
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنتخابات النيابية ٠٠ عمليات 
نقل واسعة السماء ناخبين

الخضيري: قطاع المقاوالت دخل 
بمرحلة “اإلنكماش اإلقتصادي« 

االنباط-عمان

ا�شماء وا�شعه ت�شهدها عدد  عمليات نقل 

من املحافظات  للدوائر االنتخابية يف خ�شم 

بدء الرت�شح لالنتخابات النيابية .

عمليات نقل  املنتخبني للدوائر االأخرى 

خرجت يف الكثري من االأحيان عن القواعد 

اأن ع��م��ل��ي��ات نقل  ل��ل��ن��ق��ل ح��ي��ث  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

اال�شماء تتم من قبل  املر�شحني  للمنتخبني  

ع����ر و����ش���ائ���ل ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي “ 

اإر���ش��ال  على  فقط  تقت�شر  حيث  وات�ساب” 

ت�����ش��اوؤالت  ي��ط��رح  مم��ا  ال�شخ�شية  ال��ه��وي��ات 

الدولة عن ما يحدث من قبل  اي��ن  عديده 

التي  ال��ق��وان��ني  على  ال��ت��ع��دي  يف  املر�شحني 

من  ا�شمه  ينقل  اأن  يريد  م��واط��ن  ك��ل  تلزم 

دائره انتخابية اإىل اأخرى  اإىل اإح�شار �شند 

ك��ت��اب من   , م�����ش��دق  اي��ج��ار  ع��ق��د  اأو  امللكية 

ال��ه��وي��ة و���ش��ورة عن  ,���ش��ورة ع��ن  املت�شرف 

دفرت العائلة .

 التفا�صيل �ص »3«

عمان - خا�ص

ق����ال امل��ه��ن��د���س امي����ن اخل�����ش��ريي ن��ائ��ب 

االإج�����راءات  اأن  االأردن���ي���ني  امل��ق��اول��ني  نقيب 

احل��ك��وم��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة اأ����ش���رت ب��االإق��ت�����ش��اد 

�شواء  ح��د  على  ال�شحي  وال��ق��ط��اع  االأردين 

امل��ق��اوالت  ق��ط��اع  يف  االإنت�اج”  “تراجع  بعد 

بقيمة “ تزيد عن مليار  دينار  اأردين ح�شب 

ت�شريحه .

واأو���ش��ح اخل�����ش��ريي اأن ق��ط��اع امل��ق��اوالت 

ال��ن��اجت  م���ن   %  10  -  8 ن�شبته  مب���ا  ي�����ش��اه��م 

ي�����ش��ارك القطاع  امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل , ح��ي��ث 

بح�شة ���ش��ن��وي��ة ت��زي��د ع��ن 2  م��ل��ي��ار  دي��ن��ار 

ال  تقارب  �شهريه   اإنتاجيه  وبطاقه  اأردين 

150-200  مليون دينار . 

       وا�شاف اخل�شريي  ان قطاع املقاوالت 

تعطل بن�شبة و�شلت اىل 70 % على مدى ال  
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30% فقط من طاقته االنتاجية وعليه فاإن 

“م�ل����ي�������ار  اإنتاجه تراجع بقيمة ال تقل عن 

دي�ن�ار  “ ...!!وع��اد بخ�شائر جتاوزت حاجز 

100 مليون دينار على العاملني بالقطاع .

التفا�صيل �ص »3«

الأحد   24  �صفر  1442 هـ  - املوافق   11  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5478    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

»الرئيس« الخصاونة٠٠ األمل كبير ولكن٠٠٠

تسجيل 15 وفاة و1227 إصابة محلية بكورونا و139 حالة شفاء

 الجمعة.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

»زين« الشريك الرقمي لمنتدى MIT لريادة 
األعمال في العالم العربي

 الجغبير : منتجات األدوية واللوازم الطبية األردنية 
تغزو األسواق العالمية

 االنباط-العقبة

مدينة  اأن  العرب”  “طق�س  م��وق��ع  ذك��ر 

اأعلى درجة حرارة  االأردن �شجلت  العقبة يف 

يف العامل يوم اجلمعة 9 اأكتوبر 2020 ا�شتنادا 

اإىل بيانات منظمة االأر�شاد العاملية.

ومت حت����دي����د م�������ش���ت���وى ه�����ذه احل�������رارة 

اال�شتثنائية يف العقبة اجلمعة ب�44.6 درجة 

مئوية متقدمة على ما �شجلته مناطق عدة 

اخلليج  دول  يف  احل����ار  بطق�شها  م��ع��روف��ة 

وعلى دول يف ن�شف الكرة االأر�شية اجلنوبي 

ت�شتعد ال�شتقبال ف�شل ال�شيف.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 اأطلق منتدى MIT لريادة االأعمال يف 

من  الرقمية  ال���14  الن�شخة  العربي  العامل 

العربية  لل�شركات   MIT منتدى  م�شابقة 

ال��ن��ا���ش��ئ��ة ب����دع����وةرواد االأع���م���ال ال��ع��رب من 

امل�شاركة  طلبات  لتقدمي  القطاعات  جميع 

ال�شنوية  االإلكرتونيللم�شابقة  امل��وق��ع  ع��ر 

االأقدم من نوعها يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

لدعم  خ�شي�شا  وامل�شممة  اإفريقيا  و�شمال 

االإبتكارات العربية. 

“جمتمع  م��ع  بال�شراكة  امل�شابقة  تنّظم 

جميل” املنظمة اخلرييةالعاملية التي تدير 

اإح������داث تغيري  اإىل  ه���ادف���ة  م���ب���ادرات  ع����ّدة 

اإي��ج��اب��ي يف امل��ج��ت��م��ع وحت��ق��ي��ق اال���ش��ت��دام��ة 

 MIT االقت�شادية, وبالتعاون مع منتدى 

لريادة االأعمال مع “جمموعة زين”ال�شركة 

الرقمية يف  االبتكارات  ال��رائ��دة يف جم��االت 

ك�شريك  واأفريقيا,  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 

رق��م��ي ا���ش��رتات��ي��ج��ي, وع��ل��ى م���دار 14 عاما 

قّدمت امل�شابقة جوائز نقدية بقيمة تتجاوز 

1.28 مليون دوالر لرواد االأعمال الفائزين.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 غ�������زت م���ن���ت���ج���ات ق����ط����اع ال�������ش���ن���اع���ات 

العالجية واللوازم الطبية االأردنية االأ�شواق 

مبختلف  بلدا   90 اىل  ت�شل  وباتت  العاملية 

وطنية  �شناعة  لتكون  االأر�شية,  الكرة  بقاع 

بامتياز عابرة للحدود. وي�شم القطاع الذي 

املحلي  ب��ال��ن��اجت  ب��امل��ئ��ة   2 ن�شبته  مب��ا  ي�شهم 

الدوائية  تتوزع بني  180 م�شنعا  االإجمايل, 

وامل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة, م��ن��ت�����ش��رة ب���اأرج���اء 

البالد, فيما هناك 15 م�شنعا خارج اململكة, 

اإقليميا  جناح  ق�شة  ال�شناعة  هذه  جعل  ما 

ودوليا. و�شطر القطاع خالل اأزمة فريو�س 

كورونا ق�ش�س جناح عديدة من خالل انتاج 

اب��رزه��ا  ال��وب��اء,  مل��واج��ه��ة  اأ�شا�شية  منتجات 

5 م���الي���ني ك��م��ام��ة  ت�����ش��ن��ي��ع  ال���و����ش���ول اىل 

التنف�س  اأج��ه��زة  وت�شنيع  وت��ط��وي��ر  ي��وم��ي��ا, 

متنقلة  م�شت�شفيات   3 وت�شميم  ال�شناعي, 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��و���ش��ع, وجم��ه��زة ب��ك��ام��ل االأج��ه��زة 

الطبية, ا�شافة لت�شنيع امل�شتلزمات الطبية 

التق�شي  ل��ف��رق  واق���ي���ة  واأل��ب�����ش��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 

وطواقي واأغطية للوجه.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اىل  اليوم  االردين  ال�شارع  انظار  تتجه 

رئي�س  رئا�شته  ت�شلم  ال��ذي  ال��راب��ع  ال���دوار 

الوزراء ب�شر اخل�شاونة

ب�������ش���ر اخل�������ش���اون���ة ال�������ذي ����ش���غ���ل ع���دة 

م�شر  يف  ���ش��ف��ريا  منها  �شيا�شية  منا�شب 

بالتاأكيد  امللك  جلاللة  م�شت�شارا  واخرها 

املوكلة  امل�شوؤولية  حلجم  ي��درك  وه��و  ج��اء 

قبل  االردين  ال�شارع  باأوجاع  واملثقلة  اليه 

امللف  اىل  ا�شافة  ك��ورون��ا00  جائحة  وبعد 

يعترا حتديا  الذي  واالقت�شادي  ال�شحي 

حقيقيا لدولته وهو ما يتطلب منه النظر 

بعني االعتبار لوزراء التاأزمي الذي احدثوا 

�شرخا حقيقا يف �شورة احلكومة ال�شابقة0 

واثقلت عدم خرتهم وقراراتهم التي جاء 

والتاجر  املواطن  بحق  منها جائرا  الكثري 

اأب��رز االنتقادات على  وامل�شتثمر  وكان من 

جائحة  خ��الل  خا�شة  ال�شابقة  احل��ك��وم��ة 

كورونا 00كما يدرك اخل�شاونة ان املواطن 

اليوم لن يثق باإي حكومة ت�شم بقايا من 

ال���وزراء ال  رئي�س    . ال�شابق  الرئي�س  عهد 

اىل  اليوم  ننظر  جميعا  اننا  عليك  نخفي 

ال����دوار ال��راب��ع  ال����وزراء ال��ق��ادم اىل  رئي�س 

ب�شمري الغائب عن اوجاع ال�شارع االردين

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ترع امللياردير الفرن�شي برنارد اأرنو بخم�شة 

للباحثني من  دوالر«,  مليون   6« ي��ورو  ماليني 

م�شقط راأ�شه ليل, الذين بداأوا املراحل االأوىل 

ما  بح�شب   ,19-Covid ل�  عالج  تطوير  من 

ذكرته وكالة بلومبريغ االأمريكية

وح���دد ال��ب��اح��ث��ون اجل���زيء ال���ذي ي��ب��دو اأن��ه 

املعملية  ال���ت���ج���ارب  يف  ال���ف���ريو����س  ���ش��د  ف���ع���ال 

وفًقا  االأ���ش��خ��ا���س,  على  الخ��ت��ب��اره  وي�شتعدون 

با�شتري  معهد  من  اجلمعة  اأم�س  �شادر  لبيان 

يف ليل

وت���ب���ح���ث م���ئ���ات امل���خ���ت���رات ح�����ول ال���ع���امل 

املجتمع  قلب  ال���ذي  ال��وب��اء  ملكافحة  ع��ن ط��رق 

اللقاحات  بع�س  وو���ش��ل��ت  االق��ت�����ش��ادات  وخ��ن��ق 

التجريبية اإىل املراحل النهائية من االختبارات 

ال���ب�������ش���ري���ة, ومت ال�������ش���م���اح ب���ا����ش���ت���خ���دام ب��ع�����س 

 Gileadرميدي�شيفري م��ث��ل  ال���ع���الج���ات, 

Sciences , لال�شتخدام يف حاالت الطوارئ 
�شد الفريو�س

ال��ب��ي��ان »االك��ت�����ش��اف العلمي  اأرن����و يف  وق���ال 

اأماًل  يخلق  ليل  يف  با�شتور  معهد  يف  للباحثني 

LVMH يف وقت  العالج« ودعمت  هائاًل يف 

اإنتاج  خ��الل  م��ن  الوبائية  فرن�شا  جهود  �شابق 

وتوفري معقم اليدين جماًنا.

التفا�صيل �ص »10«

 اكتشاف علمي قد يحسم المعركة ضد كورونا. علماء 
فرنسيون حددوا الجزيء الفعال ضد الفيروس
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الجغبير :منتجات األدوية واللوازم الطبية األردنية تغزو األسواق العالمية

 مبادرة جوسوي تعقم 25 موقعا

 جمعية مصدري الزيتون: 5ر1 مليون شجرة زيتون بالزرقاء

 الهيالت: لن ُيظلم أحد على اإلطالق في جامعة اليرموك

االنباط- عمان

العالجية  ال�سناعات  ق��ط��اع  منتجات  غ��زت   

واللوازم الطبية االأردنية االأ�سواق العاملية وباتت 

ت�سل اىل 90 بلدا مبختلف بقاع الكرة االأر�سية، 

لتكون �سناعة وطنية بامتياز عابرة للحدود.

وي�سم القطاع الذي ي�سهم مبا ن�سبته 2 باملئة 

بالناجت املحلي االإجمايل، 180 م�سنعا تتوزع بني 

باأرجاء  منت�سرة  الطبية،  وامل�ستلزمات  الدوائية 

ما  اململكة،  خ��ارج  15 م�سنعا  فيما هناك  البالد، 

جعل هذه ال�سناعة ق�سة جناح اإقليميا ودوليا.

كورونا  ف��ريو���س  اأزم���ة  خ��الل  القطاع  و�سطر 

ق�س�س جن��اح ع��دي��دة م��ن خ��الل ان��ت��اج منتجات 

ال��و���س��ول اىل  اب��رزه��ا  ال��وب��اء،  مل��واج��ه��ة  اأ�سا�سية 

ت�سنيع 5 ماليني كمامة يوميا، وتطوير وت�سنيع 

اأجهزة التنف�س ال�سناعي، وت�سميم 3 م�ست�سفيات 

االأجهزة  بكامل  وجمهزة  للتو�سع،  قابلة  متنقلة 

الطبية  امل�ستلزمات  لت�سنيع  ا���س��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ة، 

وطواقي  التق�سي  لفرق  واقية  واألب�سة  الوقائية 

واأغطية للوجه.

املهند�س  االأردن  �سناعة  غرفة  رئي�س  وق���ال 

اظهر خالل جائحة  القطاع  ان  فتحي اجلغبري 

كورونا قدراته االنتاجية الكبرية يف توفري العديد 

وللقطاعات  للمواطنني  اال�سا�سية  ال�سلع  م��ن 

املخزون اال�سرتاتيجي للمملكة،  املختلفة، ودعم 

املعقمات  الذاتي، وال�سيما من  االإكتفاء  وحتقيق 

واملطهرات واالأدوية وامل�ستلزمات الطبية.

اب�����رز م���ا مي��ي��ز ال��ق��ط��اع هو  “لعل  وا����س���اف 

امل�ستويات  مبختلف  اردنية  �سواعد  على  اعتماده 

 96 على  يزيد  م��ا  ت�سكل  حيث  والفنية  االداري����ة 

باملئة من اجمايل العاملني، البالغ عددهم اأكرث 

من 10 االف عامل وعاملة، ما يو�سح دور القطاع 

املهم يف احلد من معدالت البطالة وتوفري فر�س 

العمل امل�ستدامة”.

واك����د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة 

“ان ق��ط��اع ال�سناعات  االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب���رتا( 

ال��ع��الج��ي��ة وال�����ل�����وازم ال��ط��ب��ي��ة ي��ع��د م���ن اأع��ل��ى 

للمراأة،  ت�سغياًل  باململكة  االقت�سادية  القطاعات 

حيث و�سلت ن�سبة عمالة االإناث بامل�سانع نحو 23 

باملئة من اجمايل العمالة”.

وب�����ني ان ح���ج���م االإن�����ت�����اج ال���ق���ائ���م ال�����س��ن��وي 

لل�سناعات العالجية واللوازم الطبية يقارب 5ر1 

مليار دينار، لي�سكل بذلك ما ن�سبته 8 باملئة من 

اإجمايل االإنتاج القائم للقطاع ال�سناعي برمته، 

كما ت�سكل القيمة امل�سافة 46 باملئة من اإجمايل 

االإنتاج القائم.

اأعدتها  درا���س��ة  اىل  اجلغبري  املهند�س  وا���س��ار 

ال�����س��ن��اع��ات  اإن���ت���اج  اأن  وب��ي��ن��ت  االأردن  ���س��ن��اع��ة 

ال�سوق  اىل  امل��وج��ه  الطبية  وال��ل��وازم  العالجية 

باملئة من   54 اأك��رث من  باملتو�سط  املحلية يغطي 

اج���م���ايل ا���س��ت��ه��الك امل�����واد ال��ع��الج��ي��ة وال���ل���وازم 

ال�سناعة  ج��ودة  على  يدلل  ما  باململكة،  الطبية 

االأردنية وقدرتها على �سد االحتياجات.

ال�����س��ادرات  حجم  بلغ  الغرفة  رئي�س  وح�سب 

املا�سي  العام  خ��الل  االردن��ي��ة  والطبية  الدوائية 

م�ستحوذة  دي��ن��ار،  مليون   436 ي��ق��ارب  م��ا   2019

ب���ذل���ك ع��ل��ى 9 ب��امل��ئ��ة م���ن اإج���م���ايل ال�������س���ادرات 

ح��ول  دول���ة   90 اىل  ت�سل  ان��ه��ا  مبينا  ال��وط��ن��ي��ة، 

العامل.

وي�سل انتاج االأردن من املعقمات اىل 200 الف 

امل��ط��ه��رات، اما  ال��ف ط��ن م��ن  ط��ن �سنويا، و150 

معقمات االأي��دي، فان انتاج اململكة منها يبلغ 25 

الف طن �سنويا.

وع�������دد امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري حت����دي����ات ع���دة 

ل��ه��ا ت��اأث��ري م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى تنمية ال��ق��ط��اع وزي���ادة 

ا���س��ت��ث��م��ارات��ه، م��ن��ه��ا ا���س��ت��ث��ن��اء ال��ق��ط��اع م���ن دع��م 

وازدي��اد  املحلية،  ال�سوق  ال�����س��ادرات، وحم��دودي��ة 

ج��راء  الت�سدير،  ا���س��واق  اىل  ال��دخ��ول  معيقات 

وا�سواق  بامتيازات  حتظى  دوائية  �سناعة  ن�سوء 

ا�سرتاتيجيات  �سمن  حمائية  و�سيا�سات  �سخمة 

دعم على اعلى امل�ستويات.

ومن بني التحديات كذلك، مناف�سة املنتجات 

واالأقليمية  العربية  اال�سواق  واغ��الق  امل�ستوردة، 

والتي حدت من تبادل وان�سياب ال�سلع، باال�سافة 

تلك  تفر�سها  التي  اجلمركية  غري  العوائق  اىل 

وقت  وط��ول  الرقابية  املتطلبات  وت��ع��دد  ال���دول، 

حملياً  ال��رق��اب��ي��ة  الهيئات  م��ن  االدوي����ة  ت�سجيل 

ودولياً.

الحالل  ب�سيا�سات  اجلغبري  املهند�س  وطالب 

ال��دواء االردين حمل ال��دواء االجنبي وال��رتوي 

يف ت�سجيل االدوية اجلني�سة، والتفتي�س الدوري 

على �سركات االدوية اجلني�سة باململكة، واملعاملة 

باملثل مع الدول املعيقة لت�سدير الدواء االردين 

ورفع احل�سة ال�سوقية للدواء االردين حمليا.

االردن��ي��ة  االدوي����ة  ت�سجيل  بت�سريع  وط��ال��ب 

لتحقيق  وال����دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ل��دى 

امل�سجلة حملياً  االردن���ي���ة  االدوي�����ة  ع���دد  من��و يف 

الت�سدير وتخ�سي�س جلان  ا�سواق  وبالتايل اىل 

الجناز جميع االجراءات املتعلقة بت�سجيل الدواء 

ال���دواء  وم��ن��ح  احل��ال��ي��ة،  للجان  ا���س��اف��ة  االردين 

االردين االولوية يف الت�سجيل وجتديد الت�سجيل 

والتحليل والت�سعري.

وط����ال����ب رئ���ي�������س ال���غ���رف���ة، ب���امت���ت���ة خمتلف 

البيانات املتعلقة برباءات االخرتاع وبدقة عالية 

باالمكانات  ال�سناعية  امللكية  مديرية  وتعزيز 

الب�سرية واملادية والربامج الالزمة لذلك، وعدم 

توقيع اي اتفاقيات ثنائية او دولية تت�سمن اية 

على  الفكرية  بامللكية  تتعلق  ا�سافية  ال��ت��زام��ات 

ال�سناعة الدوائية.

كما طالب املهند�س اجلغبري بال�سماح بت�سغيل 

احل��ارق��ات امل��وج��ودة، وع��دم ح�سر التخل�س من 

النفايات بوزارة البيئة او مب�ستثمرين مما يعيق 

بان�ساء  وال�سماح  الكلف،  ويزيد  التخل�س  عملية 

بذلك ح�سب  الراغبة  لل�سركات  حارقات جديدة 

ال�����س��روط امل��ق��ب��ول��ة حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا، اىل ج��ان��ب 

ت�سهيل اجراءات التخل�س من النفايات.

االنباط- عمان

 نفذت ال�سركة االأردنية ال�سويدية للمنتجات 

لتعقيم  “جو�سوي”  م��ب��ادرة  والتعقيم  الطبية 

وكنائ�س  وم�����س��اج��د  م��دار���س  �سملت  م��وق��ع��ا   25

وموؤ�س�سات �سحية واأكادميية يف حمافظات عمان 

والبلقاء وماأدبا.

وقالت ال�سركة يف بيان �سحايف، ام�س ال�سبت، 

اإن امل����ب����ادرة ���س��م��ل��ت م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة يف 

ماأدبا  يف  ال��ن��دمي  وم�ست�سفى  االأردن��ي��ة  اجلامعة 

اخلالدي  و�سارع  ال�سلط  يف  احل�سني  وم�ست�سفى 

املراكز ال�سحية  اإىل عدد من  الطبي، باالإ�سافة 

اأن  واأ���س��اف��ت  ن��اع��ور.  بلدية  العامة يف  وامل��راف��ق 

ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  للجهود  دع��م��ا  ت��اأت��ي  امل���ب���ادرة 

م�سوؤوليتها  ���س��م��ن  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 

يف  ال�سيدلة  كلية  عميدة  وثمنت  االجتماعية. 

اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة، ال��دك��ت��ورة رن���ا اأب���و ال��ذه��ب، 

واالإداري����ة  التدري�سية  الهيئتني  اأع�����س��اء  با�سم 

توفري  عليها  والقائمني  املبادرة  لهذه  الكلية  يف 

يف  الطلبة  ال�ستقبال  و�سليمة  اآمنة  �سحية  بيئة 

ال�سالمة  معايري  �سمن  اجلديد  الدرا�سي  العام 

العامة.

االنباط- الزرقاء

ملنتجي  االأردن����ي����ة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  دع����ا 

الزيود،  فيا�س  الزيتون  منتجات  وم�سدري 

لقطف  االأوق��ات  اأن�سب  اختيار  اإىل  امل��زارع��ني 

ال��زي��ت��ون ال����ذي ت��ت��ل��ون ال��ث��م��ار ف��ي��ه ب��ال��ل��ون 

االأ�سود بن�سبة ترتاوح بني 65 اإىل 75 باملئة.

يف  بالزيتون  امل��زروع��ة  امل�ساحات  اإن  وق��ال 

حتوي  دومن��ا   54057 بلغت  الزرقاء  حمافظة 

ن��ح��و م��ل��ي��ون ون�����س��ف ���س��ج��رة زي��ت��ون، وت�سم 

اأ�سل  من  الزيتون  لزيت  معا�سر   6 ال��زرق��اء 

138 يف مناطق اململكة كافة.

وبني �سرورة ح�سول امل�ستهلك على منتج 

ان  عليه  يتعني  اإذ  ع��ال��ي��ة،  مب��وا���س��ف��ات  ج��ي��د 

من  ال��زي��ت��ون  زي��ت  م��ن  حاجته  على  يح�سل 

امل�سادر املوثوقة وامل�سهود لها، م�سريا اإىل اأن 

كوادر املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء �ستقوم 

ب��ف��ح�����س زي���ت ال��زي��ت��ون جم���ان���اً ل��ل��م��واط��ن��ني 

خالل املو�سم.

واأك�����د اأن االأ����س���ع���ار ت��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا م�����س��األ��ة 

وامل��وؤ���س��رات  املعطيات  لكن  والطلب  العر�س 

الزيتون  زي��ت  تنكة  اأ���س��ع��ار  اأن  تبني  االأول��ي��ة 

انخفا�س  متوقعا  دينارا،   80 املو�سم  بداية  يف 

االأ�سعار بذروة املو�سم يف �سهر ت�سرين الثاين، 

 80 اإىل   70 ب��ني  ال��ت��ن��ك��ة  اأ���س��ع��ار  ت����رتاوح  واأن 

ديناراً.

األ��ف   180 نحو  ينتج  االأردن  اأن  اإىل  ي�سار 

األف طن   140 منها  �سنوياً،  الزيتون  طن من 

األف   27 اإىل   26 بني  واإنتاج  الع�سري،  لغايات 

األف طن   40 طن زيت زيتون، يخ�س�س منها 

ال�سنوية  االأردن  احتياجات  م��ق��دراً  للكبي�س 

من الزيت بني 23 اإىل 24 األف طن.

طن  اآالف   3 انتجت  اململكة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

من زيت الزيتون يف املو�سم املا�سي 2019.

اأق���ل م��زرع��ة زيتون  اأن  اإىل  ال��زي��ود  ول��ف��ت 

كيلوواط   40 اإىل  حت��ت��اج  االأردن  يف  م��وج��ودة 

م���ن ال���ك���ه���رب���اء امل��ن��ت��ج��ة ب��ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة 

األ��ف   30 يكلف  مب��ا  ال�سم�سية”،  “اخلاليا 
دينار من اأجل اإنتاج هذه الكمية املطلوبة من 

الكهرباء.

االنباط-ارباد

اأنه  الهيالت  نبيل  الدكتور  ال��ريم��وك  جامعة  رئي�س  اأك��د 

وميكن  ال��ريم��وك،  جامعة  يف  االإط���الق  على  اأح���د  ُيظلم  ل��ن 

للظلم  تعر�سوا  ق��د  ابنته  اأو  اب��ن��ه  ب���اأن  ي�سعر  اأم���ر  ويل  الأي 

فيما يتعلق بقبوالت كلية الطب اأن يتقدم با�ستدعاء لرئا�سة 

الالزم  االإجراء  واتخاذ  ق�سيته  التحقق من  و�سيتم  اجلامعة 

اأن  على  م�سددا  اجل��ام��ع��ة،  يف  بها  املعمول  التعليمات  ح�سب 

اأو  اأح���د م��ن طلبتها  اأي  اإن�����س��اف  ت���اأُل ج��ه��دا يف  اجل��ام��ع��ة ل��ن 

يتعار�س  ال  مبا  كانت  ق�سية  اأي  يف  واأبنائهم  فيها  العاملني 

مع االأنظمة والقوانني الناظمة للعمل يف جامعة الريموك.

وم��واق��ع  االإع���الم  و�سائل  بع�س  ت��داول��ه يف  يتم  م��ا  وح��ول 

االإداري��ني  العاملني  اأبناء  تعر�س  حول  االجتماعي  التوا�سل 

اأو�سح  الطب  كلية  لهم يف  املمنوحة  القبوالت  عدد  للظلم يف 

يف  العاملني  اأب��ن��اء  م��ن  املقبولني  الطلبة  اأع���داد  اأن  الهيالت 

التعليمات  بح�سب  حمكوم  واإداري��ني  اأكادمييني  من  اجلامعة 

يف  املقبولني  اأع��داد  من   %15 بن�سبة  اجلامعة  يف  بها  املعمول 

اجلامعة �سمن قائمة القبول املوحد، واإذا ما مت تطبيق هذه 

الن�سبة على عدد املقبولني يف كلية الطب يف جامعة الريموك  

قائمة  �سمن  قبولهم  امل�سموح  الطلبة  ع��دد  ف��اإن  العام  لهذا 

اإىل  34 طالبا وطالبة، الفتا  يبلغ  العاملني يف اجلامعة  اأبناء 

االأع���وام  كما  ال��ع��ام  لهذا  الن�سبة  بهذه  التزمت  اجلامعة  اأن 

ال�سابقة، بحيث مت يف كلية الطب قبول 22 طالبا وطالبة من 

وطالبة  طالبا  و17  اجلامعة  يف  االأكادمييني  العاملني  اأبناء 

8 كما مت ذكره يف بع�س  االإداري��ني ولي�س  العاملني  اأبناء  من 

التوا�سل االجتماعي. ال�سحف ومواقع 

ب�����دوره اأ����س���ار م��دي��ر دائ�����رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واالإع�����الم 

يف اجل��ام��ع��ة- ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ب��ا���س��م اجل��ام��ع��ة خمل�س 

التعليمات  بتطبيق  قامت  الريموك  جامعة  اأن  اإىل  العبيني 

برنامج  يف  املقبولني  على  اجلامعة  يف  بها  املعمول  واالأ�س�س 

املوازي بحيث مت تخ�سي�س �ستة مقاعد يف كلية الطب الأبناء 

يتم  التعليمات  وبح�سب  اأن���ه  مو�سحا  االإداري����ني،  العاملني 

برنامج  العاملني يف اجلامعة �سمن  اأبناء  الطالب من  اإعفاء 

اإمكانية زيادة  باأن  املوازي من ن�سف الر�سوم الدرا�سية، علما 

الدرا�سة  قيد  املوازي  الربنامج  �سمن  املقبولني  الطلبة  عدد 

مبا ت�سمح به االأنظمة والتعليمات.

اأبناء العاملني االإداريني ح�سلوا  اأن عددا كبريا من  وقال 

العامة  الثانوية  امتحان  يف  مرتفعة  معدالت  على  العام  هذا 

الطب  كلية  على مقعد يف  منهم  واحد  كل  مما جعل ح�سول 

ال  ن�سبة  بتطبيق  التزمت  اجلامعة  اأن  اإىل  �سعبا، الفتا  اأمرا 

الذي �سكل  االأمر  التعليمات،  15% كما هو من�سو�س عليه يف 

حالة من عدم الر�سا عند بع�س العاملني من االإداريني ممن 

مل يح�سل اأبناءهم على مقاعد يف كلية الطب رغم معدالتهم 

جميع  قبول  ت�ستطيع  ال  اجلامعة  اأن  على  م�سددا  املرتفعة، 

اأب���ن���اء ال��ع��ام��ل��ني م���ن اأك���ادمي���ي���ني واإداري�������ني مم���ن ت��وؤه��ل��ه��م 

معدالتهم يف كلية الطب حتى ال تكون حكرا على اأحد، ومن 

اأجل اإتاحة الفر�سة للناجحني يف الثانوية العامة من جميع 

التي  الكلية  هذه  يف  للقبول  العادل  للتناف�س  املجتمع  �سرائح 

ت�سهد اإقباال كبريا من خمتلف فئات املجتمع.

القبول  دائ��رة  اأن اجلامعة ومن خالل  العبيني على  واأك��د 

الطب،  كلية  يف  املقبولني  ق��وائ��م  مبتابعة  ت��ق��وم  والت�سجيل 

يف  الكلية  يف  للقبول  املوؤهلني  الطلبة  مع  مبا�سرة  والتوا�سل 

قائمة  �سمن  اأ�سمائهم  عن  املعلن  الطلبة  اأحد  ا�ستنكف  حال 

اأبناء العاملني يف اجلامعة من اأكادمييني واإداريني.

ومتنى على العاملني يف اجلامعة حتري الدقة يف املعلومات 

ال��ت��ي ي��ت��م ت���داول���ه���ا يف ه����ذا امل���ج���ال ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

املعلومات  ن�سر  وع���دم  االع���الم،  و���س��ائ��ل  وبع�س  االج��ت��م��اع��ي 

ال��ت��ي حتر�س  ال���ريم���وك  ت��ن��ال م��ن �سمعة ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي ق��د 

واإداري��ني  اأكادمييني  من  منت�سبيها  رعاية  على  ال��دوام  على 

هام  دور  االإداري��ة يف اجلامعة  للهيئة  اأن  وطلبة، م�سددا على 

واأن  متيزها،  وا�ستمرار  وتقدمها  اجلامعة  بناء  يف  وحم��وري 

حقوقهم  منحهم  على  احلر�س  اأ�سد  حتر�س  اجلامعة  اإدارة 

وامتيازاتهم وفق ما تن�س عليه االأنظمة والتعليمات املعمول 

بها يف اجلامعة.

 الخارجية ترحب باتفاق بغداد 
وكردستان إلدارة إقليم سنجار

 االردن يشارك دول العالم 
االحتفال بيوم البريد العالمي

 الدفاع المدني يخمد عدد من حرائق 
االعشاب واألشجار في اربد

 األجهزة األمنية تستدعي مواطنا يزعم 
إنه اخترع عالجا ل»كورونا«

االنباط-عمان

املغرتبني،  و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  رح��ب��ت 

العراقية  احلكومة  بني  باالتفاق  ال�سبت،  ام�س 

اإقليم  الإدارة  العراق  كرد�ستان/  اإقليم  وحكومة 

�سنجار.

ال�سفري  ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 

اململكة  اأن  ت�سريح �سحفي  الفايز يف  اهلل  �سيف 

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

وت��دع��م احلكومة  ال���ع���راق،  اإىل ج��ان��ب  ب��امل��ط��ل��ق 

ال��ع��راق��ي��ة يف ج��ه��وده��ا ل��ت��ج��اوز ك���ل ال��ت��ح��دي��ات 

وح��م��اي��ة اأم�����ن ال���ع���راق وا����س���ت���ق���راره و���س��ي��ادت��ه، 

يف  ال�سقيق  العراقي  ال�سعب  طموحات  وحتقيق 

النمو واالزدهار.

االنباط- عمان

بيوم  االح��ت��ف��ال  ال��ع��امل  دول  االردن  ���س��ارك   

الربيد العاملي، الذي �سادف التا�سع من ت�سرين 

“اكرث من  ���س��ع��ار  االح��ت��ف��ال حت��ت  االول، وج���اء 

جمرد ر�سائل بريد”.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���ربي���د االردين ال��دك��ت��ور 

ال��ربي��د يف  م���دراء  اللحام خ��الل م�ساركته  خالد 

دول ال��ع��امل ب��امل��وؤمت��ر االف��رتا���س��ي ال����دويل عرب 

االنرتنت، الذي نظمه االحتاد الربيدي العاملي ان 

امل�ساركة االردنية تاأتي باإطار تعزيز الوعي باأهمية 

الربيد ومدى م�ساهمته يف التنمية االجتماعية 

ادارة  ال��دوؤوب الذي تبذله  واالقت�سادية، والعمل 

الربيد االردين من اأجل تطوير اآليات العمل مبا 

يواكب التطورات املت�سارعة التي ي�سهدها العامل 

وقطاع الربيد على وجه اخل�سو�س.

ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ال���ل���ح���ام اىل ت��ب��ن��ي ال��ربي��د 

التطورات  يواكب  جديد  اعمال  لنموذج  االأردين 

املتغرية،  العمالء  رغبة  ويلبي  ال��ربي��د  قطاع  يف 

اإ���س��اف��ة اىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

م�سروع  اط����الق  مت  ح��ي��ث  التقليدية  ال��ربي��دي��ة 

ت��ق��دمي خدمة  )ت��ريب��و ح����واالت(ال����ذي يت�سمن 

احل������واالت امل��ال��ي��ة ال���ف���وري���ة م���ن خ����الل امل��ك��ات��ب 

العاملية  ال�سركات  ك��ربى  مع  بالتعاون  الربيدية 

مثل )وي�سرتن يونيون، موين غ��رام، �سركة ريا، 

بعموالت  اخلدمة  تقدم  حيث  اال�سكندرية(  بنك 

مناف�سة بكل موثوقية واأمان .

