م��ه��ن��ة ومي��ار���س��ون م��ه��ن��ًة ال وظ��ي��ف��ة، 

كان  حيُث  امل��ب��دٌع  االأردين  باملعلم  الثقة  جُم���دّدا 

ويف اأي ظرف كان.

وب����ن ال��ن��ع��ي��م��ي اأن االح���ت���ف���ال ج����اء ل��ي��رز 

و�سفه  ال��ذي  واملعلمن،  املعلمات  جن��اح  ق�س�س 

ب�”الال حمدود”، على م�ستوى جميع القطاعات 

وال�سلطات امل�سرفة من قطاع التعليم احلكومي 

والثقافة  ال��غ��وث  ووك��ال��ة  اخل��ا���س  التعليم  اأو 

الع�سكرية.

الداعمن  ال����وزارة  ل�سركاء  بال�سكر  وت��ق��دم 

على  بنك”،  وك��اب��ت��ال  االأردن،  اورجن  “�سركة 
دع��م��ه��م��ا وم�����س��اه��م��ت��ه��م��ا يف ت���ك���رمي امل��ع��ل��م��ات 

من  واح��د  كل  �سي�سل  اأن��ه  اإىل  الفًتا  واملعلمن، 

من  متوا�سعة  ت��ك��رمي  بقيمة  ر���س��ال��ة  املُ��ك��رم��ن 

من  اأخ���رى  ور�سالة  بنك”،  و”كابيتال  ال���وزارة 

بقيمة  حمفظة  بفتح  االأردن”  “اوراجن  �سركة 

نقدية متوا�سعة.

بناًء على  اربع مديريات تربية  وجاء تكرمي 

م��دي��ري��ات  الأف�����س��ل  ال�����وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  م�سابقة 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة يف 

التنفيذ واملتابعة واال�سراف على عملية التعليم 

التوايل، مديرية تربية  ُبعد، وفاز بها على  عن 

اإرب���د، وال��رم��ث��ا، وال��ب��رتاء، يف ح��ن ج��اء تكرمي 

باأف�سل  ف��وزه��ا  بعد  الر�سيفة  تربية  م��دي��ري��ة 

مديرية قدمت مبادرات ذاتية للتعليم عن ُبعد.

االنباط – رائد طبي�شات 

رع��ى املهند�س ح�سن بني ه��اين رئي�س بلدية 

والتي  امل���دراء  تاأهيل  دورة  ال��ك��رى تخريج  ارب��د 

عقدت يف دائرة التدريب التابعة للبلدية مب�ساركة 

ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة م��ن خمتلف دوائ���ر 

وم��دي��ري��ات ال��ب��ل��دي��ة واأ����س���رف ع��ل��ى ه���ذه ال���دورة 

ا�سحاب اخت�سا�س ومعرفة من اأكادميية معرفة 

اربد التابعة لوزارة االإقت�ساد الرقمي والريادة .

وقال بني هاين اأن بلدية اربد الكرى تعتر 

من البلديات ذات التاريخ العريق وهي من اأقدم 

للخدمات  تقدمياً  واأك��ره��ا  اململكة  يف  البلديات 

للمواطنن حري�سة كل احلر�س على عقد العديد 

م���ن ال������دورات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا يف خمتلف 

املجاالت االأم��ر ال��ذي من �ساأنه االإرت��ق��اء بالعمل 

للمواطنن  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  وتطويره 

على اعتبار اأن املواطن يعتر حمور العمل البلدي 

وغايته التي ن�سعى للو�سول اإليه .

واأ�ساف بني هاين اأن دورة تاأهيل املدراء تهدف 

غ���اىل اأع�����داد ج��ي��ل م��ن ال�����س��ف ال��ث��اين واإك�����س��اب 

جاهزاً  يكون  االإدارة  فنون  م��ن  مزيد  امل�ساركن 

لتويل م�سوؤولية االإدارة يف البلدية الحقاً كنتيجة 

ان هناك  وخ��ا���س��ة  ال��وظ��ي��ف��ي  ل��الإح��الل  حتمية 

كثر من املدراء يف البلدية اقرتبت خدمتهم من 

ثالثن عام 

ون����وه ب��ن��ي ه���اين اإىل ����س���رورة ال��ت��ع��اون ال��ت��ام 

واملطلق م��ا ب��ن روؤ���س��اء االأق�����س��ام وامل��وظ��ف��ن مع 

املدراء يف البلدية الأن جناح البلدية يعتمد ب�سكل 

مبا�سر على هذا التعاون االأمر الذي ينعك�س ب�سكل 

اخلدمات  تقدمي  يف  البلدية  جن��اح  على  مبا�سر 

ب�سكل  يعتمد  موؤ�س�سة  اأي  ف��ن��ج��اح  للمواطنن 

بجميع  م���روراً  فيها  موظف  ا�سغر  على  مبا�سر 

املوظفن وانتهاًء برئي�سها 

واأك��د بني هاين ان تاريخ بلدية ارب��د الكرى 

وما قدمته من خدمات للمواطنن وتنفيذ عدد 

ك��ب��ر م��ن امل�����س��اري��ع احل��ي��وي��ة يف م��دي��ن��ة ارب���د يف 

الفرتة املا�سية يجعلها من البلديات املوؤهله للفوز 

اأطلقها  التي  اجلائزة  ه��ذه  بلدية  اأف�سل  جلائزة 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سن لتحفيز 

وخدمة  امل�ساريع  وتنفيذ  العطاء  على  البلديات 

املواطنن وبلدية اربد الكرى تعمل بجد ون�ساط  

منذ اإط��الق هذه اجلائزة للفوز بها وهي موؤهله 

ل��ذل��ك ن��ظ��راً ل��ل��خ��دم��ات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي تقدمها 

انحزت  البلدية  اأن  وخا�سة  العمل  يف  وال��ت��ط��ور 

على  وعملت  الكرتونياً  اأعمالها  معظم  واأر�سفة 

ت�سهيل اجناز املعامالت بعيداً عن التعقيد .

وزاد بني هاين اأن جائحة كورونا والتي اأثرت 

البلدية  اأن  اإال  وموازنتها  البلدية  اإي����رادات  على 

ب��ق��ي��ت ت��ع��م��ل يف امل���ي���دان ب��ج��د ون�����س��اط ه��دف��ه��ا 

قامت  حيث  امل��واط��ن��ن  خ��دم��ة  االأول  وهاج�سها 

البلدية وما زالت تعمل على تعقيم ور�س املوؤ�س�سات 

يف حمافظة اربد والتعاون التام مع فرق التق�سي 

جميع  امل��ر���س مطالباً  ه��ذا  انت�سار  ملنع  ال��وب��ائ��ي 

ال�سحية  ال�سلوكيات  اإت��ب��اع  ب�����س��رورة  امل��وظ��ف��ن 

كلب�س الكمامة والقفاز للمحافظة على ال�سالمة 

العامة وعدم اجناز اأي معاملة ال يلتزم �ساحبها 

�سالمة  على  البلدية  من  حر�ساً  الكمامة  بلب�س 

املواطنن . 

ي��ذك��ر ان ب��ل��دي��ة ارب����د ال���ك���رى وب��ت��وج��ي��ه��ات 

بني  املهند�س ح�سن  البلدية  مبا�سرة من رئي�س 

ه��اين ق��د داأب����ت على عقد ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات 

مل��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة واأب���ن���ائ���ه���م م���ن خ����الل دائ����رة 

وتقدم  املعرفة  حمطة  حتت�سن  والتي  التدريب 

الدعم اللوج�ستي الإجناح عملها باأ�سعار جمانية 

من  العديد  عقد  على  يا�ستمرار  تعمل  انها  كما 

ال��دورات يف �ستى جماالت املعرفة الإبناء املجتمع 

املحلي وباأ�سعار رمزية غر ربحية �سمن �سيا�سة 

البلدية ور�سالتها اخلالدة جتاه املجتمع املحلي .

االنباط-عمان

اكدت �سركة اال�سواق احلرة االردنية انها 

عممت لكافة موظفيها ويف خمتلف االق�سام 

لفتح باب التناف�س لتبواأ املنا�سب اال�سرافية 

واخل��رة  الكفاءة  ال�س�س  ا�ستنادا  ال�سركة  يف 

وم��ن خ��الل امتحان تناف�سي با�سراف جلنة 

م�سرتكة من ال�سركة وكلية عمون الفندقية .

االأ���س��واق  �سركة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وك��ان 

احل����رة االأردن����ي����ة ���س��رح اأن ت��ع��دي��ل ال��ن��ظ��ام 

الداخلي للموارد الب�سرية لل�سركة الذي اقره 

جمل�س ادارة ال�سركة يف �سهر �سباط/فراير 

ال�سركة  احتياجات  لتلبية  ي��ه��دف  امل��ا���س��ي؛ 

الب�سرية،  امل�����وارد  م��ن  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  وت��ع��زي��ز 

واال�ستفادة من كفاءة املوظفن من ا�سحاب 

اخلرات الطويلة يف ال�سركة ، وذلك يف جمال 

ال  التي  االأخ���رى،  الوظائف  وبع�س  املبيعات 

ل�����س��ه��ادات جامعية ، م��ث��ل اخل��دم��ات  حت��ت��اج 

العامة واملبيعات.

واأكدت �سركة االأ�سواق احلرة االأردنية اأنها 

ك�سركة تعتمد يف ق�سم امل��وارد الب�سرية على 

مقابلة الو�سف الوظيفي للموظف مع املوؤهل 

املهارات  على  الوقت  ذات  يف  تعتمد  العلمي، 

واخل��رات لدى املوظف؛ وذلك لتمكينه من 

اأداء عمله على اأكمل وجه. 

وا�سارت االأ�سواق احلرة اأنه مت فتح املجال 

ال�سركة من  الوظائف ملوظفيها من  لبع�س 

اىل  ل��ل��و���س��ول  وال��دب��ل��وم،  التوجيهي  حملة 

املنا�سب اال�سرافية ، حيث اأن بع�س املوظفن 

جم��االت  يف  طويلة  خ���رات  لهم  ال�سركة  يف 

خمتلفة، م��ث��ل: جم���ال امل��ب��ي��ع��ات الك���ر من 

ع�سرين  عاما ؛ ما ي�سمح لهم ح�سب التعديل 

اجلديد وبناًء على موؤهالتهم التي هي اأقل 

م���ن امل���وؤه���ل اجل��ام��ع��ي، ن��ي��ل ه���ذه الفر�سة 

من  ولالأ�ستفادة  عطاءهم  م�سرة  على  بناء 

خراتهم املتميزة. وعدم ا�ساعة الفر�سة امام 

بع�س هذه اخلرات للو�سول اإىل هذه املواقع 

القيادية واال�سرافية .

االنباط-عمان

 اأطلقت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 

اأو  ال�سيخوخة  تقاعد  رات��ب  ق��رار  تبلغ  خدمتي 

امل��ب��ك��ر، وال����ق����رارات ال�����س��ادرة ع��ن جل��ن��ة ���س��وؤون 

دون احلاجة  ر�سمي  وب�سكل  اإلكرتونيا،  ال�سمان 

ملراجعة املوؤ�س�سة.

وح�سب بيان �سحفي �سادر عن املوؤ�س�سة، ام�س 

الذي  عليه  املوؤمن  باإمكان  اأ�سبح  فاإنه  االثنن، 

ال�سيخوخة  تقّدم بطلب تخ�سي�س راتب تقاعد 

اأو امل��ب��ك��ر، ت��ب��ل��غ ال���ق���رار ال��ك��رتون��ي��اً م���ن خ��الل 

الدخول حل�سابه ال�سخ�سي على موقع املوؤ�س�سة 

املتقاعدين  خدمات  اإىل  وال��دخ��ول  االإل��ك��رتوين 

ومنها الذهاب اإىل خدمة )تبليغ قرار التقاعد( 

ث��م القبول اأو االع��رتا���س على ال��ق��رار وم��ن ثم 

اإر�ساله.

واأ�سافت املوؤ�س�سة اأن املوؤمن عليه الذي لديه 

املوؤ�س�سة  ال�سمان يف  ���س��وؤون  ل��دى جلنة  معاملة 

ب��اإم��ك��ان��ه اأي�����س��اً ت��ب��ل��غ ال���ق���رار م���ن خ���الل راب���ط 

على  ا�س”  ام  “ا�س  ب��ر���س��ال��ة  ي�سله  ال���ك���رتوين 

هاتفه اخللوي حيُث يقوم بالدخول لهذا الرابط 

واإدخال بياناته واال�ستعالم عن القرار وقبوله اأو 

االعرتا�س عليه ومن ثم اإر�ساله.

واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن اإطالقها لهذه اخلدمات 

ياأتي �سمن خطتها يف تطوير وحتديث خدماتها 

وت��وف��ر  والت�سهيل  دوري  ب�سكل  االإل��ك��رتون��ي��ة 

واإت��اح��ة  اخل��دم��ة،  متلقي  على  والكلفة  ال��وق��ت 

خدماتها لهم يف كل مكان.

املحلي
50 الثالثاء  6 /10 / 2020 

نتخابات النيابية كاإ�ستحقاق د�ستوري فال بد من التاأ�سر اإىل بع�س مواطن  ونحن نعي�س غمرة االإ

تتواءم مع قيمنا  التي  بالقانون وح��ده بل مبمار�ساتنا  لي�س  التي يجب تالفيها  خالقية  االأ اخللل 

ن�سانية �ستبقى: نتخابات بب�ساطة �ستمر لكن عالقاتنا االإ ن االإ ومبادئنا واأخالقنا، الأ

والهمز  فاملهاترات  اأخالقي،  يكون طابعها  اأن  �سريطة  التعبر م�سانة  واللمز: حرية  الهمز   .1

واللمز والت�سرفات ال�سلبية بحق االآخرين �سواء مرت�سحن اأم ناخبن يجب وقفها.

�سود اأو اأي طريقة اأخرى جرمية  �سوات باأي طريقة �سواء مادية باملال االأ 2. �سراء الذمم: �سراء االأ

�سل بال�سوت اأن يكون نظيفاً ونزيهاً. بحق الوطن، فاالأ

3. االإن�سحابات: الت�سجيل يف قائمة لغايات االإنتخابات يعني االإلتزام املطلق مع اجلماعة؛ واأي 

اإن�سحاب دون موافقة اجلميع يعني اخليانة بكل اأبعادها؛ فالوفاء دين يف اأعناق النا�س وتطبيقه كرامة 

ال�سرفاء.

4. جهد املرت�سحن: اجلهد الذي يقوم به كل مرت�سح يجب اأن يكون من القلب دومنا تباطوؤ ولكل 

الكتلة ولي�س جزءاً منها؛ واأي خلل يف هذه املنظومة يعني خيانة بت�سرف.

5. برامج اإنتخابية: طرح برامج اإنتخابية ف�سائية غر واقعية وال قابلة للتطبيق يعتر �سحك 

على ذقون الناخبن؛ ومطلوب خطة تنفيذية واقعية لراجمنا التعليمية.

ي كان ال  �ساءة املق�سودة عن �سبق االإ�سرار والرت�سد �سواء من مرت�سح اأو ناخب الأ �ساءة: االإ 6. االإ

خرين. تنم عن مواطنة حقيقية بل تفريغ اأحقاد اأو مر�س داخلي �سوب االآ

7. الوقاحة: هنالك فرق كبر بن ال�سراحة والوقاحة، فاملطلوب التعامل بن النا�س ب�سراحة دون 

يجابية لكل مرت�سح ال ال�سلبية لغرة اأو املكر اأو  اإيذاء م�ساعرهم، واملطلوب الرتكيز على العوامل االإ

مثلة تطول. الت�سيد للغر، واالأ

�ساءة  واالإ التجني  ثقافات  من  وخالية  نظيفة  اإنتخابية  دعاية  مطلوب  نتخابية:  االأ الدعاية   .8

والتحدي والرتدي والر�سائل غر النظيفة و�ساكلتها.

ن�سانية  جتماعية واالإ ن العالقات االإ نتخابات نف�سها الأ نتخابات اأهم من االإ ب�سراحة: اأخالقيات االإ

�ساءات  نتخابات تنتهي وفق مدتها، واملطلوب التنزه عن ال�سغائر والرذائل واالإ بن النا�س باقية واالإ

خالق. والتحلي بروح االأ

د.محمد طالب عبيدات

 أخالق إنتخابية

رضاييف :لدينا رغبة اكيدة لتطوير عالقاتنا االقتصادية مع االردن

 خالل تراسه اجتماعا للجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود

حماد: حريصون على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن

 التربية ُتكرم 40 ُمعلمة وُمعلًما و4 مديريات باليوم العالمي للُمعلم

بني هاني يرعى تخريج دورة تأهيل المدراء في بلدية اربد الكبرى

 األسواق الحرة تدخل تعدياًل على النظام الداخلي 
للموارد البشرية لتلبية الحاجة من خبراتها 

 اطالق خدمتي تبلغ قرار تقاعد الشيخوخة 
أو المبكر ولجنة شؤون الضمان إلكترونيًا

االنباط- عمان

عمان   يف  االذرب��ي��ج��اين  ال�سفر  ق��ال 

را���س��م ر���س��اي��ي��ف ان اال���س��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي 

اندلعت على خط اجلبهة بن اذربيجان 

وارم��ي��ن��ي��ا يف ال�����س��اب��ع وال��ع�����س��ري��ن من 

اإط��الق  اث��ر  على  ج��اءت  املا�سي  ال�سهر 

اجل��ي�����س االرم��ي��ن��ي ال���ن���ار ب��ك��ث��اف��ة على 

مما  اذربيجانية  قرى  يف  �سكنية  مواقع 

دمارا  املدنين واحلق  اوقع خ�سائر بن 

كبرا بالنية التحتية املدنية بح�سب ما 

اوردته وزارة الدفاع االذربيجانية .

وا�����س����اف ر����س���اي���ي���ف خ����الل م���وؤمت���ر 

���س��ح��ف��ي ع��ق��ده ���س��ب��اح ام�������س  االث��ن��ن 

ل���ل���ح���دي���ث ح����ول  ال���������س����ف����ارة  يف م����ق����ر 

اذربيجان  بن  الدائرة  تداعيات احلرب 

ل��ه��ذا االع��ت��داء   ان��ه ونتيجة  وارم��ي��ن��ي��ا  

واف��ق ال��رمل��ان االذرب��ي��ج��اين على ق��رار 

احل��رب  ب��اإع��الن  علييف  ال��ه��ام  الرئي�س 

يف ب��ع�����س امل����دن وامل��ن��اط��ق ال����ذي ���س��رح 

 “ موؤخرا  االذربيجاين  الرئي�س  حينها 

لالنتظار  الوقت  بالدنا  لدى  لي�س  انه 

30 عاما اخرى يف �سبيل حل ازمة اإقليم 

“كارباخ “ داعيا االأزمة يف اأ�سرع وقت “
االأرمنية  القيادة  على  ان  اىل  وا�سار 

انهيار  عن  امل�سوؤولية  كامل  تتحمل  ان 

امل�سلحة  املواجهة  وا�ستئناف  املفاو�سات 

وجر املنطقة اىل ويالت احلروب .

وح�����ول ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م��ة 

اكد  واالردن   اذرب��ي��ج��ان  جمهورية  ب��ن 

اذرب���ي���ج���ان  ان  ال�����س��ف��ر االذرب���ي���ج���اين 

ل��دي��ه��ا رغ���ب���ة اك���ي���دة وت���وج���ه���ات ج���ادة 

هذه  وتو�سيع  تطوير  اج��ل  م��ن  للعمل 

ال��ع��الق��ات اخل��ا���س��ة يف جم���ال ال��ت��ع��اون 

ال��ت��ب��ادالت  ارق����ام  �سيما  ال  االق��ت�����س��ادي 

تعتر  كونها  البلدين  بن  االقت�سادية 

ارقاما متوا�سعه .

ال��ب��ل��دي��ن حاليا  ل��دى  ان  اىل  وا���س��ار 

ف����ر�����س ع����دي����دة ل���ت���ط���وي���ر ال���ع���الق���ات 

تلوح  جديدة  تعاون  واف��اق  االقت�سادية 

انعقاد االجتماع  اب��رزه��ا  وم��ن  االف��ق  يف 

امل�����س��رتك��ة يف  ال��راب��ع للجنة احل��ك��وم��ي��ة 

 2020 ب���اك���و خ����الل ف����رتة خ���ري���ف ع����ام 

والتي �سوف تفتح جماالت عديدة منها 

اإزال����ة ب��ع�����س ال��ع��ق��ب��ات التي  ال��ب��ح��ث يف 

التجاري  التبادل  حركة  زيادة  من  حتد 

ت�سجيع  من  بجد  والعمل  البلدين  بن 

اللقاءات  ودع��م  املتبادلة  اال�ستثمارات 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ب��ن ممثلي  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

�سرورة  على  والعمل  اجلانبن  ك��ال  يف 

توقيعها  مت  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ات  ت��ف��ع��ي��ل 

املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ��الل  البلدين  ب��ن 

40 اتفاقية  والتي يبلغ عددها اكر من 

االق���ت�������س���ادي���ة  امل�����ج�����االت  يف خم���ت���ل���ف 

وال����ت����ج����اري����ة وال���ث���اف���ي���ة وال�����س��ي��اح��ي��ة 

وجمال  واالمنية  الدفاعية  وال�سناعات 

النقل .

وخ�����الل امل���وؤمت���ر ق����دم امل�����س��ت�����س��ار يف 

ح�سينوف  النور  االذربيجانية  ال�سفارة 

احل��رب  ت��داع��ي��ات  ح��ول  مف�سال  �سرحا 

ونفى   وارمينيا  اذربيجان  بن  القائمة 

االإ���س��اع��ات  ال���وق���ت  ح�����س��ي��ن��وف  يف ذات 

ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع���ن  امل�����س��ارك��ة ال��رتك��ي��ة 

ال��ع�����س��ك��ري��ة م�������س���را ان   ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 

يف  اإ�ستقراريا  طابعا  يحمل  تركيا  دور 

يقت�سر  ال��رتك��ي  ان��ال��دور  ك��م��ا  املنطقة 

ف��ق��ط ع��ل��ى ال��دع��م امل��ع��ن��وي  ح��ي��ث تعد 

الذربيجان   وحليفا  �سقيقا  بلدا  تركيا  

وانه منذ حلظة معرفة املجتمع الدويل 

اأعلنت  اذربيجان   على  اأرمينيا  بهجوم 

ور�سمين  ال��دول��ة  رئي�س  م�ستوى  على 

ك����ب����ار اآخ������ري������ن ع�����ن دع����م����ه����ا امل���ط���ل���ق 

الأذرب��ي��ج��ان وال��ق��ان��ون ال��دويل ال��ذي ما 

عن  �سارخ  ب�سكل  اأرمينيا  تنتهكه  زال��ت 

االأرا�سي  اإحتالل  يف  اإ�ستمرارها  طريق 

االأذربيجانية على اإمتداد ثالثة عقود

ك��م��ا ن��ف��ى ح�����س��ي��ن��وف  خ���الل امل��وؤمت��ر 

املعارك  يف  لرتكيا  ع�سكرية  م�ساركة  اي 

تناقله  يتم  ما  ان  الدائرة حاليا م�سرا 

ح���ول ه���ذا امل��و���س��وع ه���و ي��ح��م��ل طابعا 

االرميني  اجل��ان��ب  ل��ه  ي��روج  ا�ستفزازيا 

وان��ه ال ي��وج��د اي  ب��ره��ان اأو دل��ي��ل عن 

هناك  ولي�ست  القتال  يف  تركيا  م�ساركة 

احلاجة اليها، الأن اجلي�س االأذربيجاين 

لتوفر  الكفاية  فيه  مب��ا  م��درب  جي�س 

حماية �سعبه واأر�سه.

