
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثنني   25  �صفر  1442 هـ  - املوافق   12  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5479    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 المستقلة لالنتخاب : فتح حساب 
بنكي مشترك للقوائم المترشحة

 وزير التربية يبحث تحديات 
المدارس الخاصة

االنباط-عمان

اأك����د ج��ه��اد امل��وم��ن��ي ال��ن��اط��ق االع��ام��ي 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب اأن����ه ب��ع��د اأن 

ي��ت��م اب���اغ ال��ق��وائ��م ال��ت��ي ت��ق��دم��ت بطلبات 

العامة  النيابية  لانتخابات  للهيئة   تر�سح 

للمجل�س التا�سع ع�سر باملوافقة على طلبات 

تر�سيحها  فاإنه  يتوجب عليها �سرورة فتح 

خال  القائمة  با�سم  م�سرتك  بنكي  ح�ساب 

القوائم  تبليغ  تاريخ   �ساعة عمل من   )48(

اأو  مفو�س  وت�سمية  ال��رت���س��ح  طلب  بقبول 

مفو�سني باالنفاق من احل�ساب .

من   )15( امل�����ادة  اأن  امل���وم���ن���ي   واأ�����س����اف 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل��ا���س��ة ب��ق��واع��د 

اأن  على  تن�س  االنتخابية  الدعاية  حمات 

تلتزم كل قائمة مرت�سحة مبا يلي :-

باأ�سماء  م�����س��رتك  بنكي  ح�����س��اب  ف��ت��ح  اأ- 

ال�سرف  واأوج���ه  م���وارد  لغايات   املر�سحني  

املبالغ  فيه  تر�سد  االنتخابية  احلملة  على 

على  منه  االنفاق  ويتم  للحملة،  املخ�س�سة 

االوج����ه امل���ح���ددة يف من����وذج االف�����س��اح املعد 

بانتهاء  ويتم اغاق احل�ساب   ، الغاية  لهذه 

العملية االنتخابية.

ب- تعيني مدقق ح�سابات قانوين يتوىل 

الهيئة  وت��زوي��د   ، القائمة  ح�سابات  تدقيق 

بتقرير تف�سيلي حول موارد القائمة املالية 

واأوجه االنفاق متى طلبت ذلك.

 التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

الدكتور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  بحث 

مع  منف�سلني  لقاءين  يف  النعيمي  تي�سري 

ممثلني عن نقابة اأ�سحاب املدار�س اخلا�سة، 

وائ��ت��اف امل��دار���س اخل��ا���س��ة، ام�����س االأح���د، 

التحديات التي تواجه مدار�س هذا القطاع.

ال��وزارة  حر�س  النعيمي،  الدكتور  واأك��د 

امل��دار���س  يف  املعلمني  حقوق  �سمان  ���س��رورة 

اخل��ا���س��ة، داع��ي��ا اإىل اي��ج��اد ت��ف��اه��م��ات بني 

اأ���س��ح��اب ه���ذه امل���دار����س واأول���ي���اء االأم����ور يف 

حقوق  ي�سمن  ومبا  احلالية،  الظروف  ظل 

جميع االأطراف وعلى راأ�سها حق الطالب يف 

التعليم.

عن  التعلم  اإىل  التحول  ق��رار  اإن  وق���ال، 

ب��ع��د ج���اء يف ���س��وء ت��غ��ري احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة 

واالع����ت����ب����ارات ال�����س��ح��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ل��ب��ة 

واملعلمني والكوادر امل�ساندة واملجتمع، مبينا 

خيار  ه��و  التعليم  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ان 

املبا�سر  للتعليم  وداع��م  معزز  وهو  امل�ستقبل 

اىل  ت�سعى  اأن  التعليمية  للموؤ�س�سات  بد  وال 

تطوير االأدوات والو�سائل وامل�سامني.

التفا�صيل �ص »3«

 تسجيل 10 وفيات و923 إصابة  

»كورونا« ٠٠ تراجع نسبي بعدد االصابات

االنباط-وكاالت

وق����ف ال��ط��ال��ب حم��م��د ك��ع��اب��ن��ة ع��ل��ى راأ�����س 

�سبب  ع��ن  مت�سائًا  مدر�سته،  على  مطلة  تلة 

اأن  ون��واف��ذ لها، متذمراً من  اأب���واب  ع��دم توفر 

الل�سو�س ميكنهم اأن ياأتوا يف اأي وقت ي�سرقوا، 

لكن ماذا ي�سرقون؟.. ال �سيء.

اأ�سار لها حممد ابن  تقع هذه املدر�سة التي 

ال�سف الرابع االبتدائي، يف جتمع بدوي يطلق 

ع��ل��ي��ه ا���س��م راأ�����س ال��ت��ني يف اأرا����س���ي ق���رى كفر 

اهلل،  رام  �سرق  واملغري  ف��اح  اأب��و  وخربة  مالك 

لكن  احل��ايل،  الدرا�سي  العام  بداية  يف  و�سيدت 

بناءها مل ي�ستكمل بعد، رغم ذلك توجه طاب 

التجمع اإىل املدر�سة، خ�سية من تكرار معاناتهم 

واالإره��اق  التعب  فيها  يتكبدون  التي  ال�سنوية 

االأق��دام  على  م�سياً  ال�سري  ال�سطرارهم  نظراً 

اأكرث من 7 كيلو مرتات عن اأقرب مدر�سة.

اأول  عند  التني  راأ����س  مدر�سة  حكاية  ب���داأت 

طوبة بنيت فيها، يومها اقتحم جي�س االحتال 

املنطقة ومنع عمال البناء من بناء طوبة ثانية، 

لل�سيطرة  املنطقة خا�سعة  اأن تلك  ذلك  مربراً 

الأي  البناء  فيها  ويحظر  الكاملة،  االإ�سرائيلية 

�سبب كان حتى لو كانت مدر�سة.

ا����س���ت���اأن���ف اأه�������ايل امل��ن��ط��ق��ة ب���ن���اء امل���در����س���ة 

متحدين القرار االإ�سرائيلي، لكن االحتال مل 

األ��واح  و���س��ادر  البناء،  بحرية  ينعمون  يرتكهم 

ثاث  املدر�سة  ل�سقف  ت�ستخدم  التي  ال�سفيح 

مرات.

التفا�صيل �ص »8«

مدرسة رأس التين .. االحتالل يسابق الزمن لهدمها واالهالي يتحدون القرار

األردنية لتطوير المشاريع تطلق تقرير 
المرصد العالمي لريادة األعمال

 عمره 1٠٠ عام.. منزل قديم ببيت لحم 
يمنع توسعة شارع 6٠ االستيطاني

االنباط- عمان

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة االأردن�����ي�����ة ل��ت��ط��وي��ر 

مع  بالتعاون  جديكو،  االقت�سادية  امل�ساريع 

اال�سرتاتيجية يف اجلامعة  الدرا�سات  مركز 

االأردنية ام�س االحد، تقرير االأردن الوطني 

– 2020 م��ن امل��ر���س��د ال��ع��امل��ي ل��ري��ادة   2019

االأعمال.

“دعم  م�سروع  م��ن  ج��زءا  التقرير  وج��اء 

واملتو�سطة  وال�سغرية  امليكروية  املوؤ�س�سات 

الأج����ل ال��ت�����س��غ��ي��ل امل��ن��ف��ذ م���ن ق��ب��ل ال��وك��ال��ة 

االأملانية للتعاون الدويل واملمول من الوزارة 

االحت���ادي���ة االأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

والتنمية.

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  واكد 

الدكتور طارق احلموري يف كلمة له، حر�س 

تعزيز  ع��ل��ى  املتعاقبة  االأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ات 

القدرة التناف�سية االقت�سادية للباد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ب��ل��دة  ج���ن���وب  “�سو�سحله”  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اخل�سر يف حمافظة بيت حلم ت�ستمر قوات 

االح���ت���ال يف جت��ري��ف االرا�����س����ي واق��ت��اع 

اال���س��ج��ار ب��ه��دف ت��و���س��ي��ع م���ا ي�����س��م��ى ���س��ارع 

اآث���ار  ل��ه  60 اال���س��ت��ي��ط��اين، وه���و م��ا �سيكون 

وتبعيات من حيث ق�سم مزيد من االأرا�سي 

حمافظة  من  الغربية  املنطقة  يف  الزراعية 

بيت حلم.

ال�سارع  تو�سيع  عملية  اإن  خ��رباء،  ويقول 

ب��ي��ت ج��اال  ال��وا���س��ل ب��ني منطقة ال��ن��ف��ق يف 

امل��ق��ام��ة  ع�سيون”  “غو�س  وم�����س��ت��وط��ن��ات 

بيت  حمافظتي  بني  املواطنني  اأرا�سي  على 

حلم واخلليل، مقدمة لعملية تر�سيخ واقع 

الف�سل ل�سبكة الطرق اخلا�سة بامل�ستوطنني 

باالإ�سافة  الفل�سطينية،  الطرق  �سبكة  عن 

�سترتاوح بني  ال�سارع  تو�سعة  ان عر�س  اإىل 

“االأمنية”  املنطقة  بجانب  م���رتا،   18-15

التي مل تت�سح معاملها حتى االآن، والتي عادة 

ما ت��رتاوح ما بني 75-100 مرت على جانب 

ال�سارع مبحاذاة االأرا�سي الفل�سطينية، وهو 

ما يعني التهام املزيد من اأرا�سي املواطنني.

وع����ل����ى ج����ان����ب ال���������س����ارع يف م��ن��ط��ق��ة “ 

�سو�سحلة” منزل قدمي عمره يزيد عن 100 

عام، وقف �سد التو�سع اال�ستيطاين امل�ستمر 

عن  يزيد  ال��ذي  وعمره  القدمية  بحجارته 

عمر االحتال.

التفا�صيل �ص »9«

 البنك العربي يطلق تطبيق تحويل 
األموال عبر منصات المراسلة 

»Arabi Pay« والتواصل االجتماعي

الضريبة: 5144 مكلفًا حصلوا على 153٠٠ 
خدمة الكترونيًا لليوم االول لتقديم 

الخدمات عن بعد
االنباط- عمان

اأط��ل��ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً تطبيق 

ميّكن  وال���ذي  اجل��دي��د   »Arabi Pay«

عمليات  اإج���راء  من  العربي  البنك  عماء 

حتويل مايل فورية عرب تطبيقات املرا�سلة 

وم���ن�������س���ات ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي م��ث��ل 

وذلك  واالن�ستجرام  والفي�سبوك  الوات�ساب 

من خال لوحة مفاتيح م�سممة خ�سي�ساً 

للهواتف الذكية. حيث ت�سكل هذه اخلدمة 

اإ�سافة جديدة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

عن  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  اعربت 

واىل جميع    ال��رئ��ي�����س��ي��ني   ل�����س��رك��ائ��ه��ا  ���س��ك��ره��ا 

ح�سن  على  واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  مكلفي 

امل�ساهمة  يف  ال��دائ��رة  م��ع  وتعاونهم  جتاوبهم 

خ��دم��ات  ت��ق��دمي  تطبيق  واجن���اح  ال��ت��ج��اوب  يف 

ال����دائ����رة ع���ن ب���ع���د ح���ي���ث ����س���ه���دت م���دي���ري���ات 

ل��ت��ط��ب��ي��ق  االول  ال���ي���وم  وه����و  ال���ي���وم  ال����دائ����رة 

يف  ملحوظا  تراجعا  بعد  عن  اخلدمات  تقدمي 

. �سخ�سيا  املراجعني  اعداد 

التفا�صيل �ص »3«

استقطبت )23( عقدا استثماريا جديدا في األنشطة التجارية والصناعية 

رغم ظروف جائحة كورونا .. المناطق الحرة تحافظ على 
جميع مستويات األداء في تعامالتها االستثمارية 

 نقل فرع البنك االسالمي األردني مؤته 
الى موقع جديد

االنباط-عمان

بح�سب اأرقام املجموعة االأردنية للمناطق 

احل������رة وامل���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��وي��ة ارت����ف����ع ع���دد 

نهاية  حتى  احل���رة  امل��ن��اط��ق  يف  امل�ستثمرين 

الربع الثالث من عام 2020 لي�سل اإىل 2640 

مقارنة  م�ستثمر   2619 م��ق��اب��ل  م�ستثمرا 

2019 وبن�سبة منو  ع��ام  ال��ف��رتة  م��ن  بنف�س 

1% .  كما ارتفعت عقود اال�ستثمار بن�سبة %4 

احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى 

مقابل  ا�ستثماريا  ع��ق��دا   2986 اإىل  لت�سل 

عام  الفرتة  من  بنف�س  2859 عقدا مقارنة 

2019 رغم ظروف جائحة كورونا .

وخال البيان ال�سحفي الذي �سدر هذا 

رئي�س  الهمي�سات  خلف  الدكتور  ع��ن  ام�س 

للمناطق  االردن��ي��ة  املجموعة  اإدارة  جمل�س 

املناطق  اأن  ب��ني  التنموية  وامل��ن��اط��ق  احل���رة 

نهاية  حتى  ���س��ادرات  �سجلت  العامة  احل��رة 

ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام احل����ايل ت��راج��ع��ا 

 1.792 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لت�سل  ج���داً  طفيفا 

1.938 م��ل��ي��ار دي��ن��ار  م��ل��ي��ار دي���ن���ار، م��ق��اب��ل 

م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

انخف�ست  وق��د   .  %8 بلغت  ت��راج��ع  وبن�سبة 

���س��ادرات امل��ن��اط��ق احل���رة ال��ع��ام��ة ل��اأ���س��واق 

 1.079 اإىل  لت�سل  )ت��ران��زي��ت(  اخل��ارج��ي��ة 

مليار دينار.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- الكرك

االأردين  االإ�سامي  البنك  خلطة  تنفيذاً 

يف االنت�سار اجلغرايف باال�ستغناء عن املباين 

امل�����س��ت��اأج��رة وا���س��ت��ب��دال��ه��ا مب��ب��اين مملوكة 

ال��ب��ن��ك  يف حمافظة  ف��رع  ، مت  نقل  للبنك 

الكرك /موؤته  من موقعه احلايل امل�ستاأجر 

وال��ك��ائ��ن يف م��وؤت��ة ���س��ارع اجل��ام��ع��ة مقابل 

م�سجد ال�سهداء اىل مبنى مملوك للبنك يف 

يوم  من  اعتباراً  وذلك  �سارع اجلامعة  نف�س 

االأحد املوافق 2020/10/11  .

وبهذه املنا�سبة قال الدكتور ح�سني �سعيد 

للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر   / التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

اال�سامي االردين “ اإن نقل فرعنا يف موؤته 

اىل مبنى جديد ومملوك للبنك وبت�سميم  

وي��واك��ب  البنك  ه��وي��ة  م��ع  يتنا�سب  ح��دي��ث 

اأف�سل  لتقدمي  احلديثة   التطورات  اح��دث 

ملتعاملي  واال�ستثمارية  امل�سرفية  اخلدمات 

ال�سريعة  م���ب���ادئ  م���ع  امل��ت��واف��ق��ة  م�����س��رف��ن��ا 

وتواجده  موجوداته  من  ويعزز  االإ�سامية 

يف  حم��اف��ظ��ات اجل���ن���وب االأرب���ع���ة )ال��ك��رك 

 14 خ��ال  م��ن  والعقبة(  وم��ع��ان  والطفيلة 

فرعاً ومكتباً ، منها يف حمافظة الكرك �ستة 

فروع ومكاتب باالإ�سافة اىل 14 �سراف اآيل.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 928 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة 

لريتفع  حملية،   923 منها  االأح����د،  ام�����س 

العدد االإجمايل لاإ�سابات اإىل 24926.

ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ح�����س��ب امل���وج���ز االإع���ام���ي 

الوزراء ووزارة ال�سحة  ال�سادر عن رئا�سة 

عن ت�سجيل 10 حاالت وفاة، لريتفع العدد 

 191 اإىل  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  للوفيات  الكلي 

حالة.

 923 على  اجل��دي��دة  االإ�سابات  وت��وّزع��ت 

614 حالة يف حمافظة  حالة حملّية، منها 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و89  ع��ّم��ان،  العا�سمة 

و71  اإرب���د،  حمافظة  يف  حالة  و71  البلقاء 

ال��زرق��اء، و49 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة  و14  عجلون،  حمافظة 

، و6 ح��االت يف حمافظة م��اأدب��ا، و6  جر�س 

يف  وحالتان  الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��االت 

حمافظة معان، وحالة واحدة يف حمافظة 

الكرك. كما �سجلت 5 حاالت خارجّية منها، 

اململكة،  القادمني من خ��ارج  4 ح��االت بني 

ق��ادم  اأردين  �ساحنة  ل�سائق  واح���دة  وح��ال��ة 

ع��رب م��رك��ز ح����دود ال��ع��م��ري، اإ���س��اف��ة اإىل 

امل�ست�سفيات  يف  ���س��ف��اء  ح��ال��ة   56 ت�سجيل 

املعتمدة.

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 المومني : لم نرفض اي قائمة وطالبنا 
بتعديل أسماء بعضها

 إرادة ملكية بتعيين هيفاء الخريشا 
مستشارًا لجاللة الملك للسياسات

تمديد العمل بقرار العزل والحظر الشامل 
لمناطق بلواء عين الباشا حتى الخميس المقبل

)318988( فحًصا أجرته »الغذاء والدواء« 
للمواد الغذائية منذ بداية العام

اكثر من 1٠٠ مليون دينار ينفقها المغتربون 
األردنيون للحصول على رخص قيادة 

االنباط-عمان

اأكد الناطق االإعالمي با�سم الهيئة امل�ستقلة 

لالنتخاب جهاد املومني اإن الهيئة مل ترف�ض 

اأي  تر�سح على م�ستوى القوائم؛ بل طلبت من 

منها  خمتلفة  الأ���س��ب��اب  ا�سمها  تغيري  بع�سها 

منعا للتكرار   ومنها من ا�ستخدم رموزا دينية.

القوائم  اأ�سماء  رف�ض  ان  املومني  واأو���س��ح 

اأو ال��ت��ي اح��ت��وت لفظ  ذات ال��رم��وز ال��دي��ن��ي��ة 

اجل���الل���ة ج����اء ل��رتف��ي��ع��ه ع���ن امل��ن��اف�����س��ة بني 

تعليقها  اأو  توزيعها  �سيتم  وك��ون��ه��ا  ال��ق��وائ��م 

اأو  للتخريب  يعر�سها  مما  انتخابية  كدعاية 

التمزيق والدو�ض عليها.

واأك����د امل��وم��ن��ي ان ط��ل��ب ت��ع��دي��ل اال���س��م ال 

حال  ب���اأي  القائمة  تر�سح  طلب  رف�����ض  يعني 

اأو رمز  ا�سم  مل��ن رف�ض  االأح����وال؛ ويحق  م��ن 

في�سال  ليكون  الق�ساء  اإىل  يلجاأ  اأن  قائمته 

بني اجلميع

االباط- عمان

ال�سامية  امللكية  االإرادة  �سدرت   

ب��ت��ع��ي��ني م���ع���ايل ال�������س���ي���دة ه��ي��ف��اء 

م�ست�ساراً  اخلري�سا،  حديثه  تركي 

برتبة  لل�سيا�سات،  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

ورات����ب وزي����ر اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 

.2020/10/8

االنباط- عمان

كورونا يف  اأزم��ة  تو�سية خلّية  بناء على   

املركز الوطني لالأمن واإدارة االأزمات، قّررت 

جل��ن��ة ا���س��ت��دام��ة ���س��ال���س��ل ال��ع��م��ل واالإن���ت���اج 

والتوريد متديد العمل بقرار العزل وحظر 

التجّول ال�سامل ملناطق يف لواء عني البا�سا 

���س��م��ن حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء ح��ت��ى ���س��ب��اح ي��وم 

اخلمي�ض املوافق 15 ت�سرين االأول.

التق�سي  لتقارير  ا�ستنادا  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 

ال��وب��ائ��ي يف امل��ن��ط��ق��ة امل��ع��زول��ة، ح��ي��ث تبني 

وعدم  املنطقة  يف  اإ�سابات  ت�سجيل  ا�ستمرار 

تراجع وتريتها.