وا���س��اف ان��ه مت تطوير و���س��ائ��ل ال��دف��ع امل��ايل 

االل��ك��رتوين م��ن خ��الل خ��دم��ات املحافظ املالية 

االل���ك���رتون���ي���ة م���ث���ل )حم���ف���ظ���ت���ي وزي�������ن ك��ا���س 

ودينارك(، وخدمات دفع الفواتري وامل�ستحقات من 

خالل نظام )اإي فواتريكم(، وخدمات الدفع نيابة 

عن الغري مثل ت�سليم م�ستحقات املعونة الوطنية 

ووكالة الغوث الدولية )االنروا(، وبرنامج الغذاء 

العاملي .

وقال الدكتور اللحام انه مت تطوير اخلدمات 

ال���ربي���د يف  م���ن خ���الل تفعيل دور  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

التجارة االلكرتونية املتمثلة باملعاينة والتخلي�س 

من  والتو�سيل  الذكية  والتطبيقات  اجلمركي 

االلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  لبعائث  ال��ب��اب  اىل  ال��ب��اب 

ال���واردة عرب الربيد االردين من خمتلف مواقع 

ع��دة مواقع  التوقيع مع  كما مت  العاملية،  ال�سراء 

امل��ج��ال مثل االت��ف��اق��ي��ة م��ع �سركة  عاملية يف ه��ذا 

اورينت �سوي�س العاملية املطورة ملتجر )زود مول( 

ا�ستالم  خ��دم��ات  لتقدمي  االل��ك��رتون��ي��ة،  للتجارة 

ال�����س��راء  من�سة  م��ن  طلبها  مت  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ن��ات 

ا�ستكمال خدمات  يتم  باملتجر، ومن ثم  اخلا�سة 

ال��ت��خ��ل��ي�����س اجل��م��رك��ي وال��ت��و���س��ي��ل ل��ل��ع��م��الء يف 

االأردن.

ت�سليم  خدمة  ان  اىل  اللحام  الدكتور  وا���س��ار 

البالغات الق�سائية وال�سرعية اىل الزبائن تعترب 

من اخلدمات املميزة التي يقدمها الربيد االردين، 

وك��ذل��ك خ��دم��ة نقل م��ع��ام��الت جت��دي��د ج���وازات 

اتفاقية مع  ج��اءت �سمن  والتي  املقد�سيني  �سفر 

دائرة االحوال املدنية واجلوازات وخدمة تو�سيل 

خمرجات اخلدمات احلكومية االلكرتونية .

واك��د ان ازم��ة جائحة كورونا وم��ا رافقها من 

تاأثري على كربيات املوؤ�س�سات وال�سركات املتعاملة 

مع الربيد مل متنع الربيد االردين من موا�سلة 

تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية التي و�سعتها ادارة 

ال��ربي��د ح��ي��ث يعمل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه مبا 

يتالءم مع تزايد عدد املتعاملني معه .

يذكر ان العامل يحتفل يف التا�سع من ت�سرين 

االأول م��ن ك��ل ع���ام ب��ي��وم ال��ربي��د ال��ع��امل��ي وذل��ك 

تخليدا لذكرى تاأ�سي�س االإحتاد الربيدي العاملي 

الذي اأن�سئ يف عام 1874 يف العا�سمة ال�سوي�سرية 

ب��رين، ويعد ث��اين اأق��دم منظمة دولية يف العامل 

الرئي�سية  امل��ظ��ل��ه  وه���و  دول�����ة،   192 ي�����س��م  ح��ي��ث 

للتعاون بني اجلهات الفاعلة يف القطاع الربيدي 

واأن�سطة  �سيا�سات  و�سع  ب���دوره يف  ي�سهم  وال���ذي 

التنمية االجتماعية  املتحدة بهدف تعزيز  االأمم 

واالقت�سادية العاملية.

االنباط-اربد

اخمدت كوادر االإطفاء يف مديرية دفاع مدين 

غ���رب ارب����د ث���الث ح���رائ���ق ات���ت ع��ل��ى م�����س��اح��ات 

وا�سعة من االأع�ساب اجلافة واالأ�سجار احلرجية 

ووادي  ت��ب��ن��ه  ووادي  ���س��م��ا  م��ن��اط��ق  وامل��ث��م��رة يف 

زقالب حيث متكنت فرق االإطفاء من ال�سيطره 

ع��ل��ى احل���رائ���ق وم���ن���ع ان��ت�����س��اره��ا اإىل امل��ن��اط��ق 

امل��ج��اوره، ه��ذا ومل ينتج ع��ن تلك احل��رائ�����ق اي 

اإ�سابات باالأرواح.

االنباط-اربد

ال��ي��وم ال�سبت،  ا���س��ت��دع��ت االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة 

ق��ال فيه  اأردن��ي��ا، ظهر يف مقطع فيديو  مواطنا 

اإنه اخرتع عالجا ملر�س كورونا

التوا�سل فيديو  انت�سر عرب مواقع  وكان قد 

يف  البارحة  منطقة  م��ن  ان��ه  فيه  ق��ال  للمواطن 

اربد ، وانه اكت�سف عالجا لفريو�س كورونا.

وب��ح�����س��ب و���س��ف��ه ، ف����ان ع���الج���ه ق�����ادر على 

ال�سفاء من الفريو�س خالل 30 دقيقة.

وب����ني : خ����الل ن�����س��ف ���س��اع��ة ل���ن ي��ب��ق��ى اأي 

م�ساب يف امل�ست�سفيات و�ستفتح احلدود، و�سيعود 

االقت�ساد االأردين لطبيعته.

دي��ن��ار ثمنا  2 مليون  اط��ل��ب مبلغ   : واأ���س��اف 

للعالج.

ومل يذكر املواطن يف الفيديو الق�سري الذي 

طبيعة  ع��ن  تفا�سيل  اي  ث��ان��ي��ة   40 ي��ت��ج��اوز  مل 

العالج ، وان كان دوائيا او �سعبيا.

20 االحد  11/ 10 / 2020
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االنباط- عّمان

 ط����ورت ���س��رك��ة )���س��ت��ارت اآب�����ز( الأردن���ي���ة 

ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  م�����ض��م��ار  يف  املتخ�ض�ضة 

والتطبيقات الذكية، تطبيقا خربيا

ي��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ت��ف��اع��ل م���ع امل��ح��ت��وى 

اخل��رب.  وامل�����ض��ارك��ة يف �ضناعة  ال��ت��ل��ف��زي��وين 

ال�����ض��رك��ة، ام�س  ب��ي��ان �ضحفي ع��ن  وح�����ض��ب 

ال�ضبت، اأطلق التطبيق من خالل قناة “الآن” 

الف�ضائية التي تبث للوطن العربي من دبي. 

من  ول�ضيما  اجل��م��ه��ور،  التطبيق  وي�ضاعد 

ال�ضباب على اأن ُي�ضبحوا مرا�ضلني �ضحافيني 

اأو  املكتوبة  م�ضاركاتهم  اإر����ض���ال  ط��ري��ق  ع��ن 

امل�ضورة اأو الفيديو عرب التطبيق لبثها على 

تلفزيون “الآن”، وعر�ضها على من�ضة اأخبار 

قناة “الآن “ ومن�ضاتها الرقمية.

ل�ضانعي  م��ال��ي��ا  اإي�����رادا  التطبيق  وي��وف��ر 

امل���ح���ت���وى ع��ل��ى امل��ن�����ض��ة ل���ق���اء ���ض��ن��اع��ة ه��ذا 

التطبيق  ويت�ضمن  ن�ضره.  ح��ال  يف  املحتوى 

ال��ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا، منها ال���رد على طلبات 

التطبيق،  ع��ل��ى  ون�����ض��ره��ا  ال��ت��ح��ري��ر  غ��رف��ة 

ك��ل مكان،  م��ن  الأخ���ب���ار مبا�ضرة  وم�����ض��ارك��ة 

التحرير يف غرفة  العمل من فريق  وتقييم 

اأع��ل��ى من  الأخ���ب���ار، واحل�����ض��ول على تقييم 

القراء، وجتميع ال�ضارات عند تقدم امل�ضتوى 

على التطبيق، واإمكانية اإن�ضاء ملف �ضحفي 

اح������رايف، واإم��ك��ان��ي��ة ع��ر���س امل��ح��ت��وى على 

اأ�ضخا�س يف نف�س املجال. وتتيح من�ضة اإدارة 

املحتوى الدرد�ضة مع ال�ضحفيني مل�ضاعدتهم 

على تنظيم املحتوى.

وقال املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي ل�ضركة 

التطبيق  اإن  اآب��ز( حممد اخل��واج��ا،  )�ضتارت 

للم�ضتخدم  مم��ت��ازة  ت�ضميم  جت��رب��ة  مي��ث��ل 

تطبيًقا  ليكون  التقنية  احل��ل��ول  اأف�ضل  م��ع 

اجتماعًيا للهاتف املتنقل الذكي ي�ضتعني به 

ال�ضباب ليكونوا مرا�ضلني �ضحافيني.

االنباط-عمان

انخف�س عدد �ضهادات املن�ضاأ التي ا�ضدرتها 

غرفة جتارة عمان خالل الأ�ضهر الت�ضعة املا�ضية 

من العام احلايل 2020 بن�ضبة 15 باملئة، مقارنة 

مع الفرة نف�ضها من العام املا�ضي 2019 .

وح�ضب معطيات اح�ضائية خا�ضة بالغرفة، 

املن�ضاأ التي ا�ضدرتها الغرفة  فان عدد �ضهادات 

خالل الأ�ضهر الت�ضعة املا�ضية من العام احلايل 

بلغ 25096، مقابل 29407 �ضهادات خالل نف�س 

الفرة من العام املا�ضي.

املن�ضاأ خالل  �ضهادات  ع��دد  انخفا�س  وراف��ق 

الأ�ضهر الت�ضعة املا�ضية من العام احلايل، تراجع 

قيمة ال�ضادرات اىل ما يقارب 678 مليون دينار، 

من  نف�ضها  للفرة  دي��ن��ار  مليون   781 مقابل 

2019، وبن�ضبة 13 باملئة.

وذهبت �ضهادات املن�ضاأ التي ا�ضدرتها الغرفة 

خالل الأ�ضهر الت�ضعة املا�ضية من العام احلايل 

اإىل العديد من البلدان، ابرزها ال�ضعودية بعدد 

 ،3579 املتحدة  العربية  الإم����ارات  تليها   ،6680

بعدد  و�ضوي�ضرا   ،563 1052، ثم م�ضر  فالعراق 

40 �ضهادة.

وذه���ب���ت غ��ال��ب��ي��ة �����ض����ادرات ال��غ��رف��ة خ��الل 

الأ���ض��ه��ر ال��ت�����ض��ع��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال���ع���ام احل���ايل 

دي��ن��ار، ثم  139 مليون  ال��ع��راق بقيمة نحو  اىل 

دول��ة  ث��م  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   125 بقيمة  �ضوي�ضرا 

دينار،  ماليني   107 املتحدة  العربية  الم���ارت 

بقيمة ما  دينار، وم�ضر  57 مليون  فال�ضعودية 

يقارب 40 مليون دينار.

املنتجات  ���ض��ادرات  بلغت  املعطيات،  وح�ضب 

 274 ت�����ض��دي��ر(، م���ا قيمته  الأج��ن��ب��ي��ة )اإع������ادة 

مليون دينار، والزراعية نحو 105 ماليني دينار 

وال�ضناعية بقيمة 71 مليون دينار، ثم املنتجات 

العربية 19 مليون دينار، فيما باقي ال�ضادرات 

ذهبت ملنتجات اخرى خمتلفة.

تسجيل 15 وفاة و1227 إصابة محلية بكورونا و139 حالة شفاء

»الرئيس« الخصاونة٠٠ األمل كبير ولكن٠٠٠

معلومات عن وصول سعر الصوت ل١٠٠ دينار ببعض الدوائر

االنتخابات النيابية ٠٠ عمليات نقل واسعة السماء ناخبين

الخضيري: قطاع المقاوالت دخل بمرحلة »اإلنكماش اإلقتصادي«
 دعا الحكومة الجديدة لوضع »قطاع المقاوالت« على سلم اولوياتها

اإلجراءات الحكومية السابقه أضرت باإلقتصاد والقطاع الصحي  على حد سواء

االنباط- عمان

وف���اة،  ح��ال��ة   15 ت�ضجيل  ع��ن  ال�����ض��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

بفريو�س كورونا امل�ضتجّد يف اململكة، ام�س ال�ضبت، لريتفع 

بالفريو�س  الإ�ضابة  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  اإجمايل 

اإىل 181 وفاة.

رئا�ضة  عن  ال�ضادر  الإعالمي  املوجز  ح�ضب  اأعلن  كما 

اإ���ض��اب��ة   1235 ت�����ض��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����ض��ح��ة،  ووزارة  ال�������وزراء 

بالفريو�س خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية، منها 1227 حملية، 

اإىل  اجلائحة  ب��دء  منذ  لالإ�ضابات  الكلي  العدد  لريتفع 

.23998

742 يف حمافظة  اجل��دي��دة على  الإ���ض��اب��ات  وت��وّزع��ت 

حمافظة  يف   97 ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة  يف   200 ال��ع��ا���ض��م��ة، 

35 يف  الرمثا،  17 يف  اإرب��د، منها  59 يف حمافظة  الكرك، 

حمافظة معان منها 15 يف البرا، 31 يف حمافظة البلقاء، 

9 يف  امل���ف���رق،  13 يف حم��اف��ظ��ة  24 يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، 

حمافظة ماأدبا، 8 حمافظة عجلون، 7 يف حمافظة العقبة، 

 8 ت�ضجيل  اإىل  اإ�ضافة  الطفيلة،  حمافظة  يف  واإ�ضابتان 

اإ�ضابات خارجّية بني القادمني من خارج اململكة.

كما �ُضّجلت 139 حالة �ضفاء منها 18 حالة يف م�ضت�ضفى 

بعزل  ��ة  اخل��ا���ضّ املنطقة  ح���الت يف  و106  ح��م��زة،  الأم���ري 

امللكة  ح��الت يف م�ضت�ضفى  و10  املّيت،  البحر  امل�ضابني يف 

ة املعتمدة. علياء، و5 حالت يف امل�ضت�ضفيات اخلا�ضّ

لي�ضبح  خم���ربّي���اً،  ف��ح�����ض��اً   12280 اإج�����راء  اإىل  ول��ف��ت 

الوباء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي  الفحو�ضات  ع��دد  اإج��م��ايل 

وحتى الآن 1399752 فح�ضاً.

ال�ضاعة  الإع��الم��ي- يف مت��ام  امل��وج��ز  - ح�ضب  وتنتهي 

التجّول  حظر  ف��رة  الليلة  ه��ذه  منت�ضف  ع�ضرة  الثانية 

منت�ضف  بعد  ال��واح��دة  ال�ضاعة  مت��ام  يف  وت��ب��داأ  ال�ضامل، 

خاللها  ُي�ضمح  التي  اجلزئي،  التجّول  حظر  فرة  الليل 

حتى  وت�ضتمّر  ب��اخل��روج،  فقط  لهم  امل�ضّرح  لالأ�ضخا�س 

ال�ضاعة ال�ضاد�ضة �ضباحاً.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�ضتمرار ت�ضجيل حالت 

اإ�ضابة حملّية، اإىل اللتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع معايري 

ال�����ض��الم��ة وال��وق��اي��ة، وارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع���دم اإق��ام��ة 

تطبيقي  وا�ضتخدام  �ضخ�ضاً،   20 م��ن  لأك��ر  التجّمعات 

“اأمان” و”�ضحتك«.

االنباط-عمان

تتجه انظار ال�ضارع الردين اليوم اىل الدوار الرابع الذي 

ت�ضلم رئا�ضته رئي�س الوزراء ب�ضر اخل�ضاونة

منها  �ضيا�ضية  منا�ضب  ع��دة  �ضغل  ال��ذي  اخل�ضاونة  ب�ضر 

بالتاأكيد  امل��ل��ك  جل��الل��ة  م�ضت�ضارا  واخ��ره��ا  م�ضر  يف  �ضفريا 

جاء وهو يدرك حلجم امل�ضوؤولية املوكلة اليه واملثقلة باأوجاع 

ال�ضارع الردين قبل وبعد جائحة كورونا00 ا�ضافة اىل امللف 

لدولته  حقيقيا  حتديا  يعتربا  ال��ذي  والقت�ضادي  ال�ضحي 

وهو ما يتطلب منه النظر بعني العتبار لوزراء التاأزمي الذي 

واثقلت  ال�ضابقة0  احلكومة  �ضورة  يف  حقيقا  �ضرخا  احدثوا 

بحق  جائرا  منها  الكثري  جاء  التي  وقراراتهم  خربتهم  عدم 

على  النتقادات  اأب��رز  من  وك��ان  وامل�ضتثمر   والتاجر  املواطن 

00كما يدرك  احلكومة ال�ضابقة خا�ضة خالل جائحة كورونا 

باإي حكومة ت�ضم بقايا  اليوم لن يثق  اخل�ضاونة ان املواطن 

من عهد الرئي�س ال�ضابق . 

رئي�س الوزراء ل نخفي عليك اننا جميعا ننظر اليوم اىل 

الغائب عن  الرابع ب�ضمري  ال��دوار  القادم اىل  ال��وزراء  رئي�س 

اوجاع ال�ضارع الردين0  لذلك نتمنى ان يكون قدومك الذي 

من   انقاذه  ميكن  ما  لتنقذ  وا�ضتثائي  ح�ضا�س  ظ��رف  يف  ج��اء 

حياة كرمية للمواطن الذي مل يعد ينظر للم�ضتقبل ويفكر 

العي�س  لقمة  �ضيوفر  كيف  التايل  لليوم  ينظر  ا�ضبح  بل  به0 

لب��ن��ائ��ه وع��ائ��ل��ت��ه ل��ال���ض��ت��م��رار يف احل��ي��اة دون م��د ي��د ال��ع��ون 

لحد0     

منها  ينع�ضها  م��ن  تتنظر  الرئي�س  دول��ة  ي��ا  كبرية  ملفات 

ملف املتعرين وابناءنا يف اخلارج الذين تقطعت بهم ال�ضبل 

وغريها من امللفات ال�ضعب والكر ح�ضا�ضية .

من  وال�ضجر  بامللل  ي�ضعر  ب��داأ  ال�ضعب  الرئي�س  دول��ة  ي��ا 

البقاء  ملاذا  الوزارية0  املتكررة من حاملي احلقائب  ال�ضماء 

عليهم او اعادتهم0 ماذا قدموا خالل جلو�ضهم على كرا�ضيهم 

�ضواء املزيد من الرهاق للخزينة وجليب املواطن.

اخل�ضاونة  ب�ضر  عن  اليوم  يتحدث  من  كل  الرئي�س  دول��ة 

ميتدح ب�ضخ�ضك واخالقك 00 اكرم علينا بوزراء يحملون هم 

الوطن ويعملون لجل املواطن ول يبحثون عن ال�ضتعرا�س 

والكرا�ضي 00 مل يعد هناك وقت للتجربة فالردن متر بحالة 

ي�ضعب و�ضفها مع جائحة كورونا00 ونتمنى ان تكون �ضرارة  

التغيري لالف�ضل0

االنباط-عمان

ت�ضهدها  وا�ضعه  ا�ضماء  نقل  عمليات 

عدد من املحافظات  للدوائر النتخابية 

يف خ�����ض��م ب����دء ال���ر����ض���ح ل��الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية .

ع��م��ل��ي��ات ن���ق���ل  امل��ن��ت��خ��ب��ني ل��ل��دوائ��ر 

الأحيان  الكثري من  الأخ��رى خرجت يف 

ع���ن ال���ق���واع���د الأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل��ن��ق��ل حيث 

قبل   م��ن  تتم  ال���ض��م��اء  نقل  عمليات  اأن 

امل��ر���ض��ح��ني  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ني  ع���رب و���ض��ائ��ل 

حيث  وات�ضاب”   “ الجتماعي  التوا�ضل 

ت��ق��ت�����ض��ر ف��ق��ط ع��ل��ى اإر�����ض����ال ال��ه��وي��ات 

عديده  ت�ضاوؤلت  يطرح  مما  ال�ضخ�ضية 

اي����ن ال����دول����ة ع���ن م���ا ي���ح���دث م���ن قبل 

املر�ضحني يف التعدي على القوانني التي 

تلزم كل مواطن يريد اأن ينقل ا�ضمه من 

اإح�ضار  اإىل  اأخ��رى   اإىل  انتخابية  دائ��ره 

�ضند امللكية اأو عقد ايجار م�ضدق ، كتاب 

من املت�ضرف ،�ضورة عن الهوية و�ضورة 

عن دفر العائلة ، م�ضبطة �ضهادة خطية 

من املختار ،فاتورة ماء ،كهرباء  وحتديد 

تكون  اأن  على  للمواطن  اجلديد  ال�ضكن 

امل��ح��اف��ظ  الأوراق  م����ن  ن�����ض��خ��ه  ه���ن���اك 

اإىل قيام  اإ�ضافة  الأمني  ون�ضخه للمركز 

املركز الأمني بالك�ضف احل�ضي .

ن��اه��ي��ك ع��م��ا ي��ت��م م��ن ع��م��ل��ي��ات ���ض��راء 

ا�ضوات من نف�س هوؤلء املر�ضحني  حتى 

و���ض��ل �ضعر ال�����ض��وت يف اإح���دى ال��دوائ��ر 

النتخابيه اإىل 100 دينار لل�ضوت الواحد 

اليوم  املر�ضحني  قبل  م��ن  ي��ح��دث  م��ا 

بد  ول  القانون   على  التفاف  عملية  هو 

لهم  معاونني  اأ�ضخا�س  هناك  يكون  اأن 

داخ���ل ال��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ي �ضهلت  

لهم عمليات النقل دون اأن يكبد املنتخب 

اي ع��ن��اء ف��ه��ل م���ا ي��ح��دث ي��ح��دث حتت 

ع��ي��ون ال���دول���ة خ��ا���ض��ة اأن ه��ن��اك ن���واب 

�ضابقني  يقومون مبثل هذه العمليات اأم 

اأن الدولة  “ غائب فيله “ �ضوؤال بر�ضم 

الجابه

عمان - خا�ص

قال املهند�س امين اخل�ضريي نائب نقيب املقاولني الأردنيني 

الأردين  بالإقت�ضاد  اأ���ض��رت  ال�ضابقة  احلكومية  الإج����راءات  اأن 

والقطاع ال�ضحي على حد �ضواء بعد “تراجع الإنت�اج” يف قطاع 

املقاولت بقيمة “ تزيد عن مليار  دينار  اأردين ح�ضب ت�ضريحه .

ن�ضبته  ي�ضاهم مبا  امل��ق��اولت  اأن قطاع  واأو���ض��ح اخل�ضريي 

10 % من الناجت املحلي الإجمايل ، حيث ي�ضارك القطاع   - 8

بح�ضة �ضنوية تزيد عن 2  مليار  دينار اأردين وبطاقه اإنتاجيه 

�ضهريه  تقارب ال 150-200  مليون دينار . 

وا�ضاف اخل�ضريي  ان قطاع املقاولت تعطل بن�ضبة و�ضلت 

اىل 70 % على مدى ال  7  ا�ضهر ال�ضابقة حيث عمل القطاع ب 

10- 30% فقط من طاقته النتاجية وعليه فاإن اإنتاجه تراجع 

بخ�ضائر  ...!!وع����اد   “ دي�ن�ار   “م�ل����ي�������ار  ع��ن  تقل  ل  بقيمة 

جتاوزت حاجز 100 مليون دينار على العاملني بالقطاع ، مما 

“  اإنكما�س اإقت�ضادي” ، واأث��ر �ضلباآ  اأدخ��ل القطاع يف  مرحلة 

واملهن  لديهم  والعاملني  املقاولني  م��ن  كبرية  �ضريحة  على 

امل�ضاندة اأي�ضاآ والتي تزيد عن مائة مهنة.

      واأك���د اخل�ضريي اأن ه��ذا ال��راج��ع اأث���ر على اإي���رادات 

احلكومة املتاأتية من �ضريبة الدخل التي كانت �ضت�ضتحق على 

املفر�س حت�ضيلها   التي كان من  املبيعات  املقاولني و�ضريبة 

م��ن م����وارد ال��ق��ط��اع و م��دخ��الت ان��ت��اج��ه وامل��ه��ن امل�����ض��ان��ده له 

وبقيمه ت�ضل اىل “ 200  مليون دينار.  

وط��ال��ب اخل�����ض��ريي  “ احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ب��و���ض��ع قطاع 

القطاع  الإنفاق على  اأولوياتها من خالل  املقاولت على �ضلم 

ب��ت�����ض��دي��د م�ضتحقات  و���ض��خ ال�����ض��ي��ول��ة ف��ي��ه وال���ب���دء ال���ف���وري 

اأحداث كورونا و�ضرفها قبل  املقاولني املراكمة منذ ما قبل 

نهاية ال�ضنة املالية 2020 ..والعمل على طرح عطاءات يف جميع 

م��ا تبقى م��ن �ضحة  واإن��ق��اذ  الأق��ت�����ض��اد  امل��ح��اف��ظ��ات لتحريك 

بقيادتها  ، كما طالب  اخل�ضريي احلكومة اجلديدة  القطاع 

ال�����ض��اب��ة ب��ف��ت��ح  “حوار جاد” م��ع ن��ق��اب��ة امل��ق��اول��ني وك��وادره��ا 

القطاع  تهم  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�ضايا  لبحث  املتخ�ض�ضة 

وعلى راأ�ضها درا�ضة الأثر الزمني واملايل لأحداث كورونا واآلية 

تعوي�س املقاولني عن اأ�ضرارهم نتاج ذلك.

 شركة أردنية تطور تطبيقا متخصصا 
في إعالم الموبايل

 انخفاض عدد شهادات المنشأ التي 
اصدرتها تجارة عمان خالل 9 أشهر

هنالك اإرتياح جماهريي و�ضعبي لالأمانة لإختيار دولة الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة كرئي�س للحكومة 

لإعتبارات كثرية �ضواء �ضخ�ضية اأو كنهج اإ�ضالحي وفق كتاب التكليف ال�ضامي لتطلعات للمواءمة 

بني ال��روؤى الإقت�ضادية وامللف ال�ضحي لكورونا وكذلك الإداري��ة وال�ضيا�ضية وغريها، ولهذا فاإنه 

يعّول على احلكومة القادمة اأن جُت�ّضر الثقة والُهّوة بني احلكومات وال�ضعب من عدة نواحي، واأول 

املفا�ضل الرئي�ضة لالإختبار هو اآلية وطبيعة ونهج اإختيار الوزراء اجلدد يف احلكومة، فاإن كان هنالك 

تغيري جذري يف هذه الآليات لالأف�ضل فاإننا نكون قطعنا �ضوطاً اإ�ضالحياً كبرياً لغايات و�ضع الرجل 

املنا�ضب يف املكان املنا�ضب للم�ضاهمة يف بناء هذا الوطن وفق الروؤى امللكية ال�ضامية، واإّل فاإننا نعود 

للمربع واحد يف طريقة اإختيار احلكومات:

1. وفق التوجيهات امللكية ال�ضامية يف كتاب التكليف موؤّمل اإختيار وزراء تكنوقراط و�ضيا�ضيني 

اأقوياء واأمناء م�ضهود لهم بالكفاءة والإ�ضتحقاق بجدارة والتاريخ النظيف دون وا�ضطة اأو حم�ضوبية 

اأو حُما�ض�ضة اأو مناطقية اأو دميوغرافيا اأو اإقليمية �ضيقة اأو �ضخ�ضنة اأو غريها.

2. بدء دولة رئي�س الوزراء املكّلف لقاءاته مع دولة  رئي�س جمل�س الأعيان يف غياب جمل�س النواب 

طبعاً؛ وحتماً �ضيلتقي  النقابات والأحزاب ومنظمات املجتمع املدين؛ فذلك يوؤ�ّضر ويوؤ�ض�س لإنطالقة 

جديدة يف نهج احلوار والت�ضاور لطرح الأطر العري�ضة لعمل احلكومة وتوجهاتها والإ�ضتماع لهم 

لغايات اأخذ التغذية الراجعة والتاأ�ضري لأ�ضماء كفوؤة يتوافق عليها اجلميع من ال�ضخ�ضيات الوطنية 

امل�ضهود لها بالنزاهة والكفاءة.

�ضماء املتوقعة لدخول احلكومة اجلديدة يتحّتم ح�ضولهم على ر�ضا �ضعبي وجماهريي  3. الأ

ولهم قدرات التوا�ضل مع القواعد ال�ضعبية لغايات الت�ضبيك الإجتماعي وال�ضيا�ضي والقدرة على 

خدمة النا�س ومتلقي اخلدمة واخلروج بتوافقية على الأقل لإدارة امللفني الإقت�ضادي وال�ضحي، 

والقدرة على اإمتالك روؤى تطويرية ت�ضّب يف الروؤى الوطنية ال�ضاملة.

4. امل�ضتوزرون ُكر وبور�ضات الإ�ضاعات والتكهنات والتوقعات والف�ضول توؤرجح الأ�ضماء بني مّد 

وجزر، لكّن النا�س يف النهاية ُتعّول على الإختيار لغايات �ضناعة التغيري املن�ضود خدمة لهذا الوطن 

وقيادته و�ضعبه.

5. ُيعّول اجلميع على اإختيار وزراء  ميدانيني ومتحّم�ضني للعمل العام وم�ضهود لهم بال�ضفات 

الإيجابية يف القيادة وميتلكون مقومات رجال الدولة.

6. ُيعّول النا�س على اأن يختار دولته وزراء باملوا�ضفات التي وردت يف خطاب التكليف ال�ضامي 

لي�ضاهموا يف حمل ملفات ومفا�ضل مهمة؛ من حيث كونهم �ضباب اأ�ضحاب معرفة وهّمة وعزمية 

ال�ضبابي  البعد  اأخ��ذ  ���ض��رورة  ويعّولون على  ال��وق��ت،  ذات  وخ��ربة وميدانية وميتلكون احلكمة يف 

واجلندري مل�ضاركة املراأة بعني الإعتبار.  

7. مطلوب وزراء وطنيون حتى النخاع ومتفّهمون لظروف الوطن والتحديات اجل�ضام التي منّر 

بها،  و�ضرورة فهمهم للو�ضع املحلي والإقليمي والدويل، دون اإعتبار الوزارة كورقة يان�ضيب اأو �ضربة 

حظ اأو جائزة تر�ضية اأو تنفيعات.

8. مطلوب وزراء قريبون من ال�ضعب و�ضدنة له ومتوا�ضعون ور�ضيدهم عايل يف العمل العام، 

واأبوابهم ُم�ضرعة ل ُمغلقة، و�ضدورهم وا�ضعة دون نزقّية، وقلوبهم وعقولهم على الوطن، واإنتماوؤهم 

وولوؤهم را�ضخ لراب هذا الوطن وقيادته.

ن�ضجام والتوافقية بني اأفراد الطاقم الوزاري جّل مهم لغايات بلورة خطة عمل واإ�ضراتيجية  9. الإ

ر�س يف ظل عدم وجود حكومات برملانية. م�ضركة وبراجمية لتنفيذها على الأ

اأو اإع��ادة توزير فا�ضدين ملوقع امل�ضوؤولية ليطغوا ويتجربوا ويعيثوا  10.  من اجلرمية اإختيار 

ف�ضاداً، فهذا قمة الظلم ملوؤ�ض�ضات الوطن، ل بل يجب حما�ضبتهم وم�ضاءلتهم على اأفعالهم .

 11. امل�ضوؤولية عند ال��وزراء ال�ضرفاء تكليف واأمانة ولي�س ت�ضريف و�ضوفية، وخ�ضو�ضاً يف هذا 

الزمان، والوزراء التكنوقراط غالباً هم رافعة احلكومة.

ب�ضبب  بالرغم من �ضعوبة تطبيق ذلك  ال���وزراء،  ختيار  �ضفافة لإ واأ�ض�س  12. مطلوب معايري 

طبيعة عمل الوزير ال�ضيا�ضي و�ضرورة تناغم واإن�ضجام الفريق الوزاري.

13. نحتاج لثقافة اإعتبار ت�ضكيل احلكومات �ضيء عادي فلي�س ممكناً اأن يكون كل النا�س وزراء، 

ج��در يف حتمل  ل وزارة لكل مواطن م�ضتوزر حتى واإن كان يعترب نف�ضه الأ ُتف�ضّ اأن  ولي�س ممكناً 

امل�ضوؤولية الوطنية!

والإ�ضتحقاق  الكفاءة  على  مبني  ال���وزراء  لإختيار  جديد  لنهج  يتطّلعون  املواطنون  ب�ضراحة: 

بجدارة ولي�س الوا�ضطة اأو املح�ضوبية اأو املحا�ض�ضة اأو ال�ضداقة، فاملرحلة تتطّلب ُح�ضن الإختيار، 

والكل يعّول على دولة الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة كرجل مرحلة لإختيار الأف�ضل خدمة للوطن وطبقاً 

للتوجيهات امللكية ال�ضامية يف هذا ال�ضاأن.

د.محمد طالب عبيدات

 مطلوب نهج جديد إلختيار الوزراء 
لحكومة الدكتور بشر الخصاونة

االحد  11/ 10 / 2020
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ركزت يف متابعتي اأثناء احلظر ال�شامل على متابعة االنتخابات النيابيه عما ين�شر يف 

امل�شموع  االإعالم  اأو يف  الهاتف  اأو  اب  الوت�س  ياأتي عرب  وما  االجتماعي  التوا�شل  قنوات 

واملرئي وميكن القول

�شوء  يف  اإجماع  �شبه  وهناك  النا�س  حديث  يف  اولويه  له  كانت  ال�شامل  احلظر  اوال( 

متابعتي باأن احلظر ال�شامل يتعار�س مع التوازن بني ال�شحه والعمل والتعليم واالإنتاج

االلتزام  جعل  والقلق  واخل��وف  جدا  كبري  ب�شكل  النا�س  تقلق  الكورونا  ثانيا(جائحة 

ال�شحي مهما ولكن القلق من زيادة االأعداد والوفيات والقلق من ارتفاع فاتورة القطاع 

للقطاع  االجتماعيه  امل�����ش��وؤوؤل��ي��ه  ت��ك��ون  وان  ال��دول��ه  م��ن  ت��دخ��ال  يتطلب  وه���ذا  اخل��ا���س 

اخلا�س 

كله  جعله  يف  قرار  اإىل  يحتاج  واملدار�س  اجلامعات  يف  بعد  عن  التعليم  ثالثا(تق�شيط 

املواد العمليه واملختربات والتدريب امليداين حلني ان تخف اجلائحه  عن بعد مبا فيها 

للطلبه  تقويه  عمل  وميكن  بعد  عن  التعليم  جناح  مع  يتنافى  التق�شيط  الن  تنتهي  اأو 

الذين يحتاجون م�شتقبال

راب��ع��ا( االإق���ب���ال ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ه��و م�����ش��وؤوؤل��ي��ة جمتمعيه وب��ال��ت��ايل ف���اإن امل��واط��ن 

نتائج  م��ن  ال��ت��ذم��ر  الن  ينتخبه  عما  النظر  بغ�س  االق����راع   اإىل  ال��ذه��اب  م�شوؤوؤليته 

االنتخابات ومن  النواب يتحمل م�شوؤوؤليتها املواطن

واد  االجتماعي يف  التوا�شل  قنوات  الن�شطاء يف  كثري من  باأن  وتابعت  خام�شا(راقبت 

واالنتخابات يف واد علما باأن امل�شوؤوؤليه الوطنيه يتحملها اجلميع يف الدعوه للذهاب اىل 

االنتخابات دون التمركز يف خندق اي �شخ�س او قائمه

عمالء  ح��اق��دون  هم  االجتماعي  التوا�شل  قنوات  عرب  اخل��ارج  يف  �شاد�شا(الناعقون 

يذهب  ان  لوطنه  وعميل  خائن  اي  وم�شري  االأر���س  على  لهم  قيمة  وال  كاذبون  للخارج 

وي�شحل والتاريخ يتحدث عن ذلك

�شابعا( �شرورة وجود وجوه جديده مثقفه متعلمه قادرة على العمل واملتابعه ولي�س 

ان تدور من وزارة لوزاره المور �شخ�شيه  واالأهم وجود نواب بعيدين عن البزن�س واملال 

االأ�شود والعطاءات و�شروره وجود كفاءات متميزه قادره على مواجهة التحديات 

اختيار  ال�شامي  التكليف  ك��ت��اب  يف)  احل��دي��د  احل��ك��وم��ه  لرئي�س  طلب  اأول  ث��ام��ن��ا(يف 

والدوائر  واملوؤ�ش�شات واجلامعات  النواب  وبالتايل ينطبق على  كفاءات قديره ومتميزه( 

وحم��ارب��ة  والتنفيعات  وامل�����ش��ال��ح   ال�شلليه  وحم��ارب��ة  وع��ي  اإىل  يحتاج  وه��ذا  والتعليم  

الف�شاد االإداري وخا�شة باأن هناك من يحارب الناجح واملنجز من وراء جماعات �شغريه 

وفنت  بخبث  والعمل  واالقليميه  وال�شلليه  امل�شالح  بعقلية  تعمل  موؤ�ش�شات  يف  خمربه 

وكذب ودعائي بعقلية التفكري ال�شلبي ومن و�شوليني وانتهازيني وجهويه فاال�شا�س يف 

اي تعيني ماذا �شتنجز وماذا اجنزت فهناك مل ينجزون ويغلقون االأبواب ولي�س لديهم 

القدره على التعامل  مع النا�س  وحل امل�شاكل لكنهم يجيدون اخلبث واملكر كالعقارب

يف  اجناحها   تقت�شي  وامل�شوؤوؤلية  وطنيه  م�شوؤوؤليه  هي  النيابيه  تا�شعا(االنتخابات 

وطن اأ�شبح ق�شة جناح مبا فيه من اإجنازات يبنى عليها 

التاريخيه  الها�شميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�س  وال�شعب  الوطن  اهلل  حمى 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د مصطفى محمد عيروط

 االنتخابات النيابيه

الأحد   11/ 10 / 2020 

االنباط- عجلون

عجلون  حمافظة  مناطق  من  العديد  تعاين   

م��ن ع��دم و���ش��ول امل��ي��اه اإليها خا�شة يف ع��ني جنا 

وعني الب�شتان وعنجرة وراجب وكفرجنة يف ظل 

على  االرت��ف��اع  نتيجة  للمياه  الكبري  اال�شتهالك 

الطلب.