ترف�س  اذربيجان  ان  واكد ح�سينوف 

االأرم��ن��ي��ةح��ول   امل���زاع���م  ال��وق��ت  ذات  يف 

م�سيفا  ���س��وري��ا  م��ن  مقاتلن  م�����س��ارك��ة 

انه يعلن بكل م�سوؤولية اأنه ال يوجد اأي 

دليل  اأي  يتوفر  وال  �سوريا  م��ن  مقاتل 

وب��ره��ان وم��ا ه��ي اال م��زاع��م  طرحتها 

ال�سفحات  وتتناقلها  االأرمنية  الدعاية 

املتفاوتة   االإع��الم  وو�سائل  االإلكرتونية 

موؤكدا ان اأذربيجان  متلك جي�سا مدربا 

التعبوية  االإحتياطيات  وان  جيد  ب�سكل 

�سخمة م�سرايف ذات الوقت  ان ارمينيا 

االجانب من  املقاتلن  م��ن  جتلب   هي 

االأخ��رى  االأو�سط  ال�سرق  ودول  �سوريا  

من املنظمات االإرهابية

وغ��ال��ب��ا ذوي االأ���س��ول االأرم��ن��ي��ة من 

تتوافر  اأدل��ة  هناك  وان  و�سوريا   لبنان 

لدى ال�سلطات االذربيجانية  يف ذلك .

وا���س��اف ان��ه واإن��ط��الق��ا م��ن ���س��رورة 

حماية �سيادة اأذربيجان ووحدة اأرا�سيها 

اأخذ اجلي�س  املواطنن،  وتوفر �سالمة 

االأذربيجاين

ال��دف��اع ع��ن النف�س مع  اإط���ار ح��ق  يف 

مراعاة تامة للقانون الدويل االإن�ساين، 

اأخذ يف العمليات الع�سكرية داخل حدود

اأذرب���ي���ج���ان امل���ع���رتف بها  ج��م��ه��وري��ة 

امل�سلحة  القوات  اإال  ي�ستهدف  وال  دوليا 

االأرمنية التي اإعتدت على اأرا�سي بالده 

اإنتهاك

القوات   ان  م�سيفا  ال��دويل   للقانون 

االإجراءات  تتخذ  االذربيجانية  امل�سلحة 

على  الع�سكرية  االأه���داف  حتييد  لغاية 

املحتلة. االأرا�سي 

االأرمنية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ان   الفتا 

املدنية  املن�ساآت  اإ�ستهداف  تتورع  عن  ال 

على االأرا�سي االأذربيجانية

17 م��دن��ي��ا  ال�����ذي اأ���س��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 

واإ���س��اب��ة اأك���ر م��ن 50 م��دن��ي��ا وت��دم��ر 

200 م�����س��ك��ن وب���ال���ت���وازي، مت��رك��ز  ف���وق 

االأرمنية القيادة 

قرب  الع�سكرية  امل��ع��دات  الع�سكرية 

ذل��ك،  اىل  باالإ�سافة  ال�سكنية،  املناطق 

ت�ستقدم عمدا ال�سحفين واالإعالمين 

االأجانب اىل

االأرا��������س�������ي ال����ت����ي ت�������س���ه���د امل����ع����ارك 

ال�����س��اري��ة وه���ك���ذا ت��ع��م��ل ج���اه���دة على 

بغر�س  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  راأي  ت�سليل 

�سمعة ت�سوي�س 

جمهورية اأذربيجان والتو�سل الإدانة 

دول���ي���ة وه����ي ب��ال��ت��ح��دي��د حت��م��ل ك��ام��ل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ع���ن ���س��ح��اي��ا مم��ك��ن��ة اأث��ن��اء 

العمليات

الع�سكرية.
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 رويرتز-وا�شنطن

 ان��خ��ف�����س ال���ذه���ب ام�����س االث���ن���ن، اإذ 

اأدت اإ�سارة البيت االأبي�س اإىل اأن الرئي�س 

”ي�ستجيب  ت���رام���ب  دون���ال���د  االم���ري���ك���ي 

حت�سن  اإىل  ك���وف���ي���د-19  ل���ع���اج  جيدا“ 

اأم����واال من  امل��ع��ن��وي��ات ع��امل��ي��ا، مم��ا �سحب 

املعدن الذي عادة ما يعترب ماذا اآمنا.

ون������زل ال����ذه����ب يف ال�������س���وق ال���ف���وري���ة 

لاأوقية  دوالر   1892.01 اإىل  باملئة   0.4

بتوقيت   0625 ال�ساعة  )االأون�سة( بحلول 

جرينت�س.

وت��راج��ع��ت ع��ق��ود ال���ذه���ب االأم��ري��ك��ي��ة 

االآجلة 0.6 باملئة اإىل 1897.10 دوالر.

م�ست�ساري  كبري  ب��اروت  هار�سال  وق��ال 

االأب����ح����اث امل��ع��ن��ي��ن ب��ج��ن��وب اآ����س���ي���ا ل��دى 

ميتالز فوكا�س اإن التقارير االيجابية عن 

املعنويات  ت��دع��م  ت��رام��ب  الرئي�س  �سحة 

ب��ي��ن��م��ا ت�����س��غ��ط ع���ل���ى ال����ذه����ب، م�����س��ي��ف��ا 

اأن ال�����س��ب��اب��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��وج��ه ع���ام يف 

الفرتة  يف  قائمة  تظل  املتحدة  ال��والي��ات 

التي ت�سبق االنتخابات االأمريكية.

ق�����ال اأط����ب����اء م���ع���اجل���ون ل����رتام����ب اإن 

االأبي�س  للبيت  �سحته تتح�سن وقد يعود 

االثنني.

ل��ك��ن خ���رباء اآخ��ري��ن ي��ح��ذرون م��ن اأن 

حالة ترامب قد تكون خطرية.

0.1 باملئة مقابل عمات  ونزل الدوالر 

االأ�سهم،  اأ�سواق  ارتفعت  حن  يف  مناف�سة، 

اأ���س��واق  تهدئة  يف  ت��رام��ب  ت��ع��ايف  �ساهم  اإذ 

املال.

ومن املعادن النفي�سة االأخرى، ارتفعت 

دوالر   23.73 اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.1 ال��ف�����س��ة 

اإىل  باملئة   0.9 الباتن  ون��زل  ل��اأوق��ي��ة، 

0.3 باملئة  873.96 دوالر، وفقد الباديوم 

اإىل 2302.14 دوالر.

ترمب مغردا: األسواق مرتفعة 
وجيشنا في أقوى حاالته .. صوتوا!

تعثر التعافي االقتصادي في منطقة 
اليورو.. ومعنويات المستثمرين تتأثر

العربية-وكاالت

غرد الرئي�س االأمريكي دونالد ترمب على 

تويرت، قائا: “االأ�سواق مرتفعة وجي�سنا يف 

اأقوى حاالته .. �سوتوا يف االنتخابات«.

وت��ف��اع��ل��ت االأ����س���ه���م االآ����س���ي���وي���ة وال��ع��ق��ود 

اأنباء  مع  اإيجاباً،  االأمريكية  لاأ�سهم  االآجلة 

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  حالة  حت�سن  عن 

ترمب، مبا ي�سمح مبغادرته امل�ست�سفى الحقا.

و���س��ج��ل��ت م���وؤ����س���رات االأ����س���ه���م يف ال��ي��اب��ان 

وهونغ كونغ وكوريا اجلنوبية ارتفاعات قوية 

االأ�سهم  موؤ�سر  �سجل  كما  ام�س،  ت��داوالت  يف 

االآجلة  االأمريكية “اإ�س اأند بي 500” للعقود 

ارتفاعا اأي�ساً.

وارتفع املوؤ�سر نيكاي 1.23% اإىل 23312.14 

نقطة.

اإع��ادة الرئي�س  اإنه من املمكن  وقال اأطباء 

اإىل البيت االأبي�س، ام�س، غري اأنهم يتابعون 

ح��ال��ة رئ��ت��ي��ه ب��ع��د اأن ح�����س��ل ع��ل��ى اأك�����س��ج��ن 

اإ�سايف.

و���س��ع��د امل��وؤ���س��ر ت��وب��ك�����س االأو����س���ع نطاقا 

1.74% اإىل 1637.25 نقطة، اإذ ربحت االأ�سهم 

اأ�سعارها  ع��ن  احلقيقية  قيمتها  ت��زي��د  ال��ت��ي 

لاأ�سهم   %1.37 زي���ادة  على  متفوقة   ،%2.2

النمو  اأ���س��ه��م  م��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  بالنمو  امل��رت��ب��ط��ة 

�سمن توبك�س.

وع���ل���ى وج����ه اخل�����س��و���س، ت��ع��اف��ت اأ���س��ه��م 

من  كبري  ب�سكل  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  �سركات 

يعود  م��ا  وه��و  اجلمعة،  ي��وم  تكبدتها  خ�سارة 

الطلب على  زي���ادة  االآم����ال يف  الأ���س��ب��اب منها 

لت�سجيع  ح��ك��وم��ي��ة  ح��م��ل��ة  ب�����س��ب��ب  ال�����س��ف��ر، 

ي�ستمر  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الداخلية  ال�سياحة 

فيه اإغاق الكثري من احلدود الدولية ب�سبب 

فريو�س كورونا.

وي��ن��ت��ظ��ر امل�����س��ت��ث��م��رون اأي�������س���ا ت���ط���ورات 

حم���ادث���ات يف وا���س��ن��ط��ن ب�����س��اأن ح��زم��ة اإن��ق��اذ 

رئي�سة  اأعلنت  بعدما  كورونا  بفريو�س  تتعلق 

اأم�س االأحد  نان�سي بيلو�سي،  النواب،  جمل�س 

اإحراز تقدم يف املباحثات.

وت���راج���ع ال������دوالر ق��ل��ي��ا اأم�����ام ���س��ل��ة من 

العمات، لكن موؤ�سره ظل قريبا من نطاقات 

�سهدها يف االآونة االأخرية وانخف�س اأقل من 

0.1% خال ام�س اإىل 93.785.

 ،%0.3 ال�����ن  م���ق���اب���ل  ال���������دوالر  وارت�����ف�����ع 

اأك��ر م��ن �سهر  اأ���س��واأ هبوط يف  متعافيا م��ن 

اأكر خماطرة  يوم اجلمعة. وتعززت عمات 

بحلول  انح�سرت  مكا�سبها  لكن  الليل  خال 

موعد فتح االأ�سواق االأوروبية.

برلني - رويرتز

اأظهر م�سح، ام�س االثنن، تراجع معنويات 

امل�ستثمرين يف منطقة اليورو يف اأكتوبر ت�سرين 

متتالية  اأ�سهر   5 �سل�سلة  يوقف  ما  وهو  االأول، 

امل��خ��اوف  على  م��وؤ���س��ر  وذل���ك يف  التح�سن،  م��ن 

حيال ت��زاي��د وت��رية ح��االت االإ���س��اب��ة بفريو�س 

كورونا.

ونزل موؤ�سر �سنتك�س ملنطقة اليورو اإىل -8.3 

من -8.0 يف �سبتمرب اأيلول، وذلك باملقارنة مع 

توقعات لرويرتز لقراءة عند -9.5.

 0.32- اإىل  ال��راه��ن  الو�سع  موؤ�سر  وارت��ف��ع 

اأعلى  لي�سجل  ال�����س��اب��ق،  ال�سهر  يف   0.33- م��ن 

اأملانيا  فر�ست  ح��ن  اآذار  م��ار���س  منذ  م�ستوى 

وترية  الإبطاء  اجتماعية  وقيود  اإج��راءات عزل 

انت�سار كوفيد-19.

من   18.8 اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  م��وؤ���س��ر  وت���راج���ع 

20.8، وه���و اأق����ل م�����س��ت��وى م��ن��ذ م��اي��و اأي�����ار، يف 

موؤ�سر على القلق حيال تنام حمتمل لاإ�سابات 

خال اأ�سهر ال�ستاء.

ب��ات��ري��ك ها�سي من  قلل  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 

�سنتك�س من �ساأن الرتاجع الطفيف للمعنويات، 

و�سيك  خ��ط��ر  ع��ن  يك�سف  مل  امل�����س��ح  اإن  ق��ائ��ا 

يحدق باقت�ساد منطقة اليورو.

الفرتة من  1085 م�ستثمرا يف  امل�سح  و�سمل 

االأول اإىل الثالث من اأكتوبر ت�سرين االأول.

تعر التعايف االقت�سادي يف منطقة اليورو

ال���ت���ع���ايف  ت���ع���ر  م�������س���ح  اأظ����ه����ر  ذل�������ك،  اإىل 

�سبتمرب  يف  ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  يف  االق��ت�����س��ادي 

املهيمن  اخل��دم��ات  ت��راج��ع قطاع  ب�سبب  اأي��ل��ول 

على اقت�ساد التكتل نتيجة الإعادة فر�س بع�س 

انت�سار  دون  للحيلولة  االأن�سطة  على  القيود 

جديد لفريو�س كورونا.

وم����ن ����س���اأن ارت����ف����اع م���ع���دالت ال����ع����دوى يف 

املنطقة، وهو ما خل�س ا�ستطاع اأجرته رويرتز 

ال�سهر املا�سي اإىل اأنه اأكرب تهديد للتعايف، اإثارة 

قلق �سناع ال�سيا�سات الذين يحدوهم االأمل يف 

اأن اقت�ساد التكتل يتعافى بعد انكما�س تاريخي 

بلغ 11.8% يف الربع الثاين من العام.

ول��دع��م االق��ت�����س��اد، ي��ع��ت��زم ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

االأوروب��������ي ����س���راء اأ�����س����ول اإ���س��اف��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 

باجلائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو، كما اأعلن 

للتعايف حجمه  االأوروب���ي عن �سندوق  االحت��اد 

750 مليار يورو من املقرر اإطاقه العام املقبل.

النهائية  القراءة  هبوط  مينع  مل  هذا  لكن 

مل��وؤ���س��ر اآي.اإت���������س.اإ�����س م��ارك��ت امل��ج��م��ع مل��دي��ري 

ملتانة  ج��ي��دا  مقيا�سا  يعترب  ال���ذي  امل�����س��رتي��ات، 

االقت�ساد، اإىل 50.4 يف �سبتمرب اأيلول من 51.9 

يف اأغ�سط�س اآب، ليقرتب من م�ستوى 50 الذي 

يف�سل النمو عن االنكما�س.

ج����اء ال���رتاج���ع حت���ت ت���اأث���ري ن����زول م��وؤ���س��ر 

م��دي��ري امل�����س��رتي��ات ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات، ال��ذي 

ميثل نحو ثلثي الناجت املحلي االإجمايل، والذي 

هبط اإىل 48 من 50.5 يف اأغ�سط�س اآب، واإن كان 

هذا اأف�سل قليا من تقدير اأويل عند 47.6 .

اأملانيا.. قطاع اخلدمات مل ينمو يف �سبتمرب

اأن ق��ط��اع  ال���ي���وم  اأظ���ه���ر م�����س��ح  اأمل���ان���ي���ا،  يف 

اأي��ل��ول،  �سبتمرب  يف  من���وا  ي�سهد  مل  اخل��دم��ات 

�ساعدت  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  قوة  لكن 

القطاع اخلا�س يف اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا يف اأن 

يظل على م�سار يوؤدي اإىل تعاف متن يف الربع 

الثالث.

ونزلت القراءة النهائية ملوؤ�سر اآي.اإت�س.اإ�س 

اخل��دم��ات  بقطاع  امل�سرتيات  مل��دي��ري  م��ارك��ت 

اإىل 50.6 من 52.5 يف ال�سهر ال�سابق.

وه�����ذه ال����ق����راءة، ال���ت���ي ج�����اءت اأع���ل���ى من 

ملوؤ�سر  زي���ادة  متثل   ،49.1 بلغت  اأول��ي��ة  ق���راءة 

قطاع اخلدمات لثالث �سهر على التوايل عن 

م�ستوى 50 الذي يف�سل النمو عن االنكما�س.

مديري  ملوؤ�سر  النهائية  ال��ق��راءة  و�سعدت 

اخل��دم��ات  قطاعي  يغطي  ال���ذي  امل�����س��رتي��ات، 

 54.4 من   54.7 اإىل  التحويلية،  وال�سناعات 

يف ال�سهر ال�سابق. وهي اأعلى من قراءة اأولية 

عند 53.7.

االقت�ساد الربيطاين اأثبت متانته

كبري  م�سح  اأظ��ه��ر  فقد  بريطانيا،  يف  اأم���ا 

املا�سي  ال�سهر  اأثبت  الباد  اقت�ساد  اأن  ام�س 

البداية  يف  يعتقد  ك��ان  مم��ا  متانة  اأك���ر  اأن���ه 

اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام  ب��ال��رغ��م م��ن ت�سديد 

مثل  الأن�سطة  موؤقتة  حكومية  اإعانة  وتوقف 

املطاعم واحلانات.

وه���ب���ط م���وؤ����س���ر اآي.اإت�����������س.اإ������س م���ارك���ت/

����س���ي.اآي.ب���ي.اإ����س مل��دي��ري امل�����س��رتي��ات بقطاع 

التجزئة،  جت���ارة  ي�سمل  ال  ال���ذي  اخل��دم��ات، 

خم�س  ذروة  من  اأي��ل��ول  �سبتمرب  يف   56.1 اإىل 

 ،58.8 عند  اآب  اأغ�سط�س  يف  م�سجلة  �سنوات 

لكن الرتاجع كان اأقل من تقدير قراءة اأولية 

عند 55.1.

املجمع،  امل�سرتيات  م��دي��ري  موؤ�سر  ون���زل 

التحويلية  ال�����س��ن��اع��ة  ب��ي��ان��ات  ي�����س��م��ل  ال����ذي 

56.5 من اأعلى  ال�سادرة االأ�سبوع املا�سي، اإىل 

اأغ�سط�س  يف  امل�سجل  �سنوات  �ست  يف  م�ستوى 

اأق��ل منه يف  اأي�سا تراجع  59.1، وه��و  اآب عند 

قراءة اأولية.

العربية-دبي

ع��������ادت ال����ق����ط����اع����ات اخل����ا�����س����ة غ��ري 

ال��ن��ف��ط��ي��ة يف اأك���رب ث��اث��ة اق��ت�����س��ادات يف 

�سبتمرب،  يف  ال��ن��م��و  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

 14 يف  لها  تو�سع  اأول  م�سر  �سهدت  حيث 

�سهًرا.

حت�سنت ظروف العمل على الرغم من 

تكيفت  حيث  الوظائف  ف��ق��دان  ا�ستمرار 

ال�����س��رك��ات م���ع ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

احل��ك��وم��ات  خففت  بينما  ال��ع��امل��ي  ل��ل��وب��اء 

القيود لوقف فريو�س كورونا.

غري  اخلا�س  القطاع  اأن  م�سح  واأظهر 

النفطي بال�سعودية عاد للنمو يف �سبتمرب 

و�سط  اأ���س��ه��ر،  �سبعة  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 

ال��رغ��م من  ال��ع��م��ل، ع��ل��ى  حت�سن ظ���روف 

تكيف  ظل  يف  الوظائف  فقدان  ا�ستمرار 

ال�����س��رك��ات م���ع ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

الناجمة عن اأزمة كورونا.

وارت��ف��ع م��وؤ���س��ر اآي.اإت�������س.اإ����س م��ارك��ت 

مل����دي����ري امل�������س���رتي���ات امل����ع����دل يف ����س���وء 

بال�سعودية  واخل��ا���س  املو�سمية  العوامل 

اآب،  اأغ�����س��ط�����س  يف   48.8 م���ن   50.7 اإىل 

بن  الفا�سل  اخلم�سن  ح��اج��ز  خم��رتق��ا 

النمو واالنكما�س يف اأول مرة منذ فرباير 

قبل بدء اجلائحة.

وقال ديفيد اأوين، اخلبري االقت�سادي 

ن�����س��اط  “زاد  م���ارك���ت  اآي.اإت�����������س.اإ������س  يف 

االأعمال يف القطاع اخلا�س غري النفطي 

بعودة  مدعوماً  �سبتمرب،  يف  بال�سعودية 

ب�����داأ االق���ت�������س���اد يف  اإذ  ل��ل��ن��م��و،  امل��ب��ي��ع��ات 

عن  الناجم  االإغ���اق  بعد  م�ساره  �سبط 

كوفيد-19.

»ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ان��ح�����س��ر ت��اأث��ري 

ملحوظ  ب�سكل  القيمة  �سريبة  يف  ارتفاع 

ت��راج��ع  )اآب(.  اأغ�����س��ط�����س  ���س��ه��د  اأن  ب��ع��د 

اإىل وترية ال تعدو  الت�سخم يف التكاليف 

هام�سية«. كونها 

امل�سرتيات  م��دي��ري  موؤ�سر  ارت��ف��ع  كما 

للقطاع اخلا�س غري النفطي يف االإمارات 

و���س��ط  ن��ق��ط��ة   49،4 م���ن  ن��ق��ط��ة،   51 اإىل 

تخفي�س  م��ع  امل�ستهلكن  طلبات  ارت��ف��اع 

لاأ�سعار. ال�سركات 

اأول  امل��وؤ���س��ر  ف��ق��د �سهد  م�����س��ر،  اأم���ا يف 

تو�سع له منذ اأربعة ع�سر �سهرا، حيث منا 

اإىل 50،4 نقاط، من 49،4 يف ظل انتعا�س 

وال�سادرات. امل�ستهلكن  طلبات 

م�ستوى  ف���وق  ي��ع��رب  امل��وؤ���س��ر  اأن  ع��ل��م��ا 

اأن����ه ي�سري  ف��ي��م��ا  ال��ن��م��و،  ع���ن  ن��ق��ط��ة   50

اأدن����ى من  اإىل االن��ك��م��ا���س ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

نقطة. م�ستويات اخلم�سن 

دبي- العربية 

الفاخرة  العاملية  امل��ارك��ات  �سوق  ت�سلم  مل 

م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ف����اإج����راءات االإغ����اق 

�سبه  ب�سكل  وال�سياحة  ال�سفر  �سوق  وتوقف 

تام اأثر ب�سكل كبري على مبيعات هذه ال�سوق.

ووف���ق���ا ل���ت���ق���دي���رات جم���م���وع���ة ب��و���س��ط��ن 

مبيعات  تنكم�س  اأن  املقرر  من  اال�ست�سارية، 

بن  ت��رتاوح  بن�سبة  العاملية  الفاخرة  ال�سلع 

25% و45% هذا العام.

ي���ع���ود من����و ه���ذه  اأن  امل����رج����ح  وم�����ن غ����ري 

ق��ب��ل اجلائحة  م��ا  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ال�����س��ن��اع��ة 

حتى عام 2023 اأو 2024 على االأقل.

ميتلك  ال��ف��اخ��رة  ال�سلع  ق��ط��اع  اأن  وت��ب��ن 

التي  امل��خ��زون  كمية  �سعف  م��ن  اأك��ر  حاليا 

املماثلة من  الفرتة  عادًة خال  كان ميتلكها 

املا�سية. ال�سنوات 

اأج�����ربت بع�س  ال���ع���وام���ل جم��ت��م��ع��ة  ه����ذه 

بع�س  اأ���س��ع��ار  زي�����ادة  اإىل  ال��ك��ب��رية  امل���ارك���ات 

لتعوي�س خ�سائرها. املرغوبة  منتجاتها 

 Louis ق���ام���ت  امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

حقائبها  بع�س  اأ���س��ع��ار  Vuittonبزيادة 
بن�سبة 14%، اأما “�سانل” فاأعلنت موؤخرا عن 

املنتجات  وبع�س  املميزة  حقائبها  اأ�سعار  رفع 

ترتاوح  بن�سبة  اجللد  من  امل�سنوعة  االأخرى 

بن 5 و%17.