مبتابعة  ��ة  امل��خ��ت�����سّ اجل��ه��ات  و�ست�ستمر 

املنطقة  يف  ال��وب��ائ��ي��ة  امل���وؤ����س���رات  ت���ط���ورات 

امل��ع��زول��ة وت�����س��دي��د ال��رق��اب��ة ع��ل��ى االل��ت��زام 

الكمامات  ارت���داء  خا�سة  الوقاية،  بتدابري 

والتباعد اجل�سدي.

االنباط-عمان 

املوؤ�ّس�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة  التقارير  ك�سفت 

العامة للغذاء والدواء انها اجرت )318988( 

����ا ل���ل���م���واد ال���غ���ذائ���ي���ة يف  ���ا خم����ريًّ ف���ح�������سً

ة، وذلك منذ بداية العام  خمتراتها املخت�سّ

االأول  ت�سرين  �سهر  ب��داي��ة  وح��ّت��ى  احل���ايل 

احلايل.

ال��ع��ّي��ن��ات  ن�����س��ب��ة  اأّن  امل��وؤ���ّس�����س��ة؛  وب��ّي��ن��ت 

اإجمايل  1.5 باملئة من  املخالفة مل تتجاوز  

ال��ع��ّي��ن��ات اّل���ت���ي مت ف��ح�����س��ه��ا يف خم��ت��رات 

املوؤ�ّس�سة.

واأكد مدير عام املوؤ�س�سة اال�ستاذ الدكتور 

ن���زار حم��م��ود م��ه��ي��دات ان امل��وؤ���س�����س��ة تطبق 

والعاملية  العلمية  واملعايري  االأ�س�ض  اأح��دث 

عينات  حتليل  نتائج  ودق���ة   ج���ودة  ل�سمان 

املواطن  بهدف حماية غذاء  الغذائية  امل��واد 

�سواء املنتج حمليا او امل�ستورد. 

املوؤ�س�سة  ف��اإن  علمية؛  تقارير  وبح�سب   

اأ�سبحت   حيث  متميز،  علمي  بجهد  ت��ق��وم 

وماأمونية  وفعالية  الغذاء  �سالمة  تقارير  

اجلميع،  ثقة  حمل  عنها؛  ال�سادرة  ال���دواء 

اإىل  نظرا  �سك  دون  امل��واط��ن  بثقة  وحظيت 

اأن  اإىل  م�سرًيا  امللمو�سة،  عملها  خم��رج��ات 

األف �سنف غذائي   90 املوؤ�س�سة تراقب نحو 

م�ستورد يدخل معظمه عن طريق )العقبة( 

واملعابر احلدودية.

وت���������وؤدي خم����ت����رات امل���وؤ����س�������س���ة دوره������ا 

والتقنيات  االأج��ه��زة  اح��دث  على  باالعتماد 

العاملية باإ�سراف كفاءات ب�سرية موؤهلة فنيا 

فيها  الغذائّية  امل��واد  تخ�سع   وعلميا، حيث 

اإىل ع���دة ف��ح��و���س��ات ف��ي��زي��ائ��ّي��ة وك��ي��م��ائ��ّي��ة 

متتابعة  اآل���ي���ة  ���س��م��ن  وذل�����ك  وج���رث���وم���ّي���ة 

ومنظمة. 

ال��غ��ذاء وال����دواء على  ك��لٌّ م��ن  وي�ستحوذ 

قيمة  بح�سب  وذلك  االأردين؛  املواطن  دخل 

فاتورة ا�سترياد املواد الغذائية، والتي ت�سل 

اإىل نحو ملياري دينار �سنوًيا.

ن�سبته  م��ا  االأردن  يف  ال��ف��رد  ينفق  فيما  

38 ب��امل��ئ��ة م��ن دخ��ل��ه ال�����س��ن��وي ع��ل��ى ال��غ��ذاء، 

باملئة  و7  وال��دخ��ان،  الكحول  على  باملئة  و4 

التجميل  م��واد  على  باملئة  و1  ال���دواء،  على 

وامل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة وف��ق��ا ل��الح�����س��ائ��ي��ات 

الر�سمية.

االنباط-عمان

يعاين املغرتب االردين االآمرين ل�سعوبة 

اىل رخ�سة  االردن��ي��ة  القيادة  حتويل رخ�سة 

قيادة يف دول االغرتاب التي يقيم بها املغرتب 

كطالب او عامل، موظف، الخ( خ�سو�سا اذا 

كانت تلك الدول اجنبية وغري ناطقة باللغة 

اىل  ي��دخ��ل  ان  امل��غ��رتب  في�سطر  ال��ع��رب��ي��ة، 

مدار�ض تعليم القيادة واإعادة تاأهيل بتكاليف 

على  للح�سول  ي����ورو  ال��ف��ني  اىل  ت�����س��ل  ق��د 

الرخ�سة الواحدة واذا ما مت اعتبار بان هناك 

طلبا  ي�سافر  اردين  ال��ف  خم�سني  م��ن  اك��ر 

اكر  ينفقون  �سوف  فانهم  للعمل،  او  للعلم 

املبالغ  وه���ذه  اردين،  دي��ن��ار  مليون   100 م��ن 

دولتنا و بلدنا اوىل بها.

لذا نامل من ا�سحاب العالقة يف حكومتنا 

ب��ه��ذا اخل�سو�ض وذل��ك  االردن���ي���ة االه��ت��م��ام 

حتويل  و  ل��الع��رتاف  دولية  اتفاقيات  بعمل 

رخ�����س��ت��ن��ا االردن���ي���ة ا����س���وة ب��رخ�����ض ال��ق��ي��ادة 

مغربية،  اللبنانية،  الرخ�سة  مثل  العربية 

يتم حتويلها  ب��ان  وذل���ك  ج��زائ��ري��ة  تون�سية، 

مبا�سرة اىل رخ�سة ايطالية او اوروبية وهذا 

ينطبق ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول االوروب���ي���ة 

والغربية. 

وان ك���ان���ت ه���ن���اك �����س����روط م����ن ال�����دول 

االجنبية ليتم حتويل الرخ�سة االردنية اىل 

نف�سها  الرخ�سة  تطوير  ناحية  من  اجنبية 

وتزويدها  الباركود  وتعزيز  كفائتها  وزي���ادة 

ب��و���س��ائ��ل ت��اأم��ي��ن��ي��ة اخ������رى، مم��ك��ن ا���س��اف��ة 

التكاليف على �ساحب الرخ�سة نف�سه وهذا 

التي  للهيئة  ا�سايف  دخ��ل  اىل  ي��ودي  بالتايل 

ت�سدر هذه الرخ�ض وان كان هناك اكر من 

خم�سني ال��ف م��واط��ن ينوي على االغ��رتاب 

ويح�سل على هذه الرخ�سة بتكاليف ب�سيطة 

م��ث��ال ب 100 دي��ن��ار ف��ه��ذا ���س��وف ي����وؤدي اىل 

دخل ا�سايف قد ي�سل اىل خم�سة مليون دينار 

خلزينة الدولة و وفرت على املغرتبيني اكر 

جزء  عليهم  و�سهلت  دي��ن��ار  مليون   100 م��ن 

ال��ق��ي��ادة يف بالد  املعي�سة كرخ�سة  ام���ور  م��ن 

االغرتاب على �سبيل املثال.

االنباط-عمان

االأح��د،  ام�ض  بنت ط��الل  ب�سمة  االأم���رية  �سمو  اأعلنت 

الدبلوما�سي  لل�سلك  ال�ساد�ض واخلم�سني  البازار  اإطالق 

الدويل ال�سنوي ملرة اأم احل�سني للعام 2020.

وي��ن��ظ��م ال����ب����ازار ل��ه��ذا ال���ع���ام ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة عن 

فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ب�سبب  �سابقاتها، 

رافقتها، لكنها حتافظ  التي  والتداعيات  جائحة كورونا 

يف الوقت ذاته على الروح والر�سالة اخلريية واالإن�سانية 

منا�سبة   ،1964 ع��ام  انطالقه  منذ  ي�سكل  ال��ذي  للبازار 

االلتقاء  معاين  ويعك�ض  العاملية  بالثقافات  لالحتفال 

واخلريية  االإن�سانية  بالقيم  واالعتزاز  الثقايف  والتبادل 

التي جتمع الب�سرية يف كل الظروف. واأكدت �سمو االأمرية 

امل�ساركة  اأن  ال��ب��ازار،  اإط���الق  مبنا�سبة  ر�سالة  يف  ب�سمة 

ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف ه���ذا احل���دث االإن�����س��اين ال�سنوي، 

اأم  تتمحور حول هدف رئي�ض واحد وهو دعم دور مرة 

الفر�ض  وتوفري  والعناية،  الرعاية  تقدمي  يف  احل�سني 

وال�����س��ب��اب  ل��الأط��ف��ال  وال��ري��ا���س��ي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة  التعليمية 

ت�سرين  �سهر  “خالل  �سموها  املعر�سني للخطر. وقالت 

اأول من كل عام، وعلى مدى 56 عاما، ُيعقد بازار ال�سلك 

املنا�سبة  ه��ذه  ع��م��ان،  يف  ال�سنوي  ال���دويل  الدبلوما�سي 

االجتماعي، وحدثا  للتكافل  تعتر رمزا  والتي  العزيزة، 

يجتمع كل امل�ساركني فيه على اخلري �سواء من البعثات 

الداعمني  اأو  املخل�سني  ال��ب��ازار  زوار  اأو  الدبلوما�سية 

الذين يلتقون للت�سوق حول العامل، واالحتفال بالثقافات 

عاما،   62 “بعد  �سموها،  واأ�سافت  العاملية”.  وامل��اأك��والت 

ال نزال نحتفل مب�ساعر الفخر واالعتزاز بكل جيل من 

�سبابنا االأردنيني الذين يتخرجون من مرة اأم احل�سني، 

وي����ب����داأون رح��ل��ة احل���ي���اة احل��ق��ي��ق��ة م��ه��ي��اأي��ن وم���زودي���ن 

الظروف  انه ورغم  �سموها،  واأك��دت  واملعرفة”.  بالكفاءة 

يف  البازار  وتنظيم  كورونا،  جائحة  علينا  فر�ستها  التي 

�سورة خمتلفة وجديدة اإال اأن م�ساعرنا جميعا لن تتغري 

جتاه دعم اأطفال مرة اأم احل�سني وبناء م�ستقبل م�سرق 

لهم. وجرى هذا العام اختيار طريقة مبتكرة ال�ستمرار 

امل�سرية االإن�سانية للبازار، باعتماد ال�سحب اخلريي، وذلك 

من خالل اإر�سال ر�سالة فارغة على الرقم 98869، حيث 

اإر�ساله  بعد  امل�سرتك  ر�سيد  واح��د من  دينار  يتم خ�سم 

ر�سالة الترع، بحيث يخ�س�ض كامل الريع ل�سالح مرة 

اأم احل�سني. وت�سمح الطريقة املعتمدة لتنظيم البازار لكل 

من �سارك يف اإر�سال الر�سائل، الدخول لل�سحب اخلريي 

بها عدد  التي ترع  القيمة،  على جمموعة من اجلوائز 

كبري من الداعمني وال�سركاء، وذلك يف حفل افرتا�سي 

منا�سبة  البازار  وي�سكل  احل��ايل.  ال�سهر  نهاية  يف  �سيقام 

 ،1958 عام  تاأ�س�ست  التي  اأم احل�سني  لدعم مرة  �سنوية 

يف  وامل�ساهمة  ومهامها،  ر�سالتها  ا�ستدامة  يف  وامل�ساعدة 

بها،  واالرت��ق��اء  امل��رة  الأطفال  املختلفة  اخلدمات  توفري 

بناء  يف  ي�سهم  ومب��ا  التعليمية،  الفر�ض  توفري  وكذلك 

يف  املحلي  املجتمع  دع��م  وك��ذل��ك  ل��ه��م،  م�سرق  م�ستقبل 

منطقة ماركا �سرق العا�سمة عمان.

وتقدم املرة برامج اأكادميية واجتماعية ودعما نف�سيا 

لالأطفال الذين وقعوا �سحية للتفكك االأ�سري، او فقدوا 

معيل اال�سرة، وتوؤهلم لي�سبحوا اأفرادا ناجحني وقادرين 

والثقة  والعلم  باملعرفة  وم��زودي��ن  احلياة  مواجهة  على 

بالنف�ض.

االنباط-عمان

 دعا اأمني عمان الكرى الدكتور يو�سف 

وال�سراكة  التعاون  تعزيز  اإىل  ال�سواربة 

خدمات  وم�ستثمري  م�سغلي  مع  القائمة 

ال��ن��ق��ل ال���ع���ام يف م��دي��ن��ة ع���م���ان، وت��وف��ري 

ال���دع���م ال��ف��ن��ي ل��ل�����س��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة على 

تقدمي خدمات النقل يف العا�سمة .

واأك�������د، خ����الل ل���ق���ائ���ه، ام�������ض االأح�����د، 

اأ����س���ح���اب ���س��رك��ات اال���س��ت��ث��م��ار خل��دم��ات 

التحديات  تذليل جميع  العام على  النقل 

اخلا�ض  القطاع  تواجه  التي  وال�سعوبات 

ت��ق��دمي  يف  م���ه���ام���ه  اأداء  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه 

اخلدمة والنهو�ض مبنظومة النقل العام 

وا�ستدامتها.

واأب�����دى اأ���س��ح��اب ���س��رك��ات اال���س��ت��ث��م��ار 

ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام وع��دده��ا 

داخ���ل ح���دود مدينة  ���س��رك��ات تعمل  اأرب���ع 

 1992 ع���م���ان مب���وج���ب ع���ق���ود م���ن���ذ ع����ام 

ا����س���ت���ع���داده���م ل���ل���ت���ع���اون ل���رف���ع م�����س��ت��وى 

اإىل  ي�سار  امل��دي��ن��ة.  داخ���ل  النقل  خ��دم��ات 

22 خطا داخل  اأن ال�سركات االأربع تغطي 

ح����دود م��ن��اط��ق االأم���ان���ة م���ن خ���الل 115 

حافلة كبرية . 

االنباط- اإربد

املنافذ  على  بظاللها  ك��ورون��ا  جائحة  األقت   

يف  وال��ري��ف��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  للمنتجات  الت�سويقية 

حم��اف��ظ��ة اإرب����د، ح��ي��ث ك��ان��ت ت��ق��ام ال��ع��دي��د من 

مثل  يف  الريفيات  لل�سيدات  املو�سمية  ال��ب��ازارات 

مهرجاين  اىل  ا�سافة  ال�سنة،  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا 

الرمان والزيتون.

الدكتور  اإرب���د  زراع���ة حمافظة  م��دي��ر  وق���ال 

ال���زراع���ة  اإن م���دي���ري���ة  ال���ط���اه���ات  ع���ب���دال���وايل 

وب���ال�������س���راك���ة م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة، تنظم 

مهرجانات  عقدين،  م��دار  وعلى  �سنوي  وب�سكل 

مو�سمية ت�سويقية للمنتجات الزراعية املختلفة، 

اال اأن هذا العام مت اإيقاف هذه املهرجانات ب�سبب 

املواطنني  �سالمة  على  حفاظا  كورونا،  جائحة 

ومنعا النت�سار الفريو�ض.

مديرية  تنظمها  التي  املهرجانات  اأن  واأك���د 

زراعة اإربد تعتر منفذا ت�سويقيا جيدا للعديد 

م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال���زراع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ق��ط��اع 

التقليدية  اليدوية  واحل��رف  والزيتون  الرمان 

عليها  يعتمد  حيث  ال��ري��ف��ي��ة،  امل����راأة  ومنتجات 

منتجاتهم  ت�سريف  يف  وامل��واط��ن��ون  امل���زارع���ون 

املختلفة �سنويا.

���س��ع��ب��ة التنمية  م���ن ج��ان��ب��ه، او����س���ح رئ��ي�����ض 

ال��ري��ف��ي��ة يف زراع�����ة اإرب�����د ع��م��ر ال����ع����ودات، اأن���ه 

كافة  على  ال�سلبي  اجلائحة  تاأثري  من  بالرغم 

القطاعات، اال اإنها قدمت لنا الفر�سة للتفكري 

وال��ع��م��ل اجل���اد ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����ذات، خا�سة 

فيما يتعلق مبنظومة االمن الغذائي للمجتمع 

املحلي.

الزراعي  للقطاع  اأنه ال ميكن  العودات  وبني 

اأن يتطور يف ظل غياب حمور الت�سنيع الغذائي 

الغذائي  الركيزة اال�سا�سية لالأمن  الذي يعتر 

اال�ساليب  اإدخ����ال  اأه��م��ي��ة  اىل  منوها  ال��وط��ن��ي، 

والتعبئة  والت�سنيع  االنتاج  عملية  يف  املتطورة 

والتغليف للمواد الغذائية املختلفة، مبا ي�سمن 

ق��ادرة  موا�سفات  ذات  حمليه  منتجات  ت��ق��دمي 

على املناف�سة يف ال�سوقني املحلي واخلارجي.

اىل  ال��ت��وج��ه  اىل  واملنتجني  امل��زارع��ني  ودع���ا 

ال��غ��ذائ��ي��ة،  للمنتجات  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 

واحل����د م��ن ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��رياد امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

وال���زراع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����س��وق 

امل����واد، م��ا �سيخلق فر�ض  ت��ل��ك  ل��ت��وف��ري  امل��ح��ل��ي 

اأم��ام��ه��ا، وت��وف��ري ف��ر���ض عمل  ك��ب��رية  ت�سويقية 

ودف��ع  العمل  ع��ن  العاطلني  وال�سابات  لل�سباب 

عجلة االنتاج والتنمية اىل االأمام.

وق����ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة ك��ف��ر���س��وم ال��ت��ع��اون��ي��ة 

الزراعية ملنتجي الرمان املهند�ض عاهد عبيدات، 

ت�ساعد  ال��ت��ي  االج������راءات  بع�ض  ات��خ��اذ  اإن���ه مت 

على ت�سويق منتجات الرمان وغريها من املواد 

الزراعية املو�سمية، عر حتويل جزء من االإنتاج 

اإىل �سناعات حتويلية والتو�سع بها.

واو�سح عبيدات اأن جمعية كفر�سوم التعاونية 

ا�ستعدادها  عن  اأعلنت  الرمان  ملنتجي  الزراعية 

ل�سراء ثمار الرمان من املزارعني وحتويلها اإىل 

واملربى  واخلل  الدب�ض  مثل  ت�سنيعية،  منتجات 

جديدة  اأخ���رى  ومنتجات  وال��زي��ت،  وال�����س��اب��ون 

ب��ال��ث��وم وال��ع�����س��ل وخبي�سة  ال���رم���ان  م��ث��ل خ���ل 

اآفاق  لفتح  املنتجات  تنويع  بغية  وذل��ك  الرمان، 

ت�سويقية جديدة لهذه املنتجات املختلفة.

واأ�ساف اإن اجلمعية عملت اأي�سا على تطوير 

وا�سترياد  الرمان  ملنتجات  الت�سنيعية  العمليات 

االن  مت��ت��ل��ك  ح��ي��ث  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع،  ح��دي��ث��ة  اآالت 

خطوطا ت�سنيعية متكاملة مت ا�ستريادها حديثا 

من تركيا ونعمل على تركيبها يف م�سنع خا�ض 

مت بناوؤه لهذه الغاية حتديدا.

امل��والت  م��ن  ع��دد  م��ع  اجلمعية  تعاقدت  كما 

واالأ�����س����واق ال��ك��ب��رية واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة يف 

خم��ت��ل��ف امل���ح���اف���ظ���ات وب��خ��ا���س��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة 

وال����زرق����اء ل��ف��ت��ح م���راك���ز ب��ي��ع مل��ن��ت��ج��ات ال��رم��ان 

املختلفة فيها.

االنباط- عمان

امل�ساريع  لتطوير  االأردن���ي���ة  املوؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 

االقت�سادية جديكو، بالتعاون مع مركز الدرا�سات 

االحد،  ام�ض  االأردن��ي��ة  اال�سرتاتيجية يف اجلامعة 

– 2020 من املر�سد  تقرير االأردن الوطني 2019 

العاملي لريادة االأعمال.