املياه  �شلطة  املحافظة  �شكان  وطالب عدد من 

بتاأهيل وتطوير ال�شبكات التي تت�شبب بهدر املياه 

ما يوؤدي اإىل عدم و�شولها املنازل التي تعاين من 

عدم تزويدها بكميات كافية ب�شبب �شعف ال�شخ 

وقلة �شاعات الدور التي ال تكفي مللء خزاناتهم.

منطقة  اأن  اإىل  الق�شاة  علي  امل��واط��ن  واأ���ش��ار 

حي العيد يف عني جنا تعاين من نق�س وانقطاع 

املياه لعدة ا�شابيع، م�شريا اإىل انه يف حال حدوث 

ك�شر باأحد خطوط املياه يحتاج اإىل فرة طويلة 

ال�شالحه ما ي�شطرهم اإىل �شراء �شهاريج مياه 

بتكلفة مرتفعة.

وبني املواطن احمد �شويات اأن ا�شتبدال �شبكات 

املياه القدمية وتطويرها والتخل�س من املهرئة 

ي�شهم يف التوزيع العادل من املياه على املواطنني 

وتلبية احتياجاتهم يف ظل ارتفاع درجات احلرارة، 

داع��ي��ا جمل�س امل��ح��اف��ظ��ة اإىل اإي����الء ق��ط��اع امل��ي��اه 

امل�شاكل  حل��ل  ك��اف��ي��ة  م��ب��ال��غ  وتخ�شي�س  اأول���وي���ة 

املتكررة التي يعاين منها ابناء املحافظة ب�شبب عدم 

ح�شولهم على املياه بكميات كافية.

املومني  عمر  املحافظة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

انه يجري  “برا” اليوم  االردنية  االنباء  لوكالة 

حاليا تنفيذ عطاءات لعدد من مناطق املحافظة 

مياه  وخ��ط��وط  �شبكات  ومت��دي��د  حت�شني  لت�شمل 

�شبكات ومت��دي��د  ت��اأه��ي��ل  واإع�����ادة  و���ش��رف �شحي 

خطوط مياه وتنفيذ متفرقات ال�شرف ال�شحي 

عجلون  ���ش��م��ال  ملنطقة  امل��ي��اه  �شبكات  وا���ش��ت��ب��دال 

واإي�����ش��ال امل��ي��اه لبع�س االأح��ي��اء ومت��دي��د خطوط 

5ر1  مبلغ  خ�ش�س  املجل�س  ان  اإىل  واأ���ش��ار  ناقلة. 

مليون دينار لقطاع املياه من موازنة العام املقبل 

القطاع  م�شاكل  ح��ل  يف  ت�شهم  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ 

وحتديث ال�شبكات و�شيانتها.

االنباط-عمان

 اأطلق منتدى MIT لريادة االأعمال يف 

من  الرقمية   14 ال� الن�شخة  العربي  العامل 

MIT لل�شركات العربية  م�شابقة منتدى 

ال��ن��ا���ش��ئ��ة ب�����دع�����وةرواد االأع����م����ال ال���ع���رب 

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

االإلكرونيللم�شابقة  املوقع  عرب  امل�شاركة 

ن��وع��ه��ا يف منطقة  م���ن  االأق�����دم  ال�����ش��ن��وي��ة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا وامل�شممة 

العربية.  االإبتكارات  خ�شي�شا لدعم 

“جمتمع  مع  بال�شراكة  امل�شابقة  تنّظم 

ال��ت��ي  اخل��ريي��ةال��ع��امل��ي��ة  جميل” امل��ن��ظ��م��ة 

ت��دي��ر ع����ّدة م���ب���ادرات ه��ادف��ة اإىل اإح����داث 

امل���ج���ت���م���ع وحت��ق��ي��ق  اإي����ج����اب����ي يف  ت���غ���ي���ري 

اال���ش��ت��دام��ة االق��ت�����ش��ادي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 

م��ع  االأع�����م�����ال  ل�����ري�����ادة   MIT م���ن���ت���دى 

يف  ال����رائ����دة  زين”ال�شركة  “جمموعة 
ال��رق��م��ي��ة يف منطقة  االب��ت��ك��ارات  جم���االت 

رقمي  ك�شريك  واأفريقيا،  االأو�شط  ال�شرق 

قّدمت  عاما   14 م��دار  وعلى  ا�شراتيجي، 

امل�شابقة جوائز نقدية بقيمة تتجاوز 1.28 

ال��ف��ائ��زي��ن  االأع���م���ال  ل����رواد  م��ل��ي��ون دوالر 

��ة ل��ع��ر���س اأف���ك���اره���م  وق���ّدم���ت ل��ه��م م��ن�����شّ

وتطبيقها.

وذل��ك  29اآب،  الت�شجيلفي  ب���اب  اف��ت��ت��ح 

اأن  على  للم�شابقة،  الر�شمي  امل��وق��ع  على 

و�شوف  اأول2020،  كانون   15 حتى  ي�شتمر 

ي���دي���ر امل��ن��ظ��م��ون ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن اجل����والت 

رّواد  تعّرف  التي  والرويجية  التعريفية 

االأع����م����ال ع��ل��ى امل�����ش��اب��ق��ة وت�����ش��اع��ده��م يف 

الت�شجيل  ل��ل��م��ه��ت��ّم��ني  ومي��ك��ن  ط��ل��ب��ات��ه��م، 

�شتجري  التي  املقبلة  التعريفية  للج�شلة 

عندما  للم�شابقة  االإل��ك��روين  املوقع  عرب 

يتم االعالن عنها.  

 MIT م���ن���ت���دى  م�������ش���اب���ق���ة  حت�����ّول�����ت 

اإىل ح��دث  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

ال��ري��ادي��ني  م���ن  االآالف  ي��ن��ت��ظ��ره  ���ش��ن��وي 

ال�شباب يف العامل العربي الذين يعتربونه 

اأفكارهم اخلاّلقة  لهم عر�س  تتيح  ة  من�شّ

واخ��ت��ب��اره��ا وت��ط��وي��ره��ا، وك��ل ع���ام، جتري 

امل�����ش��اب��ق��ة ���ش��م��ن ث��الث��ة م�����ش��ارات:م�����ش��ار 

وم�شار  النا�شئة  ال�شركات  وم�شار  االأف��ك��ار 

االجتماعية.  الريادة 

ومت��ن��ح امل�����ش��اب��ق��ة ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة ي�شل 

جمموعها اإىل 160 األف دوالر،حيث ت�شارك 

النهائية  ن�شف  املرحلة  اإىل  املتاأهلة  الفرق 

التي  التح�شريية  االأن�شطة  �شل�شلة من  يف 

اإر���ش��اد  وجل�شات  تدريبية  دورات  تت�شمن 

وتوجيه وور�س عمل، ويف املراحل النهائية 

التحكيم  جلنة  تختار  �شوف  امل�شابقة،  من 

9 فائزين نهائيني )3 فرق عن كل م�شار(.  

MIT التنفيذية ملنتدى  وعّلقتاملديرة 

ل���ري���ادة االأع���م���ال يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي مايا 

الن�شخة  تنظيم  “ي�ّشرنا  ب��ق��ول��ه��ا  رّح����ال 

 MIT م���ن���ت���دى  م�����ش��اب��ق��ة  م����ن    14 ال������ 

خ�شي�شاً  مم  م�شّ متكامل،  رقمي  كربنامج 

ال��ع��امل، هذه  اأن��ح��اء  م��ن  املبتكرين  جل��ذب 

بنوا  ال��ذي��ن  االع��م��ال  رواد  ن��دع��و  ال�����ش��ن��ة، 

التقدم  لتنمية جمتمعاتهم على  �شركاتهم 

واال�شتفادة من التدريب والفر�س املتاحة، 

ك���ون���ن���ا م����ن امل���ن���ظ���م���ات ال���داع���م���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

احلا�شنة لريادة االأعمال«.

ال�شراكة  ب���اأن  قناعة  “لدينا  واأ���ش��اف��ت 

م�����ع جم���ت���م���ع ج���م���ي���ل وجم����م����وع����ة زي����ن 

�شرورة  حول  الوعي  زيادة  �شت�شاعدناعلى 

االب���ت���ك���ار امل�������ش���ت���دام وري�������ادة االأع����م����ال يف 

جم������االت ال���ب���ي���ئ���ة، امل���ج���ت���م���ع، واحل���وك���م���ة 

م��ن��ت��دى  م�����ش��اب��ق��ة  ت���رك���ت  ف��ق��د   ،ESG
اأث��راً  النا�شئة  العربية  لل�شركات   MIT
ك��ب��رياً ع��ل��ى االق��ت�����ش��ادات امل��ح��ل��ي��ة، االأم���ر 

ال�����ذي ن��ك��ت�����ش��ف��ه اأك�����ر يف ك���ل ي�����وم، ع��ل��م��ا 

امل��ق��وم��ات  ك��ل  ل��دي��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  اأن 

واالم��ك��ان��ي��ات ل��ل��ن��م��و، وال���ي���وم ه���و ال��وق��ت 

الذي ن�شتحوذ فيه على الفر�شة للنهو�س 

القادمة«. التحديات  ومواجهة 

لال�شتثمار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

واخل����دم����ات ال���رق���م���ي���ةيف جم���م���وع���ة زي���ن 

منذ  امل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه  حمود”ندعم  م��ال��ك 

2015 الأننا نوؤمن باأن مبتكري اليوم  العام 

هم اأ�شحاب فكر التغيري يف امل�شتقبل، ومن 

ت�شجيع  اإىل  نتطلع  ال�شراكة  ه��ذه  خ��الل 

الفر�س التي تعزز قوة االبتكار، وامل�شاهمة 

�شنع  ع��ل��ى  اأع��م��ال��ق��ادري��ن  رواد  ت��ق��دمي  يف 

اأف�شل«. مكانا 

“ ع����الوة على  واأ�����ش����اف ح���م���ود ق���ائ���ال 

ذل���ك، ف���اإن دع��م مثل ه��ذه االأح����داث التي 

الرقمية  واالب��ت��ك��ارات  االأف��ك��ار  ت�شتقطب 

زين  جمموعة  وتطلعات  اآم��ال  مع  يتوافق 

الرقمي  احلياة  منط  م�شغل  ت�شبح  اأن  يف 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اأ�����ش����واق ال�����ش��رق االأو����ش���ط 

واأفريقيا«.

وع����ّل����ق ف�������ادي حم���م���د ج���م���ي���ل رئ��ي�����س 

مبادرات جمتمع جميل، الدولية “نوا�شل 

ج���ه���ودن���ا ل���دع���م ب��ي��ئ��ة ري�����ادة االأع����م����ال يف 

املزيد  تقدمي  اإىل  ون�شعى  العربي،  العامل 

من امل�شاعدة  اإىل رواد االأعمال يف املنطقة 

لنتخطي معا الظروف الراهنة«.

ال�  الن�شخة  اأن  “ ن��وؤم��ن  قائال  واأو���ش��ح 

لل�شركات    MITمنتدى م�شابقة  من   14

ظروف  يف  �شتنظم  التي  النا�شئة  العربية 

اإ���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ر���ش��ت��ه��ا االأزم������ة ال�����ش��ح��ي��ة 

ال���ع���امل���ي���ة، ���ش��ت��ك��ون ع���ل���ى غ�����رار ال������دورات 

جلميع  هاما  مك�شبا  قدمت  التي  ال�شابقة 

اأعمال  رائ��د  ك��ل  ندعو  ول��ذل��ك  امل�شاركني، 

يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي اإىل اك��ت�����ش��اف ق��درات��ه 

من خالل هذه املن�شة مل�شاعدته يف تقدمي 

العربية«. للمجتمعات  قيمة م�شافة 

 14 اأن ال��ن�����ش��خ��ة  ال�����  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 

MIT ل��ل�����ش��رك��ات  م��ن م�����ش��اب��ق��ة م��ن��ت��دى 

وحفل  مب��وؤمت��ر  �شتتوج  النا�شئة  العربية 

اآذار  يف  ُينظمان  جوائز)افرا�شي(  توزيع 

2021حيث �شيتم االإعالن عن الفائزين يف 

احتفال ر�شمي لتوزيع اجلوائز.

مل����زي����د م����ن امل���ع���ل���وم���ات ح������ول ع��م��ل��ي��ة 

MIT م���ن���ت���دى  مل�������ش���اب���ق���ة  ال���ت�������ش���ج���ي���ل 

ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام، 

والتحكيم،  االأهلية  معايري  اإىل  باالإ�شافة 
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االنباط-العقبة

مدينة  اأن  العرب”  “طق�س  موقع  ذك��ر 

درج���ة  اأع���ل���ى  ���ش��ج��ل��ت  االأردن  يف  ال��ع��ق��ب��ة 

ح����رارة يف ال��ع��امل ي���وم اجل��م��ع��ة 9 اأك��ت��وب��ر 

االأر�شاد  منظمة  بيانات  اإىل  ا�شتنادا   2020

العاملية.

ومت حت���دي���د م�����ش��ت��وى ه�����ذه احل������رارة 

 44.6 اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف ال��ع��ق��ب��ة اجل��م��ع��ة ب�����

م���ا �شجلته  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة  م��ئ��وي��ة  درج����ة 

احل���ار يف  م��ع��روف��ة بطق�شها  ع���دة  م��ن��اط��ق 

ال��ك��رة  ن�����ش��ف  دول يف  وع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج  دول 

ف�شل  ال�شتقبال  ت�شتعد  اجلنوبي  االأر�شية 

ال�شيف.

وت�شهد اململكة االأردنية موجة من احلر 

�شبتمرب  �شهر  م��ن��ذ  ع��ادي��ة  وغ��ري  م��ت��ك��ررة 

رفعت  ح���ارة  ه��وائ��ي��ة  كتلة  ب�شبب  امل��ا���ش��ي 

واأدت  عالية،  مب�شتويات  احل���رارة  درج���ات 

اإىل ن�شوب حرائق يف عدة مناطق جماورة 

والفل�شطينية. ال�شورية  االأرا�شي  من 

يذكر اأن منظمة االأر�شاد العاملية تتكفل 

العامل  عرب  الطق�س  اأح��وال  بيانات  بر�شد 

وت��وث��ي��ق��ه��ا ودرا�����ش����ة ت��ط��ورات��ه��ا يف امل���دى 

الطويل.

االنباط-العقبة

القائمني  م��ن  و�شركائها  اأع��ل��ن��ت«اأي��ل��ة« 

املو�شم  ان��ط��الق  ع��ن  ت��ك��رمي،  م��ب��ادرة  على 

الرابع من املبادرة ام�س ال�شبت 10 اأكتوبر/

تقدمي  الآل��ي��ة  وف��ق��اً  اجل���اري  اأول  ت�شرين 

ب��ال��ق��رارات  ال��ت��زام��اً  للطلبات  اإل��ك��رون��ي��ة 

احلكومية يف ظل تداعيات جائحة كورونا.

�شركة  مبادرات  “تكرمي” اإح��دى  وتعد 

املوؤ�ش�س  وال�����ش��ري��ك  للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة 

االجتماعية  امل�شوؤولية  برنامج  �شمن  فيها 

لفئات  تقديرية  ج��ائ��زة  مبوجبها  ت��ق��دم   ،

خم��ت��ل��ف��ة حت����دد م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة امل���ب���ادرة 

اأوالبحث  االب��ت��ك��ار،  ال��ري��ادة،  تعزيز  بغاية 

يف ت���ط���وي���ر م�������ش���اري���ع وب����رام����ج اإي��ج��اب��ي��ة 

االأك��ادمي��ي  ال�����ش��اأن  وت��خ��دم  للتنفيذ  قابلة 

لت�شلط  املجتمعي  او  والبحثي  العلمي  اأو 

ال�����ش��وء ع��ل��ى ه���ذه االأف���ك���ار واإب�����راز جهود 

لال�شتمرار. وت�شجيعها  عليها  القائمني 

وع���رّب امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة واح��ة 

���ش��ه��ل دودي����ن ع��ن �شعادته  امل��ه��ن��د���س  اأي��ل��ة 

الرابع من مبادرة تكرمي  املو�شم  بانطالق 

عرب  املحلي  املجتمع  يف  دوره��ا  اأثببت  التي 

تعزيز ون�شر ثقافة االإبداع ودعم املتمّيزين 

م�شتوى  ع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ات  ذوي 

قطاع التعليم وريادة االعمال يف العقبة.

ولغايات الت�شهيل على امل�شاركني، ون�شر 

اأعلنت  ن��ط��اق،  اأو���ش��ع  امل��ب��ادرة على  اأه���داف 

�شركة واحة اأيلة للتطوير عن اإجناز موقع 

https://للمبادرة خم�ش�س  اإلكروين 

ب��ال��ت��زام��ن   /takreemayla.com
للمو�شم  اال�شراك  بطلب  التقدم  بدء  مع 

ال����راب����ع ل���ل���م���ب���ادرة.وي���ع���زز م���وق���ع ت��ك��رمي 

االإلكروين من م�شاعيها يف حتفيز جميع 

وتطوير  وتربوياً  علمياً  املجيدين  االف��راد 

االرت��ق��اء  يف  جهودهم  وت�شجيع  كفاءاتهم 

بدورهم يف خدمة املجتمع املحلي.

م������ن ج����ان����ب����ه ق��������ال رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ب��ادرةم��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 

وامل�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف ���ش��رك��ة واح��ة 

اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��رال��دك��ت��ور ن�����ش��ال امل��ج��ايل، 

التمّيز  اإىل  دع��وة  متّثل  تكرمي  م��ب��ادرة  اإن 

اإي��ج��اب��ي يف املجتمع  اأث���ر  واالإب�����داع، وت���رك 

والبناء عليها  واإبراز جلهودهم وكفاءاتهم 

م�شتقباًل. للتطوير 

اأي��ل��ة  واأك�����د ال���دك���ت���ور امل���ج���ايل ع��ل��ى اأن 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  يف  و���ش��رك��ائ��ه��ا 

ملحافظة  والتعليم  الربية  مبدير  ممثلة 

ال��ع��ق��ب��ة وك���ل م��ن اجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة ف��رع 

وجامعة  اجلامعية  العقبة  وكلية  العقبة 

ي��ت��ط��ل��ع��ون اإىل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��ق��ب��ة 

م��وا���ش��ل��ة امل���ب���ادرة وغ��ريه��ا م��ن امل�����ش��ارات 

ب��ن��اء جيل ك��ف��وؤ وم��ه��اري  يف دع��م م��ا يكفل 

وم����واك����ب ل���ك���ل ج���دي���د ي�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز 

الوطنية. امل�شرية 

ال��راب��ع  للمو�شم  ال��ر���ش��ح  يف  وي�����ش��رط 

طلب  اإلكرونياًوي�شمل  الطلبات  تقدم  اأن 

ال��ت��ق��دم ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة وا���ش��ا���ش��ي��ة 

ليتم  ار���ش��ال��ه��ا  يتم  اج��راءي��ة  ب��رام��ج  دون 

اال�شا�شية  لل�شروط  ومطابقتها  ت�شنيفها 

املتاأهلني  امل���ب���ادرةواع���الم  ق��ب��ل جل��ن��ة  م��ن 

ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ث���ان���ي���ة ب���امل���ب���ا����ش���رة ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

م���ب���ادرات���ه���م ور����ش���د ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب��ع��د ملئ 

من����وذج ط��ل��ب خ��ا���س ي��ر���ش��ل ل��ل��م��ت��اأه��ل��ني 

فقط.

وت�����ش��رف ع��ل��ى امل���ب���ادرة جل��ن��ة م��رك��زي��ة 

تطوعية متثل نخبة اكادميية وجمتمعية 

التعليم  وا���ش��ع��ة يف جم��ال  جت��م��ع خ���ربات 

وال����ري����ادة وال���ت���دري���ب واالب���ت���ك���ار وت��ه��ت��م 

اع��م��ال  ك��اف��ة  وت��ق��ي��ي��م  وم��ت��اب��ع��ة  ب�شياغة 

وم���راح���ل امل���ب���ادرة، وي�����ش��ارك ت��ق��ي��ي��م ه��ذا 

املو�شم نخبة متخ�ش�شة يف جماالت عمل 

وحم����اور امل���ب���ادرة ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق اع��ل��ى 

تقييم  يف  واالخ��ت��ا���س  ال�شفافية  درج���ات 

املبادرات.

 5 ع��ل��ى  ي��ت��وزع  ال��ت��ك��رمي  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

م�����ش��ت��وي��ات ت�����ش��م ط��ل��ب��ة امل����دار�����س، طلبة 

اجلامعات، ا�شتاذ جامعي، معلم، وت�شجيل 

ح�����ر م����ف����ت����وح. وت�������ش���ت���م���ر ف������رة ت���ق���دمي 

ط��ل��ب��ات االه��ت��م��ام م��ن ال��راغ��ب��ني بتقدمي 

مبادراتهم لهذا املو�شم حتى نهاية يوم 10 

كانون ثاين/2021.

االنباط-عمان

ال�شحية  ف��اي��ن  جم��م��وع��ة  اأط��ل��ق��ت 

ال��رائ��دة  املجموعات  اإح��دى  القاب�شة، 

يف جم����ال ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة و���ش��ن��اع��ة 

الوجه  اأقنعة  ال�شحي،  الورق  منتجات 

 Sport “فاين جارد �شبورت  الواقية 

Fine Guard”املخ�ش�شة 
ل����الرت����داء اأث���ن���اء مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن 

الريا�شية، مع توفري احلماية واالأمان 

والتي  بها  امل���زودة  التقنية  خ��الل  م��ن 

فيها  مبا  والفريو�شات  اجلراثيم  تقتل 

.%99.9 فريو�س كورونا بن�شبة 

الواقية”فاين  الوجه  اأقنعة  وتاأتي 

 SportFine ������ش�����ب�����ورت  ج���������ارد 

يواجه  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   ”Guard
فيه ال��ري��ا���ش��ي��ون امل��ح��رف��ون واأول��ئ��ك 

الريا�شية  التمارين  ميار�شون  الذين 

ب�شكل منتظمعلى اختالف م�شتوياتهم 

وري���ا����ش���ات���ه���م واأن�������ش���ط���ت���ه���م، حت���دي���اً 

اأنف�شهم  ب��ح��م��اي��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا  ك��ب��رياً 

م����ن االإ�����ش����اب����ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 

اأع���ق���اب ان��ت�����ش��ار ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19، 

ممار�شة  اأثناء  االأمثللهم  احلل  لت�شكل 

االأم���ان  مبنتهى  الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن 

دون التاأثري على قدرتهم على التنف�س 

واللعببال م�شقة، خالفاً الأقنعة الوجه 

تتعر�س  التي  N95التقليدية  بتقنية 

والتعرق،  ال��رط��وب��ة  نتيجة  لالنغالق 

وب���ال���ت���ايل ف���ق���دان ال��ف��ع��ال��ي��ة، وج��ع��ل 

يعيق  م��ا  وه��و  �شعبة،  التنف�س  عملية 

الريا�شية. التمارين  ممار�شة 

“فاين  ال�����وج�����ه  اأق����ن����ع����ة  وت���ت���م���ي���ز 

 SportFine ������ش�����ب�����ورت  ج���������ارد 

مزيج من  من  Guard”،بت�شميمها 
الليكرا،  خيوط  مع  الطبيعي  القطن 

طبيعة  بف�شل  للم�شتخدم  ي�شمح  مما 

تاأدية  اأث��ن��اء  بحرية  بالتنف�س  امل��ادت��ني 

دون  ال�����ش��اق��ة  ف��ي��ه��ا  اأي مت���اري���ن مب���ا 

امل�شاومة على احلماية.

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع���ل���ى ه����ذا ال�������ش���اأن، 

ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة 

ف���اي���ن ال�����ش��ح��ي��ة ال��ق��اب�����ش��ة، ج��ي��م�����س 

ف��اي��ن  يف  “نهدف  الف���ريت���ي:  م��اي��ك��ل 

ال��ف��ئ��ات  متكينزبائننامنمختلف  اإىل 

ومنهم  عوائق،  اأية  دون  حياتهم  عي�س 

ال���ري���ا����ش���ي���ني ال����ذي����ن ن���ح���ر����س ع��ل��ى 

لياقتهم  على  احلفاظ  يف  م�شاعدتهم 

ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن م��وا���ش��ل��ة ت��دري��ب��ات��ه��م 

اأق�شى درجات احلماية، وذلك من  مع 

ال�شحية  املنتجات  اأف�شل  خالل توفري 

ال�شخ�شية.” الوقاية  وم�شتلزمات 

“قمنا  ب��ال��ق��ول:  واخ��ت��ت��م الف��ريت��ي 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��خ��ب��ة م��ن ال��ري��ا���ش��ي��ني 

االأومل���ب���ي���ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل يف 

ت�����ش��م��ي��م واخ���ت���ب���ار ق��ن��اع ال���وج���ه ه���ذا، 

وذل�����ك ل�����ش��م��ان ت���ق���دمي اأف�����ش��ل ق��ن��اع 

هذا  وبف�شل  الريا�شيني.  يخدم  واٍق 

التعاون املثمر، اأطلقنا قناع فاين جارد 

SportFine Guard ���ش��ب��ورت 

املعتمد  العامل  يف  الوحيد  يعترب  الذي 

اجلمعية  االأومل��ب��ي��ي��ن��واأط��ب��اء  ق��ب��ل  م��ن 

العاملية.” الطبية 

ق��ن��اع  ت���ق���دم  ف���اي���ن  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 

 Fineشبورت� ج����ارد  “فاين  ال��وج��ه 

للم�شتهلكني   ”Guard Sport
���ش��م��ن ع���ب���وة حت���ت���وي ع���ل���ى ق��ن��اع��ني، 

ل���ت���م���ك���ن���امل�������ش���ت���خ���دمم���ن م����وا�����ش����ل����ة 

ان���ق���ط���اع  دون  ال���ري���ا����ش���ي���ة  مت���اري���ن���ه 

ب�����ش��ب��ب ال��ت��ع��رق. ومي��ت��از ق��ن��اع ال��وج��ه 

ب��اإم��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ع��ام��اً ك��ام��ال، 

دون  مرة   50 اإمكانيةغ�شله  عن  ف�شاًل 

ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة، مما 

مي��ن��ح ال��ري��ا���ش��ي��ي��ن��ال��راح��ة واحل��م��اي��ة، 

ب���االإ����ش���اف���ة ل��ل��ق��ي��م��ة م���ق���اب���ل ال�����ش��ع��ر 

املدفوع.

 عجلون: مطالب بتأهيل وتطوير 
شبكات المياه

إطالق النسخة الـ 14 الرقمية من مسابقة الشركات العربية الناشئة

»زين« الشريك الرقمي لمنتدى MIT لريادة األعمال في العالم العربي

 الجمعة.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

»Fine Guard Sport « مجموعة فاين« تسهل عودة الرياضيين لنشاطهم مع فاين« 

مبادرة»تكريم« من  الرابع  للموسم  الترشح  انطالق  تعلن  أيلة   
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االنباط-وكاالت

ي��ع��ك��ف ع��ل��م��اء يف ه��ون��غ ك��ون��غ ه��ذه 

الأي�������ام ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ل���ق���اح مل��ك��اف��ح��ة 

اآن  ك���ورون���ا والإن���ف���ل���ون���زا يف  ف���رو����س 

ي�صيبان  املر�صني  اأن  خ�صو�صا  واحد، 

ويت�صابهان  اجل�صم  يف  الأع�صاء  نف�س 

الأعرا�س. يف 

وي���������ص����ت����ه����دف ال�����ل�����ق�����اح اجل�����دي�����د 

كوفيد-19 والإنفلونزا معا، وميكن اأن 

الأنف  الر�س يف  تناوله من خالل  يتم 

بالإبر، ويوفر حماية  بدل من احلقن 

من املر�صني يف اآن واحد.

ومن املقرر اأن يدخل اللقاح اجلديد 

ال��ت��ج��ارب يف ه��ون��غ ك��ون��غ يف ن��وف��م��ر 

امل���ق���ب���ل، ول����ن ي���ك���ون ال���ل���ق���اح ب��ح��اج��ة 

ل���ل���ح�������ص���ول ع���ل���ى م����واف����ق����ة اجل���ه���ات 

البدء  اأجل  من  اأ�صهر  لعدة  التنظيمية 

ثبتت جناعته. ما  اإذا  ا�صتخدامه  يف 

وق�����ال ي���وي���ن ك�����ووك ي���ون���غ، رئ��ي�����س 

امل���ع���دي���ة يف ق�����ص��م  ق�������ص���م الأم������را�������س 

كونغ،  هونغ  بجامعة  الدقيقة  الأحياء 

اإن املرحلة  والذي ي�صارك يف الدرا�صة، 

هونغ  يف  �صتبداأ  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الأوىل 

 100 ك���ون���غ، و���ص��ي��ت��م ت�����ص��ج��ي��ل ح����وايل 

لإمتامها. بالغ  �صخ�س 

 واأ�صاف يوين يف ت�صريحات لوكالة 

هي  “فكرتنا  الأم��رك��ي��ة:  ب��ل��وم��ب��رغ 

اأن���ن���ا ن��ري��د احل��م��اي��ة م���ن الإن��ف��ل��ون��زا 

الوقت«. نف�س  وكوفيد-19 يف 

فرو�س  اجلديد  اللقاح  وي�صتخدم 

اإنفلونزا �صعيف ينمو فقط يف جمرى 

للفرو�س  ميكن  ول  ال��ع��ل��وي.  ال��ه��واء 

هند�صته  متت  وقد  التكاثر،  ال�صعيف 

وراث�����ي�����ا ل���ي�������ص���م���ل ب�����روت�����ني ف���رو����س 

كورونا.

ف�صيوؤدي  اجلديد،  اللقاح  جنح  واإذا 

ا���ص��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة ���ص��د ف��رو���س  اإىل 

ج��ه��از  ي���ن���ت���ج  اأن  ي���ج���ب  اإذ  ك�����ورون�����ا، 

لهذا  معادلة  م�صادة  اأج�صاما  املناعة 

الروتني املرتفع، مما مينع الفرو�س 

التكاثر. من  احلقيقي 

وي��ع��م��ل ال��ل��ق��اح اجل���دي���د ع��ل��ى حث 

ج���ه���از امل���ن���اع���ة ع���ل���ى ت���ول���ي���د اأج�������ص���ام 

الإنفلونزا  لفرو�س  ت�صتجيب  م�صادة 

ال���ذي مت ا���ص��ت��خ��دام��ه يف ال��ل��ق��اح. وم��ع 

ذل���ك، ق��د ت��ظ��ل ف��رو���ص��ات الإن��ف��ل��ون��زا 

معدية. الأخرى 

اللقاح  اأن  ظهر  “لقد  يوين:  وق��ال 

احليوانات”.  يف  جيدة  بطريقة  يعمل 

ال��غ�����ص��اء  ل��ق��اح  اأن  “اأعتقد  واأ����ص���اف: 

اإىل  م�����ص��ًرا  رائعة”،  ف��ك��رة  امل��خ��اط��ي 

الغ�صاء  ت�صتهدف  التي  الر�س  لقاحات 

لالأنف. املخاطي 

االنباط- وكاالت

لتدقيق  يتعر�س  توك” ال��ذي  ل�”تيك  ج��دي��دة  �صربة  يف 

الهيئة  ق���ررت  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  �صعبيته  تنامي  م��ع  متزايد 

املنظمة لقطاع الت�صالت يف باك�صتان، اجلمعة، حظر تطبيق 

التوا�صل الجتماعي املثر للجدل.

من  “�صكاوى  ���ص��وء  يف  ج���اء  احل��ظ��ر  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 

قطاعات خمتلفة من املجتمع، من حمتوى ل اأخالقي وخليع 

على تطبيق تبادل ون�صر مقاطع الفيديو«.

واأ�صافت اأنها �صرتاجع قرار احلظر اإذا تبنى التطبيق اآلية 

ُمر�صية للتعامل مع املحتوى غر القانوين.

وحت��ت��ل ب��اك�����ص��ت��ان امل���رك���ز رق���م 12 ع��امل��ي��ا م���ن ح��ي��ث ع��دد 

تنزيالت “تيك توك”، الذي مت حتميله نحو 43 مليون مرة 

يف اأنحاء البالد.

باتباع  “ملتزم  تطبيقها  اإن  توك”،  “تيك  �صركة  وق��ال��ت 

القانون يف الأ�صواق التي يطرح بها. كنا على توا�صل بانتظام 

العمل  يف  وم�صتمرون  الباك�صتانية  الت�����ص��الت  �صلطة  م��ع 

موا�صلة  على  ت�صاعدنا  نتيجة  اإىل  الو�صول  يف  ناأمل  معهم. 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة ملجتمع الإن���رتن���ت احل��ي��وي والإب���داع���ي يف 

البالد«.

دان�س”  “بايت  �صركة  متتلكه  توك” ال��ذي  “تيك  تطبيق 

ومقرها ال�صني، يتمتع ب�صعبية وا�صعة حققها يف فرتة وجيزة، 

مقاطع  ن�صر  على  ال�صبان  امل�صتخدمني  ت�صجيع  خ��الل  م��ن 

اأث��ار خم��اوف عدد من  ال�صريع  انت�صاره  فيديو ق�صرة. لكن 

الدول ب�صاأن الأمن واخل�صو�صية ب�صبب �صالته ببكني.