اأول��وي��ات��ن��ا جميعا  ك���ورون���ا  غ��ري ف��ريو���س 

ال��روة  ب��ات��ت ه��ي  امل��ع��اي��ري، فال�سحة  وق��ل��ب 

اإليها معظم النا�س. التي يتطلع 

ف��ه��ل ت���ق���رر امل����ارك����ات ال��ع��امل��ي��ة مب���ا فيها 

غ��وت�����س��ي و���س��ان��ل ودي����ور ت��غ��ي��ري م�����س��اره��ا اأو 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ���س��رك��ات ت��ب��ع��د ك��ل ال��ب��ع��د عن 

املو�سة واملجوهرات واحلقائب بل اال�ستثمار 

�ستقت�سر  اأنها  اأم  بال�سحة،  تخت�س  ب�سركات 

على اإنتاج املا�سكات الفاخرة كما تفعل االآن؟

لندن -رويرتز

االثنن،  ام�س  قليا  ال���دوالر  موؤ�سر  تراجع   

اإذ مل ي�سهد تغريا يذكر عن اإغاق يوم اجلمعة، 

وذلك يف ظل ترقب اأ�سواق املال الأنباء عن �سحة 

ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب وت��ط��ورات 

حم�����ادث�����ات ب��خ�����س��و���س م�������س���اع���دات م���ال���ي���ة يف 

وا�سنطن.

اأعلن ترامب يوم اجلمعة اأن الفحو�س اأظهرت 

اإ�سابته بكوفيد-19، مما دفع امل�ستثمرين للجوء 

اإىل اأ���س��ول اأك��ر اأم��ان��ا واأث���ار موجة بيع يف �سوق 

االأ�سهم.

ل��ك��ن م��ع ب��داي��ة ال��ت��ع��ام��ات االآ���س��ي��وي��ة، ظهر 

امل�ست�سفى  خ��ارج  موكب  يف  مفاجئ  ب�سكل  ترامب 

�ساعد يف حت�سن  فيه، مم��ا  ال��ع��اج  يتلقى  ال��ذي 

االإقبال على املخاطرة.

وي��ق��ول االأط���ب���اء امل��ع��اجل��ون ل��رتام��ب اإن���ه قد 

يخرج االثنن من امل�ست�سفى.

وق�����ال اأول���ري�������س ل��وي��خ��ت��م��ان رئ��ي�����س اأب���ح���اث 

ال��ع��م��ات وال�����س��ل��ع االأ���س��ا���س��ي��ة ل����دى ك��وم��رت�����س 

ال��ت��واف��ق  ال��ع��م��ات  م��ت��داول��و  ي�ستطيع  ”ال  ب��ن��ك 

االآون��ة  يف  املتواترة  االأنباء  لتف�سري  طريقة  حول 

االأخرية“.

حمادثات  تطورات  اأي�سا  امل�ستثمرون  وينتظر 

بفريو�س  تتعلق  اإن��ق��اذ  حزمة  ب�ساأن  وا�سنطن  يف 

كورونا بعدما اأعلنت رئي�سة جمل�س النواب نان�سي 

بيلو�سي اأم�س االأحد اإحراز تقدم يف املباحثات.

وتراجع الدوالر قليا اأمام �سلة من العمات، 

يف  �سهدها  نطاقات  م��ن  قريبا  ظ��ل  موؤ�سره  لكن 

0.1 باملئة  اأق���ل م��ن  االآون�����ة االأخ�����رية وان��خ��ف�����س 

 0650 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د   93.785 اإىل  ام�����س  خ����ال 

بتوقيت جرينت�س.

وارت��ف��ع ال����دوالر م��ق��اب��ل ال���ن 0.3 ب��امل��ئ��ة اإىل 

جرينت�س،  بتوقيت   0659 ال�ساعة  عند   105.615

يوم  �سهر  اأك��ر من  اأ���س��واأ هبوط يف  متعافيا من 

اجلمعة.

وت��ع��ززت عمات اأك��ر خم��اط��رة خ��ال الليل 

ل��ك��ن م��ك��ا���س��ب��ه��ا ان��ح�����س��رت ب��ح��ل��ول م���وع���د فتح 

االأ�سواق االأوروبية.

ب��امل��ئ��ة اإىل   0.2 ال�����دوالر االأ�����س����رتايل  و���س��ع��د 

 0.1 0.71735، يف حن نزل الدوالر النيوزيلندي 

باملئة اإىل 0.6641.

دوالر   1.17260 اإىل  باملئة   0.1 اليورو  وارتفع 

بحلول ال�ساعة 0712 بتوقيت جرينت�س.

ماذا  يعد  ال��ذي  ال�سوي�سري  الفرنك  و�سعد 

اليابانية  التكنولوجيا  �سركة  قالت  بعدما  اآم��ن��ا 

اإن.اإي.�������س������ي اإن���ه���ا ���س��ت�����س��رتي ���س��رك��ة ال���ربام���ج 

االإلكرتونية املالية ال�سوي�سرية اأفالوك جروب.

جرينت�س،  ب��ت��وق��ي��ت   0702 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 

 0.2 ال�سوي�سري  الفرنك  مقابل  اليورو  انخف�س 

باملئة اإىل 1.07620.

 1.2917 �سجل  فقد  االإ�سرتليني  اجلنيه  اأم��ا 

جرينت�س،  ب��ت��وق��ي��ت   0721 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  دوالر 

منخف�سا 0.2 باملئة خال ام�س االثنن.

أكبر 3 اقتصادات عربية تعود إلى النمو خالل سبتمبر

استراتيجية جديدة للماركات العالمية لتعويض جزء من خسائرها 

الدوالر يحبس أنفاسه ترقبا لتطورات صحة ترامب وحزمة مالية

الذهب يتراجع 
مع تلميح أطباء لمغادرة 

ترامب المستشفى 
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مايكروسوفت تعتزم إنشاء مركز 
للخدمات السحابية في اليونان

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 
أقوى من التوقعات في أغسطس

رئيسة إثيوبيا: سد النهضة سيبدأ 
توليد الكهرباء خالل 12 شهرا

مفوضة الطاقة: االتحاد األوروبي 
يريد قواعد لتجارة الهيدروجين مع 

المغرب وأوكرانيا

�أثينا-رويرتز

 

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت ع��زم��ه��ا 

�إن�������س���اء م��رك��ز ب��ي��ان��ات ج��دي��د يف �ل��ي��ون��ان 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  ����س��ت��ث��م��اره��ا  �إط�����ار  يف 

للخدمات �ل�سحابية يف �لبالد، وهو مبثابة 

�أزمة  من  ت�سرر  �لذي  متنَف�س القت�سادها 

����س���ن���و�ت �إىل ج��ان��ب  دي�����ون ع��م��ره��ا ع�����س��ر 

جائحة فريو�س كورونا.

�سميث  بر�د  مايكرو�سوفت  رئي�س  وقال 

�أج��ري��ت عرب  �م�����س �الث��ن��ن خ��الل فعالية 

�ل��ب��ي��ان��ات  م���رك���ز  �إن  �أث���ي���ن���ا  �الإن����رن����ت يف 

�جل���دي���د ���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �ل�����س��رك��ات 

حجم  ع��ن  ُيك�سف  ومل  و�ل��ب��ن��وك  و�الأف����ر�د 

�ال�ستثمار.

وق�����ال ���س��م��ي��ث م��ت��ح��دث��ا ع���رب م��رج��م 

و�لتكنولوجيا  �الأبحاث  يف  �ليوم  ”ن�ستثمر 
باليونان... �ستكون هناك منافع لليونان يف 

�سوء �لتز�منا بتدريب �آالف �الأ�سخا�س“.

وق���������ال رئ����ي���������س �ل��������������وزر�ء �ل����ي����ون����اين 

ت�سريحات  يف  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 

�سيعود مبنافع  �لبيانات  �إن مركز  منف�سلة 

م��ال��ي��ة ع��ل��ى �مل���دى �ل��ط��وي��ل ل��ل��ي��ون��ان تبلغ 

مليار يورو )1.17 مليار دوالر).

�ليونان  ”�ست�سبح  ميت�سوتاكي�س  وقال 

�ل�سحابية“،  )ل��ل��خ��دم��ات(  ع��امل��ي��ا  م��رك��ز� 

�سي�سهم  ت��ط��ور�  �الأك���ر  �مل��رك��ز  �أن  م�سيفا 

�أي�������س���ا يف دع�����م م���ك���ان���ة �ل����ب����الد ك��م��ق�����س��د 

لال�ستثمار.

ب��رن��ام��ج  ���س��ي�����س��م��ل  �مل�������س���روع  �إن  وق�����ال 

 100 تدريب على �ملهار�ت �لرقمية حلو�يل 

�ألف �سخ�س.

بروك�سل - رويرتز

�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات �م�������س �الث���ن���ن �أن 

م��ب��ي��ع��ات �ل��ت��ج��زئ��ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ي���ورو 

ج����اءت �أق�����وى ك���ث���ري� م���ن �ل��ت��وق��ع��ات يف 

�أغ�����س��ط�����س �آب ب��ف�����س��ل زي�����ادة ك���ب���رية يف 

مبيعات  ومنو  �الإنرنت  عرب  �مل�سريات 

غري  كوفيد-19،  جائحة  و�سط  �ملالب�س 

ي��ول��ي��و مت��وز  ت��ع��دي��ل مبيعات  �أن���ه ج���رى 

باخلف�س.

ف��ق��د ق��ف��زت م��ب��ي��ع��ات �ل��ت��ج��زئ��ة يف 19 

�أ�سا�س  ع��ل   %4.4 ب��ال��ي��ورو  تتعامل  دول��ة 

زي��ادة  م�سجلة  �آب،  �أغ�سط�س  يف  �سهري 

ت��وق��ع��ات  ي���ت���ج���اوز  مم���ا   ،%3.7 ���س��ن��وي��ة 

و%2.2   %2.4 ���س��ه��ري��ة  ل���زي���ادة  �مل��ح��ل��ل��ن 

�أ�سا�س �سنوي. على 

ل���ك���ن ب���ي���ان���ات ي���ول���ي���و مت�����وز روج���ع���ت 

 %1.8 �سهريا  هبوطا  لت�سجل  باخلف�س 

و0.1 على �أ�سا�س �سنوي مقارنة مع %1.3 

و0.4% على �لرتيب يف �لقر�ءة �ل�سابقة.

�أغ�سط�س  مبيعات  يف  �لقفزة  وت��رج��ع 

يف  �سنويا  و23.8  �سهريا   12.4 لزيادة  �آب 

ياأتي  و�الإنرنت.  �لربيد  عرب  �لطلبيات 

ذلك يف مقابل �نخفا�س حاد على �أ�سا�س 

���س��ه��ري يف ي��ول��ي��و مت����وز وب��ن��ح��و م��ث��ل��ي 

�مل�سجلة فيه. �ل�سنوية  �لزيادة 

�أدي�س �أبابا – رويرتز

ق���ال���ت �ل��رئ��ي�����س��ة �الإث���ي���وب���ي���ة، �م�����س 

�جلديد  �لكهرومائي  �ل�سد  �إن  �الثنن، 

�ل���ع���م���الق �ل�����ذي ���س��ي��دت��ه ب���الده���ا على 

يف  �لكهرباء  توليد  �سيبد�أ  �الأزرق  �لنيل 

12 �سهر�. غ�سون 

يف  زودي  �سهلورق  �لرئي�سة  و�أف����ادت 

�سيكون  �لعام  “هذ�  �لربملان  �أم��ام  كلمة 

�لنه�سة  ���س��د  ف��ي��ه  ���س��ي��ب��د�أ  �ل���ذي  �ل��ع��ام 

�الإثيوبي �لعظيم يف توليد �لكهرباء من 

�ثنن.« توربينن 

من  وك��ل  �إثيوبيا  بن  خالفات  وثمة 

�لذي  �ل�سد  بخ�سو�س  و�ل�سود�ن  م�سر 

�لقاهرة  وتقول  دوالر،  مليار�ت   4 تكلف 

�إنه قد يهدد م�سدرها �لرئي�سي للمياه.

���س��روري  �أن��ه  �إثيوبيا  ت��رى  ويف ح��ن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة، ت���ر�ه 

نهر  يعترب  �إذ  لها،  حيوياً  تهديد�ً  م�سر 

95% من مياه  الأكر من  �لنيل م�سدر�ً 

�لري و�ل�سرب يف �لبالد.

وخ����الل �الأ����س���ه���ر �مل��ا���س��ي��ة، ت�����س��اع��د 

مو��سلة  م��ع  �مل��ل��ف  ه��ذ�  ب�ساأن  �خل��الف 

�إث��ي��وب��ي��ا �أع��م��ال��ه��ا وم���لء �خل���ز�ن، �ل��ذي 

74 م��ل��ي��ار م���ر م��ك��ع��ب من  ي�����س��ت��وع��ب 

�ملياه.

برلني -رويرتز

 ق��ال��ت م��ف��و���س��ة �ل��ط��اق��ة ب��االحت��اد 

�إن �الحت���اد  �الأوروب�������ي �م�����س �الث���ن���ن 

ل��ت��ج��ارة  ق���و�ع���د  �إىل و����س���ع  ���س��ي�����س��ع��ى 

�مل��غ��رب  �ل���ه���ي���دروج���ن م���ع دول م��ن��ه��ا 

�ل��ر�م��ي��ة  �إط���ار خططه  و�أوك��ر�ن��ي��ا، يف 

ال����س���ت���خ���د�م ه�����ذ� �ل����وق����ود م��ن��خ��ف�����س 

�ل�سناعة  �نبعاثات  من  للحد  �لكربون 

و�لنقل.

”لتد�ول  �سيم�سون  كادري  و�أ�سافت 

�ل���ه���ي���دروج���ن �مل���ت���ج���دد وم��ن��خ��ف�����س 

ُيعتمد  ب�سكل  �حل����دود  ع��رب  �ل��ك��رب��ون 

مالئمة“،  ق��و�ع��د  �إىل  �سنحتاج  عليه، 

�أوىل  ك��خ��ط��وة  �ل��ب��ل��دي��ن  �إىل  م�����س��رية 

بذلك. للقيام 

�الإنرنت  عرب  بث  يف  قائلة  وتابعت 

���س��ي�����س��ع  �الأوروب�����������������ي  �الحت������������اد  �إن 

�ل����ه����ي����دروج����ن ع���ل���ى ج������دول �أع����م����ال 

حم���ادث���ات���ه ب��خ�����س��و���س �ل���ط���اق���ة م��ع 

�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة و�ل���ي���اب���ان وك���وري���ا 

�جلنوبية.

بوينو�س �آير�س - �أ ف ب 

�أع�����رب �ل��رئ��ي�����س �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي �أل��ربت��و 

�تفاق  �إىل  �لتو�سل  �أمله يف  فرنانديز، عن 

متويل  الإع��ادة  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  مع 

�أق��رب  “يف  دوالر  مليار   44 قيمته  ق��ر���س 

وقت ممكن«.

ياأتي �إعالن فرنانديز قبل و�سول بعثة 

مهمة  يف  �لثالثاء  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق 

تركز حول �إعادة هيكلة ديون �لبالد.

وق�����ال ف���رن���ان���دي���ز ل�����س��ح��ي��ف��ة ك��الري��ن 

هذ�  “�أجريت حمادثات عديدة يف  �ملحلية 

�لوقت مع كري�ستالينا جورجيفا”، رئي�سة 

�سندوق �لنقد �لدويل.

ت����درك  ب���اأن���ه���ا  �ن���ط���ب���اع  “لدي  وت����اب����ع 

�أف�سل  �الأرجنتن  يف  �لقائمة  �ل�سعوبات 

من �أي �سخ�س �آخر«.

�تفاق  �إىل  �لتو�سل  �إن  فرنانديز  وق��ال 

م���ع �ل��ه��ي��ئ��ة �ل���دول���ي���ة �مل��ق��ر���س��ة وم��ق��ره��ا 

�أ���س��ا���س��ي  ���س��ك��ل  يف  “�سروري  و����س��ن��ط��ن 

ل���ت���وف���ري �ل�����ق�����درة ع���ل���ى �ل���ت���ك���ه���ن ب����اآف����اق 

�القت�ساد«.

من  �لكثري  “يزيل  �لتفاهم  �أّن  و�أو�سح 

ت�ساور  لكنها  ت�ساورين  ال  وه��ي  �ل�سكوك، 

بع�س قطاعات �القت�ساد«.

“ما �آمله هو �أن نو��سل �لعمل  و�أ�ساف 

ن��ت��م��ك��ن من  ن��ف��ع��ل ح��ت��ى �الآن، ح��ت��ى  ك��م��ا 

�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �إج���اب���ات ���س��ري��ع��ة مل��خ��اوف��ه��م 

�إىل  �ت��ف��اق،  �إىل  �لتو�سل  م��ن  نتمكن  و�أن 

برنامج يف �أقرب وقت ممكن«.

�الأول/ ك��ان��ون  يف  �ل��رئ��ا���س��ة  توليه  بعد 

دي�����س��م��رب �مل��ا���س��ي، �رج����اأ ف��رن��ان��دي��ز ���س��د�د 

�أق�ساط بع�س �لديون وتنازل عن �ل�سر�ئح 

�مل�����س��ت��ح��ق��ة م���ن خ��ط��ة �الإن���ق���اذ، ق���ائ���اًل �إن 

�الأرجنتن لديها بالفعل ديون كافية.

�أيار/ ديونها يف  �سد�د  �لتخلف عن  بعد 

تو�سلت  �لتاريخ،  يف  �لتا�سعة  للمرة  مايو 

�آب/�أغ�سط�س  �أو�خ��ر  يف  فرنانديز  حكومة 

�إىل �ت��ف��اق م��ع �ل��د�ئ��ن��ن �الأج��ان��ب الإع��ادة 

بعد  �ل��دي��ون  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   66 هيكلة 

�سهور من �ملفاو�سات �ل�ساقة.

وم��ن��ح ذل���ك �ل��ب��ل��د �ل���و�ق���ع يف �أم��ريك��ا 

 37،7 �سد�د ما قيمته  �إعفاء من  �لالتينية 

مليار دوالر من �لديون.

و مبجرد تاأكيد �التفاق، فتحت بوين�س 

�آيري�س ر�سمًيا مباحثات مع �سندوق �لنقد 

�ل�����دويل ل���الت���ف���اق ع��ل��ى ����س���روط ج��دي��دة 

مليار   44 بقيمة  �إنقاذ  قر�س  �سد�د  ب�ساأن 

دوالر مت �التفاق عليه يف عام 2018.

بعد توقيع �التفاق، قال وزير �القت�ساد 

مارتن غوزمان �إن �خلطوة �لتالية �ستكون 

�لنقد  ���س��ن��دوق  م��ع  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���س��ل 

�لدويل للح�سول على قر�س جديد.

�أو�خ��ر  يف  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  �أعلن 

ب�ساأن  مبهمة  �سيقوم  �أن��ه  �أيلول/�سبتمرب 

�إع��������ادة ه��ي��ك��ل��ة دي������ون �الأرج����ن����ت����ن، ب��ع��د 

����س��ت��ئ��ن��اف �مل��ح��ادث��ات ح���ول �ت��ف��اق ج��دي��د 

�ملا�سي. �ل�سهر 

و���س��ت��ت��األ��ف �ل��ب��ع��ث��ة م���ن ن��ائ��ب��ة م��دي��رة 

����س���ن���دوق �ل��ن��ق��د �ل������دويل ل��ن�����س��ف �ل��ك��رة 

�ل���غ���رب���ي ج�����ويل ك��������وز�ك ورئ���ي�������س ب��ع��ث��ة 

�الأرج�����ن�����ت�����ن ل����وي���������س ك����وب����ي����دو ومم���ث���ل 

�الأرجنتن �ملقيم يف �سندوق �لنقد �لدويل 

�ألن. تريفور 

وت���ف���اق���م���ت �الأزم����������ة �الق����ت���������س����ادي����ة يف 

�الأرجنتن ب�سبب جائحة كوفيد-19، حيث 

�لبالغ  �ل��ب��الد  �سكان  ثلث  م��ن  �أك��ر  يعي�س 

عددهم 44 مليون ن�سمة حتت خط �لفقر.

40% وي��ت��وق��ع  �ل��ت�����س��خ��م  م���ع���دل  وب���ل���غ 

�سندوق �لنقد �لدويل �نكما�س ثالث �أكرب 

 %10 بن�سبة  �لالتينية  �أمريكا  يف  �قت�ساد 

هذ� �لعام.

رئيس األرجنتين يأمل في اتفاق »سريع« مع صندوق النقد

�لكويت - رويرتز

ق������ال ب���ن���ك �ل����ك����وي����ت �مل������رك������زي، �م�������س 

�الأ�س�س  و�سع  �إد�رت���ه  جمل�س  �إن  �الث��ن��ن، 

للرقابة  �لعليا  بالهيئة  �خلا�سة  و�لقو�عد 

�ل�سرعية يف �لبنك �ملركزي وفق مقت�سيات 

 4 �ل��ق��ان��ون �ل�����س��ادر م��وؤخ��ر�، كما ع��ن لها 

�ل��ف��ق��ه��ي  �أع�������س���اء م���ن ذوي �الخ��ت�����س��ا���س 

�الإ�سالمية. �مل�سرفية  و�خلربة 

�ل��ه��ي��ئ��ة  �أن مت��ث��ل ه����ذه  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 

�مل��رج��ع��ي��ة �ل�����س��رع��ي��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ع��م��ل 

ُتعترب  �لتي  �لكويت  يف  �الإ�سالمي  �مل�سريف 

م���ن �ل������دول �ل����ر�ئ����دة يف جت���رب���ة �ل��ب��ن��وك 

بيت  تاأ�سي�س  م��ع  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �الإ���س��الم��ي��ة 

.1977 �لتمويل �لكويتي يف 

رق��اب��ة ذ�ت��ي��ة يف �حل��ك��م ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات 

�مل�سرفية

�الإ�سالمية  �لبنوك  �عتادت  ن�ساأت، 
ُ
�أ منذ 

يف �ملنطقة �أن متار�س رقابة ذ�تية يف �حلكم 

هذه  كانت  �إذ�  ما  وحتديد  منتجاتها  على 

�الإ���س��الم��ي��ة  بال�سريعة  ملتزمة  �مل��ن��ت��ج��ات 

�أو ال وذل����ك م���ن خ���الل جم��ل�����س ل��ل��رق��اب��ة 

�ل�سرعية يف كل بنك من �لبنوك، وهو مما 

يثري بع�س �ال�سكاالت يف �لتطبيق �لعملي.

�إن  ب����ي����ان،  �مل�����رك�����زي، يف  �ل���ب���ن���ك  وق������ال 

�سقره  عي�سى  زك���ي  عي�سى  ع��ن  �مل��ح��اف��ظ 

رئ��ي�����س��ا ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ك��م��ا ع���ن �أي�������س���ا ث��الث��ة 

�أع�������س���اء ه���م خ��ال��د حم��م��د ي��و���س��ف ب���ودي 

�لزلزلة  علي  �سيد  ح�سن  �سيد  وم�سطفى 

وم��ط��ل��ق ج��ا���س��ر م��ط��ل��ق �جل��ا���س��ر، ع��ل��ى �أن 

قابلة  �سنو�ت  ث��الث  �لع�سوية  م��دة  تكون 

للتجديد.