وجاء التقرير جزءا من م�سروع “دعم املوؤ�س�سات 

الت�سغيل  الأج��ل  واملتو�سطة  وال�سغرية  امليكروية 

ال��دويل  للتعاون  االأملانية  الوكالة  قبل  من  املنفذ 

وامل��م��ول م��ن ال����وزارة االحت��ادي��ة االأمل��ان��ي��ة للتعاون 

االقت�سادي والتنمية.

واكد وزير ال�سناعة والتجارة والتموين الدكتور 

ط���ارق احل��م��وري يف كلمة ل��ه، ح��ر���ض احلكومات 

التناف�سية  ال��ق��درة  تعزيز  على  املتعاقبة  االأردن��ي��ة 

االق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��ب��الد، واخل���ط���وات اجل����ادة لتعزيز 

م�سريا  املختلفة،  موؤ�س�ساتها  خ��الل  م��ن  ال��ري��ادة 

مل��ا تقوم  ال��ي��وم ه��و مبثابة مثال قائم  اأن ه��ذا  اإىل 

به موؤ�س�سة جديكو من خالل اطالق تقرير ريادة 

االأعمال، وال ي�سكل قيمة م�سافة لر�سيد املوؤ�س�سة 

فح�سب، بل ر�سيد تراكمي جلميع ال�سركاء املعنيني 

بالريادة والتطور والنمو �سمن م�سرية ت�ساركية.

املر�سد  تقرير  اأه��م��ي��ة  اأن  احل��ّم��وري  واأ���س��اف 

اإدراك  حيث  م��ن  تتجلى  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  العاملي 

املختلفة العتماد  موؤ�س�ساتها  احلكومة من خالل 

تقارير الريادة الوطنية كدرا�سة عاملية رائدة هادفة 

اإىل حت�سني فهم ريادة االأعمال وتعزيز ال�سيا�سات 

وال��رام��ج ال��داع��م��ة القائمة على االأدل����ة، وال��ذي 

انعك�ض اإيجاباً على تقّدم االأردن عام 2019 باملرتبة 

34 عاملًيا يف موؤ�سر ن�ساط ريادة االأعمال يف املرحلة 

املبكرة اإىل نحو 1ر9 باملئة يف حني بلغ هذا املوؤ�سر 

نحو 2ر8 باملئة واملرتبة 46 عاملًيا عام 2017.

وبنّي وزير الريادة واالقت�ساد الرقمي املهند�ض 

مثّنى الغرايبة اأن الهدف الرئي�ض من هذه الدرا�سة 

االأعمال  ل��ري��ادة  احل��ايل  الو�سع  تقييم  متّثلت يف 

وت��ق��دمي ال��ت��و���س��ي��ات مل��ت��خ��ذي ال���ق���رار وال�����س��رك��اء 

ا�سرتاتيجية  حت���والت  اإىل  ترجمتها  ميكن  ال��ت��ي 

بالريادة،  العالقة  ذات  ال�سيا�سات  يف  تدخالت  اأو 

بحيث مل يكن من املمكن القيام بذلك ب�سكل اأف�سل 

االأدل��ة،  قائمة على  من غري موؤ�سرات مو�سوعية 

وناجتة عن درا�سات حتليلية معمقة.

يتعلق  االأول  م��ن ج��زئ��ني:  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ت��ك��ون 

�سخ�ض  األ��ف��ي  م��ن  ممثلة  ع��ّي��ن��ة  اآراء  با�ستق�ساء 

متثل حمافظات اململكة كاّفة حول توجهاتهم نحو 

والثاين   ،2020 –  2019 ال��ف��رتة  ويغطي  ال��ري��ادة 

توّفر  36 خبرياً حملّياً حول مدى  اآراء  ا�ستطالع 

االأردن؛  االأع��م��ال يف  ري��ادة  لت�سجيع  بيئة مالئمة 

احلكومية  وال�سيا�سات  وال��رام��ج  التمويل  ت�سمل 

والبنية  والتطوير  والبحث  وال��ت��دري��ب  والتعليم 

ال��ت��ج��اري��ة وان��ف��ت��اح االأ�����س����واق ال��داخ��ل��ي��ة والبنية 

الفيزيائية والثقافة والعادات االجتماعية.

االأردن��ي��ة  للموؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأو���س��ح 

لتطوير امل�ساريع االقت�سادية الدكتور ب�سار الزعبي 

اأن التقرير ي�سمل طيًفا وا�سًعا من املعلومات حول 

القائمة واجلديدة،  االأعمال  جوانب متعددة مثل 

والعوامل الرئي�سة التي ميكن اأن ت�سجع على بدء 

التي  الرئي�سة  واملع�سالت  جديدة  ري��ادي��ة  اأع��م��ال 

توؤثر على قرار اإن�ساء اأعمال جديدة يف االأردن.

واأكد الزعبي اأن نتائج تقييم اخلراء يف التقرير 

الوطني متحورت حول متويل ريادة االأعمال الذي 

رّكز على خيارات التمويل املتاحة لرواد االأعمال يف 

االأردن من تقييم راأ�ض املال ومتويل الديون مروًرا 

براأ�ض املال اال�ستثماري، وانتهاًء باال�ستثمارات غري 

الر�سمية.

واأ�ساف اأن التقرير رّكز على جذب ا�ستثمارات 

ج�����دي�����دة، واإ������س�����الح ال�������س���ي���ا����س���ات االق���ت�������س���ادي���ة 

والت�سريعات ذات ال�سلة، واإن�ساء برامج تعّزز الدعم 

للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة )SMEs( لتغيري 

خطوات  ات��خ��اذ  ل�سمان  االأردن  يف  االأع��م��ال  بيئة 

حكومية جاّدة يف تعزيز ريادة االأعمال، كما ت�سّمن 

عام  خ��الل  احلكومية  ل��ل��رام��ج  تقييماً  التقرير 

2019، حيث ظهر تقدم وا�سح جًدا يف تقييم العدد 

التي تدعم االأعمال  املتاح من الرامج احلكومية 

ال��ذي  التقدم  اإج��م��ايل  وبلغ  واملتنامية،  اجل��دي��دة 

اأح���رزت���ه ح���ول اإط����ار ري����ادة االأع���م���ال 51ر4 نقطة 

وق��ال   .2017 ع��ام  خ��الل  نقطة  70ر3  م��ع  مقارنة 

م�����س��وؤول ال��ت��ع��اون االإمن���ائ���ي يف ���س��ف��ارة جمهورية 

اأمل��ان��ي��ا االحت����ادي����ة ال��دك��ت��ور ب��رين��د ك��وزم��ي��ت اإن 

احلكومة االأملانية توؤمن باأهمية نتائج هذه الدرا�سة 

مل�ساهمتها يف دعم النظام البيئي للريادة يف االأردن، 

ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ال��ق��رار على  وم�����س��اع��دة �سانعي 

ال�سليمة فيما يتعلق مبجال الريادة. واأ�ساف اننا 

على املدى البعيد ناأمل اأن ت�ساهم هذه املبادرة يف 

متكني املوؤ�س�سات االأردنية كافة يف توفري املعلومات 

وا�ستثمار  بيئة عمل  الإي��ج��اد  ال��الزم��ة  وال��ب��ي��ان��ات 

مالئم يف مناطق اململكة كافة. واأك��د مدير مركز 

االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  اال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات 

اأن هذا التعاون امل�سرتك مع  الدكتور زيد عيادات 

تعاون يف  هنالك  ك��ان  وامن��ا  االأول،  لي�ض  املوؤ�س�سة 

تنفيذ تقرير ريادة االعمال الذي اطلق عام 2017، 

ويتطلع املركز اىل تعزيز هذا التعاون يف جماالت 

بحثية اأخرى.

 األميرة بسمة تعلن اطالق بازار السلك الدبلوماسي 
الدولي السنوي لمبرة أم الحسين

 الشواربة يدعو للتعاون مع شركات النقل العام لرفع مستوى الخدمة

 جائحة كورونا تلقي بظاللها على المنافذ التسويقية الموسمية للمنتجات الريفية في إربد

األردنية لتطوير المشاريع تطلق تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال

االثنني  12/ 10 / 2020
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االنباط- عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

العلمي اأ�سماء الطلبة املر�سحني لال�ستفادة 

 /2020 اجلامعي  للعام  اخلارجية  املنح  من 

2021 �سمن دورة الرت�سيح الأوىل. 

اإن  ال���وزارة يف بيان ام�س الأح���د،  وق��ال��ت 

احل�سول على نتائج املنح �سيكون من خالل 

امل��وق��ع الإل���ك���رتوين مل��دي��ري��ة ال��ب��ع��ث��ات على 

الرابط

.http://www.dsamohe 

/g o v . j o / E S S A p p 2 0 2 0

،  SclrAdmLogin.aspx
 و�سُيمنح الطالب املر�سح لال�ستفادة من 

هذه املنح مهلة 24 �ساعة فقط لتخاذ القرار 

املنحة  على  ب��امل��واف��ق��ة  اإل��ك��رتون��ي��اً  وتنفيذه 

من  رف�سها  اأو  منها  لال�ستفادة  ر�سح  التي 

اأعدتها  التي  الإلكرتونية  الربجمية  خالل 

يقوم  اأن  على  الغر�س  لهذا  م�سبقاً  ال���وزارة 

با�ستكمال  الرت�سيح  على  امل��واف��ق��ة  ح��ال  يف 

48 �ساعة، وبخالف  الوثائق الالزمة خالل 

ذلك يفقد حقه يف الرت�سيح.

غري  طالب  اأي  ي�ستطيع  كما  واأ���س��اف��ت، 

م���ر����س���ح الط�������الع م����ن خ�����الل ال��ربجم��ي��ة 

جرى  الذين  الطلبة  ومعدلت  اأ�سماء  على 

او  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��م��ن  تر�سيحهم 

الع��ت��ب��اري��ة ال��ت��اب��ع ل��ه��ا. واو���س��ح��ت ال���وزارة 

اأنها لن ت�ستقبل اأي مراجع يف مبنى الوزارة 

ل��ال���س��ت��ف�����س��ار ع���ن امل���ن���ح اخل���ارج���ي���ة ن��ظ��راً 

كورونا  فريو�س  بانت�سار  املتعلقة  للظروف 

وحفاظاُ على �سالمة املراجعني واملوظفني، 

اإر�سال ال�ستف�سارات على الربيد  داعية اإىل 

الإلكرتوين اخلا�س مبديرية البعثات على 

.dsa@mohe.gov.jo العنوان

االنباط- اإربد

 وع���د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك نبيل 

الهيالت، املوظفني الداريني يف اجلامعة، 

لأبنائهم  املخ�س�سة  مقاعد  ع��دد  ب��زي��ادة 

الطلبة  م��ن  وال�سيدلة  ال��ط��ب  كليتي  يف 

امل�ستنكفني.

ودع����ا ال��ه��ي��الت امل�����س��ارك��ني يف ال��وق��ف��ة 

اجلامعة  رئا�سة  مبنى  اأم��ام  الحتجاجية 

خطية  م��ذك��رة  ت�سليم  اىل  الأح����د،  ام�����س 

اإدارة اجلامعة  اأن  ب�ساأن مطالبهم، موؤكدا 

لإيجاد  وت�سعى  الداري��ني  مطالب  تتفهم 

الط��راف،  جميع  تر�سي  توفيقية  حلول 

مبا يت�سق مع التعليمات وال�س�س املعمول 

بها �سابقا بهذا اخل�سو�س.

ع��دد  زي���ادة  اىل  �سي�سار  اأن���ه   ، واو���س��ح 

كليتي  قبولت  يف  الداري��ني  ابناء  مقاعد 

الطب وال�سيدلة من الطلبة امل�ستنكفني، 

وه�������ي ت���ت���ب���اح���ث م������ع ج����ام����ع����ة ال���ع���ل���وم 

املخ�س�سة  املقاعد  ل��زي��ادة  والتكنولوجيا 

التف�سيلية  امل��ع��ام��ل��ة  اط���ر  ب��ح�����س��ب  ل��ه��م 

املعمول بها يف اجلامعتني.

ب�����س��دد درا���س��ة  اإن اجل��ام��ع��ة  وا����س���اف 

ابناء الداريني يف  امكانية قبول عدد من 

كليتي الطب وال�سيدلة على نظام املوازي 

50 باملئة. املدعوم من اجلامعة بن�سبة 

جامعة  يف  اداري���ني  موظفني  اأن  يذكر 

ال����ريم����وك ن����ف����ذوا ام�������س الح�������د، وق��ف��ة 

اجلامعة،  رئا�سة  مبنى  ام��ام  احتجاجية 

ط��ال��ب��وا خ��الل��ه��ا ب��اإن�����س��اف��ه��م يف ق��ب��ولت 

اب���ن���ائ���ه���م يف ك��ل��ي��ت��ي ال���ط���ب وال�����س��ي��دل��ة 

الكادمييني. باأبناء  وم�ساواتهم 

الطفيلة االنباط- 

ط���ال���ب م����زارع����و حم���اف���ظ���ة ال��ط��ف��ي��ل��ة 

ال���ل���ج���ان ال���ف���ن���ي���ة يف م����دي����ري����ات زراع�����ة 

ال��ط��ف��ي��ل��ة وم��وؤ���س�����س��ة ال����غ����ذاء وال�������دواء، 

ال��زي��ت��ون  معا�سر  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  بتكثيف 

اثناء ت�سغيلها خالل املو�سم احلايل.

وعلي  البدارين  احمد  املزارعون  وقال 

ال�����س��ع��ود وحم��م��د ال��رب��ي��ح��ات اإن ���س��ك��اوى 

م���ن ق��ب��ل امل���زارع���ني ت��ت��ك��رر ���س��ن��وي��ا ح��ول 

ووجود  امل�ستخرج  الزيت  كميات  انخفا�س 

الزيت  وج��ودة  املعا�سر،  بع�س  يف  اأع��ط��ال 

املنتج واإجراءات ال�سالمة والوقاية.

املهند�س  الطفيلة  زراع���ة  م��دي��ر  وب��ني 

م�����س��رتك��ة  اأن جل��ن��ة  ال��ق��ط��ام��ني  ح�����س��ني 

والبيئة  وال�سحة  ال��زراع��ة  مديريات  من 

وامل����ي����اه ���س��ك��ل��ت ل��ل��ك�����س��ف ع���ل���ى م��ع��ا���س��ر 

تطبيقها  وم����دى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال��زي��ت��ون 

ل�ستقبال  وجاهزيتها  ال��الزم��ة  امل��ع��اي��ري 

الزيتون.

وا�ساف اأن معا�سر الزيتون يف الطفيلة 

ت�����س��ه��د م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���س��م رق��اب��ة دائ��م��ة 

ال��زراع��ة،  الفنية مب��دي��ري��ة  الأج��ه��زة  م��ن 

واملواطنني  امل��زارع��ني  حقوق  على  حر�سا 

مبوا�سفات  جيد  زي��ت  على  احل�����س��ول  يف 

مميزة وخ�سائ�س غذائية جيدة.

ال���زي���ت���ون قبل  ق��ط��ف  ع����دم  اإىل  ودع����ا 

م��و���س��م ال���ق���ط���اف ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ث��م��ار 

وكميات  والع�سر  للكب�س  وجيدة  نا�سجة 

ثمار  تعبئة  وك��ذل��ك  ال��زي��ت،  م��ن  اإ�سافية 

ال���زي���ت���ون يف ���س��ن��ادي��ق واك���ي���ا����س اخل��ي�����س 

لتهويتها وع�سرها اأول باأول وعدم تاأخري 

زي��ادة  ع��دم  ل�سمان  القطف  بعد  ع�سرها 

احلمو�سة.

االنباط-عمان

دع���ا ���س��م��و الأم�����ري احل�����س��ن ب���ن ط���الل رئي�س 

م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي، اإىل اإح����ي����اء ال���رتاب���ط 

ال��ع��رب��ي، وَج�سر الن��ه��دام الكبري بني  احل�����س��اري 

من  ن�ستلهم  بحيث  الإن�سانية،  والطبيعة  التاريخ 

ت���راث ال���رح���الت م��ن امل��غ��رب اإىل امل�����س��رق، ومنها 

رح��الت احل��ج، ما ميكننا اإع��ادة بناء اآ�سرة فكرية 

البحث  ج��دي��دة يف  ب��ال��وق��وف على حقائق  بينهما 

عن مفهوم التعددية، واحرتام املذاهب التي يجاور 

ب�سيء  مناهجنا  وتطعيم  احل��رم��ني،  يف  اأت��ب��اع��ه��ا 

جديد يك�سر حّدة التباعد الذي فر�سته الظروف 

ال�سيا�سية.

ح��دي��ث ���س��م��وه، ج����اء يف ل��ق��اء ن��ّظ��م��ه منتدى 

الت�سال  تقنية  با�ستخدام  ُبعد  العربي عن  الفكر 

والعالقات  الرحالت  عنوان:  حتت  اأخ��ريا،  املرئي 

احل�سارية بني امل�سرق واملغرب، وفق بيان �سادر عن 

املنتدى اليوم الأحد.

احل��دي��ث عن  »اأن  الأم����ري احل�سن  �سمو  واأّك����د 

يف  التاريخي  للعر�س  ح��دي��ث��اً  يعني  ل  ال��رح��الت 

اأن�سنة  ب��ق��در م���ا ه���و  اإل،  ل��ي�����س  امل��ع��ن��وي  اجل���ان���ب 

التاريخ، من منطلق اأن تاريخنا هو تاريخ اإن�ساين 

يتطلب التعامل معه على هذا الأ�سا�س، ومن خالل 

نقاط التغيري التي متّكننا من ا�ستلهام الأفكار عرب 

دروب القوافل، ودرب احلرير، ودروب احلج وما اإىل 

ذلك«.

ن��ق��ل  ال���ل���غ���ة يف  دور  ح������ول  ����س���م���وه  وحت��������ّدث 

ذلك  يف  وال��ع��رب  ال�سرق  وف�سل  والعلوم،  امل��ع��ارف 

�سعوب  قدمته  وم��ا  اليونانية،  م��ن  ومرتجماتهم 

ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن م��ع��رف��ة مطلقة يف ال��ق��وان��ني 

اإىل الأقدمني  والت�سريع الذي يعود الف�سل فيها 

م���ن ح���م���وراب���ي وم���ل���وك ال�������س���رق يف احل�������س���ارات 

ال�سرقية املتعددة، وكذلك ما قّدمه العرب يف حقل 

الريا�سيات واملنطق ال�ستنتاجي على �سبيل املثال.

ال��ع��رب على  البحث يف ف�سل  اإىل  �سموه  ودع���ا 

هذه  داخ��ل  من  نابعة  باأ�سوات  الغربية  احل�سارة 

بلغة  الأوان لأن نتحدث  اآن  »اأن��ه  م��وؤك��داً  املنطقة؛ 

تو�سلنا اإىل مفهوم املعرفة املطلقة«.

و�سارك يف اللقاء الذي اأداره اأمني عام املنتدى 

الدكتور حممد اأبو حمور، ا�ستاذ الآثار الإ�سالمية 

بجامعة عني �سم�س الدكتور حممد ح�سام الدين 

اإ�سماعيل، ورئي�س مركز تكامل املعارف للدرا�سات 

م��ن امل��غ��رب ال��دك��ت��ور اأي����وب ب��ن ح��ك��ي��م، وال��ب��اح��ث 

�سم�س  الإ�سالمية يف جامعة عني  الآث���ار  ومفت�س 

�سبحي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  امل�سرية  الآث����ار  ووزارة 

ال�سابق  ال��ريم��وك  ورئي�س جامعة  الآث���ار  واأ���س��ت��اذ 

احل�سن  ع��ام مركز  ومدير  كفايف،  زي��دان  الدكتور 

بن طالل لدرا�سات القد�س الدكتور حممد ها�سم 

تاريخ ال�ست�سراق والدرا�سات  غو�سة، والباحثة يف 

الأندل�سية الدكتورة ر�ساأ اخلطيب، واأ�ستاذة الأدب 

الأن��دل�����س��ي وامل��غ��رب��ي وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا يف 

اجلامعة الأردنية الدكتورة نوال ال�سوابكة.