اأي  ت�صكل  بال�صني  اأن تكون �صالته  م��رارا  التطبيق  ونفى 

خطر اأمني لدول اأخرى.

االنباط-وكاالت

يرتقب ع�صاق اأبل الك�صف عن اأحدث هواتفها الذي 

يحمل ا�صم “اآيفون 12”، ووعدت ت�صريبات كثرة عن 

اإىل  اخلام�س  اجليل  �صبكة  من  م�صبوقة،  غر  مبزايا 

معالج جديد و�صريع.

البع�س  ي�صفه  ال���ذي  اجل��دي��د،  ال��ه��ات��ف  ه���ذا  ل��ك��ن 

الن�صخ  م��ن��ه��ا  ع��ان��ت  م�صكلة  ي�صلح  ل��ن  ب�”اجلبار”، 

املو�صل  ال�صندوق  وه��ي  اآي��ف��ون،  هواتف  من  ال�صابقة 

الطاقة.

م�صكلة  اإن  التقني   »tomsguide موقع«  وق��ال 

الأ�صياء يف  اأ�صواأ  الطاقة هي من بني  �صندوق مو�صل 

اآيفون. هواتف 

�صركات  اأن  �صابق  وق��ت  يف  ذك��رت  ت�صريبات  وك��ان��ت 

يكون خاليا من  اأن  12”، على  “اآيفون  تك�صف  قد  اأبل 

التقليدي. ال�صندوق 

 وتعتقد ال�صركة الأمركية العمالقة من جانبها اأن 

هذه اخلطوة �صتقلل من حجم النفايات الإلكرتونية، 

وكانت بالفعل قد بداأت م�صرة التخلي عن ال�صواحن 

لكن  املا�صي،  ال�صهر   ،6 رق��م  اأب��ل  �صاعة  يف  التقليدية 

كثرا من ع�صاقها قد ل يوافقونها الراأي.

ي�صحن  كابل  ال�صندوق جمرد  البديل عن  و�صيكون 

ال�صحن  م�صكلة  يحل  ل��ن  لكن  �صريع،  ب�صكل  الهاتف 

الرئي�صية.

م�صكلة  م��ن  ت��ع��اين  ال�صابقة  اآي��ف��ون  ه��وات��ف  وك��ان��ت 

كانت  ولو  بالطاقة حتى  �صحنها  املو�صالت عن  توقف 

ب�صكل �صحيح. مو�صوعة 

ب���رو ماك�س   11 اآي���ف���ون  ال��ه��وات��ف:  وم���ن ب��ني ه���ذه 

واآيفون اإك�س اأ�س ماك�س.

اإذا م���ا ���ص��ح��ت  اإن�����ه  الإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع  وي���ق���ول 

امل�صتخدم النتباه جيدا لل�صاحن. الت�صريبات، فعل 

االنباط-واكالت

بعد اأن كان مقررا اأن ترفع ال�صلطات 

الريطانية يف الأول من يناير املا�صي 

ال�������ص���ري���ة ع����ن م���ل���ف ي��ت�����ص��م��ن ����ص���ورا 

م��ذه��ل��ة لأج�����ص��ام ط��ائ��رة غ��رب��ي��ة كانت 

لكن   ،1990 ع��ام  ا�صكتلندا  ف��وق  حتلق 

تاجيال جاء مفاجئا وغريبا.

الريطانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ام��ت 

دون   2072 ع���ام  ح��ت��ى  الأم�����ر  ب��ت��اأج��ي��ل 

ت���ف�������ص���ر، الأم�������ر ال������ذي اأث�������ار خ����راء 

خا�صة  بال�صدمة،  ال��ط��ائ��رة  الأج�����ص��ام 

امللف  عن  الك�صف  يتوقعون  كانوا  اأنهم 

“ال�صن”  ل�صحيفة  وف��ق��ا  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ال�صبت. الريطانية، 

وكان اثنان من املتنزهني قد التقطا 

و�صط  املرتفعة  كلفني  قرية  يف  ال�صور 

ا�صكتلندا.

وقال الثنان يف حينها اإنهما �صاهدا 

مركبة معدنية غريبة ال�صكل، اإذ كانت 

اأن  قبل  دق��ائ��ق،   10 لنحو  املا�صة  ت�صبه 

تغادر �صماء املنطقة ب�صورة عمودية.

طائرات  اأي�صا  �صاهدا  باأنهما  وزعما 

ع�صكرية يف املنطقة.

ال�صلطات  عملت  لح���ق،  وق��ت  ويف    

ال��ري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى ج��م��ع الأدل�����ة ال��ت��ي 

ال�صور  فيها  مب��ا  امل��رك��ب��ة،  تلك  تظهر 

املتنزهون. التقطها  التي  امللونة 

وعمل خراء الأج�صام الطائرة على 

ل��ذل��ك اجل�صم  ت��ق��ري��ب��ي��ة  ر���ص��م ���ص��ورة 

الغريب الذي حلق يف �صماء ا�صكتلندا.

وقال اخلبر، نيك بوب، الذي �صاهم 

اإن���ه على ال��رغ��م من  يف ر���ص��م ال�����ص��ورة 

تف�صر  اإىل  ن�صل  مل  املكثف،  التحقيق 

مقنع ب�صاأن ما حدث يف تلك القرية.

للغاية،  حم��ب��ط  الأم����ر  اأن  واأ����ص���اف 

ل��ك��ون ح���ادث���ة ق��ري��ة ك��ل��ف��ني م���ن اأك���ر 

حوادث الأج�صام الطائرة اإثارة.

ومب��������وج��������ب ق��������اع��������دة ال�����ث�����الث�����ني 

ال��دف��اع  ب��ه��ا وزارة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  ع���ام���ا، 

الريطانية، كان من املفرت�س ان يتم 

الأفراج عن الوثائق يف الأول من يناير 

2020، وهو ما مل يحدث.

 اثنان في واحد.. علماء يطورون لقاحا ضد كورونا واإلنفلونزا

دولة تحظر تيك توك وتحبط 43 مليون مستخدم

 صدمة لعشاق هواتف أبل.. »آيفون 12« لن يحل أسوأ مشكلة

 علماء يتوصلون إلى بريطانيا تمنع نشر أسرار »الماسة الطائرة« لـ50 عاما
 »أعلى سرعة ممكنة للصوت«

 هل تبحث عن النوم سريعا؟.. إليك 10 
طرق مدعومة علميا

االنباط-وكاالت

جن���ح ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون ورو������س يف 

�صرعة  اأع��ل��ى  اع��ت��روه  م��ا  اإىل  التو�صل 

ممكنة لل�صوت، حيث وجدوا اأن موجاته 

الواحدة  الثانية  كيلومرتا يف   36 تقطع 

خالل الهيدروجني الذري ال�صلب.

نحو  تبلغ  حديثا  املكت�صفة  وال�صرعة 

ال�صرعة التي ت�صافر بها املوجات  �صعف 

ال�����ص��وت��ي��ة ع���ر الأمل�����ا������س، اأق������وى م���ادة 

معروفة يف العامل حاليا.

وحتى الآن، مل يكن معروفا ما اإذا كان 

اأق�صى ل�صرعة ال�صوت، �صواء  هناك حد 

من خالل املواد ال�صلبة اأو ال�صوائل.

 وم����ن امل���ع���روف اأن ���ص��رع��ة ال�����ص��وت 

تتحرك  ال����ذي  ال��و���ص��ط  ح�صب  تختلف 

اأكر  ب�صرعة  تنتقل  امل��وج��ات، حيث  فيه 

خالل املواد ال�صلبة مقارنة بال�صوائل اأو 

ال��غ��ازات، وه��ذا ه��و ال�صبب يف اأن��ه ميكن 

القطار يف وق��ت مبكر عر  �صماع �صوت 

الق�صبان ولي�س عر الهواء.

واخ���ت���ر ال��ع��ل��م��اء جم��م��وع��ة ك��ب��رة 

���ص��رع��ة ال�صوت  اأن  امل����واد، ووج����دوا  م��ن 

عر الهيدروجني ال��ذري ال�صلب، الذي 

لغاز  ال�صديد  بالتريد  حت�صره  ميكن 

الهيدروجني، قريبة من احلد الأ�صا�صي 

النظري.

ال����ذي ن�صر يف جملة  ال��ب��ح��ث،  وج����اء 

بني  ت��ع��اون  ب��ع��د  اأدفان�صيز”  “�صاين�س 
“كوين ماري” و”كامريدج”  جامعتي 

عالية  الفيزياء  ومعهد  الريطانيني، 

ال�صغط يف مو�صكو، وفقا ل�صبكة “�صكاي 

نيوز” الريطانية.

ولدرا�صة املوجات ال�صوتية تطبيقات 

اأن ت�صاعد يف  علمية مهمة، حيث ميكن 

ال��زلزل وخ�صائ�س تكوين  فهم طبيعة 

الأر���س، كما اأنها ت�صاعد على ا�صتك�صاف 

اأعمق للف�صاء

االنباط-وكاالت

ي��ع��اين كثر م��ن ال��ن��ا���س م��ن التاأخر 

والتعب  النع�س  رغ���م  والأرق،  ال��ن��وم  يف 

ال�صديدين، الأمر الذي ي�صعهم يف ورطة 

التقلب لفرتة طويلة يف الفرا�س قبل اأن 

يغلبهم النوم.

ل��ك��ن درا�����ص����ات ع����دة اأث���ب���ت���ت ف��اع��ل��ي��ة 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��رق، ال��ت��ي مي��ك��ن ملن 

يف  ت�صهم  اإذ  تطبيقها،  بالنعا�س  ي�صعر 

ت�صريع الغرق يف النوم على نحو مذهل.

مترين التنف�س

ج����رب مت��ري��ن ال��ت��ن��ف�����س امل��و���ص��ى به 

الريطانية.  العامة  ال�صحة  هيئة  من 

ا�صتلق على ال�صرير، وذراعيك بعيًدا عن 

جانبيك، وراحتا الكف اإىل اأعلى. تنف�س 

ب��ع��م��ق ل��ك��ن ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي م���ن خ��الل 

اأنفك، وعد بانتظام من 1 اإىل 5، ثم اأخرج 

الزفر برفق من خالل فمك، وعد اإىل 5 

مرة اأخرى. ا�صتمر ملدة 3-5 دقائق.

تناول اخل�صروات

يف درا���ص��ة اأج��راه��ا باحثون يف جامعة 

طهران للعلوم الطبية، اأدى تناول مكمل 

املغني�صيوم اإىل حت�صني �صرعة النوم لدى 

امل�صابني بالأرق. ومن هنا يو�صى بتناول 

ال�صبانخ  م��ث��ل  ال���ورق���ي���ة،  اخل�������ص���راوات 

لزيادة كمية املغني�صيوم ب�صكل طبيعي، اأو 

خذ مكمال غذائيا.

حاول التخيل

ال�صاطئ،  مثل  م��ري��ح،  م�صهد  تخيل 

ي�����ص��اع��د امل�����ص��اب��ني ب�������الأرق ع��ل��ى ال��ن��وم 

ب�����ص��رع��ة 20 دق��ي��ق��ة ق��ب��ل امل��ع��ت��اد، وذل��ك 

“بحوث  وفق نتائج بحث ُن�صر يف جملة 

ال�صلوك«.

 ا�صبط وقت نومك

ي�صاعد حتديد وقت النوم وال�صتيقاظ 

على تنظيم �صاعة ج�صمك البيولوجية. 

لذا، بالإ�صافة اإىل �صبط منبه ال�صباح، 

ا�صبط �صاعة نومك يف الليل، ول ترتك 

الأمور اإىل ت�صل اإىل حد الإنهاك.

جرب الزيوت العطرية

ه����ذه ل��ي�����ص��ت جم����رد ح��ك��اي��ة ق��دمي��ة 

ل��ل��زوج��ات، ف��رائ��ح��ة ال��الف��ن��در امل��ه��دئ��ة 

ميكن اأن ت�صاعدك حًقا على التخل�س من 

اأكر  النوم  وجتعل  اأك��ر،  ب�صرعة  الأرق 

اإ�صباًعا، وفق درا�صات خمتلفة. جرب ر�س 

رذاذ بع�س الزيوت العطرية املريحة على 

الو�صادة و�صت�صعر بالفرق.

ل تعد الأغنام

وج�����دت درا����ص���ة اأج����راه����ا ب��اح��ث��و من 

ج��ام��ع��ة اأك�����ص��ف��ورد، اأن����ه ع��ن��دم��ا ���ص��درت 

بعد  للقيام  ب���الأرق  للم�صابني  تعليمات 

الأغنام من اأجل النوم، فاإنهم يف الواقع 

ا�صتغرقوا وقتا اأطول. لذلك، تخلى عن 

اأج��ل  م��ن  الأغ��ن��ام  بعد  القدمية  الفكرة 

النوم.

جتنب الكافني

ي�����ص��ت��غ��رق ج�����ص��م��ك 5 ����ص���اع���ات حتى 

يتخل�س من ن�صف كمية الكافيني التي 

ت��ت��ن��اول��ه��ا خ���الل ال���ي���وم، وق���د ي�صتغرق 

التخل�س  يتم  حتى  ذل���ك  �صعف  الأم����ر 

م���ن ال��ك��اف��ي��ني مت���اًم���ا. م���ن ه��ن��ا، ح���اول 

عدم تناول امل�صروبات التي حتتوي على 

الكافيني قبل النوم ب�10 �صاعات.

 حماولة الكتابة

احتفظ مبفكرة وقلم بجوار �صريرك، 

واكتب قبل اأن تخلد للنوم، فالكتابة قد 

ت�صاعدك كثرا يف تبديد الأرق، وهذا ما 

يو�صي به كثر من الأطباء من اأجل نوم 

اأ�صرع.

ل ت�صغط على نف�صك

ك�صفت درا���ص��ة اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون من 

ال��ن��وم يف  اأن حم��اول��ة  ج��ام��ع��ة غال�صكو 

حني اأن ال�صخ�س ل ي�صعر فعال بالنعا�س 

قد تاأتي بنتائج عك�صية. ومن هنا ين�صح 

الأط���ب���اء ب��ع��دم ال�صغط ب��ق��وم م��ن اأج��ل 

النوم.

حافظ على قدميك دافئتني

وجدت درا�صة ن�صرت نتائجها يف جملة 

“نيت�صر” عن وجود عالقة وطيدة بني 
الأقدام الدافئة والنوم. فالأقدام الدافئة 

ال��دم��وي��ة، مما  الأوع��ي��ة  ت�صاعد يف فتح 

يوؤدي اإىل انخفا�س درجة حرارة اجل�صم، 

وهو اأمر مطلوب من اأجل النوم.

االحد  11/ 10 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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العربية-وكاالت

االأمريكية  االنتخابات  موعد  اقتترتاب  مع 

يف وقتتتت الحتتتق متتتن التت�تتستتهتتر املتتقتتبتتل، يتتوا�تتستتل 

االإنفاق  الدميقراطي واجلمهوري  املع�سكران 

الو�سول  اأجتتل  من  مر�سحيهما  على  ال�سخي 

اإىل البيت االأبي�س يف معركة حامية الوطي�س 

كافة  ا�ستخدام  عن  فيها  طتترف  كل  ينفك  ال 

االأ�سلحة املتاحة ملهاجمة غرميه.

 Center اأجتتتتتراه متتركتتز  ويتت�تتستتري متت�تتستتح 

وهتتتو   ،Responsive Politics
متتوؤ�تتستت�تتستتة بتتحتتثتتيتتة ال تتتتتتبتتع اأيتتتتا متتتن احلتتزبتتن 

انتخابات  يف  املتتتتتوقتتع  االإنتتتفتتتاق  حتتجتتم  اأن  اإىل 

وهو  مليار،   10.8 نحو  �سيبلغ  اجلتتاري  العام 

بن  ال�سيا�سي  ال�سباق  يف  اإنفاق  معدل  اأعلى 

احلتتتزبتتتن لتتلتت�تتستتيتتطتترة عتتلتتى التتبتتيتتت االأبتتيتت�تتس 

والتتتكتتتونتتتغتتتر�تتتس، بتتحتت�تتستتب متتتتا ذكتتتترتتتتته �تتستتبتتكتتة 

CNBC االأمريكية.
مطلع  منذ  ال�سباق  يف  االإنفاق  حجم  وبلغ 

املا�سي  �سبتمرب  نهاية  وحتى  اجلتتاري  التتعتتام 

نحو 7.2 مليار دوالر يف وقت ينظر اأن ترتفع 

نتائج  االإعتتان عن  االأرقتتام مبجرد  تلك  فيه 

ينتظر  والتتتتتي  املتتوؤيتتديتتن  متتن  التربعات  جمع 

االإعتتتتتتان عتتنتتهتتا يف وقتتتتت الحتتتتق متتتن التت�تتستتهتتر 

اجلاري.

ويف االنتتتتتختتابتتات التت�تتستتابتتقتتة التتتتتي اأجتتريتتت 

ال�سباق نحو  االإنفاق يف  بلغ حجم   ،2016 عام 

بلغ  فيما  دوالر  متتلتتيتتارات   7 االأبتتيتت�تتس  التتبتتيتتت 

 7.1 نحو   2012 انتتتتتختتابتتات  يف  االإنتتفتتاق  حجم 

االنتخابات  يف  مليار   6.3 ونحو  دوالر  مليار 

فيها  تتتتوج  والتتتتتتتي   2008 بتتالتتعتتام  جتتترت  التتتتتي 

الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما.

وقتتتتالتتتتت �تتستتيتتلتتيتتا كتتترومتتتهتتتولتتتز، التترئتتيتت�تتستتة 

تتتلتتك  “�ستكون  لتتتتلتتتتمتتتتركتتتتز:  التتتتتتتنتتتفتتتيتتتذيتتتة 

يف  التكلفة  حيث  من  االأغلى  هي  االنتخابات 

هناك  الزالتتتت  االأمتتريكتتيتتة  االنتخابات  تتتاريتتخ 

موؤ�سرات على املزيد من االإنفاق خال االأيام 

يجد  ال  التتذي  ال�سوؤال  ولكن  املقبلة،  القليلة 

هذا  �سيكون  هل  االآن  حتى  عليه  اإجتتابتتة  اأحتتد 

هو ال�سياق الطبيعي الأي انتخابات مقبلة؟«.

ويتوقع التقرير اأن يبلغ حجم االإنفاق على 

املقبلة  ال�سيوخ  الكونغر�س وجمل�س  انتخابات 

 %37 5.6 مليار دوالر بزيادة تقدر بنحو  نحو 

بالعام  جرت  التي  االنتخابات  يف  االإنفاق  عن 

التتدميتتقتتراطتتيتتون  فتتيتته  �تتستتعتتى  وقتتتتت  2016 يف 

بعد  ال�سيوخ  جمل�س  على  قب�ستهم  الإحتتكتتام 

انتزاع ال�سيطرة يف انتخابات الكونغر�س التي 

جرت قبل نحو عامن من االآن.

االأكرث اإنفاقاً.. بايدن اأم ترمب؟

ويف الوقت الذي غريت فيه جائحة كورونا 

اأوجه االإنفاق يف ال�سباق الرئا�سي نحو البيت 

يتم  التتتدوالرات  ماين  هناك  فتتاإن  االأبي�س، 

اإنتتفتتاقتتهتتا بتت�تتستتختتاء عتتلتتى االإعتتتتانتتتتات مبتتواقتتع 

التوا�سل االجتماعي والتي تدور يف جمملها 

نحو دعوة الناخبن للتربع اأو الت�سويت عرب 

الربيد.

درا�تتتتتستتتتتة متتنتتفتت�تتستتلتتة �تتتتتستتتتتادرة عتتتتن متتتركتتتز 

 Wesleyan Media Project
تتترمتتب  عتتلتتى  يتتتتتفتتوق  بتتتايتتتدن  اأن  اإىل  اأ�تتتستتتارت 

يف االإعتتتتانتتتتات التتتتتلتتفتتزيتتونتتيتتة وعتتتلتتتى متتواقتتع 

�سبتمرب  مطلع  متتنتتذ  االجتتتتتمتتاعتتي  التتتتتوا�تتستتل 

على  دوالر  مليون   94 نحو  اإنفاق  مع  املا�سي 

حملة  فيه  اأنتتفتتقتتت  وقتتت  يف  التلفاز  اإعتتانتتات 

دوالر  مليون   41 نحو  املا�سي  ال�سهر  ترمب 

التلفزيونية. االإعانات  على 

ويف املتتجتتمتتل ووفتتتقتتتا لتتاإحتت�تتستتائتتيتتات، فتتتاإن 

تتترمتتب يتتتتتفتتوق عتتلتتى بتتتايتتتدن يف حتتجتتم متتتا مت 

اإنتتفتتاقتته عتتلتتى االإعتتتانتتتات مبتتواقتتع التتتتتوا�تتستتل 

بايدن  ولكن  املا�سي،  اأبريل  منذ  االجتماعي 

بتتتتتتداأ يتتتتتتتفتتتوق عتتتلتتتى تتتترمتتتب متتتتن حتتتيتتتث حتتجتتم 

االإنفاق اعتبارا منذ مطلع �سبتمرب، اإذ تظهر 

 32 التتدرا�تتستتة اأن حتتمتتلتتة بتتايتتدن اأنتتفتتقتتت نتتحتتو 

مليون دوالر على االإعانات مبوقع التوا�سل 

بلغ  فيما  “في�سبوك”،  ال�سهري  االجتماعي 

23 مليون  نتتحتتو  تتترمتتب  اإنتتتفتتتاق حتتمتتلتتة  حتتجتتم 

دوالر.

حملة  جمعتها  التتتتتي  االأمتتتوال  حجم  وبتتلتتغ 

�سبتمرب  �تتستتهتتر  يف  التترئتتا�تتستتي  لل�سباق  بتتايتتدن 

املا�سي نحو 466 مليون دوالر، فيما بلغ حجم 

 325 االأموال التي جمعتها حملة ترمب نحو 

اإىل  التقارير  اآختتر  ت�سري  فيما  دوالر،  مليون 

بتتايتتدن منذ  التتتتتربعتتات حلملة  تتت�تتستتارع وتتتترية 

املناظرة الرئا�سية االأخرية.

من اأين ت�أتي الأموال؟

وبتتتعتتتيتتتدا عتتتتن التتتتتتتربعتتتات التتتتتتتي جتتتمتتعتتهتتا 

احلتتمتتات متتن املتتواطتتنتتن، فتتتاإن هتتنتتاك بع�س 

يعلنون �سراحة  الذين  الكبار  االأعمال  رجال 

عتتن دعتتمتتهتتم ملتتر�تتستتح بتتعتتيتتنتته ومتتتن ثتتم تتتتتتواىل 

التتتتتتتتتربعتتتتات التت�تتستتختتيتتة وكتتتتذلتتتتك اجلتتتمتتتاعتتتات 

املرتبطة باحلزب يف عامل املال واالأعمال.

املر�سحن  اأن  اإىل   CRP بيانات  وت�سري 

التتدميتتقتتراطتتيتتن واجلتتمتتاعتتات املتترتتتبتتطتتة بهم 

54% من حجم  ميثلوا يف الوقت احلايل نحو 

اإنفاقه يف �سباق االنتخابات، فيما مثل  ما مت 

نحو  بهم  املرتبطة  واجلماعات  اجلمهوريون 

39% من اإجمايل االإنفاق.

اأمتتتا عتتن املتتر�تتستتحتتن اأنتتفتت�تتستتهتتم، فتتقتتد مثلوا 

بتتته يف  التتتتتتتربع  18% متتتن حتتجتتم متتتا مت  نتتحتتو 

الن�ساء  وا�تتستتلتتت  وقتتت  يف  االنتتتتتختتابتتي  ال�سباق 

التتتظتتتهتتتور بتتتقتتتوة يف متت�تتستتهتتد جتتمتتع التتتتتربعتتات 

 1.7 باالنتخابات االأمريكية مع جمعهن نحو 

مليار دوالر.

وول ستريت تغلق على ارتفاع مع 
استمرار محادثات التحفيز

»يورونكست« تستحوذ على 
بورصة ميالنو بـ 5 مليارات دوالر .. 

»أستون مارتن« تبني قصرًا فخمًا 
في أميركا.. هذه مواصفاته

وا�شنطن - رويرتز

اأغتتتلتتتقتتتت االأ�تتتتستتتتهتتتتم االأمتتتتريكتتتتيتتتتة عتتلتتى 

 500 بتتورز  اآنتتد  �ستاندرد  �سجل  اإذ  ارتتتفتتاع، 

االأ�تتستتبتتوعتتيتتة  مكا�سبهما  اأكتتترب  ونتتا�تتستتداك 

وذلك  يوليو/متوز،  منذ  املئوية  بالن�سبة 

بتت�تتستتاأن متتزيتتد من  التتتتتفتتاوؤل  يف ظتتل تنامي 

املالية. امل�ساعدات 

فمن املتوقع اأن ت�ستمر املحادثات ب�ساأن 

كورونا،  بفريو�س  مرتبطة  حتفيز  حزمة 

النواب  جمل�س  رئي�سة  اإختتفتتاق  رغتتم  حتى 

�ستيفن  اخلتتزانتتة  ووزيتتتر  بيلو�سي  نان�سي 

منوت�سن اليوم يف التو�سل التفاق.

و�تتستتعتتد املتتوؤ�تتستتر داو جتتونتتز التت�تتستتنتتاعتتي 

اإىل   ،%0.57 يتتعتتادل  مبتتا  نتتقتتطتتة،   161.39

�ستاندرد  املوؤ�سر  واأغلق  نقطة،   28568.9

اأو  نقطة،   30.13 مرتفعا   500 بتتورز  اآنتتد 

0.88 %، اإىل 3477.14 نقطة، وزاد املوؤ�سر 

 1.39 اأو  نقطة،   158.96 املجمع  نا�سداك 

%، اإىل 11579.94 نقطة.

�ستاندر  حقق  اأ�سبوعي،  اأ�تتستتا�تتس  وعلى 

نا�سداك  وربح   ،%3.8 زيادة   500 بورز  اآند 

اأ�سبوعين  مك�سبن  اأكتتترب  وهتتمتتا   ،%4.6

يوليو/متوز.  منذ  املئوية  بالن�سبة  لهما 

متتكتت�تتستتب  اأكتتتتترب  وهتتتتو   ،%3.3 داو  وتتتتقتتتدم 

اأغ�سط�س/اآب. اأ�سبوعي منذ 

 االقت�شادية- الريا�ض

“يورونك�ست”  جمتتتمتتتوعتتتة  تتتتو�تتتستتتلتتتت 

اتفاق  اإىل  للبور�سات،  امل�سغلة  االأوروبتتيتتة، 

ميانو  بور�سة  ل�سراء  لندن  بور�سة  متتع 

مقابل  منها  “اإيطاليانا”  املالية  لتتاأوراق 

دوالر”،  متتلتتيتتار   5.09“ يتتتورو  متتلتتيتتار   4.33

وفتتتتق متتتا اأعتتتلتتتنتتتت املتتجتتمتتوعتتتتتان يف بتتيتتانتتن 

منف�سلن.

ويف نهاية متوز )يوليو(، اأفادت بور�سة 

الكبري  الثقل  ذات  ال�سركات  اإحتتدى  لندن، 

تتتتدر�تتتس بيع  اأنتتتهتتتا  التت�تتستتوق االأوروبتتتتتيتتتتتة،  يف 

بتتور�تتستتة متتيتتانتتو متتن اأجتتتل احلتت�تتستتول على 

لا�ستحواذ  بروك�سل  من  االأخ�سر  ال�سوء 

االأمريكية  املالية  البيانات  جمموعة  على 

دوالر،  متتلتتيتتار   27 متتقتتابتتل  “ريفينيتف” 
“الفرن�سية«. بح�سب 

�ستح�سل  التت�تتستتفتتقتتة،  هتتتذه  متتن  وكتتجتتزء 

“يورونك�ست” اأي�سا على املن�سة االإيطالية 
االإلكرتونية  ال�سوق  وهتتي  اإ�س”،  تي  “اإم 
منطقة  يف  التتتتتتدول  لتتتقتتترو�تتتس  االأ�تتستتا�تتستتيتتة 

املفاو�سات  بدخول  لها  ي�سمح  ما  التتيتتورو، 

حول الديون ال�سيادية.

وقتتتتتتتتتتتتال �تتتتستتتتتتتتتيتتتتفتتتتان بتتتتتوجتتتتتنتتتتتا رئتتتتيتتتت�تتتتس 

على  “اال�ستحواذ  بيان،  يف  “يورونك�ست”، 
اإيتتطتتالتتيتتانتتا ميتتثتتل ختتطتتوة حا�سمة  بتتور�تتستتة 

اال�سرتاتيجية”  يتتتورونتتتكتتت�تتتستتتت  ختتتطتتتة  يف 

العمود  “اإن�ساء  يتيح  اأنتته  عتتادا   ،2022 لعام 

الفقري الحتاد اأ�سواق راأ�س املال يف اأوروبا«.

بور�سات  تدير  التي  ال�سركة،  واأعلنت 

ول�سبونة،  واأم�سرتدام،  وبروك�سل،  باري�س، 

ودبتتتتلتتتتن، واأو�تتتتستتتتلتتتتو، التتتتعتتتتام املتتتا�تتتستتتي، اأنتتتهتتتا 

مفتوحة على عمليات اال�ستحواذ.

)�تتتستتتبتتتتتتتمتتترب(،  اأيتتتتتتلتتتتتتول  متتتنتتتتتتت�تتتستتتف  ويف 

ملجموعة  موافقتها  لندن  بور�سة  منحت 

ح�سرية،  مفاو�سات  لبدء  “يورونك�ست” 
“�سيك�س  امل�سغلن  عتترو�تتس  رفتت�تتستتت  فيما 

بور�سه”  و”دويت�سه  ال�سوي�سري  جروب” 

االأملاين.

ويف وقت تركز املجموعة االأوروبية على 

من  لندن  بور�سة  تعتزم  االأ�تتستتهتتم،  اأ�تتستتواق 

لتوطيد  القطاع  هتتذا  عن  االبتعاد  جهتها 

بف�سل  املتتالتتيتتة  التتبتتيتتانتتات  �تتستتوق  يف  موقعها 

التتذي  “ريفينيتف”  متتع  التتدمتتج  متت�تتستتروع 

اأعلن خال �سيف 2019.

و”ريفينيتف”، التي تتخذ يف نيويورك 

عامليا  الرائدة  ال�سركات  اإحتتدى  هي  مقرا، 

يف توفري البيانات للمتخ�س�سن يف �سوؤون 

 40 متتن  اأكتترث  زبائنها  بتتن  وت�سم  التت�تتستتوق، 

األف �سركة يف 190 دولة.

اإذا  ال�سفقة  تنهار  اأن  ميكن  ذلتتك،  ومع 

مل يتتتتتم اإبتترامتتهتتا بتتحتتلتتول 31 اأيتتتتار )متتايتتو( 

.2021

�تتستتركتتتتتا  قتتتالتتتت  “رويرتز”،  وبتتحتت�تتستتب 

يورونك�ست وبور�سة لندن لاأوراق املالية، 

بتتور�تتستتة  �تتستتتتت�تتستترتي  “يورونك�ست”  اإن 

 4.33 مقابل  لندن  بور�سة  من  اإيطاليانا 

ل�سبكة  كبري  تو�سع  يف  نتتقتتدا،  يتتتورو  مليار 

متتنتت�تتستتات التتتتتتتتتتتداول االأوروبتتتتتتيتتتتتتة التتتتتابتتعتتة 

للبور�سات. امل�سغلة  الفرن�سية  لل�سركة 

ودختتتلتتتت بتتتور�تتتستتتة لتتتنتتتدن يف حمتتتادثتتتات 

“يورونك�ست” ال�سهر املا�سي،  ح�سرية مع 

لبور�سة  املالكة  ال�سركة  تخل�ست  اأن  بعد 

بور�سة”  “دويت�سه  مناف�سة  متتن  بتتاريتت�تتس 

اإك�س«. اآي.  “اإ�س.  ومناف�ستها ال�سوي�سرية 

اإيطاليانا  بور�سة  لندن  بور�سة  وتبيع 

�تتستتراء  الإمتتتتتام  تنظيمية  تتتدابتتري  اإطتتتتار  يف 

 27 مقابل  للبيانات  املتتزودة  “رفينيتيف” 
45 يف  مليار دوالر. و”رفينيتيف” مملوكة 

االأم  ال�سركة  رويرتز”،  لت”توم�سون  املائة 

لوكالة رويرتز.

والتتبتتيتتع متت�تتستتروط بتتتاإعتتتان املتتفتتو�تتستتيتتة 

على  فقط  �ستوافق  اأنها  ر�سميا  االأوروبتتيتتة 

كامل  بيع  جرى  اإذا  “رفينيتيف”  �سفقة 

بور�سة اإيطاليانا اأو جزء منها.

التنفيذي  الرئي�س  �سومير  ديفيد  وقال 

جمموعة  بيع  اأن  “نعتقد  لندن،  لبور�سة 

كبرية  بدرجة  �سي�سهم  اإيطاليانا  بور�سة 

االحتاد  لدى  املناف�سة  خماوف  معاجلة  يف 

االأوروبي«.

تبلغ  التتتتتي  “يورونك�ست”،  و�تتستتتتتمتتول 

قيمتها ال�سوقية نحو �سبعة مليارات يورو، 

التت�تتستتفتتقتتة عتترب التتديتتن وزيتتتتادة راأ�تتتتس املتتتال، 

املتوافرة. ال�سيولة  وكذلك 

لندن - العربية

�تتستتمتتمتتت �تتستتركتتة التت�تتستتيتتارات التتربيتتطتتانتتيتتة 

مارتن”  “اأ�ستون  واملتتتتعتتتتروفتتتتة  التتتتفتتتتارهتتتتة 

مدينة  قتترب  ريفية  منطقة  يف  فخما  ق�سراً 

نتتيتتويتتورك يف التتتواليتتتات املتتتتتحتتدة �تتستترعتتان ما 

لزيارته  ال�سحافين  ودفتتع  االأ�تتستتواء  خطف 

وت�سويره والكتابة عنه.

 7.7 واخليايل  الفاره  الق�سر  قيمة  وتبلغ 

وحمامات  بتتاإطتتاالت  ويتمتع  دوالر،  مليون 

العامل،  يف  ممر  اأطتتول  يت�سمن  كما  �سباحة، 

بح�سب ما نقل تقرير م�سور ن�سرته جريدة 

عتتلتتيتته  واطتتتلتتتعتتتت  التتتربيتتتطتتتانتتتيتتتة  “ال�سن” 
“العربية نت«.

التتفتتارهتتة عتتلتتى الق�سر  التت�تتستتركتتة  واأطتتلتتقتتت 

وهتتو   ،)Sylvan Rock( ا�تتستتم  التتفتتختتم 

ماين  ب�سبعة  للبيع  التت�تتستتوق  يف  متتعتترو�تتس 

و700 األف دوالر اأمريكي، وي�سغل هذا العقار 

55 فتتتتدانتتتتاً متتن  التت�تتستتكتتنتتي اخلتتتا�تتتس متت�تتستتاحتتة 

بطول  ممتتتراً  ي�سم  كما  املتت�تتستتجتترة،  االأرا�تتستتي 

األتتفتتي قتتدم، وهتتو املتتمتتر االأطتتتول متتن نتتوعتته يف 

العامل الذي ياأتي داخل عقار �سكني.

ومير املمر عرب التكوينات ال�سخرية مبا 

ت�سميماً  وي�سكل  معمارية،  حتفة  منه  يجعل 

فريداً من نوعه.