�ل����ر�أي  �إب������د�ء  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  وي��ت��م��ث��ل دور 

وت���ق���دمي �مل�����س��ورة ل��ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي ب�����س��اأن 

���س��رع��ي��ة �مل��ع��ام��الت �مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��م بن 

�ملالية  و�ملوؤ�س�سات  و�لبنوك  �ملركزي  �لبنك 

�الإ���س��الم��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل��ت��ي ي�����س��دره��ا 

�لبنك �إىل تلك �ملوؤ�س�سات.

وت����ق����رح �ل���ه���ي���ئ���ة �أي�������س���ا �الإر�������س������اد�ت 

و�خل��دم��ات  للمنتجات  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��رع��ي��ة 

و�قر�ح  �الإ�سالمية،  �لبنوك  تقدمها  �لتي 

�لرقابة  هيئات  الأعمال  �ملنظمة  �لتعليمات 

�ل�����س��رع��ي��ة، و�ل��ت��دق��ي��ق �ل�����س��رع��ي �ل��د�خ��ل��ي 

و�خل����ارج����ي، وح���وك���م���ة �أن�����س��ط��ة �ل��ف��ت��وى 

و�ملوؤ�س�سات  �لبنوك  يف  �ل�سرعية  و�لرقابة 

�الإ�سالمية. �ملالية 

�مل��ه��ام  ب���ن  م���ن  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ����س���ار 

على  �مل�سبقة  �مل��و�ف��ق��ة  �لهيئة  �إىل  �مل��وك��ل��ة 

�مل���ر����س���ح���ن ل���ع�������س���وي���ة ه���ي���ئ���ات �ل���رق���اب���ة 

�ل�����س��رع��ي��ة يف �ل��ب��ن��وك و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ال��ي��ة 

�الإ���س��الم��ي��ة و�ل��ب��ت يف �خل��الف��ات �ل��ت��ي قد 

حتدث بن �أع�ساء تلك �لهيئات، �أو يف حال 

عدم تو�سلها لر�أي �سرعي حمدد يف م�ساألة 

�ل�سرعي  �ل���ر�أي  و�إب����د�ء  عليها،  معرو�سة 

فيما يحال �إىل �لهيئة �ملركزية من �ملحاكم 

�لعمل  ق�سايا  ب�����س��اأن  �لتحكيم  م��ر�ك��ز  �أو 

�مل�سريف و�ملايل �الإ�سالمي.

ب��ن��وك   10 ح���ال���ي���ا  �ل���ك���وي���ت  يف  ي���وج���د 

�إ���س��الم��ي��ة،  ت��ق��ل��ي��دي��ة و5  ب���ن���وك   5 ب���و�ق���ع 

�إ�سالمي  لبنك  ف��رع  �إىل  باالإ�سافة  وذل��ك 

لبنوك  �الأجنبية  �لفروع  من  وعدد  �أجنبي 

تقليدية.

ك��م��ا ي���وج���د ع����دد ك��ب��ري م���ن �ل�����س��رك��ات 

�ل��ع��ام��ل��ة وف��ق��ا ل��ل�����س��ري��ع��ة �الإ���س��الم��ي��ة يف 

جم���االت �ل��ت��م��وي��ل و�ال���س��ت��ث��م��ار و�ل��ت��اأم��ن 

و�لعقار�ت.

�إن  �م�س  بيانه  يف  �مل��رك��زي  �لبنك  وق��ال 

�ل��دول  ��ستطالع جت��ارب  بعد  ج��اء  �ل��ق��ر�ر 

�ملركزية هيئات  بنوكها  �لتي لدى  �الأخرى 

�مل��ع��اي��ري  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  ���س��رع��ي��ة،  رق���اب���ة 

�لدولية �ملطبقة يف هذ� �ل�ساأن.

لندن-رويرتز

�ثنن  ب��اأك��ر م��ن  �ل��ن��ف��ط  �أ���س��ع��ار  ز�دت   

بت�سريحات  مدعومة  �الثنن،  �م�س  باملئة 

م���ن �أط���ب���اء ل��ل��رئ��ي�����س �الأم���ري���ك���ي دون���ال���د 

�إم��ك��ان��ي��ة خ��روج��ه من  ت�����س��ري �إىل  ت��ر�م��ب 

قليلة  �أي���ام  بعد  وذل��ك  �الث��ن��ن،  �مل�ست�سفى 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �إ���س��اب��ت��ه  ت�سخي�س  م��ن 

�لذي �أثار ذعر� على نطاق و��سع.

ي��ع��ادل  مب��ا  دوالر،   1.47 ب��رن��ت  و���س��ع��د 

ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   40.74 �إىل  ب���امل���ئ���ة،   3.7

جرينت�س.  بتوقيت   1100 �ل�ساعة  بحلول 

�الأمريكي  �لو�سيط  تك�سا�س  وز�د خام غرب 

1.56 دوالر، �أو 4.2 باملئة، �إىل 38.61 دوالر 

للربميل.

وق����ال ���س��ت��ي��ف��ن ب��ري��ن��وك م���ن ب������ي.ي.�إم 

لل�سم�سرة يف �لنفط ”من �مل�ستبعد �أن تكون 

لل�سمود  �أ�س�س  �ل�سعود  م��ن  �لنوبة  لهذه 

يف م���و�ج���ه���ة ح��ج��م �ل�����س��ب��اب��ي��ة �الآخ������ذ يف 

�لتنامي. يف �لنهاية، �سوق �لنفط حم�سورة 

د�خل دورة ال تنتهي من �ل�سبابية“.

ك��ان��ت �الأ����س���ع���ار ق���د ه��ب��ط��ت ب���اأك���ر من 

ت�سخي�س  ب��ع��د  ي���وم �جل��م��ع��ة  ب��امل��ئ��ة  �أرب���ع���ة 

مفاجئ  ب�سكل  ظهر  لكنه  ت��ر�م��ب.  �إ���س��اب��ة 

ي����وم �الأح������د يف م���وك���ب خ�����ارج �مل�����س��ت�����س��ف��ى 

�ساهم يف حت�سن  م��ا  ب��ه، وه��و  يعالج  �ل��ذي 

�ل�سوق. معنويات 

وقال �أطباوؤه �إنه قد يخرج من �مل�ست�سفى.

وت���دع���م���ت �الأ����س���ع���ار �أي�������س���ا ب��ا���س��ت��م��ر�ر 

وقال متحدث  �لرنويج.  للعمال يف  �إ�سر�ب 

ب���ا����س���م ����س���رك���ة �ل���ط���اق���ة �ل����ك����ربى �إك���ي���ن���ور 

�أرب��ع��ة م��ن حقولها  �إن��ه��ا �أغ��ل��ق��ت  ل��روي��رز 

�لبحرية للنفط و�لغاز �م�س بعد �أن و��سل 

�إ�سر�بهم. عمالها 

ويقول حمللون �إن �النخفا�س يف �الإنتاج 

زي���ادة يف  �إىل ح��د كبري  �ل��رنوي��ج��ي يعو�س 

ليبيا. �إنتاج 

لرويرز  ليبي  نفطي  م�سدر  ق��ال  فقد 

 290 �إىل  ز�د  �لنفطي  ليبيا  �إن��ت��اج  �إن  �م�س 

�أل����ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا، وه���و ت��ق��ري��ب��ا ث��الث��ة 

ب��د�أ يف  ف��رة ح�سار  خ��الل  �إنتاجها  �أم��ث��ال 

�سبتمرب  و�ن��ت��ه��ى يف  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر 

�أيلول.

و��سنطن - فر�ن�س بر�س

ق�����ال ����س���ن���دوق �ل���ن���ق���د �ل�������دويل �م�����س 

�الث��ن��ن ق��ب��ل �ج��ت��م��اع��ات��ه �خل��ري��ف��ي��ة، �إن 

“دوًر�  ي����وؤدي  �أن  ي��ج��ب  �ل��ع��ام  �ال���س��ت��ث��م��ار 

�لنا�سئة  �الق��ت�����س��اد�ت  ت��ع��ايف  يف  مركزًيا” 

و�ملتقدمة من �لتباطوؤ �لناجم عن جائحة 

كوفيد-19.

وك���ت���ب م�������س���وؤول���ون يف ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د 

�لدويل يف مدونة �أن زيادة مثل هذ� �الإنفاق 

ميكن  عاملياً  �لفائدة  �أ�سعار  �نخفا�س  م��ع 

مبا�سرة  �لوظائف  مالين  “ي�ستحدث  �أن 

ع��ل��ى �مل���دى �ل��ق�����س��ري وم��الي��ن �ل��وظ��ائ��ف 

غري �ملبا�سرة على �ملدى �الأطول«.

“عالية  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ك��ان��ت  ح���ال  ويف 

�إن  و��سنطن  ومقره  �لبنك  قال  �جلودة”، 

باملئة  و�ح��د  بن�سبة  �لعام  �ال�ستثمار  زي��ادة 

م���ن �ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �الإج����م����ايل مي��ك��ن �أن 

باملئة،   10 بن�سبة  �خلا�س  �ال�ستثمار  ترفع 

ب��امل��ئ��ة، و�ل��ن��اجت   1،2 ب��ن�����س��ب��ة  و�ل��ت��وظ��ي��ف 

�إىل  ب��امل��ئ��ة   2،7 بن�سبة  �الإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي 

جانب �لثقة �لعامة مب�سرية �لتعايف.

�قت�سادي  ب��ر�ج��ع  �جل��ائ��ح��ة  وت�سببت 

�لعامل، ولكن حتى قبل  حاد على م�ستوى 

�ل���وب���اء، ق���ال ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل �إن 

�متد�د  “كان �سعيًفا على  �لعام  �ال�ستثمار 

�أك���ر م��ن ع��ق��د، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ط��رق 

�القت�ساد�ت  بع�س  يف  �ملتد�عية  و�جل�سور 

�مل��ت��ق��دم��ة و�ح���ت���ي���اج���ات �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

و�ل�سرف  �لنظيفة  و�ملياه  للنقل  �ل�سخمة 

�ل�سحي” يف �لدول �لفقرية.

وقال �مل�سوؤولون �إن �لوقت �الآن منا�سب 

�ل��دول  م��ن  �لعديد  ز�ل  م��ا  �إذ  لال�ستثمار 

يكافح �سد كوفيد-19 وهناك �أعد�د كبرية 

مم��ن ف��ق��دو� وظ��ائ��ف��ه��م و���س��ط �الن��ك��م��ا���س 

يبحثون عن عمل.

ويقدر �سندوق �لنقد �لدويل �أنه ميكن 

مقابل  وظائف  ثماين  �إىل  وظيفتن  خلق 

كل مليون دوالر ُتنفق على �لبنية �لتحتية 

كل  مقابل  وظيفة   14 �إىل  و5  �لتقليدية، 

و�لتطوير  �لبحث  ُتنفق على  دوالر  مليون 

�خل�سر�ء. و�لتكنولوجيا 

�ل���دويل  �ل��ن��ق��د  وب��ي��ن��م��ا �سجع ���س��ن��دوق 

�ل���ب���ل���د�ن ع��ل��ى ���س��ي��ان��ة �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

���س��ج��ع �حل��ك��وم��ات ع��ل��ى �لنظر  �ل��ق��ائ��م��ة، 

جم������دد�ً يف ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���اري���ع ت����اأخ����رت يف 

�ملا�سي و�لتخطيط مل�سروعات جديدة تبعاً 

الحتياجاتها بعد �نتهاء �لوباء.

المركزي الكويتي ينشئ هيئة لإلشراف على التعامالت اإلسالمية

النفط ينتعش بدعم تطورات صحة ترامب وإضراب في النرويج

صندوق النقد يوصي الحكومات باالستثمار لضمان 
التعافي بعد كورونا



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اللداوي  ناجي  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)100815 ( بتاريخ 2011/3/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200012568(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  حجي   ونائل  يون�س  الطاهر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2007/2/8 بتاريخ   )84394( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/5 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نائل عبد القادر م�سطفى حجي  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : املقابلني ت: 0795852134

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خرييه “ مهديه 

“ حممد يو�سف و�سريكتها   
الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)46246 ( بتاريخ 1997/5/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200166142(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة حممد ويا�سر علوي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2018/2/8 حتت الرقم )117879( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/31 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد �سفيق عبد احلميد ابو �سل  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان -  املقابلني ت: 0795457746

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعلي  خالد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الكثري   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/11/5 بتاريخ   )  110711(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200000511(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فرعوين وفار�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد   2006/8/8 بتاريخ   )82225( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/5 

فار�س   الفتاح  عبد  رفيق  نبيل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:    - ال�سمايل  ال�سماق  – ام  عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0790711765

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حمروقات دهاج 

اخوان   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)12344 ( بتاريخ 1983/3/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174695(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   جميد  احمد  �سركة  ب��اأن  

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )20405( بتاريخ 2019/10/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/5 

م�سفيا  جميد   يو�سف  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – �سويلح -  ت: 0789725042

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وراأف��ت  نائل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

املن�سى   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)45430 ( بتاريخ 1997/2/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الرحمن  عبد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

البدور و�سريكه   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)17700 ( بتاريخ 2014/2/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثالثاء  6/ 10 / 2020

رسالة الضمان إلى المدينين من أفراد ومنشآت

تدعو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
جميع ا�فراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتب 
من  االستفادة  إلى  للمؤسسة  مديونية  عليهم 
1) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة  5 أمر الدفاع (
المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد 

والغرامات بنسب متفاوتة وضمن أربع مراحل:

يستفيد من هذا البرنامج
جميع المنشآت باستثناء قطاعات (البنوك/ التأمين/ 

االتصاالت/ الكهرباء/ المياه/ المنشآت المملوكة للحكومة 

والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات)

وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.

المرحلة

ا�ولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

المزايافترة السريان

التقدم بالطلب
خالل الفترة

من    ٨/١٠/٢٠٢0  
حتى نهاية يوم   ٢٠٢٠/٩/٣٠

من    ٢٠٢0/10/1  
حتى نهاية يوم   10/31/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/11/1  
حتى نهاية يوم   11/30/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/12/1  
حتى نهاية يوم   12/31/٢٠٢٠

ا�عفاء نسبة 
من الفوائد
والغرامـــات

فائدة
التقسيط
السنويــة

%60

%30

%20

%10

%1

%2

%3

%4

 المركز ا¯عالمي
٢٠٢٠
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االنباط-وكاالت

ك��ت��ب ميخائيل  �أع����اه،  �ل��ع��ن��و�ن  حت��ت 

ح���ول   ، رو  غ���ازي���ت���ا  يف  خ�����ود�ري�����ون�����وك، 

خلطة  �لأمريكي  �لكونغر�س  يف  مقاومة 

�سحب �لقو�ت �لأمريكية من �أملانيا

�أع���������س����اء  �ن����ت����ق����د  �مل������ق������ال:  وج��������اء يف 

�ل��ن��و�ب  مبجل�س  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  جل��ن��ة 

�لأم���ري���ك���ي، خ����ال ج��ل�����س��ات �ل���س��ت��م��اع، 

ب�������س���دة، م���ق���رح���ات �ل���ب���ن���ت���اغ���ون ���س��ح��ب 

�أملانيا، ح�سبما  �ألف جندي من   12 حو�يل 

 The Military ���س��ح��ي��ف��ة  ك���ت���ب���ت 

Times
�أج���������رى �مل���������س����رع����ون �����س���ت���ب���ي���ان���ا م��ع 

ع�����س��ك��ري��ن وم���دن���ي���ن ح�����ول جم��م��وع��ة 

بالن�سحاب  �ملتعلقة  �لق�سايا  من  كاملة 

بكل  �لكونغر�س  �أع�ساء  �هتم  وقد  �ملقبل. 

�لتقدير�ت  غياب  من  بدء�  تقريبا،  �سيء 

لتكلفة هذ� �لإجر�ء، �إىل ما �إذ� كانت هذه 

�لقدرة  لتحديد  ��ستجابة  �خلطوة جمرد 

من  كيفي  ب�سكل  �جل��ن��ود  وع��دد  �لقتالية 

قبل رئي�س �لوليات �ملتحدة

�أنها تتما�سى  �إىل  �أ�سار منتقدو �خلطة 

ع���ل���ى م����ا ي����ب����دو م����ع �خل����ط����اب �لأخ������ر 

فيه  ه��دد  �ل��ذي  تر�مب،  دونالد  للرئي�س 

برلن  لف�سل  �أمل��ان��ي��ا  م��ن  �ل��ق��و�ت  ب�سحب 

حللف  �مل��ط��ل��وب��ة  خم�س�ساتها  ت��ل��ب��ي��ة  يف 

�ل��ن��اجت �ملحلي  2% م��ن  �ل��ن��ات��و، و�ل��ب��ال��غ��ة 

�لإجمايل

�ل�����س��اب��ق  �ل���ن���ائ���ب  ق�����ال  �ل�������س���دد،  ويف 

يف  �لرئي�سية  �لعمليات  مديرية  لرئي�س 

�مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �لأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة 

�ل��رو���س��ي��ة، �ل��ف��ري��ق ف��ال��ري ز�ب��اري��ن��ك��و، 

حلف  يعد  مل  ناحية،  م��ن   : رو  غازيتا  ل��� 

ع��ام��ا. فوحد�ت   30 و�ر���س��و م��وج��ود� منذ 

�لأمريكية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  وت�سكيات 

يف  �ل��و�ق��ع،  يف  بقيت،  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ملتمركزة 

بعيد� جد�  �ل�سر�تيجي،  �خللفي  �لعمق 

�سيء،  ل  �لف��ر����س��ي.  �جلبهة  خ��ط  ع��ن 

�ن�سحاب  �أن  كيف  �ن��ظ��رو�  لكن  يهددهم. 

�لقو�ت  ن�سبيا من  �ل�سغرة  �لوحدة  هذه 

�مل�����س��ل��ح��ة �لأم���ري���ك���ي���ة ي���و�ج���ه م��ق��اوم��ة 

�سديدة من �مل�سرعن �لأمريكين

�ل��ق��ائ��د  ر�أي  يف  ن��ف�����س��ه،  �ل����وق����ت  ويف 

�أع�ساء  �هتمام  فاإن  ز�بارينكو،  �لع�سكري 

�ل��ك��ون��غ��ر���س ب��ك��ل �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل �ل�����س��غ��رة 

ميكن  ل  للقو�ت  حمتملة  �نت�سار  لإع��ادة 

�لت�سعينيات،  ففي  �لح��ر�م.  يثر  �أن  �إل 

�ن�سحاب  ب�����س��اأن  مماثلة  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��ذت 

وح���د�ت���ن���ا وت�����س��ك��ي��ات��ن��ا م���ن جم��م��وع��ات 

�لأوروب��ي��ة يف  �ل���دول  �ملنت�سرة يف  �ل��ق��و�ت 

بيئة خمتلفة متاما

االنباط-وكاالت

�لأرمنية  �لقو�ت  بن  �لقتال  ��ستوؤنف 

ك��ار�ب��اخ،  ن��اغ��ورن��و  �إقليم  ب�ساأن  و�لأذري����ة 

�م�������س �لث����ن����ن، ح���ي���ث �ت���ه���م �جل���ان���ب���ان 

دعا  ب�سن هجمات، فيما  �لبع�س  بع�سهما 

�إىل  �لأطل�سي  �سمال  حللف  �لعام  �لأم��ن 

وقف �إطاق �لنار بن �لطرفن

و�أف������اد م�������س���وؤول���ون ع�����س��ك��ري��ون �أرم����ن 

ب�����س��ن ����س���رب���ات ����س���اروخ���ي���ة ����س��ت��ه��دف��ت 

كار�باخ.  ناغورنو  عا�سمة  �ستيباناكرت، 

كانت  لكنها  �أذرب��ي��ج��ان،  يف  �ملنطقة  وتقع 

�لأرمينية  �لعرقية  �لقو�ت  �سيطرة  حتت 

�حلرب  نهاية  منذ  �أرمينيا  من  �ملدعومة 

�لنف�سالية يف عام 1994

�ل��دف��اع  ب��ا���س��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 

�لأرم���ي���ن���ي���ة ����س���و����س���ان ���س��ت��ي��ب��ان��ي��ان ع��ل��ى 

“في�سبوك” �إن معارك �إطاق �لنار “ذ�ت 
يف  م�ستعرة”  ت��ز�ل  ل  �ملختلفة..  �ل�سدة 

�ل�سر�ع منطقة 

�ل�����دف�����اع  وز�رة  �ت����ه����م����ت  ب�������دوره�������ا، 

�ل��ق��و�ت �لأرم��ن��ي��ة بق�سف  �لأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

ب���ل���د�ت ت���رت���ار وب������ارد� وب���ي���اغ���ان. وق���ال 

�أك��ر  ث��اين  غنجه،  مدينة  �إن  م�سوؤولون 

�أذرب�����ي�����ج�����ان خ�������ارج م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ن���ة يف 

ا لإطاق نار.« �ل�سر�ع، “تتعر�س �أي�سً

�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ن��ف��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 

�لأرمينية يف بيان لها مز�عم �سن هجمات 

م��ن �لأر����س��ي �لأرم��ي��ن��ي��ة، وو���س��ف��ت ذلك 

�أذربيجان ب�”حملة ت�سليل” تطلقها 

وح����ذر ف���ه���ر�م ب��وغ��و���س��ي��ان، �مل��ت��ح��دث 

ب��ا���س��م زع���ي���م ن���اغ���ورن���و ك����ار�ب����اخ، �ل��ي��وم 

“في�سبوك” من  ع��ل��ى  ب��ي��ان  يف  �لث��ن��ن، 

���س��ت�����س��ت��ه��دف م��ن�����س��اآت  �أن ق����و�ت �لإق��ل��ي��م 

على  رًد�  �لأذربيجانية  �مل��دن  يف  ع�سكرية 

�ستيباناكرت  ��ستهدفت  �لتي  �ل�سربات 

ناغورنو  يف  �لو�قعة  بلدة  وه��ي  و�سو�سي، 

كار�باخ

ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا دع����ا �لأم������ن �ل��ع��ام 

�ستولتنرغ،  ين�س  �لأطل�سي  �سمال  حللف 

�لنار يف  �إط��اق  وق��ف  �إىل  �لثنن،  �ليوم 

ناغورنو كار�باخ مع �رتفاع عدد �لقتلى يف 

�لو�قع يف  �لإقليم  �لد�ئرة يف  �ل�ستباكات 

�لقوقاز جنوب 

�حللف  تركيا  حثت  ذل��ك،  غ�سون  ويف 

�ل����ق����و�ت  �ن�������س���ح���اب  �إىل  �ل�����دع�����وة  ع���ل���ى 

ي�سكنه  �ل����ذي  �لإق���ل���ي���م،  م���ن  �لأرم��ي��ن��ي��ة 

ويديره منحدرون من �أ�سل �أرميني

يتحدث  ك��ان  �ل��ذي  �ستولتنرغ،  وق��ال 

�إىل جانب وزير �خلارجية �لركي مولود 

جاوي�س �أوغلو يف �أنقرة، �إنه ل ميكن حل 

�لع�سكرية بالطرق  �ل�سر�ع 

يف  �ل�����ط�����و�رئ  ق�����س��م  رئ���ي�������س  ? ق�����ال 
“�أف�سل  �إن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 

و�حًد�  ا  �سخ�سً �أن  �إىل  تقدير�تها” ت�سر 

جميع...  يف  �أ�سخا�س   10 كل  من  تقريًبا 

�لعامل  �سكان  من   %10 �لعاملية:  �ل�سحة 

رمبا م�سابون بكورونا

“من �ملهم  ك��ورون��ا و�أ���س��اف:  ف��رو���س 

�لو�سوح  �سديدة  ر�سالة  ننقل  �أن  للغاية 

�إىل ج��م��ي��ع �لأط������ر�ف ب����اأن ع��ل��ي��ه��م وق��ف 

�لقتال على �لفور، وباأننا ينبغي �أن ندعم 

�سلمي من خال  لإيجاد حل  كل �جلهود 

�لتفاو�س«

و�أودى  �سبتمر   27 يف  �لقتال  و�ن��دل��ع 

ب��ح��ي��اة �ل���ع�������س���ر�ت، يف �أك�����ر ت�����س��ع��ي��د يف 

�ملنطقة.  �مل�ستمر منذ عقود على  �ل�سر�ع 

و�تهم �جلانبان بع�سهما �لبع�س بتو�سيع 

نطاق �لقتال �إىل ما ور�ء منطقة �ل�سر�ع 

يف ناغورنو كار�باخ

وق���ال م�����س��وؤول��ون يف ن��اغ��ورن��و ك��ار�ب��اخ 

ُقتلو�  جانبهم  م��ن  ج��ن��دي   200 ن��ح��و  �إن 

مدنياً   18 ُقتل  �لآن.  حتى  �ل�ستباكات  يف 

�آخ��ري��ن. ومل تقدم   90 �أك��ر من  و�أ�سيب 

�ل�����س��ل��ط��ات �لأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ت��ف��ا���س��ي��ل عن 

 24 �إن  قالت  لكنها  �لع�سكرية،  خ�سائرها 

مدنيا قتلو� و�أ�سيب 121 �آخرون

وك����ان����ت ن����اغ����ورن����و ك�����ار�ب�����اخ م��ن��ط��ق��ة 

�أذرب��ي��ج��ان  د�خ���ل  �ل��ذ�ت��ي  ب��احل��ك��م  تتمتع 

�أعلنت  ف��ق��د  �ل�سوفيتية.  �حل��ق��ب��ة  خ��ال 

 ،1991 �أذرب���ي���ج���ان ع����ام  ����س��ت��ق��ال��ه��ا ع���ن 

ق��ب��ل ن��ح��و 3 �أ���س��ه��ر م���ن �ن��ه��ي��ار �لحت���اد 

�لنطاق  و����س��ع��ة  ح��رب  قتلت  �ل�سوفيتي. 