وق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د اأب����و ح��م��ور يف كلمته 

التقدميية للقاء، اإن الرحالت عموماً اأو ما يطلق 

امل�سادر  م��ن  ه��ي  املب�سرة«  اجلغرافيا  »ع��ني  عليه 

ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ه��م��ة، وق���د ن��ظ��ر ال��ع��امل بكثري من 

يف  العرب  للرحالة  بالف�سل  والع���رتاف  التقدير 

والأم�����س��ار  للبلدان  الدقيقة  الأو����س���اف  ت�سجيل 

والكت�سافات اجلغرافية، مثل ما جاء يف رحلة ابن 

واإفريقيا،  الأق�سى  وال�سرق  ال�سني  عن  بطوطة 

ورحالت ابن جبري الأندل�سي اإىل امل�سرق العربي، 

ورحلة ابن ف�سالن اإىل بالد البلغار والفوجلا التي 

تعّد اأقدم و�سف اأجنبي لرو�سيا ُكتب �سنة 922.

الرحالت  مداخالتهم،  يف  امل�ساركون  وت��ن��اول 

بو�سفها ت�سّكل فهماً لتطور العالقات بني ال�سعوب 

والتنّوع وامل�سرتكات احل�سارية، وُتربز دور ال�سعوب 

العربية والإ�سالمية يف احل�سارة العاملية.

الغرب  �سبقوا  امل�سلمني  الرحالة  اأن  بّينوا  كما 

بتاأ�سي�س مدر�سة التوثيق الأكادميي لقراءة النقو�س 

العربية ول �سيما يف القد�س وال�سام وم�سر.

واأ�سار اآخرون اإىل اأن م�سار رحالت احلج املغربية 

والإف��ري��ق��ي��ة ك��ان مي��ر بفا�س وال��ق��د���س وال��ق��اه��رة 

من  ك��ث��رياً  واأن  فيها،  مقد�سة  مب����زارات  ل��ل��ت��رّبك 

رحالت الغربيني اإىل البالد العربية كانت للتعرف 

ع��ل��ى ال��ب��الد وال��ن��ا���س ول��ي�����س ل��درا���س��ة ال��ع��الق��ات 

احل�سارية.

 وزير التربية يبحث تحديات المدارس الخاصة

»كورونا« ٠٠ تراجع نسبي بعدد االصابات

 األردن يتقدم عربيًا 19 مرتبة في تطور قطاع البريد 

 العقبة الخاصة تعتذر عن استقبال مراجعيها الصابة عدد من موظفيها بكورونا

الضريبة: 5144 مكلفًا حصلوا على 153٠٠ خدمة 
الكترونيًا لليوم االول لتقديم الخدمات عن بعد

االنباط- عمان

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  بحث 

منف�سلني  ل��ق��اءي��ن  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ت��ي�����س��ري 

امل��دار���س  اأ���س��ح��اب  نقابة  ع��ن  م��ع ممثلني 

اخلا�سة، وائتالف املدار�س اخلا�سة، ام�س 

الأح����د، ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه م��دار���س 

هذا القطاع.

الوزارة  النعيمي، حر�س  الدكتور  واأكد 

�سرورة �سمان حقوق املعلمني يف املدار�س 

بني  تفاهمات  اي��ج��اد  اإىل  داع��ي��ا  اخلا�سة، 

اأ�سحاب ه��ذه امل��دار���س واأول��ي��اء الأم��ور يف 

ظل الظروف احلالية، ومبا ي�سمن حقوق 

جميع الأطراف وعلى راأ�سها حق الطالب 

يف التعليم.

التعلم عن  اإىل  التحول  اإن قرار  وق��ال، 

الوبائية  احل��ال��ة  تغري  ���س��وء  يف  ج��اء  بعد 

الطلبة  حل��م��اي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  والع���ت���ب���ارات 

وامل��ع��ل��م��ني وال���ك���وادر امل�����س��ان��دة وامل��ج��ت��م��ع، 

هو  التعليم  يف  الرقمي  التحول  ان  مبينا 

للتعليم  وداع��م  معزز  وهو  امل�ستقبل  خيار 

اأن  التعليمية  للموؤ�س�سات  بد  ول  املبا�سر 

وال��و���س��ائ��ل  الأدوات  ت��ط��وي��ر  اىل  ت�����س��ع��ى 

يف  �سامال  حتول  ت�سمن  التي  وامل�سامني 

عر�س  جهتهم  م��ن  التعليمية.  املنظومة 

التي  لل�سعوبات  اخلا�سة  املدار�س  ممثلو 

يف  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت��واج��ه 

ظل الظروف احلالية، م�سريين اىل بع�س 

النعيمي  ال���وزي���ر  وع���د  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات 

بدرا�ستها للو�سول اإىل حلول مالئمة.

ك��م��ا مت الت����ف����اق ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة 

م�����س��رتك��ة ب���رئ���ا����س���ة اأم�����ني ع�����ام ال������وزارة 

ممثلني  ت�سم  واملالية،  الإداري���ة  لل�سوؤون 

امل����دار�����س  واأ�����س����ح����اب  ال���ع���م���ل  وزارة  ع����ن 

اخل���ا����س���ة واأول������ي������اء الأم���������ور وامل��ع��ل��م��ني 

حمددة  وتوجهات  تو�سيات  اإىل  للو�سول 

يف امل�������س���ار ال��ت�����س��ري��ع��ي؛ ت�����س��م��ن ح��ق��وق 

ال���ط���ال���ب واأول�����ي�����اء الأم�������ور وامل��وؤ���س�����س��ات 

اأن تبداأ  التعليمية اخلا�سة واملعلمني على 

اللجنة عملها الأ�سبوع املقبل.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 928 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

حملية،   923 منها  الأح��د،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا 

لريتفع العدد الإجمايل لالإ�سابات اإىل 24926.

رئا�سة  ع��ن  ال�����س��ادر  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  ح�سب  اأعلنت  كما 

10 حالت وفاة، لريتفع  الوزراء ووزارة ال�سحة عن ت�سجيل 

العدد الكلي للوفيات منذ بدء الوباء اإىل 191 حالة.

وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 923 ح��ال��ة حم��ل��ّي��ة، 

يف  حالة  و89  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة   614 منها 

و71 حالة يف  اإرب��د،  و71 حالة يف حمافظة  البلقاء  حمافظة 

حمافظة الزرقاء، و49 حالة يف حمافظة عجلون، و14 حالة 

يف حمافظة جر�س ، و6 حالت يف حمافظة ماأدبا، و6 حالت 

وحالة  م��ع��ان،  حمافظة  يف  وح��ال��ت��ان  الطفيلة،  حمافظة  يف 

واحدة يف حمافظة الكرك.

كما �سجلت 5 حالت خارجّية منها، 4 حالت بني القادمني 

قادم  اأردين  �ساحنة  ل�سائق  واح��دة  وحالة  اململكة،  خ��ارج  من 

عرب مركز حدود العمري، اإ�سافة اإىل ت�سجيل 56 حالة �سفاء 

املعتمدة. امل�ست�سفيات  يف 

ف��ح��و���س��ات خم��ربّي��ة،   17505 اإج�����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

لي�سبح اإج��م��ايل ع��دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب��دء 

اجلائحة وحتى الآن 1417257 فح�ساً.

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

معايري  واّتباع  ال��ّدف��اع،  باأوامر  اللتزام  اإىل  حملّية،  اإ�سابة 

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

وا���س��ت��خ��دام تطبيقي  ���س��خ�����س��اً،   20 م���ن  لأك����ر  ال��ت��ج��ّم��ع��ات 

“اأمان” و”�سحتك”.

االنباط-عمان

 اأعلنت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت عن تقدم الأردن 19 

مرتبة يف تقرير تطور الربيد لعام 2020 وال�سادر عن احتاد 

الربيد العاملي اأخريا.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان �سحفي ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة، م�����س الأح�����د، ج��اء 

اأزمة  و�سط  اأعلى  اأداء  “حتقيق  بعنوان  العام  هذا  التقرير 

170 بلداً حول  58 بني  كبرية”، حيث تبواأ الأردن الرتتيب 

ال��ع��امل، بعد اأن ك��ان يف ال��رتت��ي��ب 77 ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��زي��ادة 

الأداء  ذات  ال���دول  فئة  اإىل  لينتقل  نقطة،  89ر9  مقدارها 

قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  وق��ال  اجل��ي��د. 

التقرير يعد موؤ�سراً  اإن  الدكتور غازي اجلبور،  الت�سالت 

الربيد  قطاع  ومنظمي  ال�سيا�سات  وا�سعي  تقييم  يف  مهماً 

واإدراك��ا  الهيئة  اأن  اإىل  الفاعلة، م�سريا  وامل�سغلني واجلهات 

لأهمية هذا القطاع اتخذت خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية 

عدد من الجراءات والقرارات لتعزيزه ودعمه.

وا����س���اف ون��ت��ي��ج��ة ل��ل�����س��راك��ة امل��ث��م��رة ب��ني ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

�سهد  اخل�سو�س،  بهذا  امللكية  للروؤية  وترجمة  واخل��ا���س 

م�سغلي  ع��دد  فبلغ  ملحوظاً،  وت��ط��وراً  نوعية  نقلة  القطاع 

الربيد اخلا�س 150 م�سغاًل حمليا ودوليا، وعدد العاملني 

5500، و�سهدت التجارة الإلكرتونية منواً كبرياً، فبلغ عدد 

طرود التجارة الإلكرتونية 1301248 طردا عام 2019. يذكر 

العامل،  ح��ول  الربيدية  التنمية  و�سع  يقي�س  التقرير  اأن 

وتكمن اأهميته نظراً للدور املهم الذي يقوم به قطاع الربيد 

يف تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية يف العامل. 

االنابط- العقبة

 اع������ت������ذرت ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

خدماتها  تقدمي  عن  اخلا�سة  القت�سادية 

املبا�سرة للمواطنني ملدة ا�سبوع بعد ت�سجيل 

عدد من الإ�سابات بني موظفيها بفريو�س 

كورونا.

نايف  املهند�س  ال�سلطة  رئي�س  وبح�سب 

ب��خ��ي��ت ف�����اإن م���راف���ق ال�����س��ل��ط��ة وم��ك��ات��ب��ه��ا 

الرئي�سة �سهدت منذ ا�سبوع عمليات تعقيم 

واتخذت  الإ�سابات،  من  ع��دد  ت�سجيل  بعد 

اج�����راءات وق��ائ��ي��ة واح���رتازي���ة مل��ن��ع انت�سار 

الفريو�س.

خدماتها  �ستقدم  ال�سلطة  اأن  اإىل  وا�سار 

حتى  ال��ر���س��م��ي��ة  من�ستها  ع��رب  اإل��ك��رتون��ي��ا 

اإ�سعار اآخر.

االنباط-عمان

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  اعربت 

واىل  الرئي�سيني   ل�سركائها  �سكرها  ع��ن 

واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  مكلفي  جميع   

على ح�سن جتاوبهم وتعاونهم مع الدائرة 

تطبيق  واجن����اح  ال��ت��ج��اوب  يف  امل�ساهمة  يف 

ت���ق���دمي خ���دم���ات ال����دائ����رة ع���ن ب��ع��د حيث 

اليوم  وهو  اليوم  الدائرة  مديريات  �سهدت 

بعد  ع��ن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  لتطبيق  الول 

ت���راج���ع���ا م��ل��ح��وظ��ا يف اع�������داد امل���راج���ع���ني 

�سخ�سيا .

واو����س���ح���ت ال����دائ����رة ان ع����دد امل��ك��ل��ف��ني 

ال���ذي���ن  ت��ع��ام��ل��وا م���ع ال���دائ���رة ال��ك��رتون��ي��ا 

خ��دم��ات  ت��ق��دمي  لتطبيق  الول  ال��ي��وم   يف 

الدائرة عن بعد بلغ حتى ظهر اليوم الحد  

5144 مكلفا قاموا باحل�سول على  خدمات 

 15300 ح��وايل  جمموعها  يبلغ  الكرتونية 

3600 مكلف  خ��دم��ة  م��ق��ارن��ة مب��ا م��ع��دل��ه 

ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع ال���دائ���رة ال��ك��رتون��ي��ا خ��الل 

على  يح�سلون  كانوا  �سابقا  العادية  الي��ام 

خدمات الكرتونية جمموعها حوايل 9000 

خدمة.

امل���راج���ع���ني  ال�����دائ�����رة ان ع�����دد  وب���ي���ن���ت 

ح��وايل  بلغ  ال��ي��وم  وجاهيا  ال��دائ��رة  ملكاتب 

وا����س���ح على  م��وؤ���س��ر  م��راج��ع��ا وه�����ذا   200

ان اخل���دم���ات الل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا 

مراجعة  ع��ن  تغنيهم  للمكلفني  ال���دائ���رة  

الدائرة �سخ�سيا .

وم���ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ب��ل��غ ع���دد املكلفني 

ال���ذي���ن ت��وا���س��ل��وا م���ع ال���دائ���رة م���ن خ��الل 

 90 ال��ي��وم  اب  ال��وات�����س  ا���س��ت��خ��دام  تطبيق 

م��ك��ل��ف��ا مت الج����اب����ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م 

وحت���وي���ل ط��ل��ب��ات��ه��م ل��ل��م��دي��ري��ات امل��ع��ن��ي��ة 

ل�ستكمال اجناز معامالتهم

العم�ل  �ستوا�سل   ان��ه��ا  ال��دائ��رة  وق��ال��ت 

واحل�����وار م�����ع ���س�����رك��ائ��ه��ا وك���ذل���ك  تطوي�ر 

وتعزي�ز  وتب�سيطها  اللكرتونية  خدماتها 

ثقافة التعامل مع الدائرة عن بعد ملا فيه 

م�سلحة املكلفني واملراجعني .

 إعالن نتائج ترشيح الدورة األولى للمنح الخارجية

 رئيس اليرموك يعد اإلداريين بزيادة 
عدد مقاعد ابنائهم في الطب والصيدلة

 مزارعو الطفيلة يطالبون بمراقبة معاصر الزيتون

األمير الحسن يدعو إلى إحياء 
الترابط الحضاري العربي
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ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة ات���ت ح��ك��وم��ات وح��م��ل��ت ب��ن ط��ي��ات��ه��ا وث��ن��اي��اه��ا ال��ع��دي��د من 

الواقع  وحت�سن  االف�سل  تقدمي  على  العزم  عاقدة  واملخل�سة  ال�سادقة  الوطنية  ال�سخ�سيات 

االقت�سادي واملعي�سي للأردنين، ولكن خذلتهم املخرجات والنتائج حتى ا�سبحتتاأتي احلكومات 

واأ�سبح  ال�سعبية،  الفعل  ردود  لكل  امل��لزم  هي  الثقة  و�سعف  التقدير  وع��دم  واالحباط  وتذهب 

تغيري اال�سماء وخرب تغيري احلكومات او حتى اجراء االنتخابات ال يحمل اي معنىللأردنين- 

با�ستثناء ا�سحاب امل�سلحة.

ال�سخ�سية  ا�سحابامل�سالح  ركبها  ال�سادقن، فقد  املتعاقبة  تلك احلكومات  ولكن كما حملت 

و�سوحاً  للأ�سفاأكرث  نتائجهم  كانت  وطنية،وهوؤالء  اجندات  اي  ب��دون  واملتنفذين  واملح�سوبية 

ور�سوخاً يف اذهان وذاكرة االردنين.

لذلك اأ�سبح لزاماً علينا ان نلعب بطريقة خمتلفة وح�سب وجهة النظر املتوا�سعة االتية:

ي�سيع يف التفا�سيل واعمال الوزارات  ان  دون  الوزاري  فريقه  ادارة  قادرعلى  قوي  • رئي�س 
الفنية والروتينية.

• برنامج عمل حكومي مبني على النتائج وموؤ�سرات االداء على م�ستوى مرتفع دون اخلو�س 
بالتفا�سيل

• خطط قطاعية تقودها الوزارات بقيادة وزرائهاتعك�س برنامج عمل احلكومة،وقائمة على 
حتليل وحتديد وتب�سيط امل�سكلت وو�سع احللول اللزمة �سمن اإطار زمني واالبتعاد عن مبداء 

الكل بالكل وحتقيق ما ميكن اجنازه.

مناق�سات اخلطط القطاعية للوزارات مع  على  يبنى  الربملان  من  احلكومة  ثقة  • برنامج 
اللجان الربملانية املتخ�س�سة لتحديد االلتزامات والتوقعات.

املتاحة وتوجيهها ومتكينها لتحقيق االهداف  الب�سرية  املوارد  ادارة  • فريق وزاري قادر على 
)االدارة بالنتائج(.

عامودي بدًء بتحديد امل�سكلة وانتهاًء باحلل واالبتعاد عن ع�سوائية  ب�سكل  االهداف  • ادارة 
العمل االفقي الذي يهدر الوقت واجلهد بدون نتائج.

بهمومنا  وا���س��راك اجلميع  االب���واب لل�ستماع  وفتح  ال���وزارة،  كر�سي  خلف  التمركز  ع��دم   •
اأبناء  وحتدياتنا الوطنية، لنوؤ�س�س اجناز م�سرتك واال�ستفادة من اخلربات الفنية الكبرية بن 

فالهم  املختلفة،  والقطاعات  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  بن  ال�سراكة  وتعزيز  التناغم  وحتقيق  الوطن 

واحد واالجناز للجميع

واحدة نعجز معها عن التفكري باحللول، وحتديد وتفتيت  ككتلة  للتحديات  النظر  عدم   •
احللول  واي��ج��اد  وخ��دم��ات  و�سحة  تعليم  من  االأ�سا�سية  التنموية  بالقطاع  املرتبطة  امل�سكلت 

الب�سيطة االبداعية واملبتكرة التي ال تتطلب اأكرث من ا�ستثمار اأف�سل للموارد املالية والب�سرية 

املتاحة.

ال�سيا�سية  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  امل�ستويات  كافة  على  االردن  يواجهها  التي  التحديات  ان 

باأيدينا،  اوراق��ه  كافة  تكمن  واالقت�سادية اخلدمية واالجتماعية هي حتديات كبرية، ومنها ما 

ومنها ما هو موزع داخلياً وخارجياً. وحتى نكون قادرين على مواجهة اخلارجي يجب اأن نح�سن 

بيتنا الداخلي من خلل اإعادة الثقة ما بن الدولة واملواطن واأن تكونهناك ر�سائل وا�سحة من 

احلكومة من خلل العمل واالجناز بجدية حقيقية لتح�سن الواقع اخلدمي واملعي�سي للمواطن 

والعروبي  القومي  التزامهم  دون تخليهم عن  اليوم  االردنين  اأولوية  يت�سدر  االأردين، وهو ما 

اجتاه ق�ساياناً الثابتة والرا�سخة وعلى را�سها الق�سية الفل�سطينية 

ختاماً كلي قناعة بقدرتنا على اجناز الكثري وجتاوز التحديات الكبرية بالعمل معاً وان يكون 

الوطن البو�سلة الوحيدة للجميع.

رائد الخرابشة

وجهة نظر.. لنلعب 
بطريقة مختلفة 
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 المستقلة لالنتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

 البنك العربي يطلق تطبيق تحويل األموال عبر منصات المراسلة 
»Arabi Pay« والتواصل االجتماعي

االنباط-عمان

اأك������د ج���ه���اد امل���وم���ن���ي ال���ن���اط���ق االع���لم���ي 

يتم  اأن  ب��ع��د  اأن���ه  ل��لن��ت��خ��اب  امل�ستقلة  للهيئة 

اب���لغ ال��ق��وائ��م ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب��ات تر�سح 

للمجل�س  العامة  النيابية  للنتخابات  للهيئة  

تر�سيحها   طلبات  على  باملوافقة  ع�سر  التا�سع 

بنكي  ح�ساب  فتح  �سرورة  عليها  يتوجب  فاإنه  

م�سرتك با�سم القائمة خلل )48( �ساعة عمل 

من تاريخ  تبليغ القوائم بقبول طلب الرت�سح 

من  ب��االن��ف��اق  م��ف��و���س��ن  اأو  م��ف��و���س  وت�سمية 

احل�ساب .