وقتتتتتتتال كتتتريتتت�تتتستتتتتتتوفتتتر ديتتتتتريتتتتتج، املتتهتتنتتد�تتس 

 S3( يف  والتتتت�تتتتستتتتريتتتتك  املتتت�تتتستتتجتتتل  املتتتتعتتتتمتتتتاري 

مع  عتتمتتلتتت  والتتتتتتتي   )Architecture
“عند  الت�سييد:  اأعمال  مارتن” يف  “اأ�ستون 
اأواًل  تتحدث  دائًما  االأر�تتس  نتترتك  الت�سميم 

لها«. ون�ستجيب 

احلتتواف  ال�سقف  خط  “يحاكي  واأ�تتستتاف: 

اخلتت�تتستتنتتة لتتلتتحتتافتتة التت�تتستتختتريتتة التتتتتتتي تتت�تتستتل 

اإىل االأر�تتتتتتتس، كتتمتتا لتتتو كتتتتان املتتتنتتتزل قتتتد نتت�تتستتاأ 

وانتتتطتتتلتتتق متتتن املتتتنتتتاظتتتر التتطتتبتتيتتعتتيتتة. وميتتتزج 

الع�سرية  جمالياتنا  بتتن  التتنتتاجت  الت�سميم 

الإنتاج  الريفي  املوقع  و�سياق  خ�سو�سية  مع 

مظهر فريد جتربة فاخرة«.

غتتابتتات  التتتفتتتاره يف منطقة  التتقتت�تتستتر  ويتتقتتع 

55 فتتتدانتتتا وتتتبتتعتتد حتتتوايل  تتتبتتلتتغ متت�تتستتاحتتتتتهتتا 

�تتستتاعتتتتتن فتتقتتط بتتالتت�تتستتيتتارة متتتن متتانتتهتتاتتتن يف 

�سركة  تقوم  عقار  اأول  وهتتو  نتتيتتويتتورك،  قلب 

وت�سييده. بت�سميمه  مارتن”  “اأ�ستون 

االأر�س  من  ممتد  بزجاج  الق�سر  ويتميز 

اإىل ال�سقف باالإ�سافة اإىل �سطح خارجي من 

ت�سميماً  ي�سكل  التتتذي  االأ�تتستتود  االأرز  خ�سب 

جنباً  الرئي�س  اجلناح  حتتول  فتتريتتداً  معمارياً 

اإىل جنب مع �سقف لوح مطوي.

كانت  التتتتتي  امل�سنعة  التت�تتستتركتتة  قتتامتتت  كتتمتتا 

بوند”  “جيم�س  �تتستتيتتارات  بع�س  اأنتجت  قتتد 

بتتو�تتستتع متتتتراآب ملتتعتتر�تتس التت�تتستتيتتارات متتع جناح 

مكتب تنفيذي و�سالة.

�سراكات  تقود  التي  لوفنان،  كاثال  وقالت 

روك  �تتستتيتتلتتفتتان  “ق�سر  مارتن”:  “اأ�ستون 
عتتتتبتتتتارة عتتتتن تتتتتتتتزاوج قتتتتتوي بتتتتن حتت�تتستتا�تتستتيتتات 

باأن�سجة  فاخراً  م�سكناً  يخلق  مما  الت�سميم، 

ا�ستثنائية  واأ�سكال جريئة وخ�سو�سية  دافئة 

يتما�سى متاماً مع روؤية اأ�ستون مارتن«.

املالك  يخترب  اأن  ا  اأي�سً “اأردنا  واأ�سافت: 

للمنزل  االأبتتعتتاد  ثاثي  االإح�سا�س  و�سيوفه 

اإحدى  جتربة  مثل  متاماً  ع�سوية،  بطريقة 

�سياراتنا - ال توجد واجهة واحدة تهيمن«.

“كب�سوالت”  ثاث  الق�سر  يف  يوجد  كما 

ميتتكتتن ا�تتستتتتتختتدامتتهتتا كتتمتتكتتاتتتب اإ�تتتستتتافتتتة اىل 

متتت�تتتستتتاحتتتات لتتتلتتتتتتتدريتتت�تتتس، كتتتمتتتا يتتتوفتتتر جتتنتتاحتتاً 

�سبا وحتتديتتقتتة طعام  متتع غتترف  لتتا�تتستترتختتاء 

منف�سلة.

لندن - العربية

اأ�تتتستتتدرت �تتستتنتتغتتافتتورة قتتتتتراراً فتتتريتتتداً على 

متت�تتستتتتتوى التتعتتامل يتتهتتدف ملتتواجتتهتتة احتتتتتمتتاالت 

انتتختتفتتا�تتس اأعتتتتتتداد التت�تتستتكتتان بتت�تتستتبتتب جتتائتتحتتة 

حيث  عنها،  تنتج  التي  والوفيات  “كورونا” 
قتتررت دفتتع متتكتتافتتاأة مالية ُتتتدفتتع ملتترة واحتتدة 

جائحة  خال  وذلك  االأطفال،  اإجنتتاب  نظري 

لت�سجيع االآباء واالأمهات  “كورونا” وتهدف 
على االإجناب.

وقتتتالتتتت تتتتقتتتاريتتتر غتتربتتيتتة اطتتلتتعتتت عتتلتتيتتهتتا 

للتقليل  يتتهتتدف  التتقتترار  اإن  “العربية.نت” 
تاأجيل  اإىل  املواطنن  يدفع  الذي  القلق  من 

الأنهم  االأطفال  اإجنتتاب  تاأخري  اأو  “االأبوة” 
فقدوا  الأنتتهتتم  اأو  مالية  �سغوط  متتن  يعانون 

وظائفهم خال “كورونا«.

الذي  املبلغ  الك�سف عن تفا�سيل  يتم  ومل 

�ستدفعه احلكومة كمكافاأة لاأب واالأم نظري 

اإجناب االأطفال، اإال اأن هذه املكافاأة تاأتي اإىل 

الكبرية  االأطفال  مكافاآت  من  العديد  جانب 

التي تقدمها احلكومة.

اأدنى معدالت  واحد من  �سنغافورة  ولدى 

هناك  احلكومة  وتكافح  التتعتتامل،  يف  املتتوالتتيتتد 

والتغلب  زيادتها  اأجل  من  طويلة  عقود  منذ 

على هذه امل�سكلة.

وقتتتتتتال تتتتقتتتريتتتر نتتت�تتتستتترتتتته و�تتتستتتائتتتل اإعتتتتتام 

النقي�س  عتتلتتى  “�سنغافورة  اإن  بتتريتتطتتانتتيتتة، 

اإندوني�سيا  مثل  اآ�سيا  يف  جريانها  من  متاماً 

ارتفاع  احتمالية  يواجهون  الذين  والفلبن 

كبري يف حاالت احلمل ب�سبب االإغاق الناجت 

عن فريو�س كورونا«.

ال�سنغافوري  التتتوزراء  رئي�س  نتتائتتب  وقتتال 

فعل  ردود  تتتلتتقتتيتتنتتا  “لقد  كتتيتتت:  �تتستتوي  هتتنتتغ 

ت�سبب  امل�ستجد  كتتورونتتا  فتتريو�تتس  بتتتاأن  تفيد 

خلطط  الطموحن  االآبتتتاء  بع�س  تاأجيل  يف 

االأبوة اخلا�سة بهم«.

التفا�سيل  متتن  املتتزيتتد  اأن  هينج  واأ�تتستتاف 

حتتتتول املتتتبتتتالتتتغ وكتتتيتتتف �تتستتيتتتتتم دفتتتعتتتهتتتا �تتستتيتتتتتم 

االإعان عنها يف وقت الحق.

يف  احلتتايل  االأطفال  مكافاآت  نظام  ويوفر 

ت�سل  املوؤهلن  لاآباء  ا�ستحقاقات  �سنغافورة 

 7330( �تتستتنتتغتتافتتوري  دوالر  اآالف  عتت�تتستترة  اإىل 

اأمريكياً(. دوالراً 

اخل�سوبة  متتعتتدل  المتت�تتس   2018 التتعتتام  ويف 

ثماين  منذ  لتته  م�ستوى  اأدنتتتى  �سنغافورة  يف 

 1.14 مبعدل  حكومية،  لبيانات  وفقاً  �سنوات 

والدة لكل امراأة.

وتتتتواجتتته التتعتتديتتد متتتن التتتتتدول االآ�تتستتيتتويتتة 

معدالت  انخفا�س  يف  تتمثل  مماثلة  م�سكلة 

اأن تزداد �سوءاً خال  اخل�سوبة والتي ميكن 

الفرتة املقبلة، حيث يف وقت �سابق من العام 

املتتوالتتيتتد يف  انتتختتفتت�تتس متتعتتدل   2020 احلتتتتايل 

ت�سكيل  متتنتتذ  لتته  متت�تتستتتتتوى  اأدنتتتتى  اإىل  التت�تتستتن 

عتتامتتاً،   70 قتتبتتل  ال�سعبية  التت�تتستتن  جتتمتتهتتوريتتة 

وذلتتتتتك عتتلتتى التتترغتتتم متتتن تتتختتفتتيتتف �تتستتيتتا�تتستتة 

الطفل الواحد التي تتبناها الباد.

لكن امل�سكلة يف دول اأخرى مناق�سة متاماً 

ملا هو عليه احلال يف �سنغافورة، ففي الفلبن 

متتن املتتتتتوقتتع اأن تتترتتتفتتع حتتتاالت احلتتمتتل غري 

لت�سل  تقريباً  الن�سف  مبقدار  فيه  املرغوب 

اإىل 2.6 مليون اإذا ا�ستمر االإغاق الناجت عن 

بح�سب  وذلتتك  التتعتتام،  نهاية  “كورونا” حتى 
تقديرات �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان.

لمواجهة »كورونا«.. هذه الدولة تدفع مكافأة لمن 
ُينجب أطفااًل

نيويورك - رويرتز

 %1 متتن  بتتاأكتترث  النفط  اأ�تتستتعتتار  تراجعت 

يف  النفط  لعمال  اإ�تتستتراب  انتهى  اأن  بعد 

التتترويتتتج، وهتتتو متتتا �تتستتريفتتع اإنتتتتتتتاج اخلتتتام 

رغم اأن االإع�سار دلتا اأجرب �سركات طاقة 

اأمريكية على خف�س االإنتاج.

وانتتختتفتت�تتستتت عتتتقتتتود بتتترنتتتت االآجتتتلتتتة 49 

ت�سويتها  لتجري   ،%1.1 يعادل  مبا  �سنتا، 

نزل  حن  يف  للربميل،  دوالر   42.85 عند 

 59 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  خام غرب 

�سنتا، اأو 1.4%، اإىل 40.60 دوالر.

ورغتتتم نتتتزول االأ�تتستتعتتار امتت�تتس، ربتتتح كا 

9%، هتتذا  التتقتتيتتا�تتستتيتتن حتتتتتوايل  اخلتتتامتتتن 

االأوىل يف ثاثة  التتزيتتادة  االأ�تتستتبتتوع، وهتتي 

اأ�سابيع واأكرب ارتفاع اأ�سبوعي لربنت منذ 

يونيو/حزيران.

كانت العقود االآجلة للنفط قد �سعدت 

خلفية  على  االأ�تتستتبتتوع  هتتذا  �سابق  وقتتت  يف 

ب�سبب  اخلام  اإنتاج  انخفا�س  من  خماوف 

االإ�سراب يف الرويج واالإع�سار املتجه اإىل 

�ساحل اخلليج االأمريكي.

اأبتتترمتتتت �تتستتركتتات التتنتتفتتط التترويتتجتتيتتة 

اتفاقا ب�ساأن االأجور مع م�سوؤويل النقابات 

ا�ستمر  اإ�سرابا  ينهي  مما  اليوم،  العمالية 

عتت�تتستترة اأيتتتتتام كتتتتان يتتتهتتتدد بتتتتتقتتلتتيتت�تتس اإنتتتتتتتاج 

والتتغتتاز مبتتا يقرب من  النفط  التتبتتاد متتن 

25 %، االأ�سبوع املقبل.

�سكوك  اأيتت�تتستتا  االأ�تتستتعتتار  على  و�سغطت 

اأبتتتداهتتتا جتتمتتهتتوريتتون يف جمتتلتت�تتس التت�تتستتيتتوخ 

االأمتتتريكتتتي حتتتول اإمتتكتتانتتيتتة التتتتتو�تتستتل اإىل 

اقتتتتت�تتستتادي مرتبط  بتت�تتستتاأن حتتتفتتيتتز  اتتتفتتاق 

الثالث  انتتتتتختتابتتات  قبل  كتتورونتتا  بتتفتتريو�تتس 

الثاين. من نوفمرب/ت�سرين 

يف غتت�تتستتون ذلتتتك، وجتتته االإعتت�تتستتار دلتا 

يف  للطاقة  البحري  لاإنتاج  �سربة  اأكتترب 

 15 منذ  املتحدة  بالواليات  املك�سيك  خليج 

عاما، اإذ عطل اأغلب اإنتاج النفط باملنطقة 

اإنتاج الغاز الطبيعي. ونحو ثلثي 

وعتتتلتتتى �تتستتعتتيتتد التتتتتتتوقتتتعتتتات، قتتتتال جتتيتته.

بتتتي متتتورجتتتان اإنتتتته متتتن املتتترجتتتح اأن يتتدفتتع 

النفط  على  العاملي  الطلب  اآفتتتاق  تتتدهتتور 

االإ�سابة  حتتاالت  يف  حمتملة  زيتتادة  ب�سبب 

التت�تتستتتتتاء منظمة  هتتتذا  كتتتورونتتتا  بتتفتتريو�تتس 

)اأوبتتتك( نحو  للبرتول  املتت�تتستتدرة  التتبتتلتتدان 

لتخفي�سات  مزمع  تخفيف  عن  الرتاجع 

اإنتاج النفط يف 2021 مع عر�س ال�سعودية 

ح�ستها  دون  اأكتتتترب  بتتتتتختتفتتيتت�تتستتات  التتقتتيتتام 

لاإنتاج. احلالية 

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية 9%.. وبرنت قرب 43 دوالرا

االنتخابات األميركية األغلى في التاريخ.. وهذه كلفتها
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»النقد الدولي« : إفريقيا بحاجة 
إلى 1.2 ترليون دوالر لمكافحة

 وباء كوفيد-19

استئناف عقود التوسط 
في استقدام العمالة المنزلية 

اإللكترونية بالسعودية

التضخم في مصر يواصله تراجعه
 لـ 3.8% خالل سبتمبر

االقت�صادية-الريا�ض

 ���ص��رح��ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل�����ص��ن��دوق 

جورجييفا  كري�ستالينا  ال����دويل  ال��ن��ق��د 

متويل  اإىل  بحاجة  الإفريقية  ال��دول  اإن 

 2023 ح��ت��ى  دولر  ت��رل��ي��ون   1,2 ب��ق��ي��م��ة 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن وب��اء  الأزم����ة  للتغلب ع��ل��ى 

كوفيد-19، موؤكدا اأن النق�ص يف التمويل 

ما  بح�سب  دولر،  مليار   345 حاليا  يبلغ 

“الفرن�صية«. ن�صرت 

افرتا�سي  لقاء  يف  جورجييفا  وق��ال��ت 

اإفريقيا” اإن  اأجل  من  “للتعبئة  خ�س�ص 

التمويل  يف  فجوة  حاليا  تواجه  املنطقة 

لأن التزامات املقر�سني الر�سميني ب�سكل 

ثنائي واملوؤ�س�سات الدولية تغطي اأقل من 

تزال  ل  بينما  املتوقعة  الحتياجات  رب��ع 

روؤو�ص الأموال اخلا�سة حمدودة.

الدولية  املالية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  وك��ان��ت 

مليار  ب44  ال��ت��م��وي��ل  يف  ال��ن��ق�����ص  ق���درت 

دولر ل�سنة 2020 وحدها.

وت���اب���ع���ت ج��ورج��ي��ي��ف��ا اأن�����ه ل ب���د م��ن 

املزيد  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دول  ك��ل  حت�سد  اأن 

مل�������س���اع���دة اإف���ري���ق���ي���ا ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

الأزمة.

واأ�سافت اأن الوباء ل ميكن اأن يتوقف 

اإذا مل تتم ال�سيطرة عليه يف مناطق مثل 

اإفريقيا.

اأكرث  وذكر �سندوق النقد الدويل باأن 

�سجلت  وفاة  األف  و23  اإ�سابة  مليون  من 

يف القارة.

الريا�ض - وا�ض

اأ������س�����در وزي�������ر امل����������وارد ال��ب�����س��ري��ة 

وال���ت���ن���م���ي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة ال�������س���ع���ودي 

الراجحي،  �سليمان  بن  اأحمد  املهند�ص 

بعقود  العمل  با�ستئناف  يق�سي  ق��راًرا 

املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  يف  التو�سط 

 /  10  /  7 م���ن  اب����ت����داًء  الإل���ك���رتون���ي���ة 

2020م.

اأن ت��ك��ون م��دة  ون�����ص ال���ق���رار ع��ل��ى 

120 يوًما. ال�ستقدام للعقود اجلديدة 

ويف حال تاأخر املرخ�ص عن ا�ستقدام 

يوماً،   120 م��دة  خ��ال  املنزيل  العامل 

 30 مل���دة  ال��ع��ق��د  مت��دي��د  تلقائيا  �سيتم 

ي����وم����اً اإ����س���اف���ي���ة، م����ع ف���ر����ص غ���رام���ة 

 %15 بن�سبة  ل��ه  امل��رخ�����ص  ع��ل��ى  ت��اأخ��ر 

��ا ع���ن ع��دم  م���ن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��د ت��ع��وي�����سً

خال  املنزيل  العامل  بو�سول  التزامه 

 120 املدة املحددة لا�ستقدام املقدرة ب� 

يوماً، وذلك يف حال اإلغاء العقد.

ويف حال عدم و�سول العامل املنزيل 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء م���دة ال��ت��م��دي��د امل���ح���ددة ب� 

ويلتزم  لغ��ًي��ا،  العقد  يعد  ي��وم��اً،   150

اإىل  ال��ع��ق��د  ب���اإع���ادة قيمة  ل��ه  امل��رخ�����ص 

 %20 بن�سبة  تاأخر  غرامة  مع  العميل 

من قيمة العقد.

القاهرة -العربية

العامة  للتعبئة  املركزي  اأعلن اجلهاز 

اأ�سعار  ت�سخم  اأن  م�سر،  يف  والإح�����س��اء 

امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ب����امل����دن امل�������س���ري���ة وا����س���ل 

خال   %3.8 م�ستوى  لي�سجل  الرتاجع 

املا�سي. �سبتمرب  �سهر 

وا����س���ت���ع���ر����س���ت وزي��������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة يف احل��ك��وم��ة 

امل�������س���ري���ة، ال���دك���ت���ورة ه���ال���ة ال�����س��ع��ي��د، 

خال  امل�سري  القت�ساد  اأداء  موؤ�سرات 

30 يونيو املا�صي,  العام املايل املنتهي يف 

وم����دى ال��ت��اأث��ر ب���اأزم���ة ك���ورون���ا خ��ا���س��ة 

يف ���س��وء ال����ق����رارات ال���س��ت��ب��اق��ي��ة ال��ت��ي 

امل�سرية. اتخذتها احلكومة 

القت�ساد  اأداء  م��ع��دل  اأن  واأو���س��ح��ت 

 2020  /  2019 امل�����ايل  ال���ع���ام  امل�������س���ري 

وحتى   2019 يوليو  من  الفرتة  وخ��ال 

اأزم����ة  ح�����دوث  ق��ب��ل  اأي   2020 ف���رباي���ر 

ووفًقا  جيد  مبعدل  ي�سر  ك��ان  ك��ورون��ا، 

ل��ل��ت��وق��ع��ات ال���ت���ي حت��ق��ق م���ع���دل ال��ن��م��و 

امل�ستهدف يف 2019 / 2020 نحو %5.8.

اأن���ه  اإىل  اأ�����س����ارت  امل�����س��ري��ة  ال����وزي����رة 

ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحية  الأزم����ة  ظ��ه��ور  ق��ب��ل 

وك���ث���م���ار ل���اإ����س���اح���ات الق���ت�������س���ادي���ة 

ال�سنوات  الدولة يف  التي نفذتها  اجلادة 

���ا م�����ع ال��ت��ط��ب��ي��ق  الأخ����������رة خ�������س���و����سً

ال��ن��اج��ح ل��ل��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��اإ���س��اح 

ب��ل��غ معدل  الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي، 

يف   %5.6 ح�����وايل  الق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���و 

 /  2019 امل��ايل  العام  من  الأول  الن�سف 

2020، ونحو 5% خال الربع الثالث من 

ومبتو�سط   ،2020  /  2019 امل���ايل  ال��ع��ام 

من  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  يف   %5.4 منو 

العام احلايل.

ل���ك���ن يف ����س���وء الأزم��������ة ف���ق���د ظ��ه��ر 

ت��اأث��ره��ا وا���س��ًح��ا خ���ال ال��رب��ع ال��راب��ع 

امل�سري  القت�ساد  �سهد  حيث  العام  من 

ع��دد من  انكما�ًسا يف  ال��رب��ع  ه��ذا  خ��ال 

القطاعات القت�سادية من اأهمها قطاع 

واخلدمات،  ال�سناعة  وقطاع  ال�سياحة 

مما دفع يف اجتاه انخفا�ص معدل النمو 

تقدر  و   ،2020  2019 امل��ايل  العام  خ��ال 

اخل�����س��ارة يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 

206 م��ل��ي��ار  ب��ن��ح��و  امل�����ايل  ال���ع���ام  خ����ال 

جنيه.

دبي -العربية

وا�����س����ل����ت �����س����ن����ادي����ق امل�����وؤ������س�����رات 

من  حيازتها  زي��ادة  للذهب  املتداولة 

لل�سهر  �سبتمرب  يف  الأ���س��ف��ر  امل��ع��دن 

موجة  اأط��ول  يف  التوايل  على  التا�سع 

�سرائية  ا���س��ت��ث��م��ارات  ���س��ايف  لت�سجل 

2008 و2016,  والتي حدثت بالعامني 

ب���ح�������س���ب ب����ي����ان����ات جم���ل�������ص ال���ذه���ب 

العاملي.

واأظهرت مذكرة بحثية �سادرة عن 

العربية.نت،  عليها  اطلعت  املجل�ص، 

حيازتها  رفعت  املوؤ�سرات  �سناديق  اأن 

اأو  68.1 ط��ن  ب��ن��ح��و  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 

رغم  دولر  مليار   4.6 نحو  قيمته  ما 

لأ�سواأ  الأ�سفر  املعدن  اأ�سعار  ت�سجيل 

ن��وف��م��رب من  م��ن��ذ  ل��ه��ا  ���س��ه��ري  اأداء 

العام 2016.

ورف��������ع��������ت ال�������������س������ن������ادي������ق ح���ج���م 

مطلع  منذ  ال��ذه��ب  م��ن  م�سرتياتها 

اأو ما  1000 ط��ن  اأك��رث م��ن  ال��ع��ام اإىل 

ل��رت��ف��ع  دولر  م��ل��ي��ار   55.7 ي�����وازي 

من  ال�سناديق  تلك  حيازات  اإجمايل 

الذهب اإىل م�ستوى قيا�سي جديد بلغ 

نحو 3880 طن ولتبلغ حجم الأ�سول 

امل����دارة ب��وا���س��ط��ة ت��ل��ك ال�����س��ن��ادي��ق ما 

قيمته نحو 235 مليار دولر.

وج����غ����راف����ي����ا، ����س���ج���ل���ت ����س���ن���ادي���ق 

امل���وؤ����س���رات امل���ت���داول���ة ل��ل��ذه��ب ���س��ايف 

ي��وازي  م��ا  اأو  ط��ن   34.6 بنحو  ���س��راء 

���س��ج��ل��ت  ف���ي���م���ا  دولر،  م���ل���ي���ار   2.2

عمليات  ���س��ايف  الأوروب��ي��ة  ال�سناديق 

قيمته  تبلغ  م��ا  ط��ن��ا   26 بنحو  ���س��راء 

نحو 1.9 مليار دولر ويعادل نحو %2 

بوا�سطة  املدارة  الأ�سول  اإجمايل  من 

ال�سناديق. تلك 

����س���ن���ادي���ق  ����س���ج���ل���ت  اآ������س�����ي�����ا،  ويف 

بنحو  �سراء  �سايف  املتداولة  املوؤ�سرات 

 432 نحو  قيمته  تبلغ  ما  اأو  طن   6.8

من   %5.9 نحو  وي��ع��ادل  دولر  مليون 

اإجمايل الأ�سول املدارة بوا�سطة تلك 

ال�سناديق.

ومن�����ا اإج����م����ايل اأ�����س����ول ���س��ن��ادي��ق 

امل���وؤ����س���رات امل���ت���داول���ة ل��ل��ذه��ب خ��ال 

ال���ع���ام  م����ن  الأوىل  اأ����س���ه���ر  ال��ت�����س��ع��ة 

عمليات  ورف��ع��ت   %67 بنحو  اجل���اري 

امل��ع��دن لأع��ل��ى م�ستوى  ���س��رائ��ه��ا م��ن 

ع��ل��ى الإط�������اق م���ق���ارن���ة م���ع ال��رق��م 

ت�سجيله  مت  وال��ذي  ال�سابق  القيا�سي 

ح��ج��م  ب���ل���غ  ح���ي���ن���م���ا   2009 ب����ال����ع����ام 

649 طنا. م�سرتيات تلك ال�سناديق 

يف  العاملي  الذهب  جمل�ص  ويتوقع 

ال��زخ��م يف الطلب  ا���س��ت��م��رار  ت��ق��ري��ره 

على الذهب خال الفرتة املقبلة.

وقال التقرير: “هناك عوامل عدة 

خ��ال  ال��ذه��ب  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  �ستدعم 

الأ�سول  اأن  بينها  املقبلة، من  الفرتة 

الآم���ن���ة الأخ�����رى ع��ل��ى غ���رار ���س��ن��دات 

اخل���زان���ة الأم��رك��ي��ة ت��ق��دم م��ع��دلت 

ف���ائ���دة م��ن��خ��ف�����س��ة ل��ل��غ��اي��ة وحت�����س��ن 

م���ن ت��ك��ل��ف��ة ح���ي���ازة ال���ذه���ب ك��ب��دي��ل 

ا�ستثماري«.

“املعدلت  ال�����ت�����ق�����ري�����ر  وت�������اب�������ع 

امل��ن��خ��ف�����س��ة م���ن ال���ف���ائ���دة ل���ه���ا اآث����ار 

وتقدم  ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  على  اإي��ج��اب��ي��ة 

انك�سافه  ل��زي��ادة  للم�ستثمر  ف��ر���س��ة 

ع��ل��ى ال���ذه���ب وال������ذي ي��ح��ل يف ت��ل��ك 

ب��ي��ئ��ة  ال���������س����ن����دات يف  احل�����ال�����ة حم�����ل 

الفائدة«. لأ�سعار  منخف�سة 

ويف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، 

ن�����س��ح ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��وي�����س��ري 

ال��ع��امل  ح����ول  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن   UBS

مع  التوقيت  ذل��ك  يف  ال��ذه��ب  ب�سراء 

التقلبات  توقعات مبوجة جديدة من 

ع��دم  ح��ال��ة  ع��ل��ى خلفية  الأ����س���واق  يف 

العاملية  الأ���س��واق  تنتاب  التي  اليقني 

ب��ف��ع��ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ب���الإ����س���اف���ة 

م�سهد  تكتنف  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اب��ي��ة  اإىل 

الأمركية. النتخابات 

وي���ت���وق���ع ال��ب��ن��ك ال�����س��وي�����س��ري اأن 

 2000 مل�ستويات  الذهب  اأ�سعار  ترتفع 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ي��ل  ل���اأوق���ي���ة  دولر 

موجة  با�ستمرار  توقعات  مع  اجلاري 

ال�سعود خال العام املقبل.

هؤالء اشتروا 1000 طن من الذهب منذ مطلع 2020

لندن - العربية

من  الأم��رك��ي��ة  “اآبل”  ���س��رك��ة  متكنت 

عمليات  ك�سف  باجتاه  مرة  لأول  التحرك 

ال��ت��ج�����س�����ص ال���ت���ي ت��ت��م ع��ل��ى م�����س��ت��خ��دم��ي 

مب��ق��دور  ب���ات  ح��ي��ث  “اآيفون”،  ه��وات��ف��ه��ا 

�سحية  ك���ان���وا  اإن  م��ع��رف��ة  امل�����س��ت��خ��دم��ني 

هناك  ك��ان  اإذا  وم��ا  ل،  اأم  جت�س�ص  لعملية 

ملا  وال�ستماع  عليهم  بالتن�ست  يقوم  م��ن 

ي��ق��ول��ون��ه وت�����س��ج��ي��ل م���ا ي��ج��ري ب��وا���س��ط��ة 

هواتف كامراتهم اأم ل.

وت�������س���ود ح���ال���ة م���ن ال���ذع���ر يف ال��ع��امل 

امل�سبوهة  القر�سنة  تطبيقات  من  باأكمله 

بتنزيلها  امل�ستخدمني  بع�ص  يتورط  التي 

ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م ال��ن��ق��ال��ة، وم���ن ث��م جتعل 

وتن�ست  جت�س�ص  لعمليات  �سحايا  منهم 

هواتفهم  يف  الكامرات  ت�سغيل  اإىل  ت�سل 

من اأجل م�ساهدة و�سماع ما يقومون به.

“ال�سن”  وك�سف تقرير ن�سرته جريدة 

الربيطانية، واطلعت عليه “العربية نت” 

“اأبل”  ���س��رك��ة  ط��رح��ت��ه  حت��دي��ث  اآخ����ر  اأن 

“نقطة  اإ�سافة  فيه  “اآيفون” مت  لهواتف 

مت  كلما  امل�ستخدم  تنبه  ج��دي��دة  حتذير” 

اأو الكامرا. تن�سيط امليكروفون 

اأنه  يعني  “هذا  ف��اإن  التقرير  وبح�سب 

خل�سة  بت�سجيلك  يقوم  تطبيق  اأي  كان  اإذا 

م�����س��راً  الفور”،  ع���ل���ى  ذل����ك  ف�����س��ت��ع��رف 

الآي��ف��ون  م��ن حت��دي��ث  ج��زء  “هذا  اأن  اإىل 

من  اجل��دي��دة  الن�سخة  يف  حيث  اجل��دي��د، 

ا�سم  حتمل  والتي  اجلديد  الت�سغيل  نظام 

يف  خ�����س��راء  ن��ق��ط��ة  �ستظهر   )14  iOS(

عند  ال�سا�سة  م��ن  العليا  اليمنى  ال��زاوي��ة 

تن�سيط  مت  اإذا  اأم���ا  ال��ك��ام��رات،  تن�سيط 

امليكروفون ف�سوف يكون اللون برتقاليا«.

ومن خال التمرير ال�سريع اإىل مركز 

روؤي��ة  م��ن  �ستتمكن  ب��ك،  اخل��ا���ص  التحكم 

ي�ستخدم  ال���ذي  التطبيق  ح��ول  تفا�سيل 

امليكروفون، بح�سب ما توفر من معلومات 

عن نظام الت�سغيل املحدث.

“يف  اأن��ه  تقريرها  “ال�سن” يف  وت��وؤك��د 

على  فيجب  م��ا،  �سيء  بوجود  ال�سك  ح��ال 

التطبيق يف  اأذونات  التحقق من  امل�ستخدم 

رف�ص  امل�ستخدم  باإمكان  حيث  الإع��دادات، 

امليكروفون  اإىل  معينة  تطبيقات  و���س��ول 

تطبيق  اأي  ح��ذف  ميكن  كما  الكامرا،  اأو 

ي�سك فيه امل�ستخدم اأو ي�سبب له القلق«.

اأب������ل الأم����رك����ي����ة اإن  وق����ال����ت ����س���رك���ة 

حقوق  من  اأ�سا�سي  حق  هي  “اخل�سو�سية 
الإن�سان وهي جوهر كل ما نقوم به«.

ن��ظ��ام  م���ع  ال�����س��ب��ب  “لهذا  واأ����س���اف���ت: 

امل�ستخدم  منح  يتم   )14  iOS( الت�سغيل 

يقوم  التي  البيانات  التحكم يف  من  مزيداً 

ح��ول  ال�سفافية  م��ن  وامل��زي��د  مب�ساركتها 

ا�ستخدامها«. كيفية 

اجل����زء  يف  م���وؤ����س���ر  “يظهر  وت���اب���ع���ت: 

ال��ع��ل��وي م���ن ���س��ا���س��ت��ك ع��ن��دم��ا ي�����س��ت��خ��دم 

ويف  ال��ك��ام��را.  اأو  امل��ي��ك��روف��ون  م��ا  تطبيق 

كان  اإذا  ما  معرفة  ميكنك  التحكم،  مركز 

اأحد التطبيقات قد ا�ستخدمهما موؤخراً«.

التغير  ه��ذا  اإن  “اأبل”  �سركة  وت��ق��ول 

ل��ي�����ص ال��وح��ي��د ع��ل��ى اخل�����س��و���س��ي��ة وال���ذي 

14(، حيث   iOS( متت اإ�سافته اىل نظام

امل���ث���ال مي��ك��ن الآن م�����س��ارك��ة  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 

ب��دًل  التطبيقات  اأح��د  م��ع  تقريبي  موقع 

اخلا�سة  الدقيقة  التفا�سيل  م�ساركة  من 

ب���ك، وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن ال��ت��ط��ب��ي��ق مي��ك��ن اأن 

�سبيل  على   - القريبة  املتاجر  لك  يعر�ص 

املثال- دون معرفة املكان الذي تعي�ص فيه 

بال�سبط.

م�ستخدمي  اأو�ساط  يف  املخاوف  وت�سود 

ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل 

ل��دى  ك����ان  اإذا  ح���ي���ال اخل�����س��و���س��ي��ة وم����ا 

ب��ع�����ص ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ����س���اح���ي���ة ت�����س��غ��ي��ل 

على  الط���اع  اأو  امليكروفون  اأو  الكامرا 

حم��ت��وي��ات ال���ه���ات���ف، ف��ي��م��ا ي��زع��م ال��ك��ث��ر 

“في�سبوك”  تطبيق  اأن  امل�ستخدمني  من 

كانوا  مبا  �سلة  على  اإعانات  يعر�ص  كان 

ي��ت��ح��دث��ون ب���ه ب�����س��وت م��رت��ف��ع، م���ا يثر 

وا�سعة حول اخل�سو�سية. �سكوكاً 

دبي - العربية

الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  قال 

ال�سيف،  ف��ه��د  ال�����س��ع��ودي��ة  يف  ال��دي��ن  لإدارة 

املقّومة  ال�سعودية  الإ���س��دارات  ت�سنيف  اإن 

ال��ت��ي   )Aaa.sa( درج�����ة  ع��ن��د  ب���ال���ري���ال 

ال��درج��ة  م��ن  الت�سنيف  درج����ات  اأع��ل��ى  ت��ع��د 

ال��دي��ن  اأ����س���واق  ع��م��ق  يعك�ص  ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 

من  اخل��ايل  العائد  منحنى  بتوفر  املحلية 

املخاطر.