 30 بنحو  يقدر  م��ا   1992 ع��ام  يف  �ندلعت 

�ألف �سخ�س

وب���ح���ل���ول �ل����وق����ت �ل�����ذي �ن���ت���ه���ت ف��ي��ه 

�ل��ق��و�ت  ت��ك��ن  مل   ،1994 ع����ام  يف  �حل����رب 

كار�باخ  ناغورنو  على  ت�سيطر  �لأرمينية 

على  ت�سيطر  ك��ان��ت  ب��ل  ف��ح�����س��ب،  نف�سها 

�لر�سمية  �حل����دود  خ���ارج  ك��ب��رة  م��ن��اط��ق 

قليم لاإ

االنباط-وكاالت

مل يكن يف �أ�سو�أ كو�بي�س �ل�ساب �أدهم �أنور 

نهاية  يف  رف��اق��ه  م��ع  �سمر  جل�سة  �أن  �ل�ساعر 

عينيه،  �إح����دى  �ستكلفه  ���س��اق،  ع��م��ل  �أ���س��ب��وع 

�أن  بعد  و�ح���دة،  بعن  بقية حياته  و�سيم�سي 

فقاأ �لحتال �لإ�سر�ئيلي �أختها

من  وه��و  �ل�ساعر،  جل�س  �خلمي�س  م�ساء 

بلدة برقة �سمال غربي نابل�س �سمايل �ل�سفة 

�لغربية �ملحتلة، مع رفاقه باأحد مقاهي بلدة 

�لحتال  عليهم  ليقطع  �ملجاورة،  �سب�سطية 

حلظات �لت�سلية ويباغت كل �ملتو�جدين بو�بل 

من �لر�سا�س و�لغاز �ملدمع

�ل��ِع��ي��ان حممود ف��رج �ل��ذي  وي��ق��ول �ساهد 

�إنهم  �سادف وجوده باملوقع حلظة �لقتحام، 

فوجئو� بدخول ع�سر�ت �جلنود ب�سكل عنيف 

من بن �لأ�سجار، بدون �آليات ع�سكرية

���س��رع��و�  و����س���ول���ه���م  “مبجرد  وي�����س��ي��ف 

ب��اإط��اق �ل��ر���س��ا���س �مل��ع��دين و�حل���ي وقنابل 

�ل�سوت و�لغاز دون مرر، وهو ما �أدى حلالة 

�إرباك بن �ملتنزهن، وت�سدى �ل�سبان للجنود 

وردو� عليهم باحلجارة”

�أ�سيب �ل�ساعر �لذي كان يجل�س يف �ملقهى 

ب��ع��ي��ار م��ع��دين م��غ��ل��ف ب���امل���ط���اط، ون��ق��ل �إىل 

تفلح  ومل  للعاج،  بنابل�س  رفيديا  م�ست�سفى 

جهود �لأطباء باإنقاذ عينه �لتي �أ�سيبت ب�سكل 

مبا�سر، و��سطرو� ل�ستئ�سالها

�لنجاح  مب�ست�سفى  ح��ال��ًي��ا  �أده����م  وي��رق��د 

�ل��وط��ن��ي ل���س��ت��ك��م��ال �ل��ع��اج وزر�ع�����ة عد�سة 

جتميلية مكان عينه �لتي فقدها

�ع��ت��اد هو  �أده����م  �إن  �أي��ه��م  وي��ق��ول �سقيقه 

باأحد  ليلة �خلمي�س  بالعمل ق�ساء  وزم��اوؤه 

ومل  �سب�سطية،  يف  �لأث��ري��ة  باملنطقة  �ملقاهي 

�ملكان هدًفا لقو�ت  �أن يكون  يكونو� يتوقعون 

�لحتال يف هذ� �لوقت غر �ملعتاد

�عتقل  �أ���س��ر حم��رر  ع��اًم��ا(  و�ل�ساعر )29 

�سجون  يف  كاما  عاما  و�أم�����س��ى   2017 ع��ام 

�لحتال

هدفا  �سنو�ت  ع��دة  منذ  �سب�سطية  وب��ات��ت 

�ملتكررة،  و�مل�ستوطنن  �لحتال  لقتحامات 

ي��ه��ودي��ة باملنطقة، وهم  �آث���ار  ب��دع��وى وج���ود 

يبذلون م�ساٍع حممومة لل�سيطرة على �ملوقع 

وتهويده

مع  د�ئ��م��ة  ت��وت��ر  ب����وؤرة  �سب�سطية  وت�سكل 

مظهر  �أي  لطم�س  ي�سعى  �ل����ذي  �لح���ت���ال 

من  وي��ت��خ��ذ  �لأث���ري���ة،  ب��امل��ن��ط��ق��ة  فل�سطيني 

لقتحام  ذريعة  هناك  �ملنت�سبة  �لعلم  �سارية 

�ملنطقة لإن�����ز�ل �ل��ع��ل��م ب��ال��رغ��م م��ن وج���وده 

باملنطقة )ب(

ويقول رئي�س بلدية �سب�سطية حممد عازم 

�إن �لبلدة تتعر�س على مد�ر �لعام لقتحامات 

�لح��ت��ال و�مل�����س��ت��وط��ن��ن، وب���ات ه���ذ� �مل�سهد 

�لق��ت��ح��ام��ات كلما �قربت  وت����زد�د  م��األ��وًف��ا، 

�مل�ستوطنون  ي��اأت��ي  ح��ي��ث  �ل��ي��ه��ودي��ة  �لأع���ي���اد 

لاحتفال يف �سب�سطية

�ق���ت���ح���ام���ات  ع���ل���ى  “�عتدنا  وي�������س���ي���ف 

�لتوقيت  بهذ�  �لقتحام  هذ�  لكن  �لحتال، 

�مل��ع��ت��اد مل يكن م���رر�، ومل يكن هناك  غ��ر 

م�ستوطنون برفقة �جلنود”

�لتاريخي  �مل��رك��ز  تهيئة  بعد  �أن���ه  ويو�سح 

كل  وت����وف����ر  “�لبيدر”  ب�����س��اح��ة  �مل����ع����روف 

�خل�����دم�����ات ل���ل���ح���رك���ة �ل�������س���ي���اح���ي���ة �مل��ح��ل��ي��ة 

�مل��وق��ع ي�سهد ح��رك��ة ن�سطة  ب���د�أ  و�ل��دول��ي��ة، 

�ملتنزهون  وياأتيه  �لأ���س��ب��وع،  نهاية  يف  خا�سة 

من كل �ملحافظات

يعج  م�ساء �خلمي�س  كان  �ملوقع  �أن  ويوؤكد 

خمتلف  من  �لفل�سطينية  �لأ���س��ر  من  باملئات 

�ملحافظات، بينهم ن�ساء و�أطفال وكبار بال�سن 

و�سباب

ي��روق لاحتال  �مل�سهد ل  “هذ�  ويقول: 

�ل�������ذي ب�������د�أ مي����ار�����س ����س���غ���وط���ه م����ن خ���ال 

�لقتحامات و�إطاق �لنار بهدف �إفر�غ �ملوقع 

�لأثري من �ملو�طنن �لفل�سطينين”

�ل���ن���ا����س  �إره�����������اب  “يريدون  وي�������س���ي���ف 

ملنعهم  �لخ���رى  و�ل��ق��رى  و�مل���دن  باملحافظات 

�أو  �خلليل  يف  فاملو�طن  �سب�سطية،  زي��ارة  من 

�أل��ف م��رة قبل زي��ارة  �أو نابل�س �سيفكر  جنن 

�سب�سطية بعد �سماعه بهذه �لقتحامات”

وبد�أت بلدية �سب�سطية يف �لعام 2019 تنفيذ 

وهو  �لتاريخي،  �ملركز  �إحياء  لإع��ادة  م�سروع 

و�حد من جمموعة م�ساريع تدعمها �حلكومة 

فل�سطينية  وز�ري������ة  جل��ن��ة  ع���ر  �لبلجيكية 

باإ�سر�ف عام من منظمة �ليوني�سكو

ويقول عازم �إن �لحتال حاول بكل طاقته 

تعطيل وتاأخر �إجناز �مل�سروع، ب�ستى �لطرق 

و�لو�سائل

يف  يتدخل  ك��ان  �لح��ت��ال  �أن  �إىل  وي�سر 

�لت�سميم و�لتنفيذ وي�سع �لعقبات، “ويف كل 

�لبلجيكية من  كنا نطلب من �حلكومة  مرة 

خال ممثليتها �لتدخل ل�ستكمال �مل�سروع”

�إجن��از  �أن �لحتال جل��اأ- بعد  �إىل  ويلفت 

�مل�������س���روع- خل��ط��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة مب��ح��اول��ة �إب��ع��اد 

�لنا�س من خال �إرهابهم وتخويفهم بالقوة 

�لع�سكرية �لعنيفة”

االنباط-وكاالت

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  للر�أي  ��ستطاع  �أح��دث  ك�سف 

عن تقدم �ملر�سح �لدميقر�طي لنتخابات �لرئا�سة جو 

بايدن باأكر فارق خال �سهر بعد �لإعان عن �إ�سابة 

�لرئي�س دونالد تر�مب بفرو�س كورونا.

نتائجه  ن�سرت  �ب�سو�س  ل��روي��رز  ��ستطاع  ووف���ق 

�أم�س فاإن ن�سبة 51 باملئة من �مل�ساركن فيه قالو� �إنهم 

تر�مب  يوؤيدون  باملئة   41 ن�سبة  مقابل  بايدن  يوؤيدون 

بينما �أو�سح �أربعة باملئة من �مل�ساركن �أنهم �سيختارون 

ثالثا. مر�سحا 

و�أظهر �ل�ستطاع �لذي �أجري على م�ستوى �لباد 

معظم  �أن  �جل���اري  �ل�سهر  م��ن  و�لثالث  �ل��ث��اين  يومي 

�لأم��رك��ي��ن ي���رون �أن���ه ك���ان مب��ق��دور ت��ر�م��ب ت��ف��ادي 

�نت�سار �لوباء لو تعامل معه بجدية �أكر كما �أ�سار �إىل 

�سعف �لتاأييد لر�مب خارج قاعدة د�عميه �لأ�سا�سية.

بايدن  حملة  مدير  نائب  بيدينجفيلد  كيت  وقالت 

ه��ذ�  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  �سيو��سل  �لأخ���ر  �إن  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 

�لنتخابية  �حلملة  م��ن  �لباقية  �لأي����ام  خ��ال  �لأم���ر 

هذه  م��ن  �ل��ب��اد  �إخ���ر�ج  على  ق��درة  “�لأكر  باعتباره 

�لأزمة”.

وت��ت�����س��در �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ق��ائ��م��ة �ل����دول �لأك���ر 

 214065 بت�سجيلها  ك��ورون��ا  وب���اء  تف�سي  م��ن  ت�����س��رر� 

حالة وفاة من �أ�سل 7590218 �إ�سابة وفق �إح�ساء ن�سر 

�ملا�سي. �ل�سبت  ليلة 
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االنباط-وكاالت

“رونن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ق���ال �جل�����ر�ل   

�لثانية  �لنتفا�سة  ب��د�ي��ة  �إن  �إت�سيك”، 

�لحتال،  على  �سعبة  كان  عاماً   20 قبل 

و�ل���ق���ادة  �أن ج��ي�����س �لح����ت����ال  م�����س��ي��ًف��ا 

�ملطلوب  بتحقيق  ف�سلو�  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 

منهم يف �لنتفا�سة

له  مقال  �ت�سيك يف  �جل���ر�ل  و�أ���س��اف 

�ل��ع��ري��ة،  �ليوم”  “�إ�سر�ئيل  ب�سحيفة 

ع��ل��ى  ل����ل����ت����اأث����ر  ت�����ه�����دف  �مل�����ق�����اوم�����ة  �أن 

“�ملقاومة  متابًعا:  �لإ�سر�ئيلي،  �ملجتمع 

�لعمليات  ب���اأن  ج��ي��د�ً  ت��ع��ي  �لفل�سطينية 

�لإ�سر�ئيلين  ب��اإ���س��غ��اف  ت��ق��وم  �ل��ف��د�ئ��ي��ة 

وتفقدهم �لثقة باأنف�سهم«

ف�����اإّن  �يت�سيك”  “رونن  وب��ح�����س��ب 

فئات  جميع  ��ستهدفت  �ملقاومة  هجمات 

�لإ�سر�ئيلي، حيث وقعت عمليات  �ملجتمع 

��ست�سهادية يف �لبا�سات و�ملقاهي بالقد�س 

و�سهدت  وغ��ره��ا،  �أبيب”  و”تل  �ملحتلة 

�مل�ستوطنات �أي�ساً عمليات فد�ئية

و�أ�ساف �جلر�ل �أي�ساً �أن �لإ�سر�ئيلين 

�لنتفا�سة  ب��د�ي��ة  خ���ال  �لأم����ان  ف��ق��دو� 

�لفد�ئية  �لعمليات  ك��رة  ب�سبب  �لثانية، 

ي��وم��ي��اً، وك���ذل���ك ك���ان �ل����رد �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�سعيفاً

االنباط-وكاالت

�ملجيد  عبد  �جل���ز�ئ���ري  �لرئي�س  �أع��ل��ن 

“نيويورك  ل�سحيفة  ح���دي���ث  يف  ت���ب���ون، 

باده  �إد�رة  �أ�سلوب  �أن  �لأمريكية  تاميز” 

�ل�سابق مل يعد موجود�، و�أن ب��اده تعي�س 

ولدة جديدة كدولة قانون ودميقر�طية

“�لنظام  �أن  �جل��ز�ئ��ري  �لرئي�س  و�أك���د 

�ل����ق����دمي �ل��ف��ا���س��د ق����د �ن��ت��ه��ى و�جل����ز�ئ����ر 

�أ�سبحت حرة دميقر�طية”

و�أو����س���ح ب����اأن �جل���ز�ئ���ر ب�����س��دد تطبيق 

�إىل عزمه على  �إ�سارة  “منوذج جديد”، يف 
عميق  و�سيا�سي  �قت�سادي  تغير  �إح����د�ث 

رغم  �ملا�سي،  �أخ��ط��اء  مع  �لقطيعة  يحدث 

م��ق��اوم��ة �ل��ه��ي��اك��ل وجم���م���وع���ات �مل�����س��ال��ح 

�لقدمية

تاأتي ت�سريحات �لرئي�س �جلز�ئري هذه 

�أيام من زيارة وزير �لدفاع �لأمريكي،  بعد 

مارك �إي�سر، للباد ولقائه بالرئي�س تبون 

وكبار م�سوؤويل �لدولة

�حتجاجات  �سهدت  �جل��ز�ئ��ر  �أن  ي��ذك��ر 

���س��ع��ب��ي��ة ���س��خ��م��ة لأك�����ر م���ن ع����ام ط��ال��ب 

خالها �ملحتجون بتغير �لنظام و�أ�ساليب 

�ل��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة  �ل���ب���اد  ����س���وؤون  �إد�رة 

وحتقيق �ملزيد من �لعد�لة يف توزيع �لروة 

�حلريات.  من  �ملجال  وفتح  �ملو�طنن  بن 

وجاءت هذه �لحتجاجات يف خ�سم توتر�ت 

يف �أعلى هرم �لنظام بعد 20 عاما من ُحكم 

�لرئي�س �ل�سابق عبد �لعزيز بوتفليقة، �لذي 

بلغ يف عهده حجم �لف�ساد و�إ�ساءة ��ستخد�م 

�ملال �لعام م�ستويات غر م�سبوقة يف تاريخ 

�جلز�ئر منذ �ل�ستقال يف 1962

االنباط-وكاالت

�أرب��ع��ة من  بينهم  �أ�سخا�س  ثمانية  قتل 

ق��و�ت �لأم��ن �لأف��غ��اين و�أ�سيب 38 �آخ��رون 

ج����ر�ء ت��ف��ج��ر �إره����اب����ي ب�����س��ي��ارة مفخخة 

باإقليم لغمان �سرق �لباد �ليوم.

ونقلت وكالة �سينخو� عن بيان للحكومة 

��ستهدف  �لإره���اب���ي  �ل��ه��ج��وم  “�إن  �ملحلية 

رحمة  مهتارلم  حمافظة  حمافظ  موكب 

�أثناء م��روره مبنطقة �ل�سلطان  �هلل يرمل 

غازي بابا ما �أدى �إىل مقتل �أربعة مدنين 

و�أرب���ع���ة م���ن ع��ن��ا���س��ر �لأم�����ن و�إ����س���اب���ة 38 

�آخ��ري��ن بينهم �ث��ن��ان م��ن �لأم���ن فيما جنا 

�ملحافظ”.

و�أ�سيب  �لأق����ل  على  �سخ�سا   15 وق��ت��ل 

�إرهابي  �آخ��ري��ن ج��ر�ء هجوم  �أك��ر من 30 

ب�سيارة مفخخة ��ستهدف مقر� حكوميا يف 

ولية ننغرهار �سرق �أفغان�ستان �أم�س.

الثالثاء  6/ 10 / 2020
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االنباط-وكاالت

تركي  اعتماد  اأوراق  دم�شق  ت�شلمت 

ال��ب��و���ش��ي��ع��ي ك�����اأول �شفري  ب���ن حم��م��ود 

عربي وخليجي ال�شتالم مهامه �شفرياً 

ل�����ش��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان، م���ن���ذ ق���ط���ع ال����دول 

الهجمات  ب�شبب  النظام  مع  عالقاتها 

الثوار  على  النظام  ق��وات  �شنتها  التي 

منذ عام 2012

اإىل  العمانية  االأنباء  وكالة  واأ�شارت 

اأن وزير خارجية النظام ال�شوري ت�شلم 

مبر�شوم  املعني  ال�شفري  اعتماد  اأوراق 

�شلطاين يف مار�س/ اآذار

خليجية  ع��رب��ي��ة  دول���ة  اأول  لت�شبح 

اأن خف�شت تلك الدول  تفعل ذلك بعد 

 2012 عام  دم�شق  يف  بعثاتها  اأغلقت  اأو 

احلكومة  �شنتها  التي  الهجمات  ب�شبب 

ه���ن���اك ع��ل��ى االح���ت���ج���اج���ات يف ب��داي��ة 

ال�شراع الذي حتول اإىل حرب اأهلية

ُع��م��ان واح��دة م��ن ال��دول العربية  و 

ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ع��الق��ات 

دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع ن���ظ���ام ب�����ش��ار االأ����ش���د 

من  ال��رغ��م  على   ،2011 انتفا�شة  بعد 

���ش��غ��وط ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وح��ل��ف��اء 

اآخرين خليجيني 

وت��ع��ه��د ال�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط���ارق 

كانون  يناير/  يف  ال�شلطة  توليه  عند 

ودية  عالقات  اإقامة  مبوا�شلة  الثاين 

مع جميع الدول

وك�����ش��ف��ت م�������ش���ادر م���ن م�����ش��ق��ط اأن 

ال�شلطنة  �شيا�شة  مع  تن�شجم  اخلطوة 

مع  امل��ف��ت��وح  ال��ب��اب  م��ب��داأ  على  القائمة 

بذلها  حم����اوالت  م��ع  ال��ف��رق��اء،  جميع 

وت�شتند  ت��واف��ق��ات،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل��ه��ود 

ال���ن���اأي  ���ش��ي��ا���ش��ة  ق����دمي م���ن  اإرث  ع��ل��ى 

ع����ن اخل�����الف�����ات وال�����ن�����زاع�����ات. وك����ان 

ُع��م��ان  �شيا�شة  يف  املعتمد  امل��وق��ف  ذات 

ال���ي���م���ن���ي���ة ح���ي���ث رف�����ش��ت  يف احل�������رب 

االن�����ش��م��ام ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���ع���رب���ي ال���ذي 

تقوده ال�شعودية �شد احلوثيني، و�شدد 

احل���وار  اع��ت��م��اد  ���ش��رورة  ع��ل��ى  م�شقط 

حاًل لالأزمة اليمنية

واأب���ق���ت ع��م��ان ���ش��ف��ارت��ه��ا م��ف��ت��وح��ة، 

وك��ذل��ك ال��ب��ح��ري��ن. واأع����ادت االإم����ارات 

دم�شق  يف  بعثتها  فتح  املتحدة  العربية 

يف اأواخر عام 2018 يف دفعة دبلوما�شية 

هناك. باالأعمال  قائم  ولديها  لالأ�شد، 

وك��ان��ت اأب��وظ��ب��ي م��ن ب��ني ع��دة دول يف 

امل��ن��ط��ق��ة دع���م���ت ج���م���اع���ات امل��ع��ار���ش��ة 

امل�����ش��ل��ح��ة يف ���ش��وري��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م من 

م���ن دور  ب�������روزاً  اأق�����ل  ك����ان  اأن دوره������ا 

ال�شعودية وقطر اللتني مل تعيدا حتى 

االآن العالقات مع دم�شق

وق���ال���ت ال��ك��وي��ت اإن���ه���ا ���ش��ت��ع��ي��د فتح 

بعثتها يف دم�شق اإذا جرى االتفاق على 

ذل���ك يف ج��ام��ع��ة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة التي 

علقت ع�شوية �شوريا يف 2011

وا����ش���ت���ع���اد االأ�����ش����د ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى 