م��ن   )15( امل�������ادة  اأن  امل����وم����ن����ي   واأ������س�����اف 

حملت  بقواعد  اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات 

كل  تلتزم  اأن  على  تن�س  االنتخابية  ال��دع��اي��ة 

قائمة مرت�سحة مبا يلي :-

ب��اأ���س��م��اء  ب��ن��ك��ي م�����س��رتك  ف��ت��ح ح�����س��اب  اأ- 

امل��ر���س��ح��ن  ل��غ��اي��ات  م�����وارد واأوج�����ه ال�����س��رف 

ع��ل��ى احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ت��ر���س��د ف��ي��ه امل��ب��ال��غ 

على  م��ن��ه  االن��ف��اق  وي��ت��م  للحملة،  املخ�س�سة 

لهذه  املعد  االف�ساح  املحددة يف من��وذج  االوج��ه 

العملية  بانتهاء  احل�ساب  اغلق  ويتم   ، الغاية 

االنتخابية.

يتوىل  ق��ان��وين  ح�����س��اب��ات  م��دق��ق  تعين  ب- 

ت��دق��ي��ق ح�����س��اب��ات ال��ق��ائ��م��ة ، وت���زوي���د ال��ه��ي��ئ��ة 

املالية  القائمة  م���وارد  ح��ول  تف�سيلي  بتقرير 

واأوجه االنفاق متى طلبت ذلك.

ج- يتم ت�سديد النفقات االنتخابية بوا�سطة 

قيمتها  جتاوزت  اذا  بنكية  حتويلت  او  �سيكات 

وال   ، ال��واح��دة  للنفقة  دي��ن��ار  خم�سمائة  مبلغ 

تتجاوز  ال  لكي  امل�ساريف   ه��ذه  جتزئة  ميكن 

املذكورة. القيمة 

امل�سرتك  البنكي  احل�ساب  اغ��لق  يتم  ال  د- 

ي��ق��دم مفو�س  ان  ب��ع��د  اال  امل��ر���س��ح��ن  ب��اأ���س��م��اء 

القائمة من  ذمة  اق��راراً خطياً برباءة  القائمة 

اأي م�ستحقات مالية للغري.

اأ����س���ار اأن امل��ب��ال��غ امل�����راد  ان��ف��اق��ه��ا على  ك��م��ا 

القائمة فاإنها تودع يف احل�ساب البنكي اخلا�س 

تراها  التي  بالطريقة  ايداعها  ويتم  بالقائمة 

اأو  اإي���داع  بال�سرورة  ولي�س  منا�سبة،  القائمة 

ان��ف��اق ك��ام��ل امل��ب��ل��غ وف���ق ال�����س��ق��ف امل�����س��م��وح به 

ما  تنفق  اأن  القائمة  ت�ستطيع  وامن��ا  للقائمة، 

االن��ف��اق  ي��ت��ج��اوز  ال  اأن  ع��ل��ى  ل��ه��ا  منا�سبا  ت���راه 

املحدد. ال�سقف 

االنباط-عمان

اأط����ل����ق ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م�����وؤخ�����راً ت��ط��ب��ي��ق 

مي��ّك��ن  وال�������ذي  اجل����دي����د   »Arabi Pay«

ع���م���لء ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���ن اإج������راء ع��م��ل��ي��ات 

املرا�سلة  تطبيقات  ع��رب  ف��وري��ة  م���ايل  حت��وي��ل 

الوات�ساب  مثل  االجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 

وال��ف��ي�����س��ب��وك واالن�����س��ت��ج��رام وذل���ك م��ن خ��لل 

ل��وح��ة م��ف��ات��ي��ح م�����س��م��م��ة خ�����س��ي�����س��اً ل��ل��ه��وات��ف 

ال��ذك��ي��ة. ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ه���ذه اخل���دم���ة اإ���س��اف��ة 

جديدة �سمن مبادرات البنك الرامية لتقدمي 

�سل�سة  جتربة  توفر  متطورة  م�سرفية  حلول 

م�ستويات  اأع��ل��ى  �سمن  البنك  لعملء  وم��رن��ة 

واالأمان. ال�سهولة 

حتميل  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ع��م��لء  وي�ستطيع 

متاجر  خ��لل  م��ن   »”Arabi Pay تطبيق 

 Google Apple Store و  التطبيقات: 

ثم تفعيل التطبيق ب�سهولة عن  من  و   Play
ط��ري��ق ت�����س��ج��ي��ل ال���دخ���ول ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ي��ان��ات 

الين”  اأون  “عربي  بخدمة  اخلا�سة  ال��دخ��ول 

ميكن  ح��ي��ث  موبايل”،  “عربي  ب��ت��ط��ب��ي��ق  اأو 

ل��ل��ع��م��لء ال���ب���دء ب����اإج����راء ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��وي��ل 

مفاتيح  ل��وح��ة  على  ال�سغط  خ��لل  م��ن  امل��ايل 

تطبيق  اأي  ع��رب  امل��ت��وف��رة   »Arabi Pay«

يليها  اج��ت��م��اع��ي،  ت��وا���س��ل  من�سة  اأو  م��را���س��ل��ة 

خلل  من  وذلك  امل�ستفيد  موبايل  رقم  اختيار 

ق��ائ��م��ة ج��ه��ات االت�����س��ال امل��ح��ف��وظ��ة يف ه��ات��ف 

واالميوجي  املطلوب  املبلغ  اإدخ��ال  ثم  العميل، 

املنا�سب لو�سف التحويل، حيث �سيتم بعد ذلك 

يف  الفور  على  وقيدها  تلقائياً  االأم��وال  حتويل 

ح�ساب امل�ستفيد الذي ي�سرتط توفر ح�ساب له 

التحويل.  عملية  الإمت���ام  العربي  البنك  ل��دى 

منها:  عديدة  مزايا  للعملء  التطبيق  ويقدم 

بقيمة  م��ايل  حت��وي��ل  عمليات  اإج����راء  اإم��ك��ان��ي��ة 

50 دينار للعملية  اأق�سى  150 دينار يومياً بحد 

التحويل  عمليات  توثيق  واإم��ك��ان��ي��ة  ال��واح��دة، 

خا�سية  او  اال���س��ب��ع  ب�سمة  ط��ري��ق  ع��ن  امل���ايل 

جهاز  يف  امل��ت��اح��ة  االآل��ي��ة  ح�سب  ال��وج��ه  ب�سمة 

العميل، واإمكانية االطلع على ك�سف احل�ساب 

م���ن خ���لل ع��ر���س ج��م��ي��ع امل��ع��ام��لت ال�����واردة 

وال�سادرة التي تتم عرب التطبيق، وغريها من 

املزايا االأخرى.

وت���ع���د ف���ك���رة ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اإح������دى ث��م��ار 

ب��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ال���داخ���ل���ي ل��لب��ت��ك��ار 

 »Intrapreneur Program«

يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة )ال��ف��ي��ن��ت��ي��ك( 

من  ع��دد  اخ��ت��ي��ار  مت  حيث  ملوظفيه،  وامل��وج��ه��ة 

املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  النا�سئة  االأفكار 

م��ن ب��ن جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن االأف���ك���ار ال��ت��ي 

ب��ه��ا م��وظ��ف��و ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي يف االأردن،  ت��ق��دم 

ال��دوائ��ر  خ��لل  م��ن  كم�ساريع  تطبيقها  ليتم 

املعنية يف البنك.

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اإط������لق ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق 

اجل���دي���د، ق���ال ال�����س��ي��د ي��ع��ق��وب م��ع��ت��وق، م��دي��ر 

البنك  يف  ل��لأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  اإدارة 

تطبيق  اإط�����لق  “يعك�س  االأردن:  العربي– 

 »Arabi Pay« اجل��دي��د  االأم�����وال  حت��وي��ل 

توظيف  نحو  املتوا�سلة  العربي  البنك  جهود 

التكنولوجيا  �سعيد  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ج��دات  اأح���دث 

جتربة  لتقدمي  وتفعيلها  )الفينتيك(  املالية 

م�سرفية مرنة و�سل�سة لعملئه م�ستوحاة من 

اأ�سلوب ومنط حياتهم اليومي.” واأ�ساف:”من 

خ���لل ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق مي��ك��ن ل��ع��م��لئ��ن��ا اإمت���ام 

عمليات التحويل املايل خلل ثواين من خلل 

لوحة املفاتيح املتوفرة عرب تطبيقات الدرد�سة 

�سيوعاً  االأك��رث  االجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 

وا�ستخداماً بن االأفراد، دون احلاجة للنتقال 

عليهم  يوفر  مما  العملية  المتام  اآخر  لتطبيق 

الوقت واجلهد.« 

وم���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

تطبيق  “اأف�سل  جائزتي  على  موؤخراً  حاز  قد 

اخلدمات  �سعيد  الذكية” على  للهواتف  بنكي 

وكذلك  ل��لأف��راد  امل��ق��دم��ة  الرقمية  امل�سرفية 

2020، وذلك  املقدمة لل�سركات يف االأردن للعام 

االأف��راد  لعملء  موبايل”  “عربي  تطبيق  عن 

لعملء  موبايل”   - كونكت  “عربي  وتطبيق 

قطاع ال�سركات، والتي منحتهما جملة غلوبال 

 )Global Finance( العاملّية  فاينان�س 

ومقرها نيويورك. كما ت�سمنت قائمة اجلوائز 

ال��ت��ي ح����از ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ن��ك م���ن جم��ل��ة غ��ل��وب��ال 

 )Global Finance( العاملّية  فاينان�س 

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 

 2020 ل��ل��ع��ام  االأردن  يف  وال�����س��رك��ات  ل���لأف���راد 

عرب  واخل��دم��ات  الت�سويق  يف  االأف�����س��ل  ج��ائ��زة 

اأف�سل  وج��ائ��زة  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

يف  االأف�سل  وج��ائ��زة  اإل��ك��رتوين  موقع  ت�سميم 

متويل  بنك  اأف�سل  وج��ائ��زة  املدفوعات  خدمة 

جتاري عرب االإنرتنت.

االنباط-عمان

ت���ويل  ان���ه���ا  وال�������ري  امل����ي����اه  وزارة  اك������دت 

اهتمام  امل�سادر  كافة  ومراقبة  امل��ي��اه  نوعية 

ك���ب���ريا وت��ط��ب��ق ب���رن���اجم���ا ����س���ارم���ا ت��ن��ف��ي��ذا 

ومراقبة  ر�سد  يف  املياه  قطاع  الأ�سرتاتيجية 

ن��وع��ي��ة امل�����س��ادر امل��ائ��ي��ة ك��اف��ة وخ��ا���س��ة امل��ي��اه 

املائية  امل�����س��ادر  اه��م  اح���دى  اجل��وف��ي��ة كونها 

ل��ت��اأم��ن م��ي��اه ال�����س��رب يف خمتلف امل��ن��اط��ق ، 

الرقابة  �سمان  على  يرتكز  ذل��ك  ان  م��وؤك��دة 

وكذلك  ال�سرب  مياه  نوعية  على  ال�سارمة 

وحماية  والبيئة  العادمة  املياه  على  الرقابة 

املخربية  التحاليل  واج����راء  امل��ي��اه  م�ساقط 

ال����لزم����ة ب���ه���دف ���س��م��ان و���س��ب��ط اجل����ودة 

للتزويد  ال��وزارة  ا�سرتاتيجيات  مع  لتتوافق 

املائي وال�سرف ال�سحي وال�سدود ومبا يلبي 

وال�سحية  البيئية  العاملية  املتطلبات  ك��اف��ة 

الدول  وامل�ستويات يف  املوا�سفات  اأف�سل  وفق 

املتقدمة .

واك���دت ال����وزارة انها وم��ن خ��لل مديرية 

علميا  م��رك��زا  تعد  التي  املركزية  املختربات 

متقدما وتدريبيا اقليميا متخ�س�سا ي�ساهي 

اخلربة  حيث  من  العاملية  املختربات  اف�سل 

وال���ك���ف���اءة وت���واف���ق���ه م���ع ب��رن��ام��ج االع��ت��م��اد 

ال��ع��امل��ي ل��ك��ف��اءة امل��خ��ت��ربات وف���ق م��وا���س��ف��ة 

مت��ي��زا  حت��ق��ق   2005:17025 االي������زو 

عامليا و اقليميا  يف التعامل مع الواقع املائي 

اف�سل  وفق  للواطنن  املياه  اي�سال  و�سمان 

امكانية  لديها  يثبت  ومل  ال��دول��ي��ة  املعايري 

االن�سان  اىل    covid-19 انتقال فريو�س 

م��ن خ���لل م��ي��اه ال�����س��رب م��ق��ارن��ة م��ع ط��رق 

عن  او  اخ��ر  اىل  ان�سان  من  املبا�سر  االنتقال 

ال  بانه  م��وؤك��دا  امللوثة   اال�سطح  مل�س  طريق 

يوجد اي دليل على وجود فريو�سات كورونا 

اجلوفية  امل��ي��اه  م�����س��ادر  يف   covid-19
مياه  خ��لل  تنتقل من  انها  او  ال�سطحية  او 

التن�سيق  بان  منوهة  امل�ستهلكن  اىل  ال�سرب 

م�ستمر مع منظمة ال�سحة العاملية واجلهات 

البحثية العاملية للوقوف على اية م�ستجدات 

بهذا ال�ساأن.

وال��درا���س��ات  الفحو�سات  كافة  ف��ان  وعليه 

املياه  ا�ستخدام  �سلمة  ت��وؤك��د  جتريها  التي 

واال�ستخدامات  ال�سرب  الغ��را���س  اجلوفية 

امل��ن��زل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��ون��ه��ا اأم���ن���ة و���س��ل��ي��م��ة 

تطبيق  �سرورة  اىل  داعية  لل�سرب  و�ساحلة 

م��ع��اي��ري ال�����س��لم��ة ال�������س���ادرة ع���ن اجل��ه��ات 

مثل  كورونا   فريو�س  من  للوقاية  املخت�سة 

االل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي و����س���رورة 

الوقاية وا�ستخدام الكمامات وغريها .

وي����وؤك����د م�����س��اع��د االم�����ن ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

امل��خ��ت��ربات وال��ن��وع��ي��ة امل��ه��ن��د���س اح��م��د علي 

العليمات ان الدرا�سات العلمية ال�سادرة عن 

والوكالة   WHO العاملية  ال�سحة  منظمة 

والرابطة   EPA البيئة  االمريكية حلماية 

البحثية  واجلهات  اجلوفية  للمياه  الوطنية 

املخت�سة يف خمتلف دول العامل ت�سري بانه مل 

ي�سبب   الذي  التاجي  الفريو�س  اكت�ساف  يتم 

با�سم  ر���س��م��ي��ا  امل���ع���روف   COVID-19
SARS-COV-2 والذي ي�سار اليه هنا 
  COVID-19 ك���ورون���ا   ف��ريو���س  ب��ا���س��م 

يف م��ي��اه ال�����س��رب ���س��واء ك���ان م�����س��دره��ا امل��ي��اه 

انظمة  يف  او  ال�سطحية  امل��ي��اه  او  اجل��وف��ي��ة 

تاريخه  لغاية  العامة  ال�سرب  مياه  اإم���دادات 

منذ  اج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ات  اىل  باال�ستناد 

بدء اجلائحة .

وي�����س��ي��ف ال��ع��ل��ي��م��ات ان ان��ظ��م��ة امل��ع��اجل��ة 

اجلوفية  امل��ي��اه  مل��ع��اجل��ة  االردن  يف  امل��ع��ت��م��دة 

ال��ف��ريو���س��ات  ازال����ة  ع��ل��ى  تعمل  وال�سطحية 

فيها  مب��ا  تعطيلها  او  وج����دت  ان  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ال���رغ���م  ع���ل���ى   COVID-19 ف����ريو�����س 

م���ن امل��خ��اط��ر امل��ن��خ��ف�����س��ة ج���دا م���ن تعر�س 

امل�ستهلكن الذين ي�ستخدمون املياه اجلوفية 

مياه  النها  نظرا  مبا�سرة  ال�سرب  الغ��را���س 

حتتوي على ت�سبة اآمنة من فائ�س الكلورين 

احلر ي�سمن الق�ساء على اي منو بكتريي  اأو 

فريو�سي حمتمل.

امليكروبية  امللوثات  ت�سل  ان  ميكن  كذلك 

او  اجلوفية  املياه  اىل  الفريو�سات   فيها  مبا 

ال�سطحية كما هو معروف من خلل م�سادر 

ال�سحي  ال�سرف  مياه  مثل  خمتلفة  تلوث 

غ���ري امل��ع��اجل��ة ، ف��ي�����س��ان جم����اري ال�����س��رف 

ال�سحي  احلفر االمت�سا�سية ، �سماد املا�سية 

وغريها قد توؤدي اىل وجود حمتوى بكتريي  

ل��ك��ن عملية  امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة  اأو ف��ريو���س��ي يف 

اج��راءات  وتطبيق  الرقابية  ال��ربام��ج  تنفيذ 

ح��م��اي��ة امل�����س��ادر امل��ائ��ي��ة وخ��ط��ط م��اأم��ون��ي��ة 

ال�سرب  مياه  معاجلة  وانظمة  ال�سرب  مياه 

املعتمدة يف االردن والتي تقوم بها وزارة املياه 

والري حتد من اية تاأثريات �سلبية قد تنتج 

عن هذه امللوثات .

االم��را���س يف  ويعتمد احل��د من م�سببات 

باطن االر�س ب�سكل عام على ثلث عمليات 

 adsorption الرت�سيح  االدم�سا�س ) 

( واالمت�سا�س والتوقف ) التعطيل (. هذا 

و تعتمد فعالية الرت�سيح للحد من م�سببات 

على  اجلوفية  باملياه  تت�سل  التي  االمرا�س 

اجلوفية  املياه  طبقات  و�سقوق  الرتبة  ن��وع 

وال�سخور التي تتدفق من خللها املياه اىل 

متعددة  اخ��رى  وعوامل  اجلوفية  الطبقات 

الطن   او  الطمي  يعترب  املثال  �سبيل  وعلى 

احلية  ال��ك��ائ��ن��ات  ا���س��ط��ي��اد  يف  فعالية  اك���رث 

ال��دق��ي��ق��ة م���ن ال���رم���ال وي��ع��ت��م��د ان��خ��ف��ا���س 

الكائنات احلية. اي�سا على حجم  الرت�سيح 

عندما  واالم��ت��زاز  االدم�سا�س  يحدث   كما 

تلت�سق الكائنات احلية الدقيقة باجل�سيمات 

مما يوؤدي اىل ازالتها من املاء او على االقل 

الفريو�س  امتزاز  يعترب  حيث  نقلها  تاأخري 

االولية  االزال���ة  هو  الروا�سب  حبيبات  على 

امل��ي��اه  ال���رتب���ة ق��ب��ل و���س��ول��ه��ا اىل  ل��ه��ا يف 

اجلوفية.

وزارة المياه : ال دليل على انتقال »كورونا« الى المياه الجوفية
مراقبة مصادر المياه كافة تخضع لبرامج صارمة

 بلدية الكرك الكبرى تعرض إنتاج مصنع 
السماد العضوي للبيع

االنباط-الرك

 ع��ر���س��ت ب��ل��دي��ة ال���ك���رك ال���ك���ربى ام�����س 

التابع  الع�سوي  ال�سماد  اإنتاج م�سنع  االأحد، 

لها للبيع يف ال�سوق املحلي ب�سعر التكلفة.

يف  الكركي  اإبراهيم  البلدية  رئي�س  وقال 

اإن�ساء هذا امل�سنع جاء  اإن  بيان ام�س االحد، 

مبنحة من الوكالة االأملانية، وهي من �سمن 

اإىل  التي قدمت  امل�ساريع  ال�سراكات و�سل�سلة 

بلدية الكرك الكربى.