ك����ان����ت وك�����ال�����ة ال���ت�������س���ن���ي���ف الئ���ت���م���اين 

الت�سنيف  اجل��م��ع��ة  اأع��ل��ن��ت  ق��د  “موديز” 
الئ���ت���م���اين لإ�������س������دارات ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة 

املالية،  ب���وزارة  ممثلة  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية 

املقيا�ص  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي  ب��ال��ري��ال  امل��ق��ّوم��ة 

.)Aaa.sa( املحلي عند درجة

كما توؤكد، بح�سب ال�سيف، يف الوقت ذاته 

اجل����دارة الئ��ت��م��ان��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��اإ���س��دارات 

املحلية مع تنامي اإقبال امل�ستثمرين و�سركات 

القطاع اخلا�ص داخل اململكة عليها بو�سفها 

ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً  اآم��ن��اً،  ا�ستثماراً 

العامل  ي�سهدها  ال��ت��ي  والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 

)كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  ب�سبب  حالياً 

التمويل  موؤ�س�سات  من  بكثر  دفعت  والتي 

ات��خ��اذ  اإىل  ال��ت��ن��م��وي  ال��ط��اب��ع  ال��دول��ي��ة ذات 

لأن�سطتها. مقراً  ال�سعودية 

الئتماين  الت�سنيف  اأن  ال�سيف  واأو���س��ح 

ا�سرت�سادياً  لاإ�سدارات املحلية يعد مرجعاً 

العام  القطاعني  من  املحتملني  للم�سدرين 

ال�سفافية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مم��ا  واخل��ا���ص، 

داخ�����ل اأ�����س����واق ال���دي���ن امل��ح��ل��ي��ة، وي�����س��اه��م 

حتقيق  يف  امل��ح��ل��ي  امل��ق��ي��ا���ص  ع��ل��ى  الت�سنيف 

اأه�����داف ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع امل����ايل يف 

ت��ع��م��ي��ق ال�������س���وق وت���ط���وي���ر اأ�����س����واق ال��دي��ن 

املحلية.

اجلديد  الت�سنيف  اأن  اإىل  ال�سيف  ولفت 

يعك�ص  “موديز” العاملية  وكالة  ال�سادر عن 

وان��ط��اق��ا م��ن جهود  امل��ال��ي��ة  اأه����داف وزارة 

ت��ن��وي��ع  يف  ال���دي���ن  لإدارة  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز 

املحلية  ال�سوقني  يف  الدين  اأدوات  اإ�سدارات 

وال��دول��ي��ة واإث���ب���ات ق���وة وم��ت��ان��ة الق��ت�����س��اد 

ال�������س���ع���ودي ع����رب ال���ت���غ���ط���ي���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

لاإ�سدارات.

ال��ت�����س��ن��ي��ف  ي����دع����م  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 

الئ���ت���م���اين ع���ل���ى امل���ق���ي���ا����ص امل���ح���ل���ي اق���ب���ال 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���دول���ي���ني لأ�����س����واق ال���دي���ن 

املحلية.

الئ��ت��م��اين  الت�سنيف  ت��ق��اري��ر  اأن  ي��ذك��ر 

اآراء  ه��ي  املحلي  املقيا�ص  على  ل��اإ���س��دارات 

من  للم�سدرين  الئتمانية  اجل���دارة  ح��ول 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ص، والل��ت��زام��ات 

داخل  الآخ��ري��ن  بامل�سدرين  املتعلقة  املالية 

بلٍد ما.

وي������ت������ن������اول ال����ت���������س����ن����ي����ف الئ�����ت�����م�����اين 

داخل  الن�سبية  املخاطر  املحلية  لاإ�سدارات 

ب��ل��د م���ا )ن�����س��ب��ة اإىل ت�����س��ن��ي��ف الإ�����س����دارات 

احل����ك����وم����ي����ة(، ف���ي���م���ا ي�����س��ت��ن��د ال��ت�����س��ن��ي��ف 

اإج��راء  اإىل  الدولية  لاإ�سدارات  الئتماين 

املقارنة بني الدول.

كانت وكالة “موديز” قد اأكدت يف تقرير 

احل��ك��وم��ة  جن����اح  2020/09/29م  ب���ت���اري���خ 

ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م����دى الأع��������وام ال��ث��اث��ة 

���س��وق ���س��ك��وك حملية  ت��ط��وي��ر  امل��ا���س��ي��ة يف 

واأن��ه��ا  “عميقة”،  لت�سبح  ال�سفر”  “من 
نحو متزايد؛ مما  على  جيد  ب�سكل  “تعمل 
���س��م��ح ل��ه��ا ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ط��ل��ب املحلي 

الثابت  الدخل  اأ�سول  املتزايد على  والدويل 

ال�سريعة الإ�سامية«. املتوافقة مع 

احذر.. هناك من يتجسس على هاتفك إذا رأيَت هذه اإلشارة

توقعات بتزايد إقبال المستثمرين الدوليين على أسواق 
الدين المحلية بالسعودية



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عبد 

احلكيم حممد هديب و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2000/9/5 بتاريخ   )57169( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

حممد  احلكيم  عبد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

هديب و�سركاه

اإىل �سركة : عبد احلكيم حممد هديب و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة 

لدينا يف  وامل�سجلة  ال�سومية لال�ستثمار  ل�سركة تطوير 

الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

2007/1/23 قد قررت باجتماعها  )13594( بتاريخ 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/10/5  املوافقة على 

القا�سي  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  الدرادكه   املقدم عامر  الع�سكري 

عنوان امل�سفي هو :

مديرية الق�ساء الع�سكري- هاتف 0777785992

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  العطعوط  وعلي  اهلل  حمد  �سركة   بان  والتجارة 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )65529( بتاريخ 2003/1/6  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حمداهلل وعلي العطعوط

اإىل �سركة : حمداهلل وحيدر العطعوط

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  تطوير ال�سومية لال�ستثمار  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 13594 ( بتاريخ

)2007/1/23 ( 

�سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 

ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة 

ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

عبداهلل  عامر  امل��ق��دم  الع�سكري  القا�سي   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

الدرادكه

– جممع امللك  عنوان امل�سفي : �سركة جمموعة اململكة ال�ستثماريه 

احل�سني لالعمال – مبنى ) 4 ( – ط ) 3 (

�ص.ب ) 14010 ( الرمز الربيدي ) 11814 (

فاك�ص ) 5803881 ( تلفون ) 5803880 (

خلوي ) 0777785992 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اقريع  �سامر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)109061 ( بتاريخ 2014/3/3 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  حمد  �سامي  �سركة  بان  والتجارة 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )120188( بتاريخ 2019/10/27  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سامي حمد و�سريكه

اإىل �سركة : رائد الفاعوري و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) ٢٠٠٠٩٤٤٨٦(

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  و�سركاه  عي�سه  اب��و  منر  زي��اد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن

2008/3/31 فد تقدمت بطلب  حتت الرقم )90010( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/8 

عي�سه  ابو  منر  م�سطفى  حمزه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي :الكرك /املرج

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار عوده اىل العمل
 اىل املوظف محمد عبد 

القادر احمد شلش 
رقم وطني  ) ٩٨٦١٠١١٥٠١ (

عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را   

عن  تزيد  مل��ده  ان���ذار  �سابق  ب��دون 

ت��اري��خ  م��ن  متتاليه  اي���ام  خم�سة 

ن��ن��ذرك   ف��ان��ن��ا   2020/10/4

ب��ال��ع��وده اىل ع��م��ل��ك خ���الل م��ده 

ن�سر  تاريخ  من  ايام  ثالثة  اق�ساها 

ف��اق��دا   تعترب  وال  الع����الن  ه���ذا 

لوظيفتك وجميع حقوقك العماليه 

ح�سب املاده 28 /ه من قانون العمل 

ل�سنه   8 رق���م  الردين  وال��ع��م��ال 

1996 وتعديالته.

 شركه وادي القمر للمخابز 
مخابز زمان الخري

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

راشد احمد حسني 
ابو جابر

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

الحد  11/ 10 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم د ه� / 2020 / م.احل�سني ) جهاز خزان ) PORTABLE R/O ( ق�سم غ�سيل الكلى ( .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 5 ( خم�سة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ص  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/10/27

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء لبيع
فرشات ومخدات اسفنج غري صالحة

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ص العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م 

�ص 7 / 7 / ب / 2020 / بيع ال�سفنج / اخلا�ص ببيع فر�سات غري �ساحلة كمية ) 2384 ( وخمدات غري �ساحلة كمية 

) 2653 ( واملوجود لدى م�ستودعات الثاث واللوازم ) م�ستودع الغري �سالح / 5 ( فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك 

بهذا العطاء مراجعة مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سعبة المداد والتموين ل�سراء ن�سخة من �سروط دعوة العطاء 

�ساري  املهن و�سجل جتاري  اردين غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة  دنانري  ( خم�سة   5  ( مبلغ وقدره  مقابل دفع 

املفعول او �سورة عنهما .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 1000 ( العا�سرة �سباحا و لغاية ) 1300 ( الواحدة بعد الظهر من كل يوم 

ما عدا يومي الحد واخلمي�ص وايام العطل الر�سمية ويكون يوم الثالثاء املوافق 2020/10/27 ال�ساعة ) 1300( 

الواحدة بعد الظهر اخر موعد لبيع املناق�سات .

يحق للمتعهدين الراغبني بال�سرتاك بالعطاء مراجعة املوقع اعاله لالطالع على اللوازم املباعة ومعاينتها على ار�ص الواقع .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل ال�ساعة ) 1300 ( 

5 % ( من قيمة  2020/10/28 ومرفق بها تامني مايل م�سدق بن�سبة )  الواحدة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 

اللوازم وكل مناق�سة ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تاأمني مايل تهمل ول ينطر بها .

اعالن اىل مساهمي شركة مصانع 
الزيوت النباتية االردنيه م.ع.م

)- zoom  لحضور اجتماع الهيئه العامه   غري العادي عن بعد(

ق���رر جمل�ص اإدارة �سركة م�سانع الزيوت النباتية الردنية امل�ساهمه العامه العامه املحدوه دعوتك�م حل�سور اجتم�اع الهيئ�ة العام�ة 

غري العادي الذي �سيعقد يف متام ال�ساعة 12 من ظهر يوم الثنني  املوافق 19-10-2020  وذلك بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي 

والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 والإجراءات ال�سادرة عن معايل 

انعقاد  على   2020/10/7 بتاريخ  وموافقته  اأعاله،  الدفاع  اأمر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

اجتماع الهيئة العامة غري  العادية  لل�سركة بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي والإلكرتوين)zoom (، للنظر يف الأمور املدرجة على 

جدول اأعمال الجتماع  املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�سركات.يرجى من ح�سرات امل�ساهمني 

ح�سور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين

  https://us04web.zoom.us/j/72127634438?pwd=L2dZRWJycVhreVVUMmo2NUJKZXZ6dz09

الآيل وت�سجيل احل�سور  للنظام  الدخول  اإجراءات  واملت�سمن   )www.vegoils.net( لل�سركة الإلكرتوين  املوقع  املن�سور على 

و/اأو  التوكيل  ق�سائم  تر�سل  اأن  (.يجب   vegoil@vegoils.net( الإلكرتوين  الربيد  على  الجتماع  لهذا   التوكيل  اإر�سال  اأو 

التفوي�ص على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع. 

رئيس مجلس االداره / نقوال شنودي

          

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



الدويل
90 الأحد  11/ 10 / 2020 

ُووجهت بهذ� �ل�ش�ؤ�ل �أكرث من مرة، من �أنا�س �لتقيتهم بال�شدفة  و�آخرين �أعرفهم. وال �شك �أن 

�ش�ؤ�اًل كهذ�، ي�شتدعي �إجابة من ن�ع بيت �ل�شعر �ل�شهري للمتنبي: ولي�س ي�شح يف �الإفهام �شيء  �إذ� 

�حتاج �لنهار �إىل دليل.

ولكن قبل �مل�شارعة �إىل مط �ل�شفاه ��شتغر�با من ت�شاوؤل كهذ� و�إلقاء �لل�م على �ل�شائلني، ال باأ�س 

من وقفة مع جملة من �ملعطيات ذ�ت �لعالقة. 

لي�س لدى �لنا�س كلهم، وال لدى غالبيتهم، من �ملعارف ما ي�ؤهلهم لالإ�شتقر�ء و�ملقارنة و�ال�شتنتاج. 

وهم غري مالمني، فلكل �خت�شا�شه وجماالت �هتمامه، وال ميكن لالإن�شان �أن يك�ن ملماً بكل �شيء. 

ومن �لنا�س من مل يعتد �لتدقيق فيما ي�شمع، خا�شة و�أن من طبائع �لنف�س �لب�شرية �مليل �إىل �الأخبار 

�لغريبة، �لتي ال تخ�شع للمنطق. كما ي�شت�شعب �الإن�شان عادة ما ��شتقر عليه من �أمناط تفكري، مهما 

بدت �شطحية مبعايري �ملنطق �الأبلج.  وهناك �أي�شاً ميل ال�شع�ري يف �لنف�س �لب�شرية باجتاه �لهروب 

�أو م�شكلة وبائية، �إىل  �أزم��ة �قت�شادية  �أو  من م��جهة �حلقيقة، �ش��ء تعلق �الأم��ر بق�شية �شيا�شية 

ر و�لتفّكر و�لتدّبر. �لتربير  و�لبحث عن متهم وكفى �هلل �لعقل عناء �لتب�شّ

ولرمبا نلتم�س �أعذ�ر�ً لبع�س ما يقال بخ�ش��س ك�رونا، مهما بد� غريبا. فقد ��شت�شحب �لفريو�س 

منذ ظه�ره يف كان�ن �أول 2019 وحتى �للحظة، عا�شفة من �جلدل على م�شت�ى �الإعالم و�لطب، مل 

تهد�أ حتى �للحظة، د�أبت و�شائل �الإع��الم على ن�شر تفا�شيلها عرب �أثري �لف�شاء �ملفت�ح.  فالرئي�س 

�الأمريكي، �أ�شر منذ �لبد�ية وكرر �أكرث مرة يف خطابات علنية، �أن �ل�شني م�شقط ر�أ���س �لفريو�س 

وبالتايل فاإن جن�شيته �شينية.

من جانبها، ردت �ل�شني يف حينه باأن �لفريو�س دخلها ب���شطة جن�د �أمريكيني َقِدم�� �إىل مدينة 

ووهان للم�شاركة يف عر�س ع�شكري. وقد ��شتند رد �ل�شني هذ�، على ما يبدو منطقاً على قدر من 

�ل�جاهة يتقبلها �لعقل، وفح��ه �أن �لفريو�س منتج �أمريكي ل�قف �لنم� �القت�شادي �ل�شيني �ملت�شارع. 

وهناك در��شات �مريكية ترى �أن �قت�شاد �ل�شني �ذ� ��شتمر يف من�ه �ملت�شاعد على هذ� �لنح�، ف�ش�ف 

يف�ق �القت�شاد �الأمريكي يف نهاية �لع�شرية �حلالية من �لقرن �حلادي و�لع�شرين، على �أبعد تقدير.

ووجد �لقائل�ن باأن �لفريو�س ال ميكن �أن يك�ن من �إنتاج �لطبيعة دليال فاقعا يف ت�شريح �لدكت�ر 

�أنت�ين فاوت�شي، م�شت�شار تر�مب لالأمر��س �ملعدية، عام 2017. وقد حذر  �آنذ�ك، من �حتمال تف�شي 

فريو�ٍس معٍد د�عياً �إىل �ال�شتعد�د لذلك.

كما �كت�شبت وجهة نظر ه�ؤالء زخماً ��شافياً، من ت�قيع �لرئي�س �الأمريكي ملر�ش�م كريز ي�م 27 

�آذ�ر 2020. ويق�شي هذ� �ملر�ش�م بت�فري 6،2 تريلي�ن دوالر للمت�شررين من �لفريو�س. وت�ؤكد م�شادر 

�أمريكية منها تقارير �شحفية، �أن در��شة �حتمال �نت�شار �لفريو�س يف �ل�اليات �ملتحدة، بد�أت يف 24 

كان�ن �لثاين 2019، �أي قبل ح��يل 12 �شهر� من ظه�ره يف كان�ن �الأول 2019. فماذ� يعني ذلك؟!

وعلى �شعيد �أهل �الخت�شا�س، فاإن �ملتابع ال بد يلحظ حجم �جلدل �ملت���شل بني �الأطباء على 

�مل�شت�ى �لدويل، من دون �لت��شل �إىل �لق�ل �لف�شل حتى �لي�م. ومن بني ه�ؤالء، من يقدم �آر�ء تعزز  

وجهة �لنظر �لقائلة باأن �لفريو�س ال ميكن �أن يك�ن قد تط�ر ب�شكل طبيعي. هنا، ن�رد باخت�شار �آر�ء 

�ملخت�شني و�لعلماء.

منذ �لبد�ية و�شع علم �لطب، ثالث فر�شيات للتعامل مع �لفريو�س، �أولها، حدوث طفر�ت على 

�أن��ه نتيجة خطاأ خمربي ح�شل يف مدينة ووهان  2003، وثانيها،  �نت�شر عام  �ل��ذي  فريو�س �شار�س 

�ل�شينية، وثالثها، �أن �لفريو�س نتيجة تالعب ب�شري. 

على �أر�شية هذه �لفر�شيات، ��شتعر �جلدل يف �لبد�ية ح�ل �إمكانية �نتقال �لفريو�س من �خلفا�س 

�إىل �الإن�شان، حيث �نت�شرت على �مل�شت�ى �لعاملي مز�عم ت�ؤ�شر �ش�ب �خلفافي�س �ل�شينية، وعلى وجه 

�لتحديد يف مدينة ووهان. لكن �لعلم، مل يقدم حتى �للحظة دليال قاطعا على �أن �لفريو�س �نتقل من 

�خلفا�س �إىل �الإن�شان، ال بل ت��شل علماء ه�نغ ك�نغ �إىل ��شتحالة هذ� �الإنتقايل. و�أكدت ذلك �أي�شاً 

در��شة �أجرتها جامعة كامربدج. �أما �لعامِل �لفرن�شي �ملت�ج بجائزة ن�بل للطب، ل�ك م�نتينيه، فقد 

��شتبعد خروج �لفريو�س من �ش�ق بيع �حلي��نات يف مدينة ووهان �ل�شينية، مرجحا �ن �لفريو�س خرج 

من خمترب طبي �شيني. 

�لعلماء �لرو�س بدورهم، �أكدو� �أن �لفريو�س وباء ُم�َشنَّع. �أما نظر�وؤهم �الأمريكي�ن، فقد �أثارو� 

�شجة د�خل بالدهم وخارجها بتاأكيدهم �أن �لفريو�س بحاجة �إىل حدوث طفر�ت ت�شتغرق 800 عام كي 

يك�ن كما ه� عليه �الآن، وبالذ�ت على �شعيد دفاعاته �شد مناعة �الإن�شان. 

ومما ُيلهب ت�شاوؤالت �ل�شك �ال�شتنكاري، تلك �حلقيقة �لعلمية �ملعروفة بخ�ش��س �إجناز�ت �لطب 

��شتخد�م  �ملتحدة، قطع�� �ش�طا كبري� يف  �ل�اليات  �لتعديل �جليني للفريو�شات. ففي  �حلديث يف 

لة جينياً يف معاجلة بع�س �أن��ع �ل�شرطان.  �لفريو�شات �ملعدَّ

�أما بالن�شبة لنا يف �الأردن، وبغ�س �لنظر عن �جلدل �ملت���شل،  وهل ك�رونا وباء �أنتجه ب�شر �م 

فريو�س طبيعي، فمن �لعبث �إنكار �ل�شم�س وهي يف ر�بعة �لنهار. ويف �الأح����ل كلها، فال دور لنا يف 

�لبحث �لعلمي الإيجاد لقاح م�شاد. وعلينا �نتظار ما تنتجه خمترب�ت �ملتقدمني علميا، ال�شتري�ده 

�إذ�  �ع��د�د� كبرية من �ال�شابات، وخا�شة  �ل�شحي يف بالدنا ال يتحمل  �لنظام  �أن  و��شتخد�مه. كما 

�رتفعت معدالت �حلاالت �حلرجة. وال نظن �ن م��طننا بغافل عن ��شتعد�د�ت جتار �الأوبئة ملد �أيديهم 

يف جيب �مل��طن م�شتغلني �لظرف، حيث �أعلنت م�شت�شفيات خا�شة �أ�شعار� ف�ق طاقة غالبية �الأردنيني، 

يف ظروفهم �ل�شعبة قبل ك�رونا �أ�شال. 

�الإ�شابات بد�أت تتعدى �الألف وتقرتب �حياناً من �الألفني ي�مياً، وقد ترتفع �إىل ب�شعة �آالف. 

وعليه، ال خيار �ش�ى �اللتز�م باإجر�ء�ت �ل�قاية، وهي �شهلة ومي�شرة. فما �لذي مينع �لكثريين منا، 

كما نرى يف �الأ�ش��ق و�الماكن �لعامة، من �رتد�ء �لكمامات وحتا�شي �لتجمعات قدر �الإمكان وتطبيق 

�لتباعد �جل�شدي و�لتقيد بتعليمات �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة؟! 

ومن �مل�شحك �ملبكي، �أن يبحث �لبع�س منا عن دليل على �لنهار يف �شاعات �لظهرية! 

عزيزنا �مل��طن، ال تُكن كمن ينتحر باإطالق �لنار على دماغه مبا�شرة ولي�س على قدميه. وتذّكر �ن 

فريو�س ك�رونا لي�س �شرطي �شري لتعانده!!!

د. عبداهلل الطوالبة 

 هل »كورونا« موجود 
بالفعل؟! 

االنباط-وكاالت

دخ���ل �الأ����ش���ري م��اه��ر �الأخ���ر����س، �ل�����ش��ب��ت، 

�ملفت�ح  �إ�شر�به  يف  �لت��يل  على   76 �ل��� ي�مه 

�الإد�ري، و�شط  عن �لطعام؛ رف�شاً العتقاله 

ظروف �شحية بالغة �خلط�رة

بيان،  يف  �لفل�شطيني  �الأ�شري  ن��ادي  وق��ال 

�إن �شلطات �الحتالل ت���شل �حتجاز �الأ�شري 

�الأخر�س حتى �لي�م، يف م�شت�شفى “كابالن” 

�ال���ش��ت��ج��اب��ة ملطلبه  وي��رف�����س  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 

و�ملتمثل باإنهاء �عتقاله �الإد�ري

�الأ�شري  �عتقلت  �الحتالل  ق��ت  و�عتقلت 

�لظهر  �شيلة  قرية  يف  منزله  من  �الأخ��ر���س، 

�ملا�شي،  مت�ز/ي�لي�   27 يف  جنني(،  )جن�ب 

�شرع  وف��ي��ه  “ح��رة”،  معتقل  �إىل  ن��ق��ل  ث��م 

ب��اإ���ش��ر�ب��ه �مل��ف��ت���ح ع���ن �ل���ط���ع���ام، ث���م ج��رى 

4 �شه�ر ونقل  حت�يله �إىل �العتقال �الإد�ري ل�

�ملحكمة  وثبتت  الحقاً،  “ع�فر”  �شجن  �إىل 

�لع�شكرية لالحتالل مدة �عتقاله �الإد�ري

�أ�شدرت  �ملا�شي،  �شبتمرب  �أيل�ل/   23 ويف 

يق�شي  ق������ر�ر�ً  ل��الح��ت��الل  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة 

�الأ���ش��ري  و�ع��ت��رب  �الإد�ري،  �عتقاله  بتجميد 

�أم���ر  �أن  �الأخ���ر����س و�مل���ؤ���ش�����ش��ات �حل��ق���ق��ي��ة 

على  لاللتفاف  وحماولة  “خدعة  �لتجميد 

�الإ�شر�ب وال يعني �إنهاء �عتقاله �الإد�ري«

�الحتالل  حمكمة  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 

طلبا  �أك��ت���ب��ر،  �الأول/  ت�شرين   1 يف  رف�شت 

باالإفر�ج عن �الأ�شري �الأخر�س

وك���ان �الأ���ش��ري �الأخ��ر���س ق��د وج��ه ر�شالة 

فاإما  �حلرية.  �ل�حيد  “�َشرطي  فيها:  قال 

�حلرية و�إما �ل�شهادة، ويف �جلانبني �نت�شار 

هذ�  “�إ�شر�بي  وتابع:  ولالأ�شرى”،  ل�شعبي 

ه� �إعالن حلالة �الأ�شرى �لتي و�شل�� �إليها، 

ودف��اع��اً  فل�شطيني،  �أ���ش��ري  ك��ل  ع��ن  ودف���اع���اً 

ع���ن ���ش��ع��ب��ي �ل�����ذي ُي���ع���اين م���ن �الح���ت���الل، 

و�ن��ت�����ش��اري يف ه���ذ� �الإ����ش���ر�ب ه��� �ن��ت�����ش��ار 

منت�شر  �إما  �لفل�شطيني،  ول�شعبي  لالأ�شرى 

���ش��ه��ي��د�ً،  �أو  م��ن��ت�����ش��ر�ً،  ���ش��ع��ب��ي  �إىل  ور�ج�����ع 

و���ش��ه��ادت��ي ه���ي ق��ت��ل م���ن ج��ان��ب �الح��ت��الل 

وبيدهم  �الإف��ر�ج  فبيدهم  بيدي،  ولي�س  يل، 

�العتقال«

تعر�س  �الأخ���ر����س  �الأ���ش��ري  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 

ل��الع��ت��ق��ال م��ن ق��ب��ل ق�����ت �الح��ت��الل الأول 

 7 �عتقاله يف حينه  و��شتمر   ،1989 عام  مرة 

ملدة عامني،   2004 عام  �لثانية  و�ملرة  �شه�ر، 

معتقاًل  وبقي   ،2009 ع��ام  �عتقاله  عيد 
ُ
�أ ثم 

عام  �ُعتقل  وجم���دد�ً   ، �شهر�ً   16 مل��دة  �إد�ري���اً 

2018 و��شتمر �عتقاله ملدة 11 �شهر�ً

االنباط-وكاالت

فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�ش�  �أك��د 

م�ش�ؤولية  وج�د  �ل�شبت  ي�م  �شيدم  �شربي 

ع��ال��ي��ة ل����دى ك���ل �ل��ف�����ش��ائ��ل ب���ه���دف �إن���ه���اء 

هناك  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �لفل�شطيني،  �الن��ق�����ش��ام 

حاجة وطنية ملحة تقع على عاتق �جلميع 

يف ظل تد�عيات �مل�قف �ل�شيا�شي

وت����ق���ع ����ش���ي���دم يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ب��اح 

�الجتماعات  من  �ملزيد  عقد  �ل�شبت  �لي�م 

و�ل���ل���ق���اء�ت خ����الل �الأي������ام �مل��ق��ب��ل��ة يف �أح���د 

�لعربية �لع���شم 

وذك������ر �أن������ه ج�����رى �الت����ف����اق يف �ل��ل��ج��ن��ة 

�مل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �حل�����ر 

ل��ت�����ش��ك��ي��ل ق���ن���اع���ة ����ش���ام���ل���ة وم���ك���ت����ب���ة م��ن 

�النتخابية  �لعملية  يف  للدخ�ل  �لف�شائل 

�النتخابات  تك�ن  �أن  ���ش��رورة  على  م�شدد� 

جامعة ولي�شت ندية

�جلبهة  ت��ك���ن  �أن  “يجب  ���ش��ي��دم  وق���ال 

�ل��ت��ي ت��ت��م ���ش��ي��اغ��ت��ه��ا م���ن خ���الل ���ش��ن��دوق 

�الق�������رت�ع ج��ام��ع��ة ل��ل��ك��ل �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

م����ج��ه��ة �ل�����ش��ل��ف �الأم��ري��ك��ي وح��ال��ة �لغي 

�د�رة  يف  و�الإم��ع��ان  �شعبنا  بحق  �الإ�شر�ئيلي 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لفل�شطينية  للحق�ق  �لظهر 

�ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��رب��ي �ل����ذي ق��ام��ت ب���ه بع�س 

�لدول«

و���ش��دد ع��ل��ى ����ش���رورة ����ش��ت��ث��م��ار �الأج������ء 

�الي���ج���اب���ي���ة �ل�������ش���ائ���دة يف ع��م��ل��ي��ة �حل�������ر 

�ملقبلة للمرحلة  و�لتح�شري 

�أن �خلط�ة �الأهم �ملتمثلة باإ�شد�ر  ور�أى 

م��ر���ش���م رئ��ا���ش��ي ي��ح��دد م���ع��د �الن��ت��خ��اب��ات 

و�ملحطة  �حل�شم  نقطة  �أن��ه��ا  على  للتاأكيد 

�لفي�شل

ت�شاعد  �إن  �شيدم  ق��ال  ثانية،  جهة  من 

ه��ج��م��ات �مل�����ش��ت���ط��ن��ني وج��ي�����س �الح���ت���الل 

هدفه  �لزيت�ن  قطف  خالل  �ملز�رعني  على 

�ملز�رعني عن  وثني  �لرتهيب  خلق ج� من 

�لت�جه �إىل �أر��شيهم

و�أ�����ش����اف �أن�����ه م���ن �ل�������ش���روري �ل��ت���ج��ه 

للم�ؤ�ش�شات �لدولية للتدخل ب�ش�رة عاجلة 

وت���ق���دمي ���ش��ك���ى ل����دى �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

ل���الأمم �مل��ت��ح��دة وجم��ل�����س ح��ق���ق �الإن�����ش��ان 

ل����ق���ف ه����ذه �جل����ر�ئ����م وت����ف���ري �حل��م��اي��ة 

ل�شعبنا �لدولية 

االنباط-وكاالت

قال �شحفي وكاتب �إ�شر�ئيلي؛ �إن �ل�ش�د�ن، 

�إع��الن  ي�شهد نقا�شا �شاخنا ه��ذه �الأي���ام، ح���ل 

فر�شة  ت���ف��ر  م��ع  “�إ�شر�ئيل”،  م��ع  �لتطبيع 

ج��ي��دة �أن ي��ك���ن ذل���ك �ل��ط��ري��ق ع��ل��ى م��ر�ح��ل، 

ولي�س يف �شربة و�حدة

و�أو�شح �أنه “طاملا �أننا ال نحث �إد�رة تر�مب 

على زيادة �ل�شغط على �ل�شلطات يف �خلرط�م، 

من �أجل �أن حتظى باإجماع و��شع بني �لفاعلني 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني يف �ل�������ش����د�ن، ب���دال م���ن �إح����د�ث 

�شدمة يف بلد مليء بالك��رث و�ل�شر�عات«

ي��ع��اري مبقاله على م�قع  �إي��ه���د  و�أ���ش��اف 

�لقناة 12، �أن “من يق�د �لت�جه نح� �إ�شر�ئيل 

45 عاما،  “حميدتي”، �بن  ب�ترية مذهلة ه� 

�مل�ش�ؤول  �ل�شيادة”،  “جمل�س  وه� نائب رئي�س 

ع���ن �ت��ف��اق��ي��ات �ل�����ش��الم �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي مت 

ت�قيعها للت� مع بع�س �لتنظيمات �ملتمردة يف 

�جلي�س  �لع�ن” خ��ارج  “جي�س  وقائد  �لبالد، 

والجئ�  خمتلفة  منظمات  وتتهمه  �لنظامي، 

�مل���ج���ازر، و�لتطهري  ب��امل�����ش���ؤول��ي��ة ع��ن  د�رف������ر 

�لعرقي و�الإذن باالغت�شاب و�الختطاف«

و�أو�شح يعاري، حمرر �ل�ش�ؤون �لفل�شطينية 

لدر��شات  و��شنطن  مبعهد  �لباحث  و�لعربية، 

عدة  يف  �أع��ل��ن  “حميدتي  �أن  �الأدن����ى،  �ل�����ش��رق 

خ��ط��اب��ات، و�أم����ام �ح��ت��ج��اج �جل��م��ه���ر: “ل�شت 

�لفل�شطينية  للق�شية  دعمنا  �أح��د،  من  خائفا 

بحاجة  نحن  �حل�شار،  حتت  يرتكنا  �أال  يجب 

ل���ع���الق���ات م���ع �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ول��ي�����س �ل��ت��ط��ب��ي��ع 

ب���ال�������ش���رورة، ن��ت��ج��ه ن��ح���ه��ا، ول��دي��ن��ا �ل��ك��ث��ري 

لنك�شبه، يف �لزر�عة وباقي �ملجاالت، �لعامل كله 

ياأتي �إليهم، لدينا فر�شة«

و�أ������ش�����ار ي����ع����اري، وث���ي���ق �ل�����ش��ل��ة ب���اأج���ه���زة 

�ش�د�نية  “�أحز�با  �أن  �إىل  �الإ�شر�ئيلية،  �الأم��ن 

���ش��غ��رية �ن���ح���ازت �إىل ح��م��ي��دت��ي، م���ع ق��ي��ادة 

�ل�ش�د�نية  �ل�شد�قة  �إن جمعية  �جلي�س، حتى 

�الآالف  �إل��ي��ه��ا  و�ن�����ش��م  تاأ�ش�شت،  �الإ�شر�ئيلية 

�لنقا�س يف حمطات  �أ�شب�ع و�ح��د، ويحتدم  يف 

�ل��ت��ل��ف��زي���ن و�ل�����ش��ح��اف��ة �مل��ح��ل��ي��ة، ف��ي��م��ا يقف 

ع��ل��ى ر�أ�����س م��ق��اوم��ة �أي ت��ق��ارب م��ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

بزعامة  و�الأم��ة  و�لبعث،  �ل�شي�عية،  �الأح��ز�ب 

�لعج�ز �شادق �ملهدي، وقد بنى قبل عق�د �أول 

�ت�شاالت مع �إ�شر�ئيل«

�ل�زر�ء  “عبد �هلل حمدوك رئي�س  �أن  و�أكد 

�مل����دين �مل�����ش��ك��ل مب���ج��ب �ت��ف��اق��ي��ة ���ش��ر�ك��ة مع 

�جلي�س بعد �لث�رة، ي�ؤيد �لتقدم نح� �إ�شر�ئيل، 

ت�شري خط�ة  �الأم����ر  د�م��ت  م��ا  ب�شمت،  ولكن 

ب��خ��ط���ة، ول��ي�����س دف��ع��ة و�ح����دة، ال ي��ري��د ه��زة، 

م�شرتكة  لغة  �مل��ج��االت  م��ن  �لعديد  يف  ويجد 

مع “حميدتي”، وكالهما يريد�ن �شطب ��شم 

لالإرهاب،  �مل���ؤي��دة  �ل��دول  قائمة  من  �ل�ش�د�ن 

�لدي�ن،  باإعفاء  و�ل��ف���ز  �ال�شتثمار،  لت�شجيع 

وتلقي �ملليار�ت من �مل�شاعد�ت �الأمريكية«

�حلك�مة  �أن  �أع��ل��ن  “حمدوك  �أن  و�أ���ش��اف 

�النتقالية ال متلك �شلطة �العرت�ف باإ�شر�ئيل، 

رئي�س  برهان  �لفتاح  عبد  �جل��ر�ل  عليه  ف��رد 

�ملجل�س �ل�شيادي، �لذي �لتقى بنيامني نتنياه� 

�أوغند� مطلع  رئي�س �حلك�مة �الإ�شر�ئيلية يف 

فال�ش�د�ن  ي�شيع،  �أال  �ل�قت يجب  ب��اأن   ،2020

ت�شببت بدمار  �لنيل،  �شح وفي�شانات  يئن من 

�شغ�طا  �الأمريكي�ن  وميار�س  مثله،  يذكر  ال 

�لت�قيع  �ل�����ش���د�ن��ي��ني حل��ف��ل  ���ش��دي��دة جل��ل��ب 

بحديقة �لبيت �الأبي�س خالل 3 �أ�شابيع«

وزعم �أنه “يجدر بنا �أن نتذكر �أن �لعالقات 

م�شتمرة،  �ل�ش�د�ن  مع  �ل�شرية  �الإ�شر�ئيلية 

ولكن ب�شكل متقطع، ومنذ عق�د، فقد متكنت 

من ح�ش�ر م�شافحة رئي�س �حلك�مة �لر�حل 

�الأ���ش��ب��ق  �ل�����ش���د�ين  للرئي�س  بيغن  مناحيم 

�جلر�ل جعفر منريي، خالل جنازة �ل�شاد�ت 

 2014 و   2008 ويف   ،1981 ع���ام  �ل��ق��اه��رة  يف 

�ل��ق���ة ع��دة م���ر�ت �شد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ��شتخدمت 