رو�شيا  من  بدعم  �شوريا  اأنحاء  معظم 

ال��ري��ا���س  اإي��������ران، خ�����ش��م  اإىل ج���ان���ب 

�شيعية  اإ�شالمية  وجماعات  واأبوظبي، 

م��دع��وم��ة م���ن اإي������ران م��ث��ل ح����زب اهلل 

اللبناين

جديدة  عقوبات  وا�شنطن  وفر�شت 

ت��ه��دف اإىل ق��ط��ع ال��ت��م��وي��ل ع��ن ن��ظ��ام 

���ش��خ�����س  اأي  اأن  م���ن  وح������ذرت  االأ�����ش����د 

ي��ت��ع��ام��ل جت���اري���اً م���ع دم�����ش��ق م��ع��ر���س 

خلطر و�شعه على قائمة العقوبات

االنباط-وكاالت

االإثنني، جولة جديدة  ام�س  بداأت   

م���ن امل���ب���اح���ث���ات ب���ني م��ف��او���ش��ني م��ن 

هل�شنكي  يف  املتحدة  والواليات  رو�شيا 

ح�����ول م�������ش���األ���ة احل�����د م����ن االأ���ش��ل��ح��ة 

م�شوؤولون  ذك��ره  م��ا  بح�شب  ال��ن��ووي��ة، 

فنلنديون

معاهدة  م�شتقبل  القوتان  وتناق�س 

حتد  اتفاقية  وه��ي  اجل��دي��دة،  �شتارت 

اال�شرتاتيجية،  النووية  االأ�شلحة  من 

���ش��ب��اط/ يف  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

فرباير

ومن املتوقع اأن ي�شتمر االجتماع يف 

املبعوث  هل�شنكي يوما واحدا. ويقوده 

مار�شال  الت�شلح  من  للحد  االأمريكي 

اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ون��ائ��ب  بيلينج�شلي 

الرو�شي �شريجي ريابكوف

والتقى اجلانبان يف االآونة االأخرية 

يف فيينا، يف حني ا�شت�شافت العا�شمة 

2017 الفنلندية جل�شة مماثلة يف عام 

وق����ال م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��ل��ن��دي 

�����ش����ويل ن��ي��ن��ي�����ش��ت��و اإن������ه م����ن امل���ت���وق���ع 

بعد  امل��ف��او���ش��ني  ال��رئ��ي�����س  ي��ل��ت��ق��ي  اأن 

حمادثاتهما

ي�شار اإىل اأن فنلندا لي�شت غريبة عن 

دور ا�شت�شافة املحادثات بني الواليات 

املتحدة ورو�شيا، حيث ا�شت�شافت قمة 

بني الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

بوتني يف  الرو�شي فالدميري  ونظريه 

عام 2018

وي���ل���ت���ق���ي ن��ي��ن��ي�����ش��ت��و ب���ان���ت���ظ���ام م��ع 

ال��ت��ق��ى ت��رام��ب يف البيت  ب��وت��ني، ك��م��ا 

االأبي�س

ا�شت�شافت  ال�شبعينيات،  اأوائ��ل  ويف 

ف��ن��ل��ن��دا م����وؤمت����ر االأم������ن وال���ت���ع���اون، 

والذي نتج عنه توقيع قانون هل�شنكي 

عام 1975

وك����ان م���ن ب���ني امل��وق��ع��ني ال��رئ��ي�����س 

االأم���ري���ك���ي يف ذل���ك ال���وق���ت ج��ريال��د 

ف����ورد وال���زع���ي���م ال�����ش��وف��ي��ت��ي ل��ي��ون��ي��د 

ب�شكل  اج��ت��م��ع��ا  ال����ل����ذان  ب��ري��ج��ن��ي��ف، 

االأ�شلحة  م��ن  احل��د  ملناق�شة  منف�شل 

اال�شرتاتيجية النووية 

 1985 ع��ام��ي  يف  هل�شنكي-  وك��ان��ت 

اج���ت���م���اع���ات  ل���ع���ق���د  م����ق����را  و1996- 

القوتني  خارجية  وزي��ري  بني  ثنائية 

الكبريتني النوويتني 

االنباط-وكاالت

ق��������ال االأم�����������ني ال������ع������ام حل��������زب ال�������ش���ع���ب 

اإن احل���زب  ال�����ش��احل��ي  ب�����ش��ام  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

االأمناء  بني  عقد  الذي  االجتماع  خالل  طرح 

لفتح،  امل��رك��زي��ة  واللجنة  للف�شائل  ال��ع��ام��ني 

قانون  لتعديل  اقرتاحاً  اأم�س  يوم  رام اهلل،  يف 

الفل�شطينيني  م�شاركة  “ل�شمان  االنتخابات 

يف مدينة القد�س املحتلة فيها«

وك��ان احل��زب اق��رتح خ��الل ال��ع��ام املا�شي، 

بالقد�س  اخلا�س  البند  على  تعديالت  اإج��راء 

اأن  ل��ه  ي�شاف  “حيث  االن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون  يف 

ال��ق��د���س ال��ت��ي ن��ع��ن��ي��ه��ا ه���ي امل��ح��ت��ل��ة يف ال��ع��ام 

اأن تتم كل مراحل االنتخابات  1967، و�شمان 

القوى  ب��ني  �شرف  وثيقة  وتوقيع  املدينة،  يف 

الفل�شطينية اأن ال انتخابات بدون القد�س«

االإخبارية” اأن  “لُقد�س  ال�شاحلي  واأو�شح 

با�شتفا�شة  ناق�س  فتح  مع  الف�شائل  اجتماع 

تو�شلت  التي  والتفاهمات  االنتخابات،  ق�شية 

لها فتح وح��م��ا���س خ��الل ح��وارات��ه��ا االأخ���رية، 

القوى  غالبية  من  تاأكيد  هناك  “كان  وق��ال: 

ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإج�������راء االن���ت���خ���اب���ات ل��ت��ج��دي��د 

الفل�شطينية« ال�شرعيات 

واأ�شاف: “من جانبنا يف حزب ال�شعب اأكد 

على الربط بني االنتخابات، واالأفق ال�شيا�شي 

اجلديد يف ال�شاحة الفل�شطينية، وهو اخلروج 

انتهاء  القيادة  اأعلنت  ال��ذي  اأو�شلو  اتفاق  من 

ال��ع��م��ل ب���ه خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا يف ���ش��ه��ر اأي����ار 

املا�شي، واأكدته قرارات املجل�شني واملركزي«

االنتخابات  حتدث  اأن  من  تخوفات  وح��ول 

الفل�شطينية،  ال�شاحة  يف  ج��دي��داً  “�شرخاً” 
قال ال�شاحلي: “احلوار الدائم بني الف�شائل 

وال��ق��وى ه��و م��ن اأج���ل اأن ت��ك��ون االن��ت��خ��اب��ات 

والتعددية  امل�شرتك،  العمل  لتجديد  فر�شة 

ت��خ��ل��ق  اأن  مي����ك����ن  وال  وال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة، 

الفل�شطينية،  ال�شاحة  يف  �شرخاً  االنتخابات 

والتاأكيد  نتائجها،  اح��رتام  �شمان  املهم  لكن 

االآل��ي��ات  وت��وف��ري  ل��ه��ا،  ال�شيا�شي  االأف����ق  ع��ل��ى 

ال��داخ��ل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة الح�����رتام ح��ري��ة ال����راأي 

 2005 والتعبري، ونحن لدينا جتربة جيدة يف 

و2006«

وتابع: “يف ظل حركة حترر وطني و�شراع 

���ش��د االح��ت��الل، ه��ن��اك اأه��م��ي��ة ك��ربى للدمج 

وال���رب���ط ب��ني ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال��ق��وى،  ك��ل  ت�شم  ال��ت��ي  التوافقية  وال�شيغة 

وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات يجب 

ت�شكيل حكومة وحدة وطنية«

للمقاومة  امل��وح��دة  القيادة  ت�شكيل  وح��ول 

ت�شكيل  اأه��م��ي��ة  على  “اأكدنا  ق���ال:  ال�شعبية، 

وم�شتمر  قائم  جهد  وهناك  املوحدة،  القيادة 

هناك  و�شيكون  ال�شيغة،  هذه  تعزيز  اأجل  من 

بحيث  عليه  االت��ف��اق  مت  م��ا  ت�شتكمل  ل��ق��اءات 

يتم تقدم بهذا االجتاه ب�شورة �شريعة«

االنباط-وكاالت

ام�س االثنني،  اإع��الم عربية،  ك�شفت و�شائل 

م�شامني كتاب اإ�شرائيلي يف�شح جرائم حكومة 

االحتالل املتعلقة يف ال�شلب والنهب للممتلكات 

املتنقلة يف فل�شطني خالل نكبة 1948

ال��ن�����ش��ر  ال���������ش����ادر ع����ن دار  ال���ك���ت���اب  وذك�������ر 

“كرميل” للموؤرخ االإ�شرائيلي اآدم راز، اأن رئي�س 
ب��ن غ��وري��ون،  حكومة االح��ت��الل االأوىل داف��ي��د 

اأفعال  وو�شف  الفل�شطينيني،  ممتلكات  �شرقت 

امل�شتوطنني ب�”الل�شو�س”

وي����ورد ال��ك��ت��اب، اع���رتاف���ا ل��ن غ���وري���ون: اأن 

راز  كتاب  اأن  كما  ل�شو�س”،  اليهود  “معظم 
ي�شتند ع��ل��ى وث���ائ���ق م���ن ع�����ش��رات االأر���ش��ي��ف��ات 

اأن  يوؤكد  وه��و  العربية،  ال�شحف  من  ومقاطع 

احلديث عن حدث فريد ما زالت تبعاته واآثاره 

ت�شت�شعر حتى اليوم

واأكدت االأر�شيفات اأن املحتلني االإ�شرائيليني 

يف  الفل�شطينيني  لبيوت  نهب  بعمليات  ق��ام��وا 

طربية املدينة الفل�شطينية االأوىل التي �شقطت 

 ،1948 ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل  ب��دم��ائ��ه��ا يف  م�����ش��رج��ة 

باالإ�شافة اإىل �شرقة خزانة من خ�شب فاخر يف 

حيفا مت حتويلها الحقا لقن دجاج

كما واأ�شار الكتاب اإىل مئات عمليات ال�شطو 

امل�شتوطنني  من  عنا�شر  نفذها  التي  وال�شرقة 

بحق ممتلكات وبيوت وغريه تابعة للفل�شطينيني 

اأ�شحاب االأر�س

وحتدث عن �شرقة اأدوات منزلية وحلي وعن 

�شرقة ع�شرة اآالف علبة كافيار من اأحد خمازن 

حيفا

وعرث املوؤرخ اآدم راز، على هذه الوثيقة النادرة 

�شمن درا�شته اجلديدة ال�شادرة يف كتاب بعنوان: 

“�شلب املمتلكات العربية يف حرب اال�شتقالل”، 

�شحيفة  يف  التاريخية  ال�����ش��وؤون  م��را���ش��ل  وف���ق 

“هارت�س” العربية، عوفر اأديرت
ونوه املوؤرخ اإىل اأن عملية جمع اأعمال ال�شلب 

ومن  ال�شبع  بئر  اإىل  ط��ربي��ة  م��ن  فل�شطني  يف 

يافا اإىل القد�س عرب �شرقة امل�شاجد والكنائ�س 

والقرى املنت�شرة بطول وعر�س البالد يف كتاب 

واحد م�شاألة ح�شا�شة و�شعبة

وقال راز يف حديث ل�»هاآرت�س«: على غرار بن 

االإ�شرائيليني،  من  وا�شعة  اأو�شاطا  اأن  غوريون 

رج��اال  وعلمانيني  متدينني  وم��دن��ي��ني  ج��ن��ودا 

ون�شاء كبارا و�شغارا،

وبح�شب الكتاب االإ�شرائيلي، �شارك يف عمليات 

ال�شلب والنهب التي انت�شرت كالنار يف اله�شيم 

وعلمانيني  وم�شتوطنني  ج��ن��ود  ال��ي��ه��ود،  ل���دى 

رجاال ون�شاء وكبارا و�شغارا

ع�شرات  ط���ال  وال��ن��ه��ب  ال�شلب  اأن  واأو����ش���ح 

وامل�شانع  واالأج���ه���زة  واحل��وان��ي��ت  امل��ن��ازل  اآالف 

واملنتوجات الزراعية وغريها

و����ش���رق امل�����ش��ت��وط��ن��ني ال��ب��ي��ان��وه��ات وال��ك��ت��ب 

واملالب�س واحللي واملوائد واالأجهزة الكهربائية 

األ��ف  اأرا���ش��ي نحو 800  وامل��راك��ب، ت��ارك��ا �شرقة 

الج��ئ ل��درا���ش��ات اأخ���رى، م��رك��زا على االأم���الك 

املتنقلة«

واق���ت���ي�������س امل�����������وؤرخ م�����ن ق��������ادة االح����ت����الل 

في�شري  امل�����ش��م��ار،  ب��ه��ذا  اآخ��ري��ن  االإ�شرائيليني 

مثال ملا قاله يت�شحاق بن ت�شفي الرئي�س الثاين 

ل�)اإ�شرائيل(، كيف �شرقوا املمتلكات

القد�س  ي��ج��ري يف  “ما  ت�شفي:  ب��ن  وي��ق��ول 

املحاربة.  وبالقوى  اليهود  بكرامة  م�شا  ي�شكّل 

قبل  املنظم من  ال�شلب  على  ال�شكوت  ال ميكن 

جمموعات غري منظمة واأف��راد غري منظمني. 

الفل�شطينية  االأح��ي��اء  يف  الل�شو�س  يفعله  م��ا 

الغربية يف القد�س هو كفعل اجلراد يف احلقول”

 سلطنة ُعمان أول دولة خليجية وعربية تعيد سفيرها إلى دمشق منذ قطع العالقات مع النظام السوري

 مفاوضون روس وأمريكان يبحثون فى هلسنكي تمديد اتفاقية األسلحة النووية 

الصالحي: اقترحنا تعدياًل على قانون االنتخابات لتأكيد مشاركة القدس

 كتاب »إسرائيلي« يكشف عمليات السرقة والنهب التي تمت بحق ممتلكات الفلسطينيين

االنباط-عمان

يف  االث��ن��ني  �شباح  تفكيكه  امل��غ��رب  اأع��ل��ن 

ُو�شفت  خلية  البالد،  �شمال  طنجة،  مدينة 

 4 ب�”االإرهابية املوالية لداع�س” تتكون من 

اأ�شخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 23 و26 عاما

وب���ن���اء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، 

خمتلفة  م��واق��ع   4 يف  اأمنية  عمليات  ُن��ف��ذت 

ب��ح��ي ال��ع��وام��ة ب��امل��دي��ن��ة ذات��ه��ا، ان��ت��ه��ت اإىل 

اع��ت��ق��ال اأف����راد اخل��ل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة. وح��ج��زت 

اأ�شلحة  امليداين  االأمن خالل تدخلها  قوات 

بي�شاء ومعدات واأجهزة اإلكرتونية. وُن�شبت 

عمليات  تنفيذ  نيتها  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  اإىل 

اإره��اب��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وف���ق اأ���ش��ل��وب 

اجل���م���اع���ات امل�����ش��ل��ح��ة يف ���ش��وري��ا وال���ع���راق، 

مبع�شكرات  االل��ت��ح��اق  يف  اأخ��ف��ق��ت  اأن  ب��ع��د 

ال�����ش��اح��ل  دول  يف  االإره���اب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ات 

االإفريقي

���ش��ب��ق جل��ه��از اال���ش��ت��خ��ب��ارات امل��غ��رب��ي اأن 

مثلما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  تفكيكه  اأع��ل��ن 

“خلية  م��ت��ق��ط��ع��ة،  ف������رتات  ع���ل���ى  ي���ح���دث 

مل�شاريع  وحاملة  لداع�س  موالية  اإره��اب��ي��ة 

ت��رتاوح  عنا�شر  اأربعة  من  تتكون  اإرهابية، 

اأعمارهم بني 24 و39 �شنة«

االنباط-وكاالت

اأن  الفل�شطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك����دت 

ح���رب االح���ت���الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأ���ش��ج��ار 

اال�شتعمارية  خمططاته  م��ن  ج��زء  ال��زي��ت��ون 

التهويدية الرامية ل�شرقة املزيد من اأرا�شي 

الفل�شطينيني و�شمها لكيانه الغا�شب.

نقلته  اليوم  بيان  يف  اخلارجية  واأو�شحت 

وك���ال���ة وف����ا اأن اع����ت����داءات ق�����وات االح���ت���الل 

اأ�شجار الزيتون واملزارعني  وم�شتوطنيه على 

كل مو�شم  بداية  مع  تت�شاعد  الفل�شطينيني 

لقطف ث��م��ار ال��زي��ت��ون ب��ه��دف ���ش��رب املو�شم 

ال����ذي ي�����ش��ك��ل رك���ي���زة م��ه��م��ة يف اق��ت�����ش��ادي��ات 

الفل�شطينيني و�شمودهم على اأر�شهم.

واأدان������ت اخل��ارج��ي��ة اع���ت���داءات االح��ت��الل 

واأح���د  الفل�شطينية  االأر�����س  ع��ل��ى  املمنهجة 

الزيتون  تتمثل يف �شجرة  التي  رم��وزه��ا  اأه��م 

موؤكدة اأن �شمت املجتمع الدويل على جرائم 

التمادي  على  ي�شجعه  وانتهاكاته  االح��ت��الل 

فيها.

االنباط-وكاالت

���ش��وؤون  لهيئة  االإع���الم���ي  امل�شت�شار  اأك���د 

االأ���ش��رى وامل��ح��رري��ن، ح�شن عبد رب��ه، ام�س 

االإث���ن���ني، اأن����ه ل��ي�����س ه��ن��اك اأي����ة م��ف��او���ش��ات 

�شجون  واإدارة  االأخ��ر���س،  ماهر  االأ���ش��ري  بني 

االحتالل

ت�شريح �شحفي،  ربه” يف  “عبد  واأو�شح 

اأن اإدارة �شجون االحتالل ال ت�شتجيب ملطلب 

االأ����ش���ري االأخ����ر�����س، ب����االإف����راج ع��ن��ه، واإن���ه���اء 

االأخر�س  االأ�شري  ويحتجز  االإداري  اعتقاله 

وال  ال��ف��ح��و���ش��ات  تلقيه  دون  امل�شت�شفى،  يف 

ال�شحية  ت���ده���ور ح��ال��ت��ه  و���ش��ط  م��دع��م��ات، 

ب�������ش���ك���ٍل خ���ط���ري وي����وا�����ش����ل االأ������ش�����ري م��اه��ر 

 71 ال���  لليوم  الطعام  عن  اإ�شرابه  االأخ��ر���س، 

ا العتقاله االإداري على التوايل، رف�شً

االنباط-وكاالت

م�شادر  ع��ن  “نوفو�شتي”  وك��ال��ة  نقلت 

93 من  اأن  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  م��ط��ل��ع��ة يف 

امل��رت��زق��ة ال�����ش��وري��ني ق��ت��ل��وا يف م��ع��ارك ق��ره 

ب����اغ م����وؤخ����را، ف��ي��م��ا ت��وج��ه��ت دف��ع��ة ج��دي��دة 

القتال  جبهة  اإىل  ال�شوريني  امل�شلحني  م��ن 

“مت  باأنه  امل�شادر للوكالة  اأحد  واأف��اد  هناك. 

االأح���د..  ���ش��وري��ا  اإىل  م��رت��زق��ا   53 نقل جثث 

القتلى من املرتزقة  اإجمايل عدد  بذلك بلغ 

ال�شوريني 93 �شخ�شا”.

اإ�شافة امل�شدر اأن دفعة ثالثة من املرتزقة 

اإىل  غ���ادرت  عن�شرا،   430 ت�شم  ال�����ش��وري��ني 

منطقة ال��ن��زاع يف ق���ره ب���اغ ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع 

املا�شي.

ال�شورية  املعار�شة  يف  اآخ��ر  م�شدر  وذك��ر 

322 مرتزقا  اأكتوبر، كان هناك   1 اأن بحلول 

�شوريا “جمهزين ب�شكل جيد” يف قره باغ.

الفرن�شي  الرئي�س  ق��ال  �شابق  وق��ت  ويف 

300 م�شلح  نقل  اإن���ه مت  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 

���ش��وري ع��رب م��دي��ن��ة غ���ازي ع��ن��ت��اب الرتكية 

اإىل باكو، يف ت�شريح طالب رئي�س اأذربيجان 

اإلهام علييف فرن�شا باالعتذار عنه، موؤكدا اأن 

اأذربيجان لي�س لديها اأي مرتزقة.

وك���ان���ت اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ق���د ع��ربت 

من  م�شلحني  ن��ق��ل  اإزاء  م��و���ش��ك��و  ق��ل��ق  ع���ن 

منطقة  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ة  غ���ري  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

ال�شراع يف قره باغ.

تفكيك خلية »إرهابية على صلة 
بداعش« في المغرب

 خارجية فلسطين :حرب االحتالل على 
أشجار الزيتون من مخططاته التهويدية

 ُمضرب لليوم 71.. ال مفاوضات بين 
األسير األخرس وإدارة سجون االحتالل

 مصادر في المعارضة السورية تعلن إرسال دفعة جديدة من 
المرتزقة السوريين إلى قره باغ بعد مقتل نحو 100 آخرين منهم هناك
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الـريـا�ضي

لندن - وكاالت

اق�������رب م���ان�������س�������س���ر ي����ون����اي����ت����د، م��ن 

اإب�������رام ���س��ف��ق��ت��ن يف ال�������س���اع���ات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

�سوق  نهاية  قبل  الفريق  لتدعيم  املقبلة، 

�سبكة »�سكاي  ال�سيفي.وذكرت  االنتقاالت 

مهاجم  ك��اف��اين  اإدين�سون  اأن  �سبورت�س«، 

واأليك�س  جريمان ال�سابق،  ���س��ان  ب��اري�����س 

ت��ي��ل��ي�����س ظ��ه��ري ب���ورت���و، ي��ج��ري��ان ح��ال��ًي��ا 

ال��ك�����س��ف ال��ط��ب��ي يف م��ان�����س�����س��ر، مت��ه��ي��ًدا 

احل���م���ر. ال�������س���ي���اط���ن  اإىل  ل���ان�������س���م���ام 

جممع  اإىل  و���س��ل  ال��ث��ن��ائ��ي  اأن  واأ���س��اف��ت 

يونايتد،  ملان�س�سر  التدريبي  كارينجتون 

وي����خ���������س����ع����ان ل���ل���ك�������س���ف ال����ط����ب����ي، ق��ب��ل 

للنادي  ان�سمامهما  عقود  على  التوقيع 

اأن ي��وق��ع ك��اف��اين  امل���ق���رر  االأح���م���ر. وم���ن 

ملدة  احلمر  بال�سياطن  يربطه  عقد  على 

عامن، فيما �سيوقع تيلي�س على عقد ملدة 

اأن  اإىل  �سحفية  تقارير  �سنوات.وت�سري   5

�سفقة تيلي�س �ستكلف مان�س�سر يونايتد، 

15.4 مليون جنيه اإ�سرليني. نحو 

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكروين

 كافاني ينضم للشياطين الحمر

 كلوب يضحك من وقع الفضيحة

 االصابة تبعد مرعي عن الفيصلي

 قميص جديد لمنتخب مصر

لندن - وكاالت

على  وا�سحة  ال�سخرية  معامل  بدت 

بعدما  كلوب،  يورجن  ليفربول  م��درب 

ت��ل��ق��ى م���رم���ى ف���ري���ق���ه ه���دف���ا ���س��اد���س��ا 

م�ساء  فيا  اأ�ستون  اأم��ام  امل��ب��اراة  خ��ال 

االح������د، ���س��م��ن اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة م��ن 

ال������دوري االإجن���ل���ي���زي امل���م���ت���از. وان��ه��ار 

ل��ي��ف��رب��ول ب�����س��ك��ل غ���ري���ب يف ال�����س��وط 

بتقدم  انتهى  وال��ذي  اللقاء،  من  االأول 

دفاع  ارتكاب  نتيجة   ،1-4 فيا  اأ�ستون 

اأدريان جمموعة من  وحار�س ليفربول 

يتح�سن على  االأم��ر مل  لكن  االأخ��ط��اء. 