الفح�س  خ��لل  وم��ن  امل�سنع  اإن  وا�ساف 

االأوىل  املرتبة  على  اإنتاجه  ح�سل  املخربي، 

اأنواع  كاأف�سل  االأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على 

ال�سماد كما انه �سديق للبيئة.

املهند�س  امل�����س��ن��ع  ق���ال م��دي��ر  م��ن ج��ه��ت��ه 

ت�ستمر  االإن��ت��اج  عملية  اأن  املعايطة  حممد 

ا�ستيعابية  بطاقة  يوما،   120 اإىل   90 بني 

معدل  اأن  اإىل  الفتا  يوميا،  طنا   30 ب� تقدر 

 6-7 ب���  ت��ق��در  للم�سنع  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  امل����واد 

اأطنان يوميا.

استقطبت )23( عقدا استثماريا جديدا في األنشطة التجارية والصناعية حتى نهاية الربع الثالث

رغم ظروف جائحة كورونا .. المناطق الحرة تحافظ على جميع 
مستويات األداء في تعامالتها االستثمارية 

االنباط-عمان

واملناطق  احل��رة  للمناطق  االأردن��ي��ة  املجموعة  اأرق���ام  بح�سب 

نهاية  حتى  احل��رة  املناطق  يف  امل�ستثمرين  عدد  ارتفع  التنموية 

م�ستثمرا   2640 اإىل  لي�سل   2020 ع��ام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع 

مقابل 2619 م�ستثمر مقارنة بنف�س الفرتة  من عام 2019 

 4% بن�سبة  اال�ستثمار  ارتفعت عقود  كما    .  1% وبن�سبة منو 

 2986 اإىل  لت�سل  احل��ايل  العام  الثالث من  الربع  نهاية  حتى 

عقدا ا�ستثماريا مقابل 2859 عقدا مقارنة بنف�س الفرتة  من 

عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا .

الدكتور  ال��ذي �سدر هذا ام�س عن  البيان ال�سحفي  وخ��لل 

خلف الهمي�سات رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة االردنية للمناطق 

�سجلت  العامة  احل��رة  املناطق  اأن  التنموية بن  واملناطق  احل��رة 

�سادرات حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل تراجعا طفيفا 

جداً لت�سل اإىل ما يقارب 1.792 مليار دينار، مقابل 1.938 

مليار دي��ن��ار م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي وبن�سبة 

احل��رة  امل��ن��اط��ق  ����س���ادرات  انخف�ست  وق���د   .  8% بلغت  ت��راج��ع 

العامة للأ�سواق اخلارجية )ترانزيت( لت�سل اإىل 1.079 مليار 

دينار مقابل 1.247 مليار دينار للفرتة ذاتها من عام 2019 

املناطق  ���س��ادرات  ارتفعت  بينما   ،13% بلغت  ت��راج��ع  وبن�سبة 

احلرة العامة للأ�سواق املحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام 

احلايل لت�سل اإىل 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار 

لنف�س الفرتة من العام املا�سي ومن املتوقع خلل الربع االأخري 

من هذا العام اأن ت�سجل املوؤ�سرات االقت�سادية نتائج جديدة اأكرث 

ايجابية يف حال ا�ستمرت حركة الن�ساط اال�ستثماري على حاله 

باإذن اهلل .

املناطق  اإي����رادات  �سجلت  فقد  اأي�ساً  اجلائحة  ظ��روف  ورغ��م 

االإي��رادات حتى  %7 لت�سل  بلغت  بن�سبة  احلرة تراجعا طفيفا 

نهاية الربع الثالث من العام احلايل اإىل 15 مليون دينار مقارنة 

ب� 16.2 مليون دينار مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2019 .

ال�سناعية  املناطق احلرة جلذب اال�ستثمارات  اإطار �سعي  ويف 

م�سنعن  ا���س��ت��ق��ط��اب  مت  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال�����س��ن��اع��ات  ال��ع��لق��ة  ذات 

احدهما  ال���دويل  عليا  امللكة  مطار  احل��رة  املنطقة  يف  جديدين 

م�ستلزمات  ل�سناعة  واالأخ�����ر  ال��ط��ب��ي��ة،  امل�����س��ت��ل��زم��ات  ل�سناعة 

ا�ستقطاب  اإىل  املمنهج  بال�سعي  اال�ستمرار  يتم  و�سوف  االأ�سنان، 

مت  كما  امل��ه��م��ة.  ال�سناعات  ب��ه��ذه  �سله  ذات  اأخ���رى  ا�ستثمارات 

اتخاذ حزمة من االإج��راءات التحفيزية ملجابهة جائحة كورونا 

�سياق  يف  جاءت  والتي  اال�ستثمارية  امل�سروعات  على  وتداعياتها 

حر�س املجموعة على ا�ستدامة تقدمي اخلدمات للم�ستثمرين، 

اإ�سدار  اإلغاء غرامات ترخي�س  وحفاظا على م�ساحلهم، ومنها 

طلبات  تنظيم  ت��اأخ��ري  وغ��رام��ة  اال���س��ت��ث��م��اري  الن�ساط  م��زاول��ة 

االإيداع . كما ومت اإعادة �سياغة اإجراءات عملية تاأجري الوحدات 

خيار  حقق  وق��د  امل�ستثمرين،  اأم���ام  خ��ي��ارات  بعدة  اال�ستثمارية 

اال�ستثمار اجلديد جناحا كبريا، حيث مت ا�ستقطاب )23  عقدا 

ا�ستثماريا جديدا( نتيجة هذه القرارات االإ�سرتاتيجية .

م�سروعاتها  تنفيذ  يف  ما�سية  املجموعة  ان  الهمي�سات  وبن 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف دع���م االقت�ساد 

الوطني موؤكداً على ا�ستمرار املجموعة بت�سيري اأمور امل�ستثمرين 

اأي توقف بحمد اهلل  ودون  اأكمل وجه  واإجن��از معاملتهم على 

حتى ه��ذا ال��ت��اري��خ رغ��م ظ���روف اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي م��ا زال���ت تلقي 

بظللها على اجلميع .
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اأّنى كان تف�شري وجود قوائم اأو كتل ع�شائرية يف الإنتخابات النيابية فاحلقيقة والواقع يقّران بوجود قوائم لون واحد 

لأبناء الع�شرية الواحدة؛ حيث جمتمعنا ع�شائرياً حتى النخاع؛ وغالباً جند هذا النوع من القوائم يف الع�شائر الكبرية 

لغايات �شمان جناح اأحد املر�شحني فيها؛ وامليزة الإيجابية يف هذا النوع من القوائم هي جناح القائمة وو�شول اأحد اأفرادها 

لقبة الربملان من خالل دعم اأبناء الع�شرية للمرت�شحني؛ لكن ينتقد البع�ض هذا النوع من القوائم برت�شيخ الع�شائرية 

-وكاأن بقية القوائم حتمل برامج حزبية !!- وبالطبع فمعظم قوائمنا الإنتخابية اأ�شا�شها ع�شائري حيث الإنتخاب يكون 

يف احلقيقة على اأ�شا�ض الُقربى اأو روابط الدم اأو اجلرية اأو ال�شداقة اأو اإ�شطفافات ع�شائرية اأو ما �شابه ذلك؛ ونادراً ما 

نرى اأحداً ينتخب مر�شحاً على اأ�شا�ض حزبي اأو براجمي اإل من رحم ربي؛ كما ينتقد البع�ض القوائم الع�شائرية على اأنها 

ُتق�شي من حولها ول تعطي الفر�ض لالآخر؛ وبالفعل فالقائمة الع�شائرية لها وعليها وهذا ما �شيتم اإ�شتعرا�شه هنا:

١. الأ�شل يف الإنتخابات اأن تكون على اأ�شا�ض برامج وروؤى  واأفكار -حتّوطاً من مزايدة اأّي كان على الأفكار الواردة 

يف املقالة- لكن احلقيقة على الأر�ض مل تكن قط كذلك؛ لكنها يف الواقع تكون على اأ�شا�ض اإختيار ال�شخو�ض بناء على 

اإعتبارات اأخرى ُجّلها ع�شائري اأو مناطقي اأو حتى قروي اأو اأكرث من ذلك؛  لكننا ندعو دوماً لإختيار الأف�شل والذي ميلك 

روؤى التغيري والتطوير والإ�شالح حتى من اأبناء الع�شرية الواحدة.

٢.  يف �شوء ما تقّدم ويف ظل قانون الإنتخاب احلايل الذي اأ�شا�شه القوائم؛ ظهرت فكرة قائمة الع�شرية الواحدة التي 

ي�شّجل لها اأنها توّحد الن�شيج الإجتماعي واأبناء املنطقة الواحدة دومنا ت�شرذم ظاهرياً بحيث تكون الأ�شوات معظمها 

لهذه القائمة وبالتايل هنالك �شمانه �شبه اأكيده بفوز اأحد املرت�شحني من القائمة يف حال كانت الأ�شوات كافية للنجاح.

٣. قائمة الع�شرية الواحدة لها العديد من احل�شنات حيث اأنها ل ت�شرذم اأ�شوات الع�شرية الواحدة وت�شمن جناح اأو 

تقدم اأحد اأبناء الع�شرية وت�شمن اأن الأ�شوات ل تخرج عن اإطار القائمة وتبقى قلوب النا�ض ظاهرياً مع بع�شها ول ت�شمح 

بالإن�شقاقات الع�شائرية للبع�ض التغريد خارج ال�شرب؛ كما اأنها ت�شمن وجود خرية اخلرية من املتقدمني لالإنتخابات 

ليكونوا فيها.

٤. باملقابل فقائمة الع�شرية الواحدة ي�شجل عليها تر�شيخ الع�شائرية كاإطار اإنتخابي؛ وعدم اإعطاء الفر�ض للع�شائر 

الأخرى يف املنطقة ذات الأعداد الأقل ن�شبياً لأخذ فر�شتها مما يثري حفيظتهم ورمبا يوؤدي ذلك لردود اأفعال للت�شجيل 

يف قوائم اأخرى من غري اأبناء املنطقة الواحدة ومعهم احلقيقي ذلك؛   كما ي�شّجل عليها اأنها ت�شّكل حالة تنمر كما يقول 

البع�ض واإن كان البع�ض الآمر يقول اأنها م�شدر فخر واإعتزاز.

٥. خطورة قائمة الع�شرية الواحدة اأن ُي�شاء فهمها وتتحول قبل واإب��ان الإنتخابات اإىل مناطقية اأو قروية اأو اأي 

تفخيذات اأخرى على �شبيل احل�شول على النجاح عن طريق املذهب امليكافيلي واأّنى كانت الو�شيلة؛ والأخطر يف حال 

حتول الناخبني يف بع�ض املناطق اإىل اإنتخاب مر�شح بعينه دومن��ا غريه وحجب اأقاربه اأو جماعته عن املرت�شحني 

الآخرين؛ وهذا بالطبع رائحة خيانة اأو اأنانية مفرطة مما يجعل من هذه املمار�شات ال�شلبية و�شيلة تنتفي لأجلها اأهداف 

ت�شكيل قائمة الع�شرية الواحدة اأ�شاًل.

٦. قائمة الع�شرية الواحدة جتعل املرت�شحني مطمئني البال على الإنتخابات ول يبذلوا جهوداً اإ�شافية اأو م�شاريف 

زائدة للدعاية الإنتخابية اأو املقار الإنتخابية لأن الكل يف منطقتهم الإنتخابية يعرفهم ويدرك من الأحق باإنتخابه 

والأ�شباب وامل�شببات يف ذلك.

٧. قائمة الع�شرية الواحدة قد ت�شمن جناح واحد من اأبنائها تناف�شياً واأي�شاً تدفع باإحدى بناتها عن طريق الكوتا 

الن�شائية لقبة الربملان اإذا ما اأح�شن اجلميع الت�شويت؛ وهذه النتيجة �شبه م�شمونة اإذا ما اأح�شن املنتخبني الإدلء 

باأ�شواتهم للمرت�شحني كافة واإعطاء املرت�شحة على الكوتا الن�شائية بغزارة دومنا هوادة اأو حجب ل �شمح اهلل تعاىل 

وبن�شبة ت�شويت عالية؛ ويف ذلك قّمة الوفاء والإئتمان.  

٨. مطلوب اأن حتوي قائمة الع�شرية الواحدة خرية اخلرية من اأبنائها الأكفاء اأّنى كانت اآلية فرزهم اأو اإختيارهم؛ 

ومطلوب اأن ميتلك هوؤلء املرت�شحني برناجماً متكاماًل لرت�شيحهم؛ ومطلوب اأن يقف املرت�شحني على م�شافة واحدة 

من جميع النا�ض يف منطقتهم الإنتخابية؛ ومطلوب اإحرتام وتقدمي اخلدمة لأبناء الع�شائر الأخرى والقرى الأخرى 

وكل الناخبني يف منطقته �شواء اإنتخبوه اأم ل يف حال جناحه؛ ومطلوب اأن  يتحّلوا بالروح الريا�شية اأّنى كانت النتيجة 

واإغباط الآخر وباإيثار حال جناحه؛ ومطلوب  الرقي بت�شرفاتهم قبل واإبان وبعد الإنتخابات لي�شجلوا ميزة تناف�شية 

�شريفة.

ب�شراحة: قائمة الع�شرية الواحدة الإنتخابية لها وعليها؛ وي�شّجل لها �شمان جناح واحد من اأبنائها ورمبا جناح 

كوتا ن�شائية اإ�شافية؛ بيد اأن عليها جتاوز العالقات مع الع�شائر الأخرى باملنطقة يف حال عدم منحهم الفر�شة للرت�ّشح؛  

ورمبا تتحول ملناطقية اأو قروية اأو حارات يف حال ت�شرذم العالقات بني املرت�شحني؛ ولذلك مطلوب الرتكيز على اجلزء 

املليء من الكاأ�ض يف قائمة الع�شرية الواحدة لتدعم الإنتخابات النيابية وتكون ع�شائرنا يف خندق الدميقراطية التي اأر�شى 

قواعدها وروؤاها جاللة امللك املعزز عبداهلل الثاين اإبن احل�شني حفظه اهلل تعاىل

د. محمد طالب عبيدات

 قائمة العشيرة الواحدة 
اإلنتخابية

 نقل فرع البنك االسالمي األردني مؤته الى موقع جديد

 جامعة آل البيت تبدأ باستقبال طلبات القبول المباشر للطلبة

 تجديد االتفاقية اإلعالمية بين مؤسسة 
الحسين للسرطان وقناة رؤيا الفضائية

 جمعية المركز اإلسالمي توزع كفاالتها إلكترونيا

االنباط- الكرك

ال��ب��ن��ك الإ����ش���الم���ي الأردين  ت��ن��ف��ي��ذاً خل��ط��ة 

يف الن��ت�����ش��ار اجل��غ��رايف ب��ال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن امل��ب��اين 

 ، للبنك  مملوكة  مبباين  وا�شتبدالها  امل�شتاأجرة 

مت  نقل فرع البنك  يف حمافظة الكرك /موؤته  

موؤتة  يف  والكائن  امل�شتاأجر  احل��ايل  موقعه  من 

�شارع اجلامعة مقابل م�شجد ال�شهداء اىل مبنى 

وذل��ك  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ارع  نف�ض  للبنك يف  مم��ل��وك 

اعتباراً من يوم الأحد املوافق ١١/١0/٢0٢0  .

�شعيد  ح�شني  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

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

ف��رع��ن��ا يف م��وؤت��ه  ن��ق��ل  “ اإن  ال���ش��الم��ي الردين 

وبت�شميم   ل��ل��ب��ن��ك  ومم���ل���وك  ج��دي��د  م��ب��ن��ى  اىل 

البنك ويواكب احدث  حديث يتنا�شب مع هوية 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  احل��دي��ث��ة   ال��ت��ط��ورات 

م�شرفنا  مل��ت��ع��ام��ل��ي  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 

ويعزز  الإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ  مع  املتوافقة 

من موجوداته وتواجده يف  حمافظات اجلنوب 

والعقبة( من  والطفيلة ومعان  )الكرك  الأربعة 

خالل ١٤ فرعاً ومكتباً ، منها يف حمافظة الكرك 

١٤ �شراف  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ك��ات��ب  ف���روع  �شتة 

 ، الكرك  حمافظة  اأنحاء  جميع  يف  منت�شرة  اآيل 

مميزة  مكانة  من  املحافظة  به  حتظى  ملا  وذل��ك 

وال�شياحي  وال��ت��ج��اري   القت�شادي  الن�شاط  يف 

اأول فرع للبنك  اأن��ه  قد  مت افتتاح  اإىل  ، منوهاً 

�شمن حمافظة الكرك عام ١9٨٥م .

 وبني الدكتور ح�شني �شعيد  اأن البنك م�شتمر 

بتنفيذ خطة التو�شع والنت�شار اجلغرايف خالل 

او  جديدة  ومكاتب  ف��روع  بافتتاح  احل��ايل  العام 

م��واق��ع  نقلها اىل  او  ف���روع  م��ك��ات��ب اىل  حت��وي��ل 

التو�شع  مع  وبالتوازي  للبنك  ومملوكة  جديدة 

كاملوبايل  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال��دوؤوب 

الإن��رتن��ت  امل�شرفية ع��رب  امل�����ش��ريف و اخل��دم��ات 

اخل����دم����ات  يف  وال���ت���و����ش���ع   ،I-Banking
امل�شرفية عرب اأجهزة ال�شراف الآيل والتي و�شل 

الر�شائل  خدمة  وتوفري  جهاز،   ٢٦٤ اىل  عددها 

م�شرفنا  متعاملو  ليتمكن    ،   SMSالق�شرية

اأف�شل اخلدمات بكل �شهولة  من احل�شول على 

وي�شر.

االنباط - يو�شف امل�شاقبة 

طلبات  با�شتقبال  البيت  اآل  جامعة  ب���داأت 

احلا�شلني  الأردن��ي��ني  للطبة  املبا�شر  القبول 

يعادلها  ما  اأو  الأردن��ي��ة  العامة  الثانوية  على 

ل��ل�����ش��ن��ة احل��ال��ي��ة وال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة وذل��ك 

اع��ت��ب��اراً م��ن ام�����ض الأح����د ول��ن��ه��اي��ة دوام ي��وم 

من  وذل��ك   . ٢0٢0/١0/١٣م  امل��واف��ق  الثالثاء 

ا�شتحدث  الذي  الطلبة  خدمات  مكتب  خالل 

موؤخراً  على بوابة اجلامعة لهذه الغاية. 

ال��ربام��ج  م��ن  امل��رح��ل��ة  متطلبات  ومل��واك��ب��ة 

النوعية قامت اجلامعة يف هذا  والتخ�ش�شات 

ترفد  ج��دي��دة  تخ�ش�شات  ب��ا���ش��ت��ح��داث  ال��ع��ام 

املتميزة  العلمية  ب��ال��ك��ف��اءات  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��وق 

وت���وف���ر ل��ه��م ف��ر���ض ع��م��ل حم��ل��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة 

ك���ت���خ�������ش�������ض م���اج�������ش���ت���ري مت����ري���������ض ���ش��ح��ة 

املعلومات  انظمة  اأم��ن  وبكالوريو�ض  املجتمع 

وب��ك��ال��وري��و���ض ت��خ�����ش�����ض ال��ت�����ش��وي��ق ال��رق��م��ي 

وال���دب���ل���وم ال���ع���ايل يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري 

بها.  الناطقني 

الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�ض 

ع����دن����ان ال���ع���ت���وم وخ������الل ت���ف���ق���ده اإج��������راءات 

الت�شجيل واخلدمات املقدمة اأكد باأن اجلامعة 

وفرت كافة الأجواء املنا�شبة ل�شتقبال الطلبة 

الطلبة  خل��دم��ة  مكتب  ا�شتحداث  خ��الل  م��ن 

اإجراءات  كافة  لت�شهيل  الرئي�شة  البوابة  على 

احل���رم  دخ����ول  اىل  احل���اج���ة  دون  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��م 

ال�شالمة  اج����راءات  ك��اف��ة  وتطبيق  اجل��ام��ع��ي 

ال��ع��ام��ة، م��ب��ي��ن��اً ب����اأن ال��ت��خ�����ش�����ش��ات اجل��دي��دة 

وتلبي  عمل  فر�ض  توفر  ا�شتحداثها  مت  التي 

ح��اج��ة ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي م���ن ه��ذه 

م�شتوى  على  واملتميزة  الفريدة  التخ�ش�شات 

اجلامعات الأردنية واملنطقة. 