�ل�ش�د�ن، بق�شف �شحنات �أ�شلحة من �إير�ن يف 

طريقها حلما�س«

�ل�����ش��الم  �ح���ت���م���االت  �أن  “مبا  و�أ������ش�����اف: 

�أمر خطري،  �ل�ش�د�ن  �لد�فئ مع  �الإ�شر�ئيلي 

حمققة،  غ��ري  هائلة  باإمكانيات  يتمتع  الأن���ه 

يجب  بالتحديد  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �الآن،  ح��ت��ى 

و����ش���ع ���ش��ل�����ش��ل��ة خ����ط������ت م���ع���ه���م، ب�����دال م��ن 

�ملخاطرة بتاأرجح كامل ميكن �أن يعقد، ومن 

�لتعاون:  حلزمة  مقدما  �لتح�شري  �الأف�شل 

بال�شناعات،  م���رور�  ب��ال��زر�ع��ة،  م��ن �الرت��ق��اء 

بالطري�ن  يتعلق  فيما  �لتن�شيق  �إىل  و�ش�ال 

و�الإبحار يف �لبحر �الأحمر«

�ل�ش�د�ن  يف  “�جلميع  ب��اأن  بالق�ل  وختم 

ي��ع��ل��م ج��ي��د� �أن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى م���دى ع��ق���د 

���ش��اع��دت �مل��ت��م��ردي��ن يف ج��ن���ب �ل���ب���الد، حتى 

ح�����ش��ل���� ع��ل��ى �ال����ش���ت���ق���الل، و�ل����ي�����م ج��ن���ب 

ب���اأي �شكل من  ف��خ��ر  �ل�����ش���د�ن لي�س م�����ش��در 

�الأ����ش���ك���ال، الأن����ه مل ت��ت��ح��ق��ق ت���ق��ع��ات��ه��م من 

�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ول��ي�����س ل��دي��ه��ا م���ا ت��ع��ج��ب ب���ه يف 

مع  �جلديد،  �لبلد  بها  �أد�رو�  �لتي  �لطريقة 

�ل��ع��ل��م �أن ح��م��ي��دت��ي ل��دي��ه ع��الق��ة ودي����ة مع 

�شمع  وق��د  �شلفاكري،  �ل�ش�د�ن،  جن�ب  رئي�س 

منه �لكثري عن زيار�ته الإ�شر�ئيل«

االنباط-وكاالت

�أح���م���د ع��م��ارن��ة -31  مل ي��ج��د �مل��ه��ن��د���س 

�حلامل  زوجته  مع  فيه  ي�شكن  عاما-مكانا 

مهج�ر�،  ك��ان  كهفا  �إال  �ل�شغرية  وطفلتهم 

يف  “فر��شني”  ق���ري���ة  يف  مي��ل��ك��ه��ا  �أر������س  يف 

حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني ���ش��م��ال �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

�ملحتلة

�ل��ق�����ش��ة ب����د�أت ق��ب��ل ن��ح��� ع��ام��ني ون�شف 

�شغري�  بيتا  ي�شيد  �أن  ع��م��ارن��ة  �أر�د  عندما 

فمنعه  �ل��دعة،  بالقرية  عائلته  منزل  ف�ق 

غ��رف��ت��ني  ي���ب���ن���ي  �أن  ف���ك���ر  ث����م  �الح������ت������الل، 

برف�س  ج�به  لكنه  ل��ه،  �أر���س  يف  �شغريتني 

م�����ش��اب��ه ب��ح��ج��ة م��ن��ع �ل���ب���ن���اء، ك�����ن �ل��ق��ري��ة 

ومينع  �أو���ش��ل���،  �ت��ف��اق  ح�شب  “ج”  م�شنفة 

مب��فقة  �إال  فيها  �لبناء  �لفل�شطينيني  على 

�الإ�شر�ئيلية �لرت�خي�س  د�ئرة 

كهف،  �إىل  فلجاأ  بعمارنة،  �الأر���س  �شاقت 

�شاحلا  لي�شبح  ت��اأه��ي��ل��ه  �إىل  ع��م��د  �أن  ب��ع��د 

ل��ل�����ش��ك��ن. ل���ك���ن م���ع���ان���ات���ه مل ت��ن��ت��ه��ي ه��ن��ا، 

فقبل  مالحقته.  عن  يت�قف  مل  فاالحتالل 

نح� ثالثة �أ�شهر، �قتحم �شباط من �الإد�رة 

�مل��دن��ي��ة �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ق��ري��ة �ل��ت��ي ال يزيد 

وزع�����  ح��ي��ث  ن�����ش��م��ة،   280 ع��ن  �شكانها  ع���دد 

36 من�شاأة �شكنية بحجة  �خطار�ت هدم بحق 

�ملخطرين  ترخي�س، ومن �شمن  دون  �لبناء 

كان كهف عمارنة

وم����ن ي����م���ه���ا، وم����ع ك���ل �ق���ت���ح���ام ل��ق����ت 

للقرية، ي�شع عمارنة  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل 

م�شتهدفا.  كهفه  ي��ك���ن  �أن  قلبه  ع��ل��ى  ي���ده 

حقيقا.  رعبا  “نعي�س  �للحظات  تلك  ي�شف 

�أنيابها يف بيتنا.  �أن تغر�س �جلر�فات  نخ�شى 

�أين �شنذهب حينها؟ وما �لذي �شيحل بنا؟

�لقدمية

جت���ي��ف  يف  “�لعي�س  ق���ائ���ال:  وي�����ش��ي��ف 

يعد  و�لع�شرين،  �حل��ادي  �لقرن  يف  �شخري، 

�أن �الحتالل  �الأغ��رب  �أمر� غريبا جد�، لكن 

ال  م���ربر.  دون  يهدمه  �أن  وي��ري��د  يالحقني 

ُب��ن��ي دون  �ل��ك��ه��ف  �إن  ي��ق���ل����  �أن  ل��ه��م  مي��ك��ن 

م����ف��ق��ت��ه��م، ف��ه��� �أق����دم م��ن دول��ت��ه��م ب���اآالف 

�ل�شنني؟ ومع هذ� ي�شتكرثونه علينا«

يكن  مل  و�ل�����ش��ك��ان،  للعي�س  كهف  وتهيئة 

�أي�����ش��ا �أم���ر� ���ش��ه��ال، ف��ق��د ع��م��ل ع��م��ارن��ة على 

ب��بة  وو�شع  �ل��د�خ��ل  من  وتهيئته  تنظيفه 

ع��ل��ى م��دخ��ل��ه، و����ش��ت��ط��اع ف��ت��ح ن��اف��ذة ُت��دخ��ل 

�ل�����ش��م�����س و�ل���ه�����ء يف �أح����د ج��ن��ب��ات��ه، وم���ده 

و�ملاء بالكهرباء 

�أمام حلني  “كنت  ويعلق على ذلك بق�له 

�أو  و�لرحيل  �ال�شت�شالم  �إم��ا  لهما،  ثالث  ال 

�لثاين.  �خل��ي��ار  وطبعا  و�ل��ت��ح��دي.  �ل�شم�د 

كيف  حقيقة  �علم  �أك��ن  ومل  �شاقا  عمال  كان 

بعد  ح��ت��ى  وط��ف��ل��ة  زوج���ة  م��ع  فيها  �شاأعي�س 

وب��ن��اي��ات  ق�����ش���ر�  ي�شيد  �لبع�س  ترميمها! 

�أو كهف �شغري  �أ�شكن يف مغارة  و�أنا  �شخمة، 

ال تزيد م�شاحته عن 60 مرت� مربعا!

�شكان  مبعظم  �أ�ش�ة  �لعائلة  �أمام  يكن  مل 

�أن تلجاأ �إىل �لق�شاء �الإ�شر�ئيلي  �إال  �لقرية، 

�أن��ه  خا�شة  �الخ���ط���ار�ت،  تلك  تنفيذ  ل���ق��ف 

وه��دم  ت��ه��دي��د�ت��ه،  نفذ  و�ن  �الح��ت��الل  �شبق 

لالأغنام،  وحظائر  مياه  وخز�ن  ماأه�ال  بيتاً 

و�لب�ؤر  �مل�شت�طنات  ت��شع  ي�شتمر  �ملقابل  يف 

�مل��ح��ي��ط��ة ب���ال���ق���ري���ة و�أك�����ربه�����ا م�����ش��ت���ط��ن��ة 

فر��شني  �أر��شي  على  �ملقامة  “حرمي�س”، 
و�لبلد�ت و�لقرى �ملجاورة

ي�����ق������ل رئ����ي���������س �مل���ج���ل�������س �ل������ق������روي يف 

ل�”فل�شطني  ن��ا���ش��ر  حم��م���د  “فر��شني” 
�الآن”: “ندرك متاما �أن �ملنظ�مة �لق�شائية 

لدى �الحتالل تنفذ ما متليه عليها حك�مة 

�الح��ت��الل. ل��ك��ن ال ي���ج��د ل��دي��ن��ا �أي ب��دي��ل. 

�الإ�شر�ئيلي،  �لق�شاء  لدى  منظ�رة  ق�شيتنا 

ل��ك��ن ج��ي�����س �الح���ت���الل ق���د ي���ه���دم �مل��ن�����ش��اآت 

�ملخطرة يف �أي دقيقة، حتى قبل �شدور قر�ر 

يف  �مل��ر�ت  مئات  ذل��ك  فعل  كما  �ملحكمة،  من 

مناطق خمتلفة يف �ل�شفة«

من  ب��ق��ر�ٍر  “فر��شني” كقرية  و�ع��ُت��م��دت 

جمل�س �ل�زر�ء يف �آذ�ر مار�س �ملا�شي، بعد �أن 

�شكانها  فيها  ويعي�س  كخربة،  م�شنفة  كانت 

�أور�ق  �ل�شنني، ولدى معظمهم  منذ ع�شر�ت 

بها ثب�تية 

مق�مات  م��ن  �لكثري  �لقرية  متتلك  وال 

وبطريقة  ب�شع�بة  �ملياه  ت�شلها  �إذ  �حل��ي��اة، 

ب���د�ئ���ي���ة، وف���ي���ه���ا ���ش��ب��ك��ة ك���ه���رب���اء ح��دي��ث��ة، 

فيما  ل�شبكة �شرف �شحي متط�رة،  وتفتقد 

ال ت��ت����ج��د ف��ي��ه��ا �أب����ر�ج ل�����ش��رك��ات �الت�����ش��ال 

لفل�شطينية �

“نعمل  ب��ق���ل��ه:  ذل��ك  على  نا�شر  ويعلق 

ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع �ل��ب��ن��اء و�الإق����ام����ة يف �ل��ق��ري��ة 

مهددة  �أر��شينا  �أن  خ�ش��شا  �شيء.  كل  رغم 

�ال�شتيطان، من حماوالت  ل�شالح  بامل�شادرة 

�الحتالل فر�س �أمر و�قع جديد علينا«
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تقدير إسرائيلي... ضغوط لجلب السودان نحو التطبيع خالل أسابيع 

 االحتالل يالحق الفلسطينيين حتى من يسكنون »الكهوف« المهجورة

االنباط-وكاالت

�ق���ت���ح���م ع�������ش���ر�ت �مل�������ش���ت����ط���ن���ني، ي����م 

�ل�شبت، �ش�ق �لقطانني �لتاريخي و�ملُف�شي 

�إىل �مل�شجد �الأق�شى �ملبارك، و�شرع�� باأد�ء 

ت��ل��م���دي��ة خ��ا���ش��ة بعيد  ط��ق������س و���ش��ع��ائ��ر 

بحر��شات  �يامه،  �آخ��ر  يف  �ليه�دي  �لعر�س 

معززة من جن�د و�شرطة �الحتالل

�إن  فل�شطينية،  حم��ل��ي��ة  م�����ش��ادر  وق���ال 

“باب  ع��ل��ى  ط��ق������ش��ه��م  �أدو�  �مل�����ش��ت���ط��ن��ني 

�الحتالل،  �شرطة  تغلقه  �لقطانني” �لذي 

م�����ش��ت��غ��ل��ني م��ن��ع �حل���رك���ة �ل�����ذي ف��ر���ش��ت��ه 

فريو�س  تف�شي  بحجة  �الح��ت��الل  �شلطات 

“ك�رونا«

 القدس: مستوطنون يؤدون طقوسا 
تلمودية في سوق القطانين



الدويل
01 الأحد  11/ 10 / 2020 

االنباط-وكاالت

اأن الواليات املتحدة  ك�شف تقرير جديد 

حماية  على  ق��درت��ه��ا  ع��دم  خلطر  معر�شة 

مع  ال��ع��امل��ي  �شباقها  يف  وتناف�شيتها  اأم��ن��ه��ا 

ال�شني

وذك�������ر ال���ت���ق���ري���ر ال���������ش����ادر ع�����ن جل��ن��ة 

اأن��ه  ال��ن��واب االأم��رك��ي  امل��خ��اب��رات مبجل�س 

امل��خ��اب��رات  اأج���ه���زة  اإ����ش���اح  ي��ت��م  مل  “ما 
مل���واج���ه���ة ال���ت���ه���دي���د امل���ع���ق���د ال������ذي مت��ث��ل��ه 

امل��ت��ح��دة معر�شة  ال���والي���ات  ف����اإن  ال�����ش��ني، 

خل��ط��ر ع����دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة �شحة 

ال��ب��اد واأم��ن��ه��ا وت��ن��اف�����ش��ه��ا م��ع ب��ك��ني على 

العاملي« امل�شرح 

وي�����اأت�����ي ه�����ذا ال���ت���ق���ي���ي���م، ال������ذي و���ش��ف 

اأول��وي��ات  ع��ن  ح��دي��ث  و���ش��ط  ب�”ال�شارم”، 

ملواجهة  املتحدة  للواليات  القومي  االأم��ن 

عن  ف�شا   ، وال�شني  رو�شيا  م��ع  املناف�شة 

املارقة”  “الدول  من  امل�شتمرة  التهديدات 

اإيران وكوريا ال�شمالية مثل 

ي�شبح  اأن  ���ش��رورة  على  التقرير  و���ش��دد 

م�شوؤولو املخابرات االأمركية “اأكرث مهارة 

الع�شكرية، مثل  التهديدات غر  يف حتليل 

ال�شحة واالقت�شاد وتغر املناخ«

على  اأم��رك��ا  تركيز  اإن  اللجنة  وت��ق��ول 

�شبتمرب   11 اأح��داث  بعد  االإره��اب  مكافحة 

يف  اال�شتخباراتية  ال��ق��درات  ب�شعف  �شمح 

القومي  باالأمن  املتعلقة  االأخرى  النواحي 

للباد

“بعد  �شيف:  اآدم  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 

مهمة  ن��ح��و  توجيهنا  اأع��دن��ا  �شبتمرب،   11

لكن  الوطن وحققنا جناحا كبرا.  حماية 

ب��ع��د ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن، ت�����ش��اءل��ت ق��درة 

مع  التعامل  على  واال�شتخبارات  املجتمع 

اأهداف �شعبة مثل ال�شني«

اإع���ادة ترتيب  “يف ظ��ل غ��ي��اب  واأ���ش��اف: 

ف��اإن��ن��ا  امل�����وارد،  تنظيم  واإع�����ادة  االأول���وي���ات 

���ش��ن��ك��ون غ���ر م�����ش��ت��ع��دي��ن ل��ل��ت��ن��اف�����س م��ع 

وع�شكريا  واقت�شاديا  دبلوما�شيا   - ال�شني 

- ع���ل���ى امل�������ش���رح ال���ع���امل���ي خ�����ال ال��ع��ق��ود 

القادمة«

ووجدت اللجنة اأن وكاالت اال�شتخبارات 

ب����ال����ت����ه����دي����دات  ك�������اف  ب�������ش���ك���ل  ت���ه���ت���م  مل 

وتغر  املعدية  االأمرا�س  مثل  “الناعمة” 
املبا�شرة  غ��ر  االق��ت�����ش��ادي��ة  واالآث����ار  امل��ن��اخ 

اأن ت��ق��و���س االأم�����ن ال��ق��وم��ي  ال���ت���ي مي��ك��ن 

املتحدة للواليات 

االنباط-وكاالت

ن�����ش��رت ���ش��ح��ي��ف��ة االإن��دب��ن��دن��ت ت��ق��ري��را 

ل����ب����ورزو داراغ�����اه�����ي، م���را����ش���ل ال�����ش��ح��ي��ف��ة 

لل�شرق االأو�شط، عن جمموعة جديدة من 

العقوبات تفر�شها وا�شنطن على طهران

ا���ش��ت��ن��ك��رت  اإي�������ران  اإن  ال���ك���ات���ب  وي���ق���ول 

ال�����ش��ارم��ة اجل��دي��دة  ال��ق��ي��ود  جمموعة م��ن 

ال���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى 

الباد،  يف  امل�شريف  القطاع  من  كبر  ج��زء 

وو���ش��ف��ت��ه��ا ب���� اإره������اب ال���دول���ة و اجل��رائ��م 

���ش��د االإن�����ش��ان��ي��ة . وي��ق��ول ال��ك��ات��ب اإن ه��ذه 

العقوبات خطوة تهدف اإىل معاقبة طهران 

تف�شي فرو�س  فيه  تواجه  الذي  الوقت  يف 

امل��وت  م��ن  قيا�شية  م�شتويات  اإىل  ك��ورون��ا 

والعدوى

وي��ق��ول ال��ك��ات��ب اإن ال��ع��ق��وب��ات اجل��دي��دة 

ت�����ش��ت��ه��دف ج��م��ي��ع ال��ب��ن��وك االإي���ران���ي���ة، مبا 

اأب��ًدا  اتهامها  يتم  مل  التي  البنوك  ذل��ك  يف 

بنقل االأموال ل�شراء اأ�شلحة اأو بكونها على 

�شلة باحلر�س الثوري

ويقول الكاتب اإن هذه اخلطوة تاأتي قبل 

االأمريكية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  فقط  اأ���ش��اب��ي��ع 

ال��ت��ي ي��ك��اف��ح ف��ي��ه��ا ت��رام��ب ل���درء حت��د من 

جو بايدن، وقبل مناظرة مرتقبة االأ�شبوع 

ال�شيا�شة  على  تركز  اأن  املتوقع  من  املقبل 

اخلارجية

وي��ق��ول ال��ك��ان��ب اإن ال��ع��ق��وب��ات ت��اأت��ي يف 

اإي���ران م��ا و�شفه  ال��وق��ت ال��ذي ت��واج��ه فيه 

م�����ش��وؤول��و ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة يف ال��ب��اد ب��اأن��ه 

كورونا،  فرو�س  جائحة  من  ثالثة  موجة 

اجلديدة  اليومية  االإ�شابات  و�شلت  حيث 

من  اأك��رث  وف��اة  م��ع  قيا�شية  م�شتويات  اإىل 

19 ا يومًيا ب�شبب كوفيد  230 �شخ�شً

وي��ق��ول ال��ك��ات��ب اإن اإي�����ران ه��ي ال��دول��ة 

االأو�شط،  ال�شرق  يف  بالوباء  اإ�شابة  االأك��رث 

من  �شيا  ت��واج��ه  االإي��ران��ي��ة  وامل�شت�شفيات 

ي��وم اجلمعة  اأن��ه��ا منعت  ل��درج��ة  احل���االت 

جميع الزيارات غر الطارئة

ظريف،  ج��واد  حممد  اإن  الكاتب  ويقول 

العقوبات  و�شف  االإيراين،  اخلارجية  وزير 

يف  االإن�شانية  �شد  جرمية  باأنها  اجل��دي��دة 

ح��ني و���ش��ف��ه��ا م��ب��ع��وث ال��ب��اد ل���دى االأمم 

امل��ت��ح��دة، م��اج��د ت��اخ��ت راف��ان��ت�����ش��ي، ب��اأن��ه��ا 

اقت�شادي وطبي، يتم  واإره��اب  اإره��اب دولة 

تنفيذهما من جانب واحد

االنباط-وكاالت

 وج�����ه اجل����ري����ح اأده��������م ال�������ش���اع���ر، 

امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة  اإىل  م��ن��ا���ش��دة 

واحل����ق����وق����ي����ة، ل���اه���ت���م���ام ب��و���ش��ع��ه 

عينه  فقد  اأن  بعد  وع��اج��ه،  ال�شحي 

قبل  االح��ت��ال،  جنود  م��ن  بر�شا�شة 

اأيام

وك��������ان ال�������ش���اع���ر ق�����د ف���ق���د ع��ي��ن��ه 

ال��ي�����ش��رى ج����راء اإ���ش��اب��ت��ه ب��ر���ش��ا���ش��ة 

م��ط��اط��ي��ة، اأط��ل��ق��ه��ا ج��ن��ود االح��ت��ال 

يف  �شب�شطية،  لبلدة  اقتحامهم  خال 

الثالث من �شهر اأكتوبر احلايل

م�������ش���وؤول���ني يف  اإن  ال�����ش��اع��ر  وق�����ال 

بعد  معه،  توا�شلوا  نابل�س  حمافظة 

على  �شفحته  عرب  منا�شدته  ن�شر  اأن 

ووع��دوه  اأم�����س،  ي��وم  “الفي�شبوك”، 
بتوفر كل ما يلزم لعاجه

اأنه يعاين حالياً  اإىل  واأ�شار ال�شاعر 

م����ن اأوج�������اع ق���وي���ة يف ال�����راأ������س، ب��ع��د 

التي  الي�شرى  العني  ا�شتئ�شال  عملية 

اأ�شيبت، مما يزيد من معاناته

اأن عملية زراعة عني مكان  واأو�شح 

ثمانية  بعد  ع��ادة  يكون  فقدها،  التي 

اال�شتئ�شال،  من  اأ�شابيع،  ع�شرة  اإىل 

موؤ�ش�شة  اأي  م��ع��ه  ت��ت��وا���ش��ل  مل  ول��ك��ن 

حتى اللحظة لتوفر م�شتلزمات هذه 

العملية

ب��ل��دة  م���ن  ال�����ش��اع��ر  اأن  اإىل  ُي�������ش���ار 

اأ�شر حمرر  نابل�س، وهو  �شمال  برقة 

تعر�س لاعتقال لدى االحتال

ب��ني  ال���ع���ي���ون  اإ�����ش����اب����ات  اأن  ع���ل���م���اً 

الفرتة  يف  ت�شاعدت  الفل�شطينيني، 

االأخ������������رة، وق������د ف����ق����د ع������دد م��ن��ه��م 

االحتال  جنود  تعمد  ج��راء  عيونهم 

فيها ا�شتهدافهم 

االنباط-وكاالت

اأرن��و  ب��رن��ارد  الفرن�شي  امللياردير  ت��ربع 

دوالر«،  مليون   6« ي��ورو  م��اي��ني  بخم�شة 

الذين  ليل،  راأ���ش��ه  م�شقط  م��ن  للباحثني 

ل�  عاج  تطوير  من  االأوىل  املراحل  ب��داأوا 

وك��ال��ة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�شب   ،19-Covid
االأمركية بلومبرغ 

وحدد الباحثون اجلزيء الذي يبدو اأنه 

املعملية  التجارب  يف  الفرو�س  �شد  فعال 

وي�����ش��ت��ع��دون الخ��ت��ب��اره ع��ل��ى االأ���ش��خ��ا���س، 

وفًقا لبيان �شادر اأم�س اجلمعة من معهد 

با�شتر يف ليل

العامل  ح��ول  امل��خ��ت��ربات  م��ئ��ات  وتبحث 

ع����ن ط�����رق مل��ك��اف��ح��ة ال����وب����اء ال������ذي ق��ل��ب 

املجتمع وخنق االقت�شادات

التجريبية  ال��ل��ق��اح��ات  بع�س  وو���ش��ل��ت 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن االخ���ت���ب���ارات  امل���راح���ل  اإىل 

بع�س  با�شتخدام  ال�شماح  ومت  الب�شرية، 

 Gileadرميدي�شيفر مثل  العاجات، 

ح���االت  يف  ل��ا���ش��ت��خ��دام   ،  Sciences
الطوارئ �شد الفرو�س

وقال اأرنو يف البيان »االكت�شاف العلمي 

يخلق  ليل  يف  با�شتور  معهد  يف  للباحثني 

اأمًا هائًا يف العاج«

���ش��اب��ق  وق�����ت  يف   LVMH ودع����م����ت 

اإن��ت��اج  ال��وب��ائ��ي��ة م��ن خ���ال  ج��ه��ود فرن�شا 

وتوفر معقم اليدين جماًنا

واأرنو هو اأغنى �شخ�س يف فرن�شا برثوة 

تقدر بنحو 87 مليار دوالر

 تقرير استخباراتي: أميركا معرضة لخطر »التفوق الصيني«

 اإلندبندنت: العقوبات االمريكية الجديدة على طهران إرهاب دولة و جرائم ضد اإلنسانية

 المحرر الشاعر بعيٍن واحدة جراء رصاصة االحتالل.. وهذه مناشدته

 اكتشاف علمي قد يحسم المعركة ضد كورونا. علماء فرنسيون حددوا الجزيء الفعال ضد الفيروس

االنباط-وكاالت

 ق����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال�������ش���وداين عمر 

اإ�شرائيل خا�شعة  “العاقة مع  الدين:  قمر 

للنقا�س”، ح�شب و�شفه

 :”24 “فران�س  واأ���ش��اف يف مقابلة ع قناة 

من  ال�����ش��ودان  ا���ش��م  اإزال����ة  ن�شتعجل  “نحن 
قائمة االإره��اب، وال ن�شع اأي عاقة بني هذه 

امل�شاألة والتطبيع”

امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  م���ع  “نعمل  وت����اب����ع: 

االأمريكية على اإزال��ة ا�شمه من قائمة الدول 

الراعية لاإرهاب، ول�شنا على ا�شتعداد لفعل 

اأي �شئ م��ع دول���ة اأخ���رى اإال وف��ق م��ا يحدده 

ال�شودان من م�شاحله اخلارجية”

ُي�شار اإىل اأن ت�شريحات متناق�شة �شدرت 

خ����ال ال���ف���رتة االأخ������رة ع���ن م�����ش��وؤول��ني يف 

احل��ك��م ال�����ش��وداين، ح���ول التطبيع م��ع دول��ة 

الأي  وح��زب��ي  �شعبي  رف�س  و�شط  االح��ت��ال، 

عاقة مع “اإ�شرائيل”

وك��ان��ت و���ش��ائ��ل اإع���ام خمتلفة، ق��ال��ت اإن 

اإماراتية و�شعودية  ال�شودان تعر�س ل�شغوط 

ال��ع��اق��ات م��ع االح��ت��ال،  ل��ل��ق��ب��ول بتطبيع 

و�شط خم��اوف من احلكم ال�شوداين من ردة 

فعل �شعبية غا�شبة

االنباط-وكاالت

 اأك������د ال���زع���ي���م ال����ك����وري ال�����ش��م��ايل 

ال�����ش��ب��ت خ���ال عر�س  اأون  ك��ي��م ج��ون��غ 

ق���ي���م يف ب��ي��ون��غ ي��ان��غ، 
ُ
ع�����ش��ك��ري ���ش��خ��م اأ

اأن����ه ل��ي�����س ه���ن���اك اأي ���ش��خ�����س م�����ش��اب 

يف  ب��اده،  يف  امل�شتجّد  كورونا  بفرو�س 

وقت تف�شى الوباء يف كافة اأنحاء العامل

ومت��ن��ى يف خ��ط��اب ب��ّث��ه ال��ت��ل��ف��زي��ون 

ال����ر�����ش����م����ي، �����ش����ح����ًة ج�����ي�����دًة جل��م��ي��ع 

االأ�����ش����خ����ا�����س ح�������ول ال�����ع�����امل ال����ذي����ن 

بعد  وذل��ك  ك��وف��ي��د-19،  اآالم  يكافحون 

اأي����ام ع��ل��ى خ����روج ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي 

دون���ال���د ت���رام���ب م���ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ى حيث 

م���ك���ث ث����اث����ة اأي���������ام ج�������راء اإ����ش���اب���ت���ه 

بالفرو�س.

االنباط-وكاالت

ن��ي��ك��ول  اأرم��ي��ن��ي��ا،  وزراء  رئ��ي�����س  ح���ذر 

م����ن خم��اط��ر  ال����ع����امل  دول  ب���ا����ش���ي���ن���ي���ان، 

امل��ج��ت��م��ع  داع���ي���ا  الرتكي”،  “التو�شع 
ن���زاع  ال��ع��اج��ل يف  ال��ت��دخ��ل  اإىل  ال�����دويل 

 La م��ع �شحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ويف  ب���اغ.  ق���ره 

ن�شر ن�شها  االإيطالية   Repubblica
ع��ل��ى م��وق��ع رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة االأرم��ن��ي��ة 

االإلكرتوين، اليوم ال�شبت، قال با�شينيان 

باغ” )غر  قره  و”جمهورية  اأرمينيا  اإن 

االأخ��ر  احل��اج��ز  “متثان  بها(  امل��ع��رتف 

من  حم��ذرا  التو�شعي”،  تركيا  نهم  اأم��ام 

يف  ال���دويل  املجتمع  ي��ت��دخ��ل  “لو مل  اأن���ه 

االأحداث اجلارية يف املنطقة، فاإنه �شرى 

مثلما  فيينا  اأب���واب  عند  قريبا  االأت����راك 

حدث ذلك يف القرن ال�شابع ع�شر«.

اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  ال���دول  با�شينيان  ودع���ا 

“تعر�س  ب��اغ  ق��ره  اإقليم  ب��اأن  االع���رتاف 

كانت  التي  اأذربيجان  قبل  العتداء” من 

مع  م�شرتكة  م���ن���اورات  ت��خ��و���س  ق��وات��ه��ا 

ال�شكان  اأن  واأ����ش���اف  ال��رتك��ي��ة.  ال���ق���وات 

ق��ره  “جمهورية  يف  ال��ق��اط��ن��ني  االأرم����ن 

جماعية”  “اإبادة  ب�����  م����ه����ددون  باغ” 

وال�������ش���ب���ي���ل ال����وح����ي����د ل��ت��ج��ن��ي��ب��ه��م ه���ذا 

ال�����ش��ي��ن��اري��و ه���و االع������رتاف ب��ا���ش��ت��ق��ال 

كيانهم.

وكانت رو�شيا اأعلنت، فجر ال�شبت، عن 

ت��و���ش��ل ي��ري��ف��ان وب��اك��و، ع��ق��ب حم��ادث��ات 

ا���ش��ت��م��رت ب���ني وزي������ري خ��ارج��ي��ت��ه��م��ا يف 

يق�شي  ات��ف��اق  اإىل  ���ش��اع��ات،   10 م��و���ش��ك��و 

لكن  باغ،  باإقليم قره  النار  اإطاق  بوقف 

بخرق  االتهامات  الحقا  تبادال  اجلانبني 

الهدنة.

االنباط-وكاالت

 دخ������ل وق������ف الإط��������اق ال�����ن�����ار ب��ني 

ظهر  التنفيذ  حيز  واأذربيجان  اأرمينيا 

غ(  ت   08،00( املحلي  بالتوقيت  ال�شبت 

لوقف اأ�شبوعني من املعارك الكثيفة يف 

اإقليم ناغورين قره باغ

وق��ب��ي��ل وق���ف اإط����اق ال��ن��ار ت��ب��ادل��ت 

ارم����ي����ن����ي����ا واأذرب������ي������ج������ان االت����ه����ام����ات 

مب��وا���ش��ل��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ق�����ش��ف وامل��ع��ارك 

واإطاق ال�شواريخ والطائرات امل�شرة

�شتيباناكرت  اإىل  الهدوء  عاد  وفجاأة 

دوت  حيث  االنف�شايل  االإقليم  عا�شمة 

االتفاق  دخ��ول  قبيل  االإن���ذار  ���ش��ف��ارات 

التنفيذ حيز 

وب�����داأ ���ش��ك��ان ي��خ��رج��ون م���ن اأب����واب 

ملازمتها  ا���ش��ط��روا  اأن  ب��ع��د  م��ن��ازل��ه��م 

الق�شف  عمليات  من  اأنف�شهم  ليحموا 

وكالة  م��ن  �شحايف  ذك��ر  ح�شبما  الأي���ام، 

فران�س بر�س

اأرت��اك  ال��ق��ت��ال، ���ش��رح  وقبيل ت��وق��ف 

املعلنة  اجل��م��ه��وري��ة  و���ش��ي��ط  ب��ل��غ��اري��ان، 

من جانب واحد، يف تغريدة على تويرت 

اأذرب��ي��ج��ان  ق�شفت  قليلة  دق��ائ��ق  ق��ب��ل 

م��ن��اط��ق م��دن��ي��ة يف ���ش��ت��ي��ب��ان��اك��رت م��رة 

اأخرى بال�شواريخ ، مو�شحا اأنه مل ترد 

معلومات بعد عن ال�شحايا

وا������ش�����ت�����ه�����دف�����ت ع����م����ل����ي����ات ق�������ش���ف 

���ش��ت��ي��ب��ان��اك��رت م�����رات ع�����دة يف االأي�����ام 

االأخرة

ت�شتخدم  ب��اك��و  اإن  ب��ل��غ��اري��ان  وق����ال 

اأ����ش���ل���وب ج���رائ���م احل�����رب ن��ف�����ش��ه ح��ت��ى 

اللحظة االأخرة

بر�س  فران�س  وكالة  مرا�شل  و�شمع 

بعد  ال�����ش��ب��ت  ���ش��ب��اح  ان��ف��ج��اري��ن  دوي 

وقف  على  واأذربيجان  اأرمينيا  موافقة 

الإط������اق ال����ن����ار اب����ت����داء م����ن ال�����ش��اع��ة 

بتوقيت غرينت�س الثامنة 

االأذربيجانية  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ب��ك��ث��اف��ة  ت��ق�����ش��ف  اأرم��ي��ن��ي��ا  اأن  ال�����ش��ب��ت 

بال�شكان مناطق ماأهولة 

وق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اإن ال��ق��وات 

امل�����ش��ل��ح��ة االأرم���ي���ن���ي���ة ت��ق�����ش��ف ب�����ش��ك��ل 

مكثف مناطق جرانبوي وترتر واأقدم 

واأق��ج��اب��ردي وف��ي��زويل ) ( واأذرب��ي��ج��ان 

تتخذ اإجراءات للرد باملثل

 وزير الخارجية السوداني: »العالقة 
مع إسرائيل خاضعة للنقاش«

 الزعيم الكوري الشمالي يؤكد خلو 
بالده من اإلصابات بكوفيد-19

 باشينيان يتحدث عن الحاجز 
األخير أمام »التوسع التركي« 

 بعد قتال عنيف خلف مئات القتلى ودمار 
كبير.. الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان تدخل حيز 
التنفيذ بوساطة روسية والحذر سيد الموقف
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

�أتلتيكو  مهاجم  ���س��و�ري��ز،  لوي�س  علق 

�أزم����ة رح��ي��ل��ه ع��ن �سفوف  م���دري���د، ع��ل��ى 

�مل����و�����س����م �حل������ايل. وك������ان  ب���ر����س���ل���ون���ة يف 

�ملدرب �جلديد  رونالد كومان،  �لهولندي 

ل��ر���س��ل��ون��ة، ق��د �أب��ل��غ ���س��و�ري��ز �أن���ه خ��ارج 

ح�����س��اب��ات��ه �ل��ف��ن��ي��ة ه����ذ� �مل���و����س���م وع��ل��ي��ه 

ت�����س��ري��ح��ات  يف  ���س��و�ري��ز  �لرحيل. وقال 

�ل���ك���ث���ر  ل�سبكة ESPN “حدثت 

م����ن �ل���ت���ن���اق�������س���ات يف روؤي��������ة ب��ر���س��ل��ون��ة 

�إذ� كانت  للأحد�ث. كنت �ساأبحث عن حل 

من  لي�س  لكن  ريا�سية،  �أو  مالية  �مل�سكلة 

لهذ�  �تخاذهم  �سبب  يل  بالن�سبة  �لو��سح 

�أر�دو�  �أن��ه��م  �لقر�ر«. و�أ�ساف:”�أعتقد 

�إبعادي عن مي�سي. رمبا �أزعجهم �أن لدي 

ع��لق��ة ج��ي��دة م��ع ل��ي��و. رمب���ا مل ي��ك��ون��و� 

ي���ري���دون �أن ي��ك��ون م��ع��ي ل��وق��ت �أك����ر. ال 

�سيكون  ذلك  باأن  للعتقاد  �سبب  �أي  �أجد 

م�سًر� للفريق«. وتابع “بحثنا عن بع�سنا 

�لبع�س با�ستمر�ر على �أر�س �مللعب، ولكن 

كان ذلك من �أجل م�سلحة �لفريق. رمبا 

�أن يلعب مع �ملزيد من  �أر�دو� من مي�سي، 

يكون  “قد  �لفريق«. وو��سل  يف  زم��لئ��ه 

لهذ� �ملو�سوع علقة بقر�ر �ال�ستغناء عن 

خدماتي. ال ميكنني �لعثور على �أي �سبب 

ب�سكل  مًعا  نلعب  كنا  بيننا،  للف�سل  �آخ��ر 

“مي�سي يدرك  �مللعب«. و�أردف  يف  ج��ي��د 

للنادي  �أعطى  لقد  لر�سلونة.  يعنيه  ما 

�أب�������ًد�. يجب  ت��خ��ي��ل��ه��ا  �أ����س���ي���اء ال مي��ك��ن��ك 

يكون  و�أن  �الأف�����س��ل  ك��ون��ه  يف  ي�ستمر  �أن 

ب��اأن  �حتمال  “هناك  �سعيًد�«. و��ستطرد 

ب��ال��ر�ح��ة  �سعر  �إذ�  ل��ك��ن  �آخ���ر،  ل��ن��اد  يلعب 

ج���دي���د،  �إد�رة  جم��ل�����س  م����ع  و�ل�������س���ع���ادة 

�لبار�سا«. و�أمت  د�خ��ل  �لبقاء  يف  �سرغب 

�إذ�  �سعيًد�  ���س��اأك��ون  ملي�سي،  ك�سديق  “�أنا 
���س��ارت �الأم�����ور م��ع��ه ع��ل��ى م��ا ي����ر�م د�خ��ل 

لفريق  �لرحيل  عليه  ك��ان  �إذ�  �أو  �ل��ن��ادي، 

�آخر«.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

 سواريز يفجرها برشلونه ابعدوني عن ميسي

 العبنا الصيفي مرتاح مع القادسية

بطولة الزامية الندية العاب القوى

 مشاجرة بين شيكاباال وفنان معروف

الكويت – وكاالت

�الأردين  �ل��ق��اد���س��ي��ة،  حم����رتف  ن��ف��ى 

ع���دي �ل�����س��ي��ف��ي، وج����ود م��ا ي��ع��ك��ر �سفو 

ع��لق��ت��ه م���ع ن���ادي���ه، �ل�����ذي �ن��ت��ق��ل �إىل 

�ملا�سي  �لثاين  يناير/كانون  يف  �سفوفه 

باالنتقاالت �ل�ستوية قادما من �ل�ساملية، 

�ل���ف���رتة  ع���ق���ده خ�����لل  ي���ج���دد  �أن  ق���ب���ل 

�أن  �ل�سيفي  �آخر. و�أكد  ملو�سم  �ملا�سية 

مع  �أم��وره  وكافة  مميزة  بامللكي  علقته 

�أن��ه  ع��ل��ى  ير�م. و�سدد  م��ا  ع��ل��ى  �ل��ف��ري��ق 

�لذي يرتبط معه  �لقاد�سية  م�ستمر مع 

�جلاري. و�رتبط  �مل��و���س��م  لنهاية  بعقد 

��سم �ل�سيفي باالنتقال �خلارجي خلل 

�أك��د  �أن �ل��لع��ب  �إال  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل�����س��اع��ات 

�ال�ستقر�ر  ظل  يف  �لفريق  مع  ��ستمر�ره 

�ل�������ذي ي��ع��ي�����س��ه ب�����ن ج��������در�ن �ل��ق��ل��ع��ة 

�ل�������س���ف���ر�ء. يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل ت��و����س��ل 

النطلقة  حت�سر�تها  �الأ���س��ف��ر  كتيبة 

�ملو�سم �جلديد �لذي يبد�أ يف 15 �أكتوبر/

ت�����س��ري��ن �أول �جل����اري ب��ن��ظ��ام �ل��دم��ج يف 

�ل��ت��ح��ول  ق��ب��ل  �الأول  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  ق�����س��م 

فرق   10 مب�ساركة  �لدرجتن  دوري  �إىل 

باملمتاز و5 باالأوىل.