ف�سجل  ال���ث���اين،  ال�����س��وط  يف  االإط�����اق 

اأه��داف، االأول عن طريق رو�س   3 فيا 

املدافع�  قدم  مل�ست  ت�سديدة  بعد  باركلي 

قبل اأن ت�ستقر يف املرمى. وجاء الهدف 

ال�������س���اد����س الأ����س���ت���ون ف��ي��ا ع���ن ط��ري��ق 

ت�����س��دي��دة م���ن ج���اك ج��ري��ل��ي�����س، ك��ان��ت 

اأنها  بيد  البعيد،  القائم  نحو  مواجهة 

ليفربول،  الع��ب  بفابينيو  ا�سطدمت 

اأن ت��خ��دع احل��ار���س وت��ه��ز امل��رم��ى.  قبل 

وفور ت�سجيل جريلي�س هدفه، التقطت 

كلوب  التلفزيونية  الكامريات  عد�سات 

وهو ي�سحك ب�سخرية، يف اإ�سارة للحظ 

ال���غ���ري���ب ال������ذي راف������ق ف���ري���ق���ه خ���ال 

اأ���س��ت��ون فيا متكن  ال��ل��ق��اء.   ي��ذك��ر اأن 

من ت�سجيل هدف �سابع قبل ربع �ساعة 

ع��ل��ى ال��ن��ه��اي��ة ع���ن ط���ري���ق ج��ري��ل��ي�����س 

اأي�سا.

االنباط - عمان

الفي�سلي  جن��م  يغيب  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 

ال���دويل امل��داف��ع ب���راء م��رع��ي ع��ن �سفوف 

ال��ن��ادي  اع��ل��ن  حيث  طويلة  ل��ف��رة  فريقه 

مرعي  اأن  الر�سمي  موقعه  على  ام�س  يوم 

يعاين من قطع يف الرباط ال�سليبي. واأكد 

الفي�سلي اأن مرعي الذي تعر�س لاإ�سابة 

دوري  م���ع���ان يف  اأم������ام  ف��ري��ق��ه  م���ب���اراة  يف 

الطبية  ل��ل��ف��ح��و���س��ات  خ�����س��ع  امل��ح��رف��ن، 

ال���ازم���ة، وت��ب��ن اأن���ه ي��ع��اين م��ن ق��ط��ع يف 

اأن  اإىل  ال��ن��ادي  واأ���س��ار  ال�سليبي.  ال��رب��اط 

مرعي �سيخ�سع لعملية جراحية يف االأيام 

يف  ال��ف��ري��ق  ع��ن  �سيغيب  وب��ال��ت��ايل  املقبلة، 

تعادل  قد  الفي�سلي  وكان  املقبلة.  املرحلة 

بدون اأهداف مع معان يف اجلولة العا�سرة 

ل������دوري امل���ح���رف���ن، ل��ي�����س��ت��ق��ر يف امل��رك��ز 

13 نقطة. الرابع بر�سيد 

القاهرة - وكاالت

اأع���ل���ن م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر ل��ك��رة ال��ق��دم، 

ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي ع���ن ق��م��ي�����س��ه اجل���دي���د، 

ال�سركة  ج��ان��ب  م��ن  ت�سميمه  مت  ال���ذي 

الكرة  احت��اد  معها  تعاقد  التي  االأمل��ان��ي��ة 

العب  زكريا  موؤمن  عامن. وظهر  قبل 

االأه���ل���ي وال���زم���ال���ك ال�����س��اب��ق، يف ���س��ور 

م�سر،  ملنتخب  اجلديد  القمي�س  اإعان 

ال�سحية  املحنة  يف  ل��ه  ال��دع��م  م��ن  كنوع 

ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا واأب��ع��دت��ه ع��ن ك��رة ال��ق��دم 

الإ���س��اب��ت��ه مب��ر���س ن����ادر يف االأع�������س���اب.

م���وؤم���ن زك���ري���ا ����س���ارك يف ال�����س��ور ال��ت��ي 

مت ال��ت��ق��اط��ه��ا ل��اع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب وظ��ه��ر 

ب��ق��م��ي�����س ال���ف���راع���ن���ة اجل����دي����د، م��ق��ل��ًدا 

اح��ت��ف��ال��ي��ت��ه ال�������س���ه���رية ب��و���س��ع��ه ي��دي��ه 

اإع����ان قمي�س  اأذن���ي���ه.و����س���ارك يف  ع��ل��ى 

املنتخب، ثنائي االأهلي، حممد ال�سناوي 

بجانب  ال�سولية،  وعمرو  املرمى  حار�س 

ط�����ارق ح���ام���د الع����ب و����س���ط ال��زم��ال��ك.

م�سر  م��ن��ت��خ��ب  ق��م��ي�����س  ت�سميم  وج����اء 

خم��ت��ل��ًف��ا ع��ن ال���ذي ظ��ه��ر ب��ه يف ل��ق��اءات 

االأخ��رية،  االأفريقية  االأمم  كاأ�س  بطولة 

وح����م����ل ال���ق���م���ي�������س خ���ل���ف���ي���ة ب���ع���ام���ات 

اإىل  اإ���س��ارة  واالأه��رام��ات  لل�سم�س  مائية 

الزي  االأحمر،  اللون  الفراعنة.و�سيكون 

يرتدي  بينما  م�سر،  ملنتخب  االأ�سا�سي 

ي��ت��م  ال����ب����رويل، ومل  ال�����زي  احل����ار�����س، 

االإعان بعد عن الزي البديل للمنتخب 

اأو القمي�س الثالث.

االنباط - عمان

ق�������رر اجل�����ه�����از ال����ف����ن����ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 

ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ب��ق��ي��ادة امل���درب 

ف���ي���ت���ال ب���وك���ل���م���ان���ز، اإرج����������اء اإع������ان 

ق��ائ��م��ت��ي ال��ن�����س��ام��ى وامل��ن��ت��خ��ب ال��ردي��ف 

م�ساء  االثنن  م���ق���ررة  ك���ان���ت  وال���ت���ي 

يف ظ���ل م�����س��ت��ج��دات ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي 

وظ�����ه�����ور ع������دد م�����ن االإ������س�����اب�����ات ب��ن 

ذل��ك  املحرفن. جاء  دوري  الع���ب���ي 

ال����ذي ع��ق��د يف مقر  خ����ال االج���ت���م���اع 

االحت�������اد ب��ح�����س��ور االأج�����ه�����زة ال��ف��ن��ي��ة 

االأول  للمنتخب  وال��ط��ب��ي��ة  واالإداري������ة 

واأث��ره��ا  امل�ستجدات  لتقييم  وال��ردي��ف، 

ع��ل��ى اإق���ام���ة امل��ع�����س��ك��ري��ن ال��ت��دري��ب��ي��ن 

اأن  ف���ي���ت���ال  امل����ق����ب����ل. واأك����د  االأ�����س����ب����وع 

لتقييم  ج���اء  ال��ق��ائ��م��ة،  اإع����ان  اإرج�����اء 

م�����س��ت��ج��دات ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي وان��ت��ظ��ار 

�ستخ�سع  التي  كورونا  فحو�سات  نتائج 

ل���ه���ا اأن����دي����ة امل���ح���رف���ن ك���اف���ة خ���ال 

االإج���راءات  �سمن  ال��ق��ادم��ن،  اليومن 

القدم  لكرة  االأردين  لاحتاد  الوقائية 

قبل  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ام��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 

اإع�������ان ال���ق���ائ���م���ة واال�����س����ت����ق����رار ع��ل��ى 

للن�سامى  اإل��غ��ائ��ه  اأو  امل��ع�����س��ك��ر،  اإق���ام���ة 

و”الرديف«.

االنباط - عمان

مقر  يف  االث��ن��ن  ام�����س  ي���وم  �سحبت 

ق��رع��ة  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد 

ملو�سم  االوىل  ال���درج���ة  دوري  ب��ط��ول��ة 

واأق��ي��م��ت  ن���ادي���اً.   14 مب�����س��ارك��ة   ،2020

امل�ساركة  االأندية  بغياب ممثلي  القرعة 

ونقلت  االإع����ام،  وو���س��ائ��ل  البطولة  يف 

االحتاد  قناة  عرب  مبا�سرة  الهواء  على 

على يوتيوب، يف اإطار �سل�سلة االجراءات 

االح�����رازي�����ة امل��ت��ب��ع��ة، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

الو�سع  العامة، يف ظل تطور  ال�سامة 

ال���وب���ائ���ي ب��امل��م��ل��ك��ة. وت�����س��ه��د اجل��ول��ة 

 25 تنطلق  ال��ت��ي  البطولة  م��ن  االأوىل 

ت�سرين االأول، و�سط تطبيق بروتوكول 

ال�سامة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  م�����س��دد  ���س��ح��ي 

وال��ط��رة،  ال���دواء  دار  ال��ع��ام��ة، مواجهة 

ومن�سية  ال��ب��ق��ع��ة  وب��ل��ع��م��ا،  ال�����س��رح��ان 

ب��ن��ي ح�����س��ن، ال��ريم��وك وال��ك��رم��ل، ذات 

را����س وال��ع��رب��ي، احت���اد ال��رم��ث��ا ومغري 

ال�����س��رح��ان، ك��ف��ر���س��وم واجل��ل��ي��ل. وت��ق��ام 

ال��ب��ط��ول��ة ب��ن��ظ��ام ال�����دوري امل���ج���زاأ من 

اأول  ي�����س��ع��د  م���رح���ل���ة واح��������دة، ح���ي���ث 

امل���ح���رف���ن،  دوري  مل�������س���اف  ف���ري���ق���ن 

بينما مت اإلغاء الهبوط هذا العام بقرار 

التنفيذية لاحتاد، يف ظل  الهيئة  من 

عدم اإقامة دوري الدرجة الثانية ملو�سم 

.2020

مدريد - وكاالت

املدير  كومان  رونالد  الهولندي  اأب��دى 

فريقه،  اأداء  عن  ر�ساه  لرب�سلونة،  الفني 

م��واج��ه��ة  خ����ال   )1-1( ال���ت���ع���ادل  رغ����م 

اإط��ار  يف  ن��و،  ك��ام��ب  ملعب  على  اإ�سبيلية، 

الليجا.  من  اخلام�سة  اجلولة  مناف�سات 

نقلتها  ت�سريحات  خ���ال  ك��وم��ان،  وق���ال 

“لقد كانت  “ماركا” االإ�سبانية:  �سحيفة 

علينا،  �سغط  واإ���س��ب��ي��ل��ي��ة  �سعبة،  م��ب��اراة 

اأردن��ا،  كما  نلعب  مل  اأننا  كانت  وم�سكلتنا 

وي�سغط  جيدة  ق��دم  ك��رة  يلعب  واخل�سم 

البدين،  امل�ستوى  على  منا  واأق���وى  ج��ي��ًدا 

اأننا  “اأعتقد  واأ���س��اف:  رائع”.  فريق  ه��م 

الكثري  ف��ق��دن��ا  لكننا  ج��ي��د،  ب�سكل  ن��ل��ع��ب 

من  وك��ان  الثاين،  ال�سوط  يف  الكرات  من 

�سعيد  اأن��ا  امل��ب��اراة،  اإي��ق��اع  مواكبة  ال�سعب 

�سد  متعبن  كنا  اأننا  رغ��م  الفريق،  ب��اأداء 

وك��ان  النهاية  حتى  ق��ات��ل  ال��ذي  اإ�سبيلية 

عدم  ح��ول  اجل���دل  وع��ن  كبرًيا”.  خ�سما 

اح��ت�����س��اب رك��ل��ة ج���زاء مل��ي�����س��ي، ع��ل��ق: “مل 

اأ�ساهد هذه اللقطة، واأخربوين اأنها ركلة 

وق��رروا  فيديو،  تقنية  هناك  لكن  ج���زاء، 

القرار”. ق��ب��ول  وعلينا  احت�سابها،  ع��دم 

“هو  قال:  لدي�ست،  االأول  الظهور  وحول 

الع����ب ����س���اب ي��ت��م��ت��ع ب��ث��ق��ة ك���ب���رية، رغ��م 

وج���وده ه��ن��ا م��ن��ذ 3 اأي���ام ف��ق��ط، وه��و اأم��ر 

اإيجابي، نحن �ُسعداء للغاية به، وهو قادر 

اجلانبن”.وتابع:  ك���ا  يف  ال��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

ونحتاج  بعملنا،  �ُسعداء  نكون  اأن  “ميكننا 
ل��ل��م��زي��د م��ن ال���وق���ت، ول��ع��ب��ن��ا 3 م��ب��اري��ات 

وتعادلنا  م��رت��ن  انت�سرنا  ح��ي��ث  �سعبة، 

كانوا  اخل�سوم  الأن  �سعيد  واأن��ا  مباراة،  يف 

ون���وه:  نقاط”.   7 وح�����س��دن��ا  ُم��ع��ق��دي��ن، 

الدولين  الاعبن  يعود جميع  اأن  “اآمل 
جيدة،  بحالة  ال��دويل  التوقف  ف��رة  م��ن 

ح��ي��ث ي��ن��ت��ظ��رن��ا ج����دول م��ب��اري��ات ُم��ع��ق��د، 

للمباريات”.وعن  للتح�سري  اأيام  وب�سعة 

كوتينيو، ك�سف: “هو يحتاج اإىل امل�ساعدة 

االآن  وحتى  ي���وؤدي،  اأن  عليه  لكن  والثقة، 

العب  اأن��ه  واأثبت  جيد،  املباريات  يف  اأداوؤه 

رائع”.

 تأجيل تسمية قائمة منتخب النشامى

 سحب قرعة بطولة دوري الدرجة االولى

 برشلونه يقنع بالتعادل مع اشبيلية

 السعودية تقدم ملف استضافة االلعاب االسيوية
الريا�ض - وكاالت

اأع���ل���ن االأم�����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ت��رك��ي ال��ف��ي�����س��ل، رئ��ي�����س 

الر�سمي  امللف  اململكة،  تقدمي  ال�سعودية،  االأوملبية  اللجنة 

الفي�سل  2030.  وق���ال  االآ�سيوية  االأل��ع��اب  دورة  ال�ست�سافة 

امللف  ت��ق��دمي  ع��ن  ال��ي��وم،  اأع��ل��ن  اأن  “ي�سعدين  ت��وي��ر  ع��رب 

الريا�س،  لر�سح  االآ�سيوي،  االأومل��ب��ي  املجل�س  اإىل  الر�سمي 

ال�ست�سافة دورة االألعاب االآ�سيوية 2030«. واأ�ساف: “نتمنى 

اأن يليق هذا امللف بحجم طموحاتنا وروعة عا�سمة مملكتنا 

احلبيبة«. 
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االنباط-عمان

يف اإط�������ار جم���م���وع���ة اخل����دم����ات امل��ت��ن��وع��ة 

ال�شركة  قدمت  الأردن،  اأوراجن  توفرها  التي 

م���ن���ظ���وم���ة دف������ع اإل����ك����رون����ي����ة ع����ر ال���ه���ات���ف 

ال���ن���ق���ال ع��ال��ي��ة االآم������ان و���س��ه��ل��ة اال���س��ت��خ��دام 

من  ���س��واء  منها  ب��اال���س��ت��ف��ادة  ال��راغ��ب��ن  لكافة 

حمفظتها  طريق  ع��ن  غ��ره��م،  اأو  م�سركيها 

 ،Orange Money االإل�����ك�����رون�����ي�����ة 

املتوفرة  اخل��ي��ارات  جمموعة  اإىل  فباالإ�سافة 

يف امل��ح��ف��ظ��ة، اأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة ع���ن ت��وق��ي��ع��ه��ا 

التطبيق   ،DuSave م��ع  ���س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 

فيزا  بطاقة  حلاملي  خ�سم  نظام  يوفر  ال��ذي 

االإلكرونية. للمحفظة  املرافقة 

جمانياً  نظاماً   DuSave تطبيق  وُي��ع��د 

يقدم خ�سومات فورية عر العديد من املتاجر 

ومقدمي اخلدمات حلاملي البطاقات البنكية 

ال��ت��زام،  اأو  ع�سوية  ل��ر���س��وم  احل��اج��ة  دون  م��ن 

 Google وي��ت��وف��ر ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ع��ل��ى  

.Play StoreوPlay
م�����س��ت��خ��دم��ي  اإن  االأردن  اأوراجن  وق���ال���ت 

مبوجب  �سيحظون   Orange Money
هذه ال�سراكة اال�سراتيجية بخ�سومات كبرة 

واخلدمات،  املتاجر  من  وا�سعة  جمموعة  على 

ح��ي��ث ُت��ع��ت��ر ه���ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة اإ���س��اف��ة 

 Orange Money نوعية ملزايا حمفظة 

املالية  اخلدمات  اإمتام  تتيح  التي  االإلكرونية 

اإلكرونياً مبا فيها الدفع للم�سريات، حتويل 

وت�سديد  اخلطوط،  �سحن  االأموال،  وا�ستقبال 

طريق  عن  االإن��رن��ت  عر  والت�سوق  الفواتر 

اال�ستفادة  اأن  مبينة  امل��راف��ق��ة،  ف��ي��زا  ب��ط��اق��ات 

DuSave يتم باأعلى درجات  من خ�سومات 

االأمن وبكل �سهولة دون احلاجة للرموز اأو اأي 

اإ�سافية. ر�سوم 

 Orange حمفظة  اأن  ال�����س��رك��ة  واأك����دت 

يف  ياأتيان  لها  املرافقة  والبطاقة   Money
ال��دف��ع  عملية  لت�سهيل  ا�سراتيجيتها  اإط���ار 

االإل����ك����روين وب���ال���ت���ايل اإث������راء ق���ط���اع ال��دف��ع 

االإل���ك���روين امل��ح��ل��ي، وخ�����س��و���س��اً ال��دف��ع من 

توجهات  تدعم  والتي  املحمول،  الهاتف  خالل 

امل��رك��زي ب��رف��ع ن�سبة اال���س��ت��م��ال امل��ايل  ال��ب��ن��ك 

موؤكدة  وحمافظاتها،  اململكة  مناطق  جلميع 

على  اإي���ج���اب���ي���اً  ���س��ت��ن��ع��ك�����س  االإ����س���اف���ة  ه����ذه  اأن 

امل�����س��ت��خ��دم��ن م���ن ح��ي��ث ال�����س��ه��ول��ة وحت��ق��ي��ق 

الفائدة يف اال�ستعمال.

وك����ان����ت ال�������س���رك���ة ق����د اأع���ل���ن���ت ع����ن خ��دم��ة 

ال��ب��راء  ���س��رك��ة  ع��ر  االإل��ك��رون��ي��ة  حمفظتها 

النقالة  ال��ه��وات��ف  ب��وا���س��ط��ة  ال��دف��ع  خل��دم��ات 

وذلك  لها،  التابعة   »Orange Money«

ملنطقة  العاملية  اأوراجن  ا�سراتيجية  اإط��ار  يف 

ال��ت��ي تعتمد على  واف��ري��ق��ي��ا  االأو���س��ط  ال�����س��رق 

ال���ع���دي���د م���ن امل����ح����اور، م��ن��ه��ا اأمت���ت���ة خ��دم��ات 

ال����دف����ع، جل��ع��ل ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ���س��ه��ل��ة واآم���ن���ة 

وتتمتع بحماية عالية.

»Orange Money « ُتضاف لمزايا 

DuSave أورانج توّقع اتفاقية شراكة مع

 ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

 عمرها 103 أعوام وتقهر كورونا.. السر »بسيط للغاية«

االنباط-وكاالت

كتلة  ذو  اأ���س��ود  ثقبا  الفلك  علماء  اكت�سف 

6 جم����رات حم��ا���س��رة يف �سبكة  ي�����س��م  ف��ائ��ق��ه 

اجلاذبية بعد اأقل من مليار �سنة من االنفجار 

العظيم.

وقال باحثون من املعهد الوطني االإيطايل 

للفيزياء الفلكية، اإن هذه هي املرة االأوىل التي 

ُي�ساهد فيها مثل هذا التجمع الوثيق بعد وقت 

ق�سر من بداية الكون.

وُيعتقد اأن الثقوب ال�سوداء التي ظهرت يف 

ت�سكلت  ق��د  ال��ك��ون  عمر  م��ن  االأوىل  ال�سنوات 

االآن  ول��ك��ن حتى  االأوىل،  ال��ن��ج��وم  ان��ه��ي��ار  م��ن 

مل ي���ع���رف ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك ك��ي��ف مت��ك��ن��ت من 

قدرت  حيث  وال�سخامة،  ال�سرعة  بهذه  النمو 

�سخامتها بحجم مليار �سم�س.

وك���ان ال��ع��ل��م��اء مت��ك��ن��وا م��ن ر���س��د امل��ج��رات 

املحيطة بالثقب االأ�سود هائل احلجم بوا�سطة 

امل��ر���س��د الفلكي االأوروب����ي اجل��ن��وب��ي امل��ع��روف 

با�سم “التل�سكوب العمالق” املوجود يف ت�سيلي 

باأمركا الالتينية.

املت�سابكة  ال�سبكة  اأن اكت�ساف هذه  وال �سك 

فائقا  اأ�سودا  “تغذي” ثقبا  التي  املجرات  من 

تنمو  اأنها  اإىل  ي�سر  الكون  بداية  اإىل  يرجع 

كميات  على  حتتوي  �سبكية  هياكل  �سكل  على 

كبرة من الغازات التي تغذي هذه املجرات.

الهائلة هي  ال�سوداء  الثقوب  اأن  اإىل  وي�سار 

ن�سبيا، فهي  و���س��ائ��ع��ة  غ��ري��ب��ة  ك��ون��ي��ة  ظ��واه��ر 

ذل��ك  امل��ج��رات مب��ا يف  م��رك��ز معظم  تظهر يف 

جمرتنا درب التبانة.

 وق������ال ع�����امل ال���ف���ل���ك يف امل���ع���ه���د ال��وط��ن��ي 

مينيويل،  ماركو  الفلكية،  للفيزياء  االإيطايل 

امل���وؤل���ف ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��درا���س��ة، اإن ال��ب��ح��ث ك��ان 

م��دف��وع��ا ب��ال��رغ��ب��ة يف ف��ه��م ال��ث��ق��وب ال�����س��وداء 

الهائلة يف بدايات الكون.

اأنظمة  “هذه  االإي��ط��ايل:  الباحث  واأو���س��ح 

تف�سر جيد  لدينا  لي�س  االآن  متطرفة وحتى 

لوجودها«.

وب��ح�����س��ب ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�����س��رت يف دوري���ة 

“علم الفلك والفيزياء الفلكية”، كانت جميع 
امل���ج���رات امل��ح��ي��ط��ة ب��ال��ث��ق��ب االأ����س���ود العمالق 

من  ك��ون��ي��ة  عنكبوتية”  “�سبكة  يف  م�ستقرة 

حجم  �سعف   300 بنحو  حجمها  ي��ق��در  ال��غ��از 

جمرة درب التبانة.

وقال مينويل مو�سحا: “اإن خيوط ال�سبكة 

الكونية ت�سبه خيوط �سبكة العنكبوت.. وتن�ساأ 

املجرات وتنمو حيث تتقاطع اخليوط«.