التزام  �شرورة  اىل  العتوم  الدكتور  واأ���ش��ار 

ال�شحة  و����ش���روط  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ك��اف��ة  اجل��م��ي��ع 

وال�شالمة العامة التي و�شعتها اجلامعة بهذا 

و�شالمة  �شحة  على  يحافظ  مبا  اخل�شو�ض 

اجلميع.

االنباط-عمان

الثالث على التوايل، جددت موؤ�ش�شة   للعام 

احل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان وق���ن���اة روؤي�����ا ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 

ي��ت��م مبوجبها تقدمي  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 

ال���دع���م الإع���الم���ي مل��وؤ���ش�����ش��ة وم���رك���ز احل�شني 

ل���ل�������ش���رط���ان م����ن خ�����الل ت��غ��ط��ي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 

تهدف  ال��ت��ي  التوعوية  واحل��م��الت  والأن�����ش��ط��ة 

الوعي  ن�شر  اإىل  وامل��رك��ز  املوؤ�ش�شة  خاللها  من 

حول مر�ض ال�شرطان واإ�شراك املجتمع املحلي 

يف جهود الت�شدي لل�شرطان. 

ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ك��رت ال�����ش��ي��دة ن�����ش��ري��ن 

ق���ط���ام�������ض، م����دي����ر ع������ام م���وؤ����ش�������ش���ة احل�����ش��ني 

عام  مدير  ال�شايغ،  فار�ض  املهند�ض  لل�شرطان 

تقدمه  ال���ذي  امل�شتمر  ال��دع��م  روؤي���ا، على  ق��ن��اة 

الإع���الم يف  اأهمية دور  روؤي��ا وال��ذي يوؤكد  قناة 

اإبراز الق�شايا التي مت�ض املجتمع ويف مقدمتها 

ق�شية ال�شرطان. 

وب�������دوره اأك�����د امل��ه��ن��د���ض ف���ار����ض ال�����ش��اي��غ، 

القطاع  اأهمية دع��م  روؤي��ا، على  مدير ع��ام قناة 

الإعالمي للقطاع ال�شحي على كافة امل�شتويات، 

واأهمية العمل امل�شرتك ما بني القطاع ال�شحي 

املطلوبة  ال�شحية  التوعية  لن�شر  والإع��الم��ي 

وامل��ن��ظ��وم��ة  ال�����ش��ح��ي  ال��وع��ي  ع��ل��ى  للمحافظة 

تقدير  على  اأي�شا  م��وؤك��دا  الردن،  يف  ال�شحية 

قبل  م��ن  امل��ب��ذول  ال�شحي  و  املوؤ�ش�شي  العمل 

يرتقي  وال����ذي  ل��ل�����ش��رط��ان،  احل�����ش��ني  موؤ�ش�شة 

باملنظومة ال�شحية يف امل�شت�شفيات الردنية اىل 

م�شتوى رفيع.

االنباط- عمان

 وقعت جمعية املركز ال�شالمي اخلريية، 

ات��ف��اق��ي��ة  الأردين،  الإ�����ش����الم����ي  وال���ب���ن���ك 

ت��ع��اون لإ���ش��دار)ب��ط��اق��ة الح�����ش��ان( لتوزيع 

ال��ك��ف��الت ل��الإي��ت��ام والأ����ش���ر الفقرية  م��ب��ال��غ 

اإلكرتونيا.

الأحد،  ام�ض  بيان  يف  اجلمعية  واو�شحت 

اأن�����ه ���ش��ي�����ش��ب��ح ب���اإم���ك���ان امل�����ش��ت��ح��ق ل��ل��ك��ف��ال��ة 

الآيل  ال�شراف  اأجهزة  النقدي عرب  ال�شحب 

والبنوك  الأردين  ال�شالمي  للبنك  التابعة 

املحلية، وا�شتخدامها يف عمليات ال�شراء من 

تتوفر  والتي  باململكة  التجارية  املحال  كافة 

فيها خدمة الدفع اللكرتوين بالبطاقة.

وق����ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور جميل 

للمرة  ت�شدر  البطاقة  ه��ذه  اإن  الدهي�شات، 

راأت  ح��ي��ث  اخل������ريي،  ل��ال���ش��ت��خ��دام  الوىل 

اجلمعية اأن اآلية التوزيع التقليدية املبا�شرة 

ل��ل��م��خ�����ش�����ش��ات امل���ال���ي���ة وك����ف����الت الأي����ت����ام 

ي��ج��ب جت����اوزه، ل �شيما يف  اأم���ر  وال��ف��ق��راء، 

من  والتكنولوجيا  التقنية  ت��وف��ره  م��ا  ظ��ل 

اإمكانيات وكفايات توفر الوقت واجلهد.

كرامة  حتفظ  البطاقة  ه��ذه  اإن  وا���ش��اف 

م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة، ح��ي��ث ل���ن ي���ك���ون جم���رباً 

يف  الكفالت  توزيع  طوابري  يف  الوقوف  على 

عليه  ت��وف��ر  كما  للجمعية،  امل��ت��ع��ددة  امل��راك��ز 

الوقت واجلهد والكلفة املادية فيما لو كانت 

كفالته يف مركز بعيد من مكان اإقامته.

اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اىل  ال���ده���ي�������ش���ات  ول����ف����ت 

م�����ش��ت��م��رة يف ت���ط���وي���ر اأدوات�����ه�����ا اخل��دم��ي��ة 

اخلدمات  جم��الت  يف  التو�شع  مع  بالتوازي 

لنا  كان  ما  اأنه  املجتمعية اخلريية، مو�شحاً 

�شياق  يف  اإل  وو�شائلنا  اأدوات��ن��ا  من  نطور  اأن 

ما ت�شهده اجلمعية اليوم من تطور ملمو�ض 

والتعليمية  الرعائية  موؤ�ش�شاتها  يف  ووا�شح 

والتنموية. وال�شحية 

الإ�شالمي  البنك  بدور  الدهي�شات  واأ�شاد 

وري����ادت����ه يف ال��ع��م��ل امل�������ش���ريف الإ����ش���الم���ي، 

ومكانته يف احلقل امل�شريف الردين والعربي، 

من  مت  التي  وال�شراكة  التعاون  حجم  مبينا 

خاللها تنفيذ م�شاريع كربى للجمعية على 

قطاعاتها  ويف  واخلريي  التنموي  امل�شتويني 

ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ويف جم���ال ال��ط��اق��ة 

ال�شم�شية.

من جانبه، قال مدير عام البنك الدكتور 

�شريكاً  نف�شه  يعترب  البنك  اإن  �شعيد،  ح�شني 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً جل��م��ع��ي��ة امل���رك���ز ال���ش��الم��ي 

ويقدم م�شاهمة حقيقية يف جمال امل�شوؤولية 

عنها  �شدرت  التي  التفاقية  وان  املجتمعية، 

هذا  �شور  من  �شورة  متثل  الح�شان  بطاقة 

امل��رك��ز  ال��ب��ن��ك وجمعية  ب��ني  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون 

ال�شالمي اخلريية.

االثنني  12/ 10 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   12  /  10  / 2020

العربية-وكاالت

و�سط اإقبال قيا�سي من املراهقني على تطبيق 

امل��ت��ح��دة،  ال����والي����ات  يف  هوود”  “روبن  ت�����داول 

التعر�ض  مغبة  من  م�ستخدميها  ال�سركة  حذرت 

ال�سخ�سية قد  بياناتهم  اإلكرتونية على  لهجمات 

جتعلهم حتت رحمة قرا�سنة االإنرتنت.

م�ستخدميها  اإىل  ب��ي��ان  يف  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 

ال�سهرية  املن�سة  ع��ل��ى  امل��ت��داول��ني  م��ن  ع���ددا  اإن 

رمب����ا وق���ع���وا ���س��ح��ي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات ق��ر���س��ن��ة خ���ارج 

م��ن�����س��ت��ه��ا م����ن خ������ال ه���ج���م���ات ع���ل���ى ال���ري���د 

االإلكرتوين اخلا�ض بهم، بح�سب ما ذكرته �سبكة 

»CNBC« االأمريكية.

بيان منف�سل  ال�سركة يف  با�سم  وقال متحدث 

النظام  ب�سبب  ي��ح��دث  مل  االأم��ن��ي  االخ����رتاق  اإن 

على  م��وؤك��دا  من�ستها،  ع��ل��ى  ب��ال��ت��داول  اخل��ا���ض 

حتذير  ع��ل��ى  منف�سل  ب�سكل  تعمل  ال�����س��رك��ة  اأن 

ال��ع��م��اء ال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��د ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع اأن 

ح�ساباتهم قد مت اخرتاقها دون اأن تو�سح طبيعة 

امل��ت��داول��ون  ال��ع��م��اء  لها  تعر�ض  ال��ت��ي  اخل�سائر 

من�ستها. على 

وتطبيق “روبن هوود” هو تطبيق ا�ستثماري 

يف  اأم��را  البور�سة  يف  اال�ستثمار  عملية  من  جعل 

م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع مب��ا يف ذل���ك ال��ف��ئ��ات م��ن ذوي 

ال���دخ���ول امل��ن��خ��ف�����س��ة وب���االأخ�������ض ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب 

واملراهقني.

تناف�سية  ميزة  الفئات  لتلك  التطبيق  ويقدم 

اإمكانية  وهي انعدام الر�سوم على التداوالت، مع 

ال����ت����داول مب���ب���ال���غ م���ال���ي���ة ����س���غ���رية يف ع��م��ل��ي��ات 

ت�سري  وق��ت  يف  االأ�سهم،  على  التقليدية  ال��ت��داول 

التقليدية  الر�سوم  اإجمايل  اأن  اإىل  التقديرات  به 

على التداول التي كان ليدفعها امل�ستثمرون تبلغ 

ذك��ره  م��ا  بح�سب  �سنويا،  دوالر  مليون   22 نحو 

اإن�سايدر«. “بيزن�ض  موقع 

لكثري  التطبيق  تعر�ض  املا�سي،  مار�ض  ومنذ 

من امل�ساكل الفنية والهجمات االإلكرتونية و�سط 

يف  وباالأخ�ض  امل�ستخدمني  عدد  يف  مطرد  ارتفاع 

فئة ال�سباب والباحثني عن الرثاء ال�سريع.

وي��ت��ي��ح ال��ت��ط��ب��ي��ق اأي�������س���ا اإم��ك��ان��ي��ة ال���ت���داول 

“البيتكوين”  م��ث��ل  امل�������س���ف���رة،  ال���ع���م���ات  ع��ل��ى 

امل�سفرة  ال��ع��م��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و”االإيرتيوم” 

با�ستخدام  اأي�سا  ال��ت��داول  اإمكانية  م��ع  االأخ���رى 

مبالغ مالية �سغرية«.

و���س��ه��د ع���دد م�����س��ت��خ��دم��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق ارت��ف��اع��ا 

مطردا يف االآونة االأخرية مع و�سول عددهم اإىل 

يف  م��ط��رد  ارت��ف��اع  م��ع  م�ستخدم  مليون   13 نحو 

بلغ  العام اجلاري  امل�ستخدمني منذ مطلع  اأعداد 

4 مايني م�ستخدم. نحو 

وال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ج��م��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق ن��ح��و 660 

امل�ستثمرين  من  متويلية  جولة  يف  دوالر  مليون 

مليار   11.7 ن��ح��و  اإىل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ق��ي��م��ة  ل��رتت��ف��ع 

دوالر.

نفط الكويت تطلب توريد أنابيب 
حفر بـ 1.6 مليار دوالر

صناديق تجمع 10 مليارات دوالر 
لضخها في اكتتاب »آنت جروب«

عملة دولة تسجل أعلى صعود يومي 
أمام الدوالر في 15 عاما

كورونا يهبط بالطيارين من السماء 
إلى العمل على السكك الحديدية 

دبي - العربية

اأن  ع��ن  م�����س��وؤول  نفطي  م�سدر  ك�سف 

اأنابيب  توريد  طلبت  الكويت  نفط  �سركة 

500 مليون دينار )1.6 مليار  حفر بقيمة 

عامة  مناق�سة  ط��رح  ع��ر  وذل��ك  دوالر(، 

مفتوحة موؤخراً.

الكويت”  “نفط  اإن  امل�������س���در  وق�����ال 

قامت بتجزئة املناق�سة اإىل 7 جمموعات، 

نظراً ل�سخامة العقد وعمليات التوريد.

���س��وف  االأن����اب����ي����ب  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

والتنقيب  احل��ف��ر  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����س��ت��خ��دم 

ع���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

بالكويت.

االأنابيب  توريد  ي�سمل  العقد  اأن  وذكر 

من  وم�ستلزماتها  والبا�ستيك  امل��ع��دن 

اأنظمة ال�سغط والتحكم اليدوى واالآيل، 

العقود  �ستوقع  الكويت  نفط  اأن  م�سيفاً 

ق��ري��ب��ا م���ع ع����دد م���ن ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة 

والعاملية، وفقا جلريدة االأنباء.

دبي - العربية

ج��م��ع��ت خ��م�����س��ة ����س���ن���ادي���ق ا���س��ت��ث��م��ار 

اأي���ام  ن��ح��و ع�����س��رة م��ل��ي��ارات دوالر خ���ال 

م�����ع�����دودة، ب���غ���ر����ض ���س��خ��ه��ا يف اك��ت��ت��اب 

اأكتوبر  املرتقب خال   Ant Group
ت��ه��دي��دات الرئي�ض  اجل���اري، وذل��ك رغ��م 

االأم��ريك��ي ت��رم��ب ب��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات على 

ال�سركة.

م�ستثمر  م��اي��ني  ع�����س��رة  ن��ح��و  و���س��خ 

 Alipay من�سة  خ���ال  م��ن  االأم�����وال 

اال�ستثمار اخلم�سة  �سناديق  الرقمية، يف 

التي اأطلقت منذ اأ�سبوعني، والتي تهدف 

اأ�سهم  يف  اأ�سولها  من   ،%10 ا�ستثمار  اإىل 

.Ant Group
وت�����س��ع��ى ال�����س��رك��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة 

دوالر  مليار   35 جمع  اإىل  بابا”  “علي 
بور�ستي  يف  امل���زدوج  اكتتابها  خ��ال  م��ن 

يف   STAR Marketو ك��ون��غ  ه��ون��غ 

�سنغهاي.

ومن املتوقع اأن يكون االكتتاب االأكر 

عامليا على االإطاق.

دبي -العربية

�سعود  اأعلى  ال�سينية  العملة  �سجلت 

ي��وم��ي ل��ه��ا اأم����ام ال�����دوالر االأم���ريك���ي يف 

اإق��ب��ال قيا�سي  ت����داوالت اجل��م��ع��ة، و���س��ط 

االأ�سول  على  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  من 

بفوز  املتعلقة  التوقعات  وتنامي  ال�سينية 

ب���اي���دن يف ال�����س��ب��اق ال��رئ��ا���س��ي امل��ق��ب��ل ما 

نظرهم  وج��ه��ة  م��ن  ب��االإي��ج��اب  �سينعك�ض 

اأكر  التجارية بني  على تطورات احلرب 

اقت�سادين يف العامل.

وارت����ف����ع ���س��ع��ر ال��رمن��ي��ن��ب��ي ال�����س��ي��ن��ي 

امل���ت���داول يف ب��ر ال�����س��ني ال��رئ��ي�����س��ي بنحو 

 6.69 م�ستوى  اإىل  ال���دوالر  اأم���ام   %1.45

رمن��ي��ن��ب��ي ل���ل���دوالر ال���واح���د وه���ي اأع��ل��ى 

ن�����س��ب��ة ���س��ع��ود ي��وم��ي��ة م��ن��ذ ف��ك ارت��ب��اط 

 ،2005 العملة ال�سينية بالدوالر يف العام 

“فاينن�سال  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب 

تاميز” الريطانية.

الرمنينبي اخلارجي  �سعر  ارتفع  فيما 

رمنينبي   6.68 م�ستويات  اإىل   %09 بنحو 

من  �سراء  موجة  و�سط  الواحد،  للدوالر 

ق��ب��ل امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى ب��ع�����ض االأ���س��ول 

عوائد  تقدم  باتت  وال��ت��ي  لل�سني  املالية 

ج���ي���دة يف خ�����س��م ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي 

العاملي. جتتاح االقت�ساد 

الرمنينبي،  من  نوعان  ال�سني  ولدى 

ي��ت��م  ال������ذي  االأول  ال�����ي�����وان،  وح���دت���ه���م���ا 

وال��ذي  الرئي�سي  ال�����س��ني  ب��ر  يف  ت��داول��ه 

ي��ت��ق��ل��ب يف ن��ط��اق ���س��ي��ق اأم�����ام ال��ع��م��ات 

والرمنينبي  النقدية،  ال�سلطات  حت��دده 

ل�سيطرة  ي��خ�����س��ع  ال  وال�����ذي  اخل���ارج���ي 

ال�سيني،  ال�����س��ع��ب  ب��ن��ك  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��رية 

تراقب  ال�سلطات  ولكن  امل��رك��زي،  البنك 

حتركاته عن كثب.

وت�����س��ه��د االأ����س���ول ال�����س��ي��ن��ي��ة ارت��ف��اع��ا 

ن����ح����و م����ت����زاي����د م��ع  ال����ط����ل����ب ع����ل����ى  يف 

ت���ع���ايف االق��ت�����س��اد م���ن ت��ب��ع��ات اجل��ائ��ح��ة 

االأدوات  تقدمها  التي  اجلاذبة  والعوائد 

للم�ستثمرين  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ال��ب��اح��ث��ني ع��ن حت��ق��ي��ق ع��وائ��د ج��ي��دة يف 

اإج��راءات  و�سط  �سفرية  تكون  تكاد  بيئة 

املركزية  البنوك  تتخذها  التي  التي�سري 

حول العامل لتخفيف تبعات اجلائحة

وق����ال رئ��ي�����ض اأب���ح���اث ال�����س��دف ل��دى 

تاميز”،  “فاينن�سال  ل�سحيفة   ANZ
اأ�سبحت ال�سني مزارا للم�ستثمرين  لقد 

ال���ب���اح���ث���ني ع����ن حت���ق���ي���ق امل���ك���ا����س���ب م��ع 

ت�سهده  التي  العوائد  يف  الكبري  الرتاجع 

االأ�����س����ول اال���س��ت��ث��م��اري��ة ح����ول ال���ع���امل، 

ال�سندات  ع��وائ��د  ي��ح��دث يف  م��ا  ���س��اه��دن��ا 

ال�سندات  فيه  ت��ق��دم  وق��ت  يف  االأم��ريك��ي��ة 

ال�����س��ي��ن��ي��ة واح�����دة م���ن اأف�����س��ل ال��ع��وائ��د 

اجليدة باالأ�سواق العاملية وهو اأمر يتعلق 

للحكومة  التابعة  ال�سندات  بجودة  اأي�سا 

تقدم  اأي�سا  االأ�سهم  اأ���س��واق  ال�سينية... 

عوائد جيدة«.

وارت���ف���ع ح��ج��م ت��دف��ق��ات االأج���ان���ب يف 

االأ����س���ه���م ال�����س��ي��ن��ي��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

اأو  رمنينبي  مليار   90 نحو  اإىل  اجل���اري 

لرتتفع  دوالر،  م��ل��ي��ار   13.4 ي����وازي  م���ا 

اإج��م��ايل ح��ي��ازات االأج���ان���ب م��ن االأ���س��ه��م 

دبي - العربية

ت����ع����ت����زم �����س����رك����ت����ان ����س���وي�������س���ري���ت���ان 

ا���س��ت��ك�����س��اف اإم��ك��ان��ي��ة ع��م��ل ال��ط��ي��اري��ن 

ت�سببت  اأن  ب��ع��د  ل��ل��ق��ط��ارات،  ك�����س��ائ��ق��ني 

الطريان  حركة  انهيار  يف  ك��ورون��ا  اأزم��ة 

يف العامل.