االنباط – عمان

يقيم �الإحتاد �الأردين اللعاب �لقوى 

 1٤ مب�ساركة  �إلز�مية  �الأن��دي��ة  بطولة 

٢50 الع��ب  ن����ادي م�����س��ج��ل وم�����س��ارك��ة 

والع��ب��ة و�ل��ت��ي ح��دد �الإحت���اد موعدها 

�لبطولة  مدير  �سرح  كما   10/٢٤/٢3

رئي�س  نائب  �ملومني  منت�سر  �ملحامى 

�لرمي  م�سابقات  تقام  �ن  على  �الإحت��اد 

ك��ام��ل��ة ي���وم �جل��م��ع��ه .و����س���رح �مل��وم��ن��ي 

�ن ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ل��لأن��دي��ه �إل��ز�م��ي��ة 

و�ل���ه���دف م��ن��ه��ا �الإ����س���ت���ع���د�د ل��ل��م��و���س��م 

�لقادم وبن �ملومني باأن هذه �لبطوله 

�����س����وف ت����ق����ام ب���ح�������س���ب �ل����روت����وك����ول 

�الأوملبية  �لللجنه  عن  �ل�سادر  �ل�سحي 

و�حت������اد �ل���ط���ب �ل���ري���ا����س���ي وع���ل���ى �ن 

�د�ري���ن  م��ن  �مل�����س��ارك��ن  جميع  يخ�سع 

وم���درب���ن وال ع��ب��ن ل��ف��ح�����س ك��ورون��ا 

وذل�����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ���س��ح��ة ج��م��ي��ع 

بالبطولة . �مل�ساركن 

القاهرة – وكاالت

ب��ن حم��م��ود عبد  ح���ادة  م�����س��اج��رة  ن�سبت 

�ل�����ر�زق »���س��ي��ك��اب��اال« ق��ائ��د �ل��زم��ال��ك، و�أح���د 

�لفنانن �ملعروفن بانتمائهم للنادي �الأهلي، 

���س��ري��ف م��ن��ر ح�����س��ن ع�سو  يف ح��ف��ل زف����اف 

�ل�سابق. و�أن  �لبي�ساء  �لقلعة  �إد�رة  جمل�س 

م�������س���اج���رة ن�����س��ب��ت ب���ن ���س��ي��ك��اب��اال و�ل���ف���ن���ان 

�الأه������لوي �أح���م���د ف��ه��م��ي، يف ح��ف��ل �ل��زف��اف 

�لثنائي. و�سهد  بن  كلمية  مب�سادة  وب��د�أت 

�حلفل، تو�جد �أمر مرت�سى من�سور �مل�سرف 

ع��ل��ى �ل���ك���رة ب��ال��زم��ال��ك، وح����ازم �إم����ام ع�سو 

�حت���اد �ل��ك��رة �ل�����س��اب��ق، وحم��م��ود ع��ب��د �ملنعم 

م�سوؤويل  من  وعدد  �الأهلي،  جنم  “كهربا” 
�أح��د  ف��ه��م��ي،  �أح��م��د  �لبي�ساء. ويعد  �لقلعة 

�الأهلي،  للنادي  بانتمائهم  �ملعروفن  �ملمثلن 

وي���ح���ر����س ع���ل���ى ح�������س���ور م���ب���اري���ات �ل��ق��ل��ع��ة 

�حلمر�ء.

االنباط – عمان

م�ساء  ت��دري��ب��ات��ه  �ل��وح��د�ت  ف��ري��ق  يبا�سر 

غمد�ن  يف  �ل��ن��ادي  ملعب  على  �الح���د  �ل��ي��وم 

ز�لو�  ال  �لذين  و�ملدربن  �للعبن  غياب  يف 

يخ�سعون للعلج من فرو�س كورونا ح�سب 

�ل�سيد زياد �سلباية ع�سو �للجنة �ملوؤقتة �لذي 

بقيادة  تدريباته  ي�ستاأنف  بان �لفريق  ��ساف 

�مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي ع��ب��د �هلل �أب����و زم���ع .و�ن ع���دد 

منهم   17 الع���ًب���ا،   ٢8 �الأول  �ل��ف��ري��ق  الع��ب��ي 

11 منهم  �سيغيب  بالتدريب، فيما  �سي�ساركو� 

بالفرو�س«. وك�سف  �إ�سابتهم  تبن  بعدما 

�ل���وح���د�ت ع��ن ه��وي��ة �مل�����س��اب��ن م��ن �ل��ك��و�در 

�الإد�رية و�لفنية وهم: زياد �سلباية، رم�سان 

م��رو�ن  عمر،  موؤيد  �سلباية،  ب�سام  خملوف، 

�ل�������س���م���ايل، حم���م���د �ل�������س���ي���د، ع���ب���د �ل�����س��لم 

حممد  عثمان،  �ل���رز�ق  عبد  حممد  عثمان، 

�ل����رغ����وث����ي، حم���م���د زك������ي، �مل�������درب �أجم����د 

حممود. و�مل�سابون  �آدم  و�مل����درب  �ل��ط��اه��ر، 

من العبي فريق كرة �لقدم، هم �سليم عبيد، 

عو�س،  ف���ادي  �أ���س��رف،  ث��ائ��ر  �سمرين،  مهند 

ثلجي،  يزن  ثائر،  �أحمد  �ل�ستار،  عبد  �أحمد 

�ل��ع��رب،  ي��زن  ع��ف��ان��ة،  د�ن��ي��ال  �سلباية،  �ساهر 

وفر��س �سالح.

االنباط – عمان

ل���وف���ن  ه����ي����ف����ريل  �آود  ن��������ادي  �أط�����ل�����ق 

لت�سويق  ت��روي��ج��ي��ة  ح��م��ل��ة  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي، 

�لنجم مو�سى  قمي�س حمرتفه �جلديد 

�ل��ت��ع��م��ري.وب��ل��غ ���س��ع��ر ق��م��ي�����س م��و���س��ى 

�ل��ت��ع��م��ري، 75 ي����ورو، وف��ًق��ا مل��وق��ع ن��ادي 

�لبلجيكي. ويتاأهب  لوفن  هيفريل  �آود 

�ل��ت��ع��م��ري خل���و����س جت���رب���ة �ح��رت�ف��ي��ة 

ج����دي����دة، ب���ع���دم���ا �أن����ه����ى م���������س����و�ره م��ع 

�لقر�سي. وكان  نيقو�سيا  �أبويل  فريق 

�ل��ت��ع��م��ري ق���د �أك����د ع��ق��ب �ن��ت��ق��ال��ه �إىل 

�أن�����ه  ل�����وف�����ن،  ه���ي���ف���ريل  �آود  ����س���ف���وف 

�سعيد  و�أن���ه  �جل��م��اه��ر،  الإ���س��ع��اد  يتطلع 

بالدوري  �حرت�فية  جتربة  �أول  بخو�س 

�لبلجيكي.

باري�س – وكاالت

ي���ت���ط���ل���ع ك�����ل م�����ن �ل���������س����رب����ي ن����وف����اك 

دي��وك��وف��ي��ت�����س و�الإ����س���ب���اين ر�ف��ائ��ي��ل ن���اد�ل 

م��ن ر�سيد  �الق����رت�ب خ��ط��وة ج��دي��دة  �إىل 

يف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  �ل�سوي�سري  مناف�سهما 

ب��ط��والت »ج��ر�ن��د ���س��لم« �الأرب����ع �ل��ك��رى، 

ع���ن���دم���ا ي���ل���ت���ق���ي دي���وك���وف���ي���ت�������س ون�������اد�ل 

م�������س���اء �ل����ي����وم �الأح�������د يف ن���ه���ائ���ي ب��ط��ول��ة 

ج�����ارو������س(. )روالن  �مل���ف���ت���وح���ة   ف���رن�������س���ا 

�لقيا�سي  �ل��رق��م  ع��ل��ى  ف��ي��درر   وي�ستحوذ 

ل��ع��دد �الأل��ق��اب �ل��ت��ي ي��ح��رزه��ا �أي الع��ب يف 

�سلم”  “جر�ند  ببطوالت  م�ساركته  تاريخ 

 19 مقابل  لقبا   ٢0 بر�سيد  �لكرى  �الأرب��ع 

لقبا لناد�ل و17 لقبا لديوكوفيت�س. ولهذ�، 

����س���ت���ك���ون �مل����و�ج����ه����ة �مل����ث����رة �ل����ي����وم  بن 

�الأول  �مل�����س��ن��ف��ن  ون�������اد�ل  دي��وك��وف��ي��ت�����س 

جديد  �سطر  لكتابة  و�سيلة  عامليا  و�ل��ث��اين 

�لكبرة. وتت�سم  �لبطوالت  ه��ذه  تاريخ  يف 

�مل��و�ج��ه��ة ب��ن دي��وك��وف��ي��ت�����س ون����اد�ل ب��اأن��ه��ا 

�أك�����ر �مل���و�ج���ه���ات ت���ك���ر�ر� ب���ن الع���ب���ن يف 

�لتقى  حيث  �ملفتوح،  �لع�سر  خلل  �لتن�س 

�للعبان 55 مرة �سابقة ويلتقيان للمرة 56 

يف م�سرتهما �لريا�سية مقابل 50 مو�جهة 

ب���ن دي��وك��وف��ي��ت�����س وف���ي���درر و٤0 م��و�ج��ه��ة 

وناد�ل. وعندما  ف���ي���درر  ب���ن  �الآن  ح��ت��ى 

»فيليب  ملعب  �للعبان �ليوم �إىل  ي��ن��زل 

�لقيا�سية  �الأرق��ام  بع�س  �ستكون  �ساترييه« 

ع��ل��ى �مل��ح��ك ب��خ��لف ك���ري���اء �ل���ف���وز ب��ه��ذ� 

�ل�����س��ع��ب��ة ب�سبب  �ل���ظ���روف  �ل��ل��ق��ب يف ه���ذه 

ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  �الإ���س��اب��ات  تف�سي  �أزم����ة 

�مل�ستجد .

 الوحدات يباشر تدريباته المعتادة 

 التعمري يبدأ رحلته 
في بلجيكا

 نادال وديوكوفيتش في نهائي فرنسا للتنس

 فحوصات كورونا سلبية لفريق معان
االنباط – عمان

فريق  على  �جريت  �لتي  كورونا  فرو�س  فحو�سات  ك�سفت 

م��ع��ان ب��ك��اف��ة الع��ب��ي��ه وك�����و�دره �الد�ري�����ة و�ل��ف��ن��ي��ة �ن �ل��ن��ت��ائ��ج 

�جلهازين  �و  للعبن  ����س��اب��ات  �ي��ة  وج��ود  دون  �سلبية  ج��اءت 

دوري  يف  حاليا  يناف�س  معان  فريق  �ن  ويذكر  و�الد�ري  �لفني 

�مل��ح��رتف��ن الول م���رة يف ت��اري��خ��ه وه���و ي��ح��ت��ل ح��ال��ي��ا �مل��رك��ز 

13 نقطة ..وكانت قد تاجلت مبار�ته �الخرة  �ل�سابع بر�سيد 

�الهلي  العبي  من  عدد  ��سابة  ب�سبب  �الهلي  �م��ام  �ل��دوري  يف 

بفرو�س كورونا .



21
االحد   11   /  10  / 2020

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط-عمان

»ال��ت��وا���س��ل ب���ن الإن�������س���ان والإن�������س���ان هو 

اإن�����س��ان  اأي  ب��ه��ا  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال���ت���ي  ال�����س��ي��غ��ة 

ا���س��ت��م��راره ب��احل��ي��اة، وم��ن دون ال��ت��وا���س��ل ل 

الكائنات احلية  اأن ت�ستمر، كل  ميكن للحياة 

تتوا�سل بطريقة اأو باأخرى، اإل اأن التوا�سل 

عن  تعقيداً  اأك���ر  ي��ك��ون  رمب��ا  الإن�����س��ان  عند 

اإن  اإذا ق��ل��ت  اأب��ال��غ  ال��ك��ائ��ن��ات، ول  غ���ره م��ن 

اأو  عالقة  اإجن��اح  يف  رئي�سي  �سبب  التوا�سل 

اإف�����س��ال��ه��ا«. وب��ح�����س��ب ال��دك��ت��ور م��دح��ت عبد 

ال����ه����ادي، خ��ب��ر ال���ع���الق���ات ال���زوج���ي���ة، ف���اإن 

الإن�سان  عالقات  اأهم  من  الزوجية  العالقة 

الإطالق،  اأهمها على  تكن  اإن مل  الب�سر،  مع 

ويقدم ن�سائح عن كيفية التوا�سل الناجح.

مهارات التوا�صل الناجح

يفهم  اأن  ال���زوج���ن  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى   •
اإ�سباعها،  اإىل  وي�سعى  �سريكه  احتياجات 

ف��ه��دف ال��ت��وا���س��ل ه���و ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

ذل��ك ل ميكن لعالقة  وب���دون  ال��ط��رف��ن، 

اأحد  ارت�سى  لو  حتى  ت�ستمر،  اأن  حقيقية 

ط���ريف ال��ع��الق��ة اأن ي��ك��ون ال��ط��رف ال��ذي 

يقدم كل �سيء، ول يح�سل على �سيء.

للتوا�سل،  املنا�سب  ال��وق��ت  اخ��ت��ي��ار   •
الزوجن  اأح��د  ك��ان  اإذا  التوا�سل  وتاأجيل 

اأو منفعاًل. اأو نف�سياً  متعباً بدنياً 

من  توقعاتنا  تكون  اأن  على  • احلر�ص 
وذل��ك  ومنطقية؛  واقعية  احل��ي��اة  �سريك 

الآخ��ر،  الطرف  �سخ�سية  فهم  خ��الل  من 

والختالف بن طبيعتي الرجل واملراأة.

وحت����دي  م���الح���ظ���ة  ع���ل���ى  • ال����ت����درب 
تكون  م��ا  غالباً  وال��ت��ي  التلقائية،  الأف��ك��ار 

اخلالفات،  وقت  وتظهر  وم�سللة،  �سلبية، 

نحو  ���س��ل��ب��ي��ة  ���س��ل��وك��ي��ات  اإىل  ي������وؤدي  مم���ا 

ال�سائعة  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة  الأف���ك���ار  م��ن  الآخ����ر، 

لتح�سن  الزوجة  بها  �ستقوم  »اأي حماولة 

بالرف�ص«. الزوج  �سيقابلها  العالقة؛ 

لكل  تنقل  التي  املو�سوعية  • املناق�سة 
ال���زوج���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ���س��ري��ك��ه ب��و���س��وح، 

وق�����د ي��ن��ت��ج ت��غ��ي��ر ق���ن���اع���ات وت�����س��رف��ات 

اأطرافها.

الطرف  مكان  نف�سه  كل طرف  • و�سع 
الآخر.

مما  الإيجابية،  امل�ساعر  عن  • التعبر 
ق���د ي���وق���ف دائ������رة اخل������الف، وي��ق��ل��ل م��ن 

ال�سلبية. امل�ساعر 

ال��زوج��ن  اأن  على  ال��دائ��م  ال��ت��اأك��ي��د   •

يف ���س��ف��ي��ن��ة واح�������دة، اأه���داف���ه���م���ا واح�����دة، 

واحدة. وم�سلحتهما 

ب��اخل��ط��اأ  والع������راف  ال��ن��ق��د  • ت��ق��ّب��ل 
والعتذار عنه.

الفعال مفاتيح اال�صتماع 

ال�ستماع بغر�ص فهم وجهة نظر ال�سريك

م����ه����ارات  اأه��������م  م�����ن  ال�����س����ت����م����اع  لأن 

ب�سيء من  اأحدثكم عنه  ف�سوف  التوا�سل، 

التف�سيل:

ل  وم�����ا  ي���ق���ال  م����ا  اإىل  ال����س���ت���م���اع   •
التي  الر�سائل  م��ن  الكثر  فهناك  ي��ق��ال، 

ت��ن��ق��ل ب��ط��ري��ق��ة غ��ر ���س��ف��وي��ة؛ م��ن خ��الل 

ت��ع��ب��رات ال��وج��ه وال��ن��ظ��رات والإمي�����اءات 

ون�������رة ال���������س����وت، وت���ن���ق���ل ال���ك���ث���ر م��ن 

امل�ساعر.

الرئي�سي  امل��و���س��وع  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز   •
الرد  تاأجيل  اأو  التفا�سيل،  عن  والتغا�سي 

الطرفان  فيه  يكون  اآخر؛  وقت  اإىل  عليها 

اأكر هدوءاً.

نظر  وجهة  فهم  بغر�ص  ال�ستماع   •
ال�������س���ري���ك، وال����ت����اأك����د م����ن ال����ق����درة ع��ل��ى 

واإع��ادة  الأ�سئلة  توجيه  طريق  عن  فهمه؛ 

بال�سرورة  يعني  ل  هذا  قاله،  ما  �سياغة 

اإليه  ينقل  لكنه  ي��ق��ول،  م��ا  على  موافقته 

�سعوراً بالحرام والهتمام.

الأف��ك��ار  ك��ل  وو���س��ع  ال��ت��ام  • ال��رك��ي��ز 
الأخرى جانباً.

أسرار التواصل الناجح بين الزوجين

 انتحار ممثلة تونسية بجانب قبر والدها

االنباط-وكاالت

اأي���رل���ن���دي���ة الأم����ل  مل ت��ق��ف��د ع���ائ���ل���ة 

ط����وال رب���ع ق����رن، وظ��ل��ت ت���واظ���ب على 

البالد  يف  لليان�سيب  جائزة  يف  امل�ساركة 

اأرادت. حتى نالت ما 

العائلة  ه��ذه  ق�سة  يف  ال��غ��ري��ب��ة  ل��ك��ن 

ه���و اأن���ه���ا ظ��ل��ت ت�����س��ت��خ��دم ن��ف�����ص ال��رق��م 

“يو  اأورد موقع  25 عاما، على ما  طوال 

الإخباري، اجلمعة. اآي”،  بي 

على  امل�����س��رف��ة  املحلية  اللجنة  ون�����س��رت 

ج����ائ����زة ال��ي��ان�����س��ي��ب �����س����ورة اأح�����د اأف�����راد 

ال��ع��ائ��ل��ة وه���و ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ك��ب��رة كتب 

ال�سرليني،  باجلنية  اجلائزة  قيمة  عليها 

اأمركي. 7.4 مليون دولر  وت�ساوي 

وق�����ال اأح�����د اأف������راد ع��ائ��ل��ة ك��ي��ل��ك��ي��ن��ي 

ل��ل��م�����س��وؤول��ن ع��ن ج��ائ��زة ال��ي��ان�����س��ي��ب يف 

ن��ظ��رة خاطفة  ي��ل��ق��ي  ك���ان  اإن���ه  اإي��رل��ن��دا 

اأرقام  ملح  عندما  متجر  يف  �سحيفة  على 

الفائز يف اجلائزة. اإعالن 

 واأ����س���اف اأن���ه ح��ف��ظ اأرق����ام ال��ت��ذك��رة 

لذلك  ع��ام��ا،   25 ط��وال  ت��ك��راره��ا  لفرط 

ك���ان م��ن ال�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه اك��ت�����س��اف��ه��ا حتى 

ولو من طرف عينه.

اإىل  ال�ساب  �سارع  بالفوز  علم  وبعدما 

لإبالغهم  العائلة  باأفراد  وات�سل  منزله 

ال�سار. بالنباأ 

املتوقعة جاءت  اإن اجلائزة غر  وقال 

م���ث���ل ال����غ����وث لأف�������راد الأ�����س����رة ال���ذي���ن 

موؤخرا. مالية  �سعوبات  واجهوا 

ن��ف��ق��ات  يف  ن���ت�������س���رع  واأ�ساف:”لن 

���س��خ��ي��ف��ة م��ث��ل ����س���راء ���س��ي��ارات ج��دي��دة، 

ل���ك���ن ال�������س���يء ال���وح���ي���د ال����ذي����ن ن��ط��ل��ع 

امل�����س��ارف ل�سداد  اإل��ي��ه ح��ال��ي��ا ه��و زي���ارة 

�سعور  هناك  لي�ص  العقارية.  القرو�ص 

ذلك«. اأف�سل من 

االنباط-وكاالت

املمثلة  اإن  حملية  اإع��الم��ي��ة  تقارير  قالت 

و�سعت  ���س��و���س��ان  ع��ب��ر  التون�سية  امل�سرحية 

العثور  �سباح اجلمعة حدا حلياتها، حيث مت 

على جثتها بجانب قر والدها.

اأن  التون�سية  “ن�سمة”  ق��ن��اة  م��وق��ع  وذك���ر 

من  البالغة  �سو�سان،  على  ع��رت  ال�سلطات 

والدها  35 عاما، م�سنوقة بجانب قر  العمر 

يف حي اجلربي مبدينة قربة من ولية نابل.

امل�ست�سفى  اإىل  الراحلة  جثة  نقل  مت  وق��د 

اجلامعي الطاهر املعموري بنابل.

و����س���ي���ج���ري ع����ر�����ص اجل����ث����ة ع���ل���ى ال��ط��ب 

ال�سرعي للتاأكد من اأ�سباب الوفاة، فيما بداأت 

ال�سلطات الأمنية التحقيق يف الق�سية.

وك���ان���ت ع��ب��ر ق��ال��ت يف اآخ����ر ت��دوي��ن��ة لها 

بع�سكم  “حبوا  في�سبوك  يف  �سفحتها  على 

ف���ان���ي���ة.. نحبكم  ال��دن��ي��ا  ب��ع�����س��ك��م  وارح����م����وا 

بار�سة«.

النتحار  �سبب  ي��ك��ون  اأن  متابعون  ورج���ح 

ح���ال���ة اإح���ب���اط ك���ب���رة ك���ان���ت مت���ر ب��ه��ا عبر 

ب�����س��ب��ب الأو������س�����اع يف ت���ون�������ص وجت���م���ي���د ك��ل 

والفنية. الثقافية  الأن�سطة 

 حاولوا 25 عاما.. عائلة تفوز بأغرب »يانصيب«

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. »صيد 
ثمين« في فلوريدا

 فيسبوك يزيل إعالنا عن البصل.. 
والسبب »غير أخالقي«

 لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

 مذبحة الصيصان.. الشرطة تتدخل 
إلنقاذ 3 آالف كتكوت

االنباط- وكاالت

اأم�سك �سيادان بثعبان بورمي بطول 

ط���ول  وه�����و  ف����ل����وري����دا،  يف  م�����را   5.71

التي  الأمركية  الولية  هذه  يف  قيا�سي 

تنت�سر فيها زواحف من اأنواع �ستى، على 

اأعلنت ال�سلطات املحلية. ما 

م��ن  وه�������و  احل�������ي�������وان،  وزن  وب�����ل�����غ 

 47 ال��ع��امل،  يف  الأف��اع��ي  اأجنا�ص  اأ�سخم 

اأعلنت هيئة حماية  ما  كيلوغراما، وفق 

ال�����روة ال�����س��م��ك��ي��ة واحل���ي���اة ال���ري���ة يف 

فلوريدا.

وج������رى الإم���������س����اك ب��ال��ث��ع��ب��ان ع��ل��ى 

م���ي���ام���ي، على  م���ن  ك��ي��ل��وم��را   60 ب��ع��د 

اأو���س��ب��ورن وكيفن  ي��د ال�����س��ي��ادي��ن راي���ن 

ب��اف��ل��ي��دي�����ص ال���ل���ذي���ن ال��ت��ق��ط��ا ����س���ورة 

تظهرهما اإىل جانب ال�سيد الثمن.

وُي�سنف الثعبان البورمي يف فلوريدا 

���س��م��ن ق��ائ��م��ة الأج��ن��ا���ص ال��غ��ازي��ة، وه��و 

نهاية  يف  اآ�سيا  �سرق  جنوب  من  ا�سُتقدم 

الفائت. القرن 

بيئيا  ووجدت هذه احليوانات نظاما 

اإيفرغليدز  منطقة  يف  لتكاثرها  مثاليا 

الرطبة ال�سا�سعة �سبه املدارية يف جنوب 

���س��ب��ه اجل����زي����رة وال���ت���ي ت�����س��م م��ت��ن��زه��ا 

وطنيا مع حمميات طبيعية.

االنباط-وكاالت

�سركة  ن�سرت  امل��ا���س��ي،  �سبتمر  يف 

اإع��الن��ا  ال��ب��ذور  يف  متخ�س�سة  كندية 

على موقع “في�سبوك” ت�سمن �سورة 

ت�سمنت حبات كبرة من الب�سل.

ومل مي�����ص وق��ت ط��وي��ل ع��ل��ى ن�سر 

حتى  الأزرق،  امل���وق���ع  ع��ل��ى  الإع������الن 

املوقع  من  تنبيه  املنتجة  �سركة  تلقت 

تت�سمن  لأنها  ال�سورة،  باإزالة  يلزمها 

�سريحة«. جن�سية  “مادة 
وك��������ان الإع�����������الن ال��������ذي ن�����س��رت��ه 

لبيع  ي��روج  غاز”  دبليو.  “اإي.  �سركة 

“واال واال  ال��ب�����س��ل م��ن م��ارك��ة  ب���ذور 

دولر   1.99 ث��م��ن��ه  وي��ب��ل��غ  �سوتيت”، 

فقط.

ب�سل  ح���ب���ات  الإع������الن  يف  وي��ظ��ه��ر 

حبة  جانبها  اإىل  �سلة،  داخ��ل  بق�سرها 

اأخ�������رى ����س���غ���رة ج�����رى ق��ط��ع��ه��ا م��ن 

“ب�سل حلو  الن�سف، وجاء يف و�سفه: 

للغاية وي�سهل منوه من البذور«.

وق����ال����ت ال�������س���رك���ة ال���ك���ن���دي���ة اإن���ه���ا 

وال�سبب  في�سبوك  ق��رار  م��ن  تفاجاأت 

الذي برر قراره به. 

على  في�سبوك  عن  ممثل  ي��رد  ومل   

الفور على طلب للتعليق، لكن م�سدرا 

�سحفية  ت�سريحات  يف  ق��ال  املوقع  يف 

الآلية”  “التكنولوجيا  ي�ستخدم  اإن��ه 

لفر�ص رقابة على ال�سور.

ي�ستخدم  الأزرق  امل��وق��ع  اأن  وذك���ر 

ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا لإب���ع���اد امل��ح��ت��وى 

ل��ك��ن يف بع�ص  ت��ع��ري��ا،  ال���ذي ي��ح��ت��وي 

الأحيان ل ت�ستطيع هذه التكنولوجيا 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ح��ت��وى ك��م��ا يف حالة 

هذا النوع من الب�سل.

ويف وقت لحق، اأعاد في�سبوك ن�سر 

الإع������الن م���ن ج���دي���د وق����دم اع���ت���ذارا 

لل�سركة عما حدث.

االنباط-وكاالت

ي���وم���ا ف��ق��ط يف ع��ام   83 ب���ق���اء  م���ع 

اأن رقم  الأع����داد  ي��رى خ��راء   ،2020

10-10-2020، ميكن اأن  ام�ص ال�سبت 

يكون بداية جديدة.

ويقول عامل الأرقام، �سرادها �سال 

الناطقة  تاميز”  “خليج  ل�سحيفة 

ال��ع��ا���س��ر من  ال��ي��وم  اإن  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة 

للطاقة،  ق��وي��ة  ب��واب��ة  ي��ف��ت��ح  اأك��ت��وب��ر 

اجتاه  يف  خطوة  اتخاذ  على  وي�ساعد 

جديد.

حت���ول  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  وت����وق����ع 

واثنن،  واح��د  ف��الأرق��ام  �سخم،  فكي 

ال��ر���س��م البياين،  اأرق���ام ق��وي��ة يف  ه��ي 

ال�سم�ص  ذل��ك مع طاقة يف  وي��راف��ق 

والقمر.

واأو����س���ح اأن���ه يف ح���ال اأ���س��ف��ي��ت كل 

الأرق��������ام يف ه�����ذا ال����ت����اري����خ، ف��ي�����س��ل 

6، وهو ما ميثل طاقة  الإجمايل اإىل 

ك��وك��ب ال��زه��رة، وه���ذا م��ا ي��وؤث��ر على 

ع��م��ل الأ���س��خ��ا���ص واأم��وال��ه��م، وذل��ك 

ف��ق��د ي�����س��ع��ر ال���ن���ا����ص ب���ح���دوث ت��غ��ر 

كبر.

وع���ددي���ا، ت��ت��ك��رر الأرق������ام م��رت��ن 

الأمر  يعزز  مما  جًدا،  قوية  وجتعلها 

ال�سبت الذي  ياأتي يف  اليوم  اأن تاريخ 

حتكمه قوة كوكب زحل.

ك��ل��ه��ا  ال����ع����وام����ل  ه�����ذه  اإن  وق�������ال 

اأكتوبر   10 جمتمعة جتعل من تاريخ 

ب����داي����ات  ل���ك���ت���اب���ة  م���ر����س���ح���ا   ،2020

جديدة.

ب�سكل  مفيد  ال�����س��ب��ت  اأن  واأ����س���اف 

خطط  لديهم  الذين  لأولئك  خا�ص 

م�سروع  اأو  جديد  جت��اري  عمل  لبدء 

اأو  اأو ���س��راء ���س��ي��ارة ج��دي��دة  اإب���داع���ي 

اإجراء اأي عملية �سراء جديدة.

ل��ك��ن��ه ح���ذر م��ن اأن����ه ل ي��ع��د ي��وم��ا 

حم���ب���ذا ل�����ل�����زواج، غ����ر اأن�����ه ي��و���س��ي 

بالكثر من الولدات يف هذا التاريخ، 

الذين يخ�سعون  الأ�سخا�ص  وخا�سة 

لعملية ولدة قي�سرية.

االنباط-وكاالت

ع������رت ال�������س���رط���ة الإ����س���ب���ان���ي���ة، 

األ����ف   20 اأك������ر م����ن  اجل���م���ع���ة، ع���ل���ى 

كتكوت يف حاوية مهجورة يف منطقة 

���س��ح��ن ق���رب م��ط��ار اأدول���ف���و ���س��واري��ز 

مدريد- باراخا�ص يف العا�سمة.

ووف������ق������ا ل�������س���ح���ي���ف���ة ب���ول���ي�������س���ي���ا 

ن���ا����س���ي���ون���ال، ُت����رك����ت ال���ك���ت���اك���ي���ت يف 

�سناديق ملدة 3 اأيام دون طعام اأو ماء، 

وقت  حتى  اآلف   6 نحو  منهم  ونفق 

العثور عليها اجلمعة.

اإىل  ال���ك���ت���اك���ي���ت  ن���ق���ل  وج������رى مت 

ج��م��ع��ي��ات ح��م��اي��ة احل����ي����وان، ل��ك��ن��ه��ا 

بينهم  �سيئة وجنا من  كانت يف حالة 

3 اآلف فقط.

وذك�����رت ال�����س��رط��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة اأن 

ب�ساأن  م�ستمرة  ت��زال  ل  التحقيقات 

ما حدث.

ون�سرت ال�سرطة الإ�سبانية فيديو 

للحاوية بعد العثور عليها يف مدريد 

على ح�سابها الر�سمي يف “توير«.