املتاح  الغاز،  تيارات  ف��اإن  الدرا�سة،  وبح�سب 

لتزويد كل من املجرات والثقب االأ�سود الهائل 

اأن ت��ت��دف��ق ع��ل��ى ط���ول تلك  امل���رك���زي، مي��ك��ن 

اخليوط.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ال�سوء املنبعث من 

االأ���س��ود  بثقبه  بال�سبكة،  ال�سبيه  الهيكل  ه��ذا 

�سم�سية،  كتلة  مليار  كتلته  تبلغ  ال��ذي  الهائل 

و�سل اإىل االأر�س منذ اأن كان عمر الكون 900 

مليون �سنة.

وقال الفريق العلمي اإن االكت�ساف �ساعد يف 

املتعلق بكيفية ت�سكل هذه  اللغز  حل جزء من 

بهذه  املتطرفة  ولكن  ن�سبيا  الوفرة  االأج�سام 

ال�سرعة بعد االنفجار العظيم.

 وُيعتقد اأن الثقوب ال�سوداء االأوىل يجب اأن 

تكون قد منت ب�سرعة كبرة لت�سل اإىل مليار 

كتلة �سم�سية يف اأول 900 مليون �سنة من حياة 

الكون.

وي��ك��اف��ح ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك ل�����س��رح ك��ي��ف ك��ان 

الثقب  “وقود  ميكن توفر كميات كبرة من 

النمو  م��ن  االأج�����س��ام  ه���ذه  لتمكن  االأ�سود” 

ب�سرعة كبرة.

وراء  يقف  ال��ذي  الباحثن،  فريق  اأن  غ��ر 

يرجع  قد  باأنه  يتنباأ  اجل��دي��دة،  الدرا�سة  ه��ذه 

ذلك اإىل هاالت املادة املظلمة.

قال االأ�ستاذ بجامعة جونز هوبكنز واملوؤلف 

هذا  اإن  ن��ورم��ان،  كولن  الدرا�سة،  يف  امل�سارك 

باأن  القائلة  للنظرية  دعما  ي�سيف  االكت�ساف 

وتنمو  تت�سكل  الكتلة  فائقة  ال�سوداء  الثقوب 

داخ����ل ه����االت ���س��خ��م��ة م���ن امل�����ادة امل��ظ��ل��م��ة يف 

هياكل �سبيهة بال�سبكة وا�سعة النطاق.

وُيعتقد اأن هذه املناطق الكبرة من “املادة 

املظلمة” غر املرئية جذبت كميات هائلة من 

الغاز يف بدايات الكون.

وم���ع���ا، ي�����س��ك��ل ال���غ���از وامل������ادة امل��ظ��ل��م��ة غر 

ميكن  حيث  بال�سبكة  �سبيهة  هياكل  امل��رئ��ي��ة، 

وت�سمح  ال�سوداء  والثقوب  املجرات  تتطور  اأن 

للثقب االأ�سود باأن ي�سبح فائق الكتلة.

االنباط- وكاالت

اأح��ي��ى ع�سرات االأ���س��خ��ا���س، االأح���د، ذك��رى 

م����رور ���س��ه��ري��ن ع��ل��ى ان��ف��ج��ار م���رف���اأ ب���روت، 

معربن عن غ�سبهم اإزاء حتقيق يراوح مكانه 

يف  ومطلقن  �ساكنا،  يحّركون  ال  وم�سوؤولن 

اأمام ركام املرفق املدّمر  اأجواء العا�سمة ومن 

بالونات ترمز اإىل ال�سحايا.

اأك��ر  اأغ�سط�س  م��ن  ال��راب��ع  انفجار  واأوق���ع 

اأح��ي��اء  ودّم����ر  ج��ري��ح،  و6500  قتيال   190 م��ن 

بكاملها.

وب���ع���د م�����رور ���س��ه��ري��ن ع��ل��ى االن���ف���ج���ار مل 

ل التحقيق اللبناين اإىل ك�سف مالب�ساته  يتو�سّ

كما مل يتم االإعالن عن اأي نتائج.

واالأح�����د، ب��ع��ي��د ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة ع�سرا 

االن��ف��ج��ار  نف�سه  ال��ت��وق��ي��ت  ويف  غ(  ت   15،00(

ال����ذي دّم����ر م��ن��اط��ق ���س��ا���س��ع��ة م���ن ال��ع��ا���س��م��ة 

ع�سرات  ب���روت  ���س��م��اء  يف  اأط��ل��ق��ت  اللبنانية، 

اأ�سماء  عليها  كتبت  التي  البي�ساء  البالونات 

وفق  املرفاأ،  على  مطلة  منطقة  من  ال�سحايا 

ور وكالة فران�س بر�س. م�سّ

لبنانية  اأغ���ان  ال�سوت  م��ك��ّرات  ع��ر  وبثت 

على غرار “لبروت” لل�سيدة فروز.

ورف����ع امل�����س��ارك��ون يف اإح���ي���اء ال���ذك���رى من 

ن�سطاء واأقارب ال�سحايا �سور اأحبائهم الذين 

ق�سوا يف االنفجار، وقد قطعوا الطريق لفرة 

وجيزة.

ال����ق����ادة  اإزاء  غ�������س���ب���ه���م  ع�����ن  واأع�������رب�������وا 

ال�سيا�سين، وقد حّملوهم م�سوؤولية الفاجعة 

ب�سبب  ف�سادهم وانعدام كفاءتهم.

يبلغان  ل��ت��واأم��ن  اأم  وه���ي  ���س��ام��ي��ة  وق��ال��ت 

ال��ذي  اأف��ق��ده��ا االن��ف��ج��ار زوج��ه��ا  ت�سع �سنوات 

ال��ع��ذاب كل يوم.  “نعي�س  امل��رف��اأ  ك��ان يعمل يف 

هذه  ارت��ك��ب  م��ن  ن��ع��رف  اأن  علينا  ي�ستكرون 

اجلرمية �سد االإن�سانية«.

وتابعت “اإنها حرقة العمر. اأوالدي حرموا 

من كلمة +بابا+ كل العمر«.

من جهتها، قالت �سلوى التي فقدت خالها 

يف ان��ف��ج��ار امل���رف���اأ ح��ي��ث ك����ان ي��ع��م��ل “خايل 

بالن�سبة يل كان مثل ابي«.

وذكرت �سلوى بالعامية “اهلل ي�ساحمكن”، 

امل�����س��وؤول��ن  ك��ل  مبعاقبة  “نطالب  واأ���س��اف��ت 

ام��راأة  تقاطعها  ان  قبل  االنفجار”،  ه��ذا  ع��ن 

بالعامية “اهلل ينتقم منهن«.

االنفجار  وقع  الر�سمية،  الرواية  وبح�سب 

�سخمة  كميات  فيه  ت��خ��ّزن  كانت  م�ستودع  يف 

من مادة نرات االأمونيوم منذ اأكر من �ست 

�سنوات “من دون تدابر احرازية«.

وب���ع���دم���ا رف�������س���ت ال�������س���ل���ط���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ب���اإج���راء حتقيق دويل يف  امل��ط��ال��ب��ة  ال���دع���وات 

اإىل  اأف�سى  حمليا  حتقيقا  فتحت  االن��ف��ج��ار، 

االآن اإىل توقيف نحو ع�سرين �سخ�سا.

االنباط- وكاالت

�سفيت امراأة مك�سيكية كانت تعاين مر�سا 

رئ��وي��ا ح���ادا وم��زم��ن��ا م��ن وب���اء ك��وف��ي��د-19، 

لتلقي  امل�ست�سفى  يف  يوما   11 اأم�ست  بعدما 

ال���ع���الج، وف����ق امل��ع��ه��د امل��ك�����س��ي��ك��ي ل��ل�����س��م��ان 

الجتماعي.

وك����ان����ت دون������ا م����اري����ا خ�����س��ع��ت ل��ف��ح�����س 

نتيجته  وجاءت  بكوفيد-19  االإ�سابة  ك�سف 

ارت��ف��اع  م��ن  ت��ع��اين  اإي��ج��اب��ي��ة، لكنها مل تكن 

ال��ب��دان��ة،  اأو  ال�سكري  داء  وال  ال���دم،  �سغط 

وهي عوامل تفاقم خطورة االإ�سابة.

لل�سمان  املك�سيكي  املعهد  اأعلن  وال�سبت 

االجتماعي يف بيان اأن “هذا االأمر �ساهم يف 

بالنجاح«. تكّلل عالجها 

�سبتمر   22 يف  اأدخلت  ماريا  دونا  وكانت 

غواداالخارا  مدينة  يف  احلكومي  امل�ست�سفى 

من  معاناتها  اإثر  )غ��رب(  خالي�سكو  بوالية 

و�سعوبة  احل���رارة  وارت��ف��اع  االأن���ف،  �سيالن 

التنف�س، لكّنها مل حتتج اإىل جهاز امل�ساعدة 

التنف�س. على 

دافيد  امل�ست�سفى  مدير  عن  البيان  ونقل 

“بقيت مرحة، ومل تغب  اإنها  �سان�سيز قوله 

عن الوعي، وكانت تتحدث مع االأطباء. ويف 

لقد  بانف�سنا.  االع��ت��ن��اء  منا  طلب  النهاية 

حت�����ّس��ن��ت ح��ال��ت��ه��ا ب�سكل ج��ي��د ج���دا، وزال���ت 

العوار�س«. 

امل��ا���س��ي.  اإىل م��ن��زل��ه��ا اجل��م��ع��ة  وع�����ادت 

ون�����س��ر امل��ع��ه��د ���س��ورا ل��ه��ا ت��ب��دو ف��ي��ه��ا وه��ي 

مغادرتها  ل��دى  بالت�سفيق  االأط��ب��اء  حتيي 

امل�ست�سفى على كر�سي متحرك.

اإ�سابة  و953  األفا   757 املك�سيك  و�سجلت 

األ��ف��ا و880 وف��اة  ب��ك��وف��ي��د-19، و78  م��وؤك��دة 

ال��ب��الد يف  ال��وب��اء الأول م��رة يف  منذ ظ��ه��ور 

فراير.

ال��ف��ح��و���س  اأظ���ه���رت  اأغ�����س��ط�����س   11 ويف 

املئة  اأع��م��اره��م  تتخطى  �سخ�سا   78 اإ���س��اب��ة 

وفق  باملئة(  بينهم )29،3  23 من  تويف  ع��ام، 

باجلائحة. املتعلقة  الر�سمية  املعطيات 

ومن احلاالت االأكر اإثارة للده�سة �سفاء 

تابا�سكو  والي��ة  م��ن  عاما   118 يبلغ  م�ساب 

)ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب ���س��رق ال��ب��الد وامل��ط��ل��ة 

ع���ل���ى خ��ل��ي��ج امل��ك�����س��ي��ك( ب���ع���دم���ا ���س��خ�����س��ت 

اإ�سابته بكوفيد-19 يف 25 يوليو.

 اكتشاف ثقب أسود هائل يحتجز 6 مجرات

 لتجاوز أزمة كورونا.. دار األوبرا في 
لندن تبيع لوحة تاريخية

نوبل تفتتح أسبوع توزيع الجوائز.. 
وتبدأ بالطب

 هل تتوهم المرض؟.. إليك 
األعراض والعالج 

االنباط- وكاالت

�ستبيع دار االأوبرا امللكية يف لندن 

لوحة تعود اإىل ال�سبعينيات لديفيد 

امل��ال  جلمع  م�سعاها  �سمن  هوكني 

ل��ت��ج��اوز ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19، التي 

متثل اأ�سواأ اأزمة للدار يف تاريخها.

و���س��ت��ع��ر���س ال��ل��وح��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

وه����ي ب���ورت���ري���ه ل��دي��ف��ي��د وي��ب�����س��ر، 

للبيع يف دار كري�ستيز للمزادات يوم 

اإن  كري�ستيز  دار  وقالت  اأكتوبر.   22

بن  ت��راوح  اللوحة  ثمن  تقديرات 

اإ���س��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون  و18   11

)من 14 اإىل 23 مليون دوالر(.

وق������ال األ���ي���ك�������س ب�����رد ال��رئ��ي�����س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����دار االأوب��������را امل��ل��ك��ي��ة 

اأزم�����ة  اأك������ر  ن����واج����ه  “اإذ  ب���ي���ان  يف 

ب���ورت���ري���ه  ب���ي���ع  يف ت���اري���خ���ن���ا ف�������اإن 

دي���ف���ي���د ه���وك���ن���ي ال�����رائ�����ع ل��ل�����س��ر 

دي��ف��ي��د وي��ب�����س��ر ج���زء اأ���س��ا���س��ي من 

لالنتعا�س«. ا�سراتيجيتنا 

العائد  ا�ستخدام  “�سيتم  واأ�ساف 

يف ����س���م���ان اإم���ك���ان���ي���ة ع�����ودة اأع���ظ���م 

فناين العامل اإىل م�سارحنا«.

وع��ل��ى غ���رار م��ا ح���دث ل��الأم��اك��ن 

اأن�����ح�����اء  يف  االأخ������������رى  ال����ث����ق����اف����ي����ة 

االأوب�����را  دار  ا���س��ط��رت  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

مار�س  يف  اأبوابها  اإغ��الق  اإىل  امللكية 

مع ا�ستداد املوجة االأوىل من تف�سي 

على  ق��ادرة  غر  و�سارت  كوفيد-19 

حتقيق دخل منذ ذلك الوقت.

م��و���س��وع  وه����و  وي��ب�����س��ر،  واأدار 

عام  من  امللكية  االأوب��را  دار  اللوحة، 

1945 اإىل عام 1970.

االنباط- وكاالت

االثنن،  نوبل،  جائزة  جلنة  تبداأ 

يف ت���وزي���ع اجل���وائ���ز ال��ت��ي ي��رق��ب��ه��ا 

ال��ع��امل ك��ل ع���ام، يف اح��ت��ف��ال ي�ستمر 

اأ�سبوعا.

“اأ�سو�سيتد بر�س”،  وذكرت وكالة 

ال��ف��ائ��ز  اإع����الن  �سي�سهد  ال��ي��وم  ب����اأن 

وظائف  علم  جم��ال  يف  الفائزين  اأو 

االأع�ساء والطب.

م��ع��ه��د  يف  جل���ن���ة  اأن  واأو�����س����ح����ت 

ال�سويدية  العا�سمة  يف  كارولين�سكا 

الفائز بعد  ا�سم  �ستوكهومل �ستك�سف 

ت   09:30( �سباًحا   11:30 ال�ساعة 

غ(.

وحت���م���ل ج����ائ����زة ال���ط���ب اأه��م��ي��ة 

خ��ا���س��ة ه����ذا ال���ع���ام ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

ف�����رو������س ك�������ورون�������ا، ال��������ذي ���س��ل��ط 

الطبي  البحث  اأهمية  على  ال�سوء 

جميع  يف  واالقت�سادات  للمجتمعات 

اأنحاء العامل.

وم��ع ذل���ك، ف��م��ن غ��ر امل��رج��ح اأن 

ي��ك��ون ال��ف��ائ��زون ق��د ���س��ارك��وا ب�سكل 

ال��ف��رو���س  ع��ن  االأب���ح���اث  يف  مبا�سر 

عادًة  اجلائزة  تذهب  حيث  اجلديد، 

�سنوات  منذ  متت  التي  لالكت�سافات 

عديدة اأو حتى عقود.

نوبل  جمعية  ت��ع��رف  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 

ب���ال���ع���ل���وم االأ����س���ا����س���ي���ة ال���ت���ي اأر����س���ت 

االأ�س�س للتطبيقات العملية ال�سائعة 

باالإ�سافة  وه��ي  ال��ي��وم،  اال���س��ت��خ��دام 

ال��ف��ي��زي��اء  ف���ئ���ات  ال���ط���ب ه���ن���اك  اإىل 

واالق���ت�������س���اد  واالأدب  وال���ك���ي���م���ي���اء 

وال�سالم.

م��ن  ع���ل���م���اء  ت��ق��ا���س��م  اأن  و����س���ب���ق   

نف�س املجال جائزة نوبل، ففي العام 

ال��ري��ط��اين  ال��ع��امل  امل��ا���س��ي، ح�سل 

ويليام  واالأم��رك��ي��ان  راتكليف  بير 

كايلن وغريغ �سيمينزا على اجلائزة 

كيفية  ع���ن  ت��ف��ا���س��ي��ل  الك��ت�����س��اف��ه��م��ا 

مع  بالتفاعل  اجل�سم  خ��الي��ا  �سعور 

املنخف�سة. االأك�سجن  م�ستويات 

وتاأتي اجلائزة املرموقة مبيدالية 

ذه��ب��ي��ة وج���ائ���زة م��ال��ي��ة ق���دره���ا 10 

م���الي���ن ك����رون����ة ����س���وي���دي���ة )اأك�����ر 

الو�سية  بف�سل  دوالر(،  مليون  من 

ع��ام��ا مبتكر   124 م��ن��ذ  ت��رك��ه��ا  ال��ت��ي 

األفريد  ال�سويدي  املخرع  اجلائزة، 

نوبل.

ومتت زيادة املبلغ موؤخرا للتكيف 

م��ع م��رور  ال���ذي ط���راأ  الت�سخم  م��ع 

الزمن.

االنباط-وكاالت 

ب�سحة  العناية  معهد  ن�سرة  تتحدث 

اليوم  احل�سن،  امللك  موؤ�س�سة  االأ���س��رة، 

االإث��ن��ن، ع��ن ت��وه��م امل��ر���س، ال���ذي يعد 

االإن�����س��ان  ف��ي��ه  ي�سعر  نف�سيا  ا���س��ط��راب��ا 

مبر�س  م�ساب  اأن��ه  من  املفرط  بالقلق 

خطر.

العلمي  التو�سيف  الن�سرة  وتو�سح 

التي  والعوامل  امل��ر���س،  لتوهم  الدقيق 

ت��زي��د م��ن ف��ر���س اإ���س��اب��ة االإن�����س��ان ب��ه، 

واالأع���را����س ال��ت��ي ت��راف��ق��ه، اإ���س��اف��ة اإىل 

بها من  ُين�سح  واإر���س��ادات  العالج،  طرق 

يعاين من هذا القلق ال�سحي.

املر�س”  م����ن  “القلق  ا�����س����ط����راب 

 Illness( ال�سحي”  “القلق  اأو 

واملعروف   )Anxiety Disorder
 )Hypochondriasis( ب��ا���س��م 

�����س����اب����ق����اً، ه�����و ن������وع م�����ن ا����س���ط���راب���ات 

االأع������را�������س اجل�������س���دي���ة ت���ع���رف ب��ا���س��م 

 )Somatoform disorders(

وه������ي جم���م���وع���ة م�����ن اال�����س����ط����راب����ات 

من  املري�س  فيها  يعاين  التي  النف�سية 

اأع���را����س ج�����س��دي��ة غ��ر م��ت��واف��ق��ة اأو ال 

ميكن تف�سرها كحالة طبية كاملة تنتج 

عن �سبب ع�سوي اأو ف�سيولوجي.

ال�سحي  القلق  ا�سطراب  ُيعّرف  كما 

ب����اأن����ه ا�����س����ط����راب ن��ف�����س��ي ي�����س��ع��ر ف��ي��ه 

ال�سخ�س بالقلق املفرط من اأنه م�ساب 

اأو قد ي�ساب مبر�س خطر. 

اأي  ال�����س��خ�����س  ل�����دى  ي����ك����ون  ق����د ال 

اأع���را����س ج�����س��دي��ة اأو ق���د ي��ت��ول��د ل��دي��ه 

الطبيعية  اأحا�سي�س اجل�سم  باأن  ال�سعور 

اأو االأعرا�س الب�سيطة هي عالمات تدل 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  �سديد على  م��ر���س  على 

عن  يك�سف  ال  ال�سامل  الطبي  الفح�س 

حالة طبية خطرة.

القلق  با�سطراب  امل�ساب  اأن  حن  يف 

من املر�س قد ال يعاين من مر�س طبي 

التي  امل��خ��اوف  ال��واق��ع، لكن  اأر����س  على 

كما  للغاية،  حقيقية  هي  بها  ي�سعر  قد 

ت�سبب له ا�سطرابات خطرة وخلاًل يف 

يوؤثر  مما  الروتينية  اليومية  الوظائف 

�سلباً على حياته.

ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ق��د ت��زي��د م��ن فر�س 

اإ�سابتك با�سطراب القلق املر�سي:

1- التاريخ العائلي ال�سطراب القلق 

املر�سي: اإذا كان اأحد اأفراد االأ�سرة يعاين 

من هذا اال�سطراب، فاإن ذلك يزيد من 

احتمالية اأن ت�ساب بحالة م�سابهة.

نف�سية  ب��ا���س��ط��راب��ات  االإ����س���اب���ة   -2

اأخرى مثل القلق اأو ا�سطراب الو�سوا�س 

القهري اأو ا�سطراب االكتئاب ال�سديد.

م��رح��ل��ة  يف  ل��ل��ع��ن��ف  ال���ت���ع���ر����س   -3

ال��ط��ف��ول��ة: ح��ي��ث ي��زي��د ح����دوث ت��اري��خ 

املعاملة  �سوء  اأو  النف�سية  ال�سدمة  من 

ح��دوث  اأو  الطفولة  اأث��ن��اء  االإه��م��ال  اأو 

اأو  اجل��ن�����س��ي  اأو  اجل�������س���دي  االع�����ت�����داء 

العاطفي من احتماالت االإ�سابة.

4- جت��رب��ة م��ره��ق��ة م���ع م��ر���س��ك اأو 

م��ر���س اأح����د اأف�����راد اأ���س��رت��ك ح��ي��ث تعد 

والتجارب  املر�س  مع  ال�سابقة  التجارب 

امل�����وؤمل�����ة م����ن ع����وام����ل اخل����ط����ر ال���ه���ام���ة 

لظهورالقلق ال�سحي.

ما هي الأعرا�ض؟

- االن�سغال والقلق املفرط باالإ�سابة 

مبر�س خطر.

- ع���دم وج����ود اأع���را����س ج�����س��دي��ة اأو 

وجود اأعرا�س خفيفة فقط.

ال�سخ�س  قلق  مقدار  تنا�سب  ع��دم   -

مع م�ستوى املر�س امل�ساب به اإن وجد.

- م�����س��ت��وى ع����اٍل م��ن ال��ق��ل��ق وال��ق��ل��ق 

ب�������س���اأن احل���ال���ة ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة 

وال���ه���و����س يف ال��ب��ح��ث ع��ل��ى االإن���رن���ت 

للح�سول على معلومات حول االأمرا�س 

واأعرا�سها.

القيام ب�سلوكيات تدل على اهتمام   -

بال�سحة )فح�س اجل�سم ب�سكل  مفرط 

مثل  امل��ر���س  ع��الم��ات  ع��ن  بحًثا  متكرر 

تكرار فح�س العالمات احليوية ك�سغط 

الدم اأو النب�س اأو درجة احلرارة(.

- جتنٌب غر طبيعي ملواعيد االأطباء 

والذهاب اإىل امل�ست�سفيات اأو كرة تغير 

االأطباء. 

ال��رغ��م من  ع��ل��ى  امل�ستمر  اخل���وف   -

على عدم وجود مر�س  الطبيب  طماأنة 

خطر.

العالج:

مي��ك��ن ت��خ��ف��ي��ف اأع���را����س ا���س��ط��راب 

ال��ق��ل��ق امل���ر����س���ي ع���ن ط���ري���ق م�����س��ادات 

االكتئاب حتى يف حالة عدم وجود مر�س 

نف�سي اآخر. 