وق�������ال ك�����ل م�����ن احت�������اد ال���ط���ي���اري���ن 

واالحت������اد  “اإيروبرز”  ال�������س���وي�������س���ري 

اإ�ض  “يف  القطارات  ل�سائقي  ال�سوي�سري 

اإيجابيا  يبداآن عما  اإنهما  اإف(ام�ض  اإل 

معا.

للطريان  اإي���ر  �سوي�ض  �سركة  وك��ان��ت 

امل��م��ل��وك��ة ل��ل��وف��ت��ه��ان��زا ع��ر���س��ت خ��ال 

اأيلول/ �سبتمر املا�سي اإمكانية التعاون 

)اإ���ض  ال�سوي�سرية  القطارات  �سركة  مع 

بي بي(، وفقا لوكالة االأنباء االأملانية.

وق�������ال احت�������اد ����س���ائ���ق���ي ال����ق����ط����ارات 

يف  م�ساكل  اأي��ة  ي��رى  ال  اإن��ه  ال�سوي�سري 

تعيني الطيارين ك�سائقي قطارات، وفقا 

بيان  يف  جيجر،  هوبرت  رئي�سه،  قاله  ملا 

له.

اإي��روب��رز  احت��اد  با�سم  املتحدث  وق��ال 

ل��ه��م��ا م��ت��ط��ل��ب��ات  ال��وظ��ي��ف��ت��ني  ك��ل��ت��ا  اإن 

مت�سابهة، منها �سرعة البديهة واليقظة 

الذهنية واملرونة والتحمل.

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ال����رك����ة امل�����س��رف��ي��ة 

االإ�سامية  امل�سرفية  املجموعة   ،)ABG(

ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة وم��ق��ره��ا ال��ب��ح��ري��ن، عن 

اإط��������اق م���وق���ع���ه���ا االإل������ك������رتوين اجل����دي����د. 

الركة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  و�سرح 

امل�����س��رف��ي��ة االأ����س���ت���اذ ع���دن���ان اأح���م���د ي��و���س��ف 

اإطاق  االإعان عن  للغاية  “ي�سعدنا  قائًا: 

حديًثا  امل�سمم  العاملي  االإل��ك��رتوين  موقعنا 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ح��ي��ث ن��وا���س��ل اال���س��ت��ث��م��ار يف 

ب�سكل  ال��ت��وا���س��ل  م��ن  ال��ت��ي متكننا  امل��ب��ادرات 

ودع��م  ل��دي��ن��ا  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  اأف�����س��ل 

نن�سط  التي  املتعددة  االأ���س��واق  عر  اأهدافنا 

اجل���دي���د  االل�����ك�����رتوين  م��وق��ع��ن��ا  اإن  ف���ي���ه���ا. 

ي�����س��ت��خ��دم اأح�������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات، ك���م���ا ي��وف��ر 

الت�سفح  يف  اأك��ر  �سهولة  اجلديد  الت�سميم 

وجتعل  اال�ستخدام  يف  �سهولة  اأك��رث  وجتربة 

االأج��ه��زة  ا�ستجابة ع��ر  اأك���رث  ال��وي��ب  م��وق��ع 

“ واأ�ساف  الرقمي.  النظام  هذا  يف  املختلفة 

���ا،  اأي�������سً اأه���داف���ن���ا  “من  ي���و����س���ف:  االأ����س���ت���اذ 

ل�سمان  اجل���دي���د،  م��وق��ع��ن��ا  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة 

تزويد امل�ساهمني لدينا باأكرث املعلومات دقة 

اأن  ميكن  املوقع  واأن  املجموعة،  عن  وحداثة 

كمنر  مكانتنا  واأف�����س��ل  ف��ع��ال  ب�سكل  ي��دع��م 

ف���ك���ري م���ن خ����ال ال�����س��م��اح ل��ن��ا مب�����س��ارك��ة 

يف  ف��ع��ال��ي��ة  اأك���رث  ب�سكل  وخ��رات��ن��ا  معرفتنا 

جم���ال اخل��دم��ات امل�����س��رف��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة “. 

يقدم  واملظهر،  ال�سكل  حت�سني  على  وع��اوة 

لتزويد  مب�سطة  رئي�سية  قائمة  ا  اأي�سً املوقع 

املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  ب�سهولة  ال��زائ��ري��ن 

ح������ول امل���ج���م���وع���ة مب����ا يف ذل�������ك: ع���اق���ات 

امل�ستثمرين وامل�سوؤولية االجتماعية وحوكمة 

بنقرة  االأخ��رى  املعلومات  وجميع  ال�سركات 

ا  واحدة فقط. كما يعر�ض املوقع العاملي اأي�سً

ب�سكل  وقوتها  للمجموعة  اجلغرايف  النطاق 

ب�سهولة  ال��ق��ادري��ن  ل��ل��زائ��ري��ن  فاعلية  اأك���رث 

االإلكرتوين  املوقع  وزي��ارة  حتديد  على  اأكر 

متثله  ال��ذي  النحو  على  املختلفة  لوحداتها 

اأعام الدول اخلا�سة بها. ومع فهم االأهمية 

ال��ك��ب��رية الإ���س��ف��اء ال��ط��اب��ع ال�����س��خ�����س��ي على 

واح��دة  ه��ي  اللغة  ول��ك��ون  امل�ستخدم،  جت��رب��ة 

م���ن اأك����رث اجل���وان���ب ال��ت��ي ي��ت��م جت��اه��ل��ه��ا يف 

احل�سول  على  حر�سنا  فقد  امل��واق��ع،  اأغ��ل��ب 

املو�سوع،  بهذا  املت�سلة  املميزات  اأح��دث  على 

لغات  بني  التنقل  م�ستخدم  الأي  ميكن  حيث 

�سفحة املحتوى عن طريق النقر على حمدد 

“مع  ق��ائ��ًا:  يو�سف  ال�سيد  واختتم  اللغة.  

االآن،  امل��ت��ط��ور  اجل��دي��د  موقعنا  ت�سغيل  ب��دء 

التطورات  من  املزيد  يف  اال�ستثمار  �سنوا�سل 

امل�ستمر  التنفيذ  ت��دع��م  ال��ت��ي  التكنولوجية 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ومت���ك���ن���ن���ا م����ن م���واج���ه���ة 

اليوم.  اأف�سل  ب�سكل  نواجها  التي  التحديات 

وت��ت�����س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة م�������س���اري���ع ت��ت�����س��م��ن ع��ن��ا���س��ر 

على  ال�سوء  وت�سلط  متقدمة،  تكنولوجية 

امل�ستخدم  جت��رب��ة  بجعل  وال��ت��زام��ن��ا  جهودنا 

نبذة  االإمكان”.  قدر  و�سهولة  �سا�سة  اأك��رث 

ع��ن جم��م��وع��ة ال��رك��ة امل�����س��رف��ي��ة جمموعة 

ال����رك����ة امل�������س���رف���ّي���ة �����������ض.م.ب. م��رّخ�����س��ة 

ك���م�������س���رف ج���م���ل���ة اإ�����س����ام����ي م����ن م�����س��رف 

ال��ب��ح��ري��ن امل���رك���زي، وم���درج���ة يف ب��ور���س��ت��ي 

البحرين ونا�سداك دبي. وتعتر الركة من 

االإ�سامي على م�ستوى  امل�سريف  العمل  رّواد 

العامل حيث تقّدم خدماتها امل�سرفّية املمّيزة 

اإىل ح����وايل م��ل��ي��ار ���س��خ�����ض يف ال�����ّدول ال��ت��ي 

ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا. ول��ل��م��ج��م��وع��ة ان��ت�����س��ار ج��غ��رايف 

وا���س��ع م��ن خ���ال وح����دات م�����س��رف��ّي��ة تابعة 

خدماتها  تقّدم  دول��ة،   17 يف  متثيل  ومكاتب 

حاليا  وللمجموعة  فرع.   700 من  اأكرث  عر 

ت��ون�����ض،  م�����س��ر،  االأردن،  م���ن  ك���ّل  ت���واج���د يف 

اأفريقيا،  جنوب  تركيا،  ال�سودان،  البحرين، 

العربية  اململكة  لبنان،  باك�ستان،  اجل��زائ��ر، 

باالإ�سافة  واأملانيا  املغرب  �سوري��ة،  ال�سعودية، 

العراق ومكتب متثيلي يف كل  اإىل فرعني يف 

الركة  بنوك  وتقّدم  وليبيا.  اإندوني�سيا  من 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا امل�����س��رف��ّي��ة وامل��ال��ّي��ة 

االإ�سامية  ال�سريعة  وم��ب��ادئ  الأح��ك��ام  وف��ق��اً 

ال�����ّس��م��ح��اء يف جم���االت م�����س��رف��ّي��ة ال��ّت��ج��زئ��ة، 

والّتجارة، واال�ستثمار باالإ�سافة اإىل خدمات 

اخل��زي��ن��ة، ه��ذا ويبلغ راأ����ض امل���ال امل�����س��ّرح به 

وقد  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  مليار   2.5 للمجموعة 

ب���ورز للت�سنيف  اآن���د  ���س��ت��ان��درد  ق��ام��ت وك��ال��ة 

 S&P Global Ratings ال��ع��امل��ي��ة 

ملجموعة  االأج���ل  طويل  الت�سنيف  بتحديث 

 ›– ‘ب ب  اإىل  ������ض.م.ب.  امل�����س��رف��ي��ة  ال��رك��ة 

‘م�ستقرة’  م�ستقبلية  نظرة  مع   ›BB-‹   /

 ›B‹   /  ‹ ‘ب  الت�سنيف  على  التاأكيد  م��ع   ،

ق�����س��ري امل���دى ل��ل��ب��ن��ك. ك��م��ا م��ن��ح��ت ال��وك��ال��ة 

دوليا  ت�سنيفا  للّت�سنيف  الدولية  االإ�سامّية 

 A3  / امل����دى(  )ال��ط��وي��ل   +BBB ب���درج���ة 

بدرجة  حمّليا  وت�سنيفا  امل���دى(  )الق�سري 

bh( A+ )bh( / A2( مع درجة م�سارب 

بني  م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى  وه����ي   ،’81-85’ م���ن 

املوؤ�س�سات املالية االإ�سامية يف املنطقة.

مجموعة البركة المصرفية تطلق موقعها اإللكتروني الجديد 

دبي - العربية

ال�������س���وق  ق����ال����ت م���������س����ادر م���ط���ل���ع���ة يف 

االأح����ك����ام  اإن  دب�����ي  يف  امل���ح���ل���ي  ال���ع���ق���اري 

ف�����ض  “مركز  ع���ن  ال�������س���ادرة  اجل���زائ���ي���ة 

الق�سائية  ال��ذراع  االإيجارية”،  املنازعات 

التابعة ل� “دائرة االأرا�سي واالأماك” يف 

االإمارة، بحق خمالفي �سداد ر�سوم املرافق 

بيع  منع  اأو  تعليق  ت�سمل  ق��د  امل�����س��رتك��ة، 

بالتزاماته  امل��ال��ك  وف��اء  ح��ني  اإىل  العقار 

املالية.

ات�����س��اع دائ���رة  اأن  امل�������س���ادر  واأو����س���ح���ت 

امل��خ��ال��ف��ات، وال��ت��خ��ل��ف ع���ن ����س���داد ر���س��وم 

اأو���س��اط  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  ال��ع��ق��ارات  ملكية 

دب��ي؛  �سوق  يف  العقارية  ال��وح��دات  م��اك 

دف����ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م و���س��ب��ط 

ال��ق��ط��اع الإ����س���دار ق������رارات؛ ل��ك��ب��ح ت��ط��ور 

امل�ستوى  متقدمة  اأب��ع��اد  اإىل  االأزم���ة  ه��ذه 

يف  اال�ستثمارية  البيئة  بجاذبية  ت�سر  قد 

االإمارة، وفقا جلريدة اخلليج.

الق�سائي  احل��ك��م  ين�سم  ال�����س��ي��اق،  ويف 

وفاء  حني  اإىل  العقار  بيع  تعليق  اأو  مبنع 

اأح��ك��ام   3 اإىل  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ت��زام��ات��ه  امل��ال��ك 

بت�سجيل  ال�سماح  عدم  اأواًل:  هي،  اأخ��رى؛ 

اأو جتديد عقود “اإيجاري” على الوحدة. 

ث���ان���ي���اً: ات���خ���اذ ق���ا����س���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ي��ع 

عن  املتخلف  �سد  الق�سائية  االإج����راءات 

ال�������س���داد ب��اع��ت��ب��اره م���دي���ن���اً، ث���ال���ث���اً: بيع 

الوحدة العقارية باملزاد العلني.

وكانت “اأرا�سي دبي” قد با�سرت بداية 

�سهر �سبتمر/اأيلول املا�سي باإ�سدار نظام 

عن  املتخلفني  حق  يف  العدلية  االإن���ذارات 

امل�سرتكة  واملرافق  اخلدمات  ر�سوم  �سداد 

يف ال�سوق العقاري املحلي يف االإمارة.

الدفع  املالك  على  اأن  االإخطار  واأو�سح 

اأو  ال��ع��ق��ار  اإدارة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  اإىل 

من  واملعينة  امل�سرتكة  املرافق  اأو  االأج��زاء 

)ريرا(،  العقاري«  التنظيم  »موؤ�س�سة  قبل 

ح�����س��ت��ه م����ن ب�����دل اخل�����دم�����ات؛ ل��ت��غ��ط��ي��ة 

واإ�ساح  اإدارة وت�سغيل و�سيانة  م�ساريف 

امل�سرتكة. االأجزاء 

وت��ق��وم »م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري« 

ب��اإخ��ط��ار امل��ال��ك امل��ت��خ��ل��ف ب�����س��رع��ة ���س��داد 

االأق�ساط يف مواعيدها.

االمتناع عن سداد رسوم قد تمنع مالك العقار من بيعها في دبي 

»روبن هوود« تحت رحمة القراصنة في أميركا



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200058998(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سمور   وا�سماعيل  خالد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2001/4/1 بتاريخ   )59365( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خالد �سعيد عمر �سمور  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – الن�سيف  جبل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796652583

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة غدير و�سهى عبد 

الهادي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/6/21 بتاريخ   )  116821(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ر�سر�ص  هيثم  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )105360 (

 بتاريخ 2012/9/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حمدي حيا�سات 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)67913 ( بتاريخ 2003/8/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174188(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة نت�سه اخوان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120039( بتاريخ 2019/9/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/11 

�سهوان   ح�سني  حممود  معمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : خلدا – بجانب مطعم حم�ساين

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ريا  ابو  ماجد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)4792 ( بتاريخ 1993/1/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة عمر ال�سمر وولده    وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة   حتت الرقم  ) 20737 ( بتاريخ 

�سركة  من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2020/9/13

اىل  ال�سركة  ا�سم  وتغري  ت�سامن  �سركة  اىل  ب�سيطة  تو�سية 

ال�سمر والبكري .

يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   لال�سكان   املهجر  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 30336 ( بتاريخ 

)2012/10/24 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم   تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : وائل حممود ا�سماعيل ابو رزق

– ويحمل  – جممع ال��داوود  – العبديل  عنوان امل�سفي : عمان 

الرقم الوطني 

) 9751035793 (

�ص.ب ) 240065 ( الرمز الربيدي ) 11124 (

خلوي ) 0790795792 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ورام��ي  نبيل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ورائد القا�سي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)79420 ( بتاريخ 2006/2/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احمد جميد و�سريكه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2019/10/22 بتاريخ   )  20405(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبود وابو النور  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )64146 ( 

بتاريخ 2002/7/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169073(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ج��رب��وع   وج��الل  �سمر  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118680( بتاريخ 2018/8/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد رم�سان فا�سل �سمر  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ال���زواه���رة   - ال���زرق���اء   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0789221294

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :  طارق اكرم احمد املريد

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : يزيد وليد محمد ابو عايش

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد خري صالح رشيد ابو راشد

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد عدنان فندى الكردي

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :  بهاء رائد خالد رحال

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : شامان عبداهلل عقله القضاه

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : راشد احمد متعب الزبن

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م   ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة 

فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل الردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ص ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمود علي محمد 
الفاخوري

نظرا لتغيبك عن العمل منذ تاريخ 

النظام  �سركة  لدى    2020/8/19

بدون  والت�سدير  لال�سترياد  اجليد 

فان  لذا  ر�سمي  اوعذر  م�سروع  �سبب 

ال�سركة تنذرك بالعودة اىل عملك 

خدماتك  ان��ه��اء  �سيتم  ال  و  ف��ورا 

28/ه�  امل��ادة  لحكام  �سندا  لديها 

من قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

شركة النظام الجيد 
لالسترياد والتصدير

الثنني  12/ 10 / 2020

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ص c / 2020 /28 / 32 ) عالجات ال�ستقالب (.

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 ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ص  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ص  تودع 

املوافق 2020/10/22 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ص ول تقبل 

على 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 رقم ص / 31 /2020 
صادر عن وزارة الصحة

تعلن وزارة ال�سحة عن طرح عطاء رقم �ص / 133 /2019 بخ�سو�ص تقدمي وتركيب وت�سغيل معدات م�سبغة ومطبخ 

متجددة  وطاقة  كهروميكانيك  ثالثة  فئة  امل�سنفني  املتعهدين  من  ال�سرتاك  يود  من  فعلى  ال�سايف  غور  م�ست�سفى  يف 

مراجعة ق�سم العطاءات يف مديرية البنية وال�سيانة ) الطابق الثامن ( يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبًا معه �سهادة 

الت�سنيف ال�سلية ) �سارية املفعول ( ل�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل) 75 ( خم�سة و�سبعون دينار غري م�سرتدة 

يفقط  او مل  دينار  الفان   )  2000  ( بقيمة  منف�سل  مالية ومبغلف  كفالة  او  �سيكًا م�سدقًا  بعر�سه  يرفق  وكل من ل 

ال�سعار الفرادية واملبلغ الجمايل يرف�ص عر�سه .

مالحظة :

اجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

يبداأ بيع ن�سخ العطاء من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة  الواحدة ظهرًا .

اخر موعد لل�سراء يوم اخلمي�ص  املوافق 2020/10/15

موعد ليداع العرو�ص ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2020/10/20

تودع العرو�ص على ن�سخة واحدة ) ال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الديوان العام .

يحق للوزارة الغاء العطاء بدون ابداء ال�سباب .

االمـني العـــام / املكلـــــف
رئيس لجنة الشراء املحلية
الدكتور عمار نعيم الشرفا

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

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء حذاء ا�سود �ساق طويل بالزوج كمية ) 60000 ( زوج .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ص ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ص من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/11/16م وطيلة ايام ال�سبوع 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/11/17م ول تقبل بعد هذا 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�ص فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ص املايل ولن ينظر باأي 

عر�ص من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 300 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ص النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء جاكيت فلد مموه كمية ) 10000 ( . .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ص ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ص من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/11/16م وطيلة ايام ال�سبوع 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/11/17م ول تقبل بعد هذا 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�ص فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ص املايل ولن ينظر باأي 

عر�ص من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ص النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 



الدويل
80 االثنني  12/ 10 / 2020 

االنباط-وكاالت

ق����ال امل��ر���س��ح ال���دمي���ق���راط���ي ل��ل��رئ��ا���س��ة 

اإن  ال�سبت،  اأم�����س  ب��اي��دن،  الأم��رك��ي��ة ج��و 

اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الوحيدة”  “الطريقة 
ي��خ�����س��ر ب��ه��ا الن���ت���خ���اب���ات اأم�����ام ال��رئ��ي�����س 

دونالد ترامب هي من خالل “املغالطة«

و���س��ج��ع ب���اي���دن ال��ن��اخ��ب��ن امل��ح��ت��م��ل��ن 

النتخابية  حملته  حمطات  اإح��دى  خالل 

لهم  وق��ال  املتاأرجحة،  بن�سلفانيا  ولي��ة  يف 

ال��ط��ري��ق��ة  لأن  ال��ت�����س��وي��ت  م���ن  “تاأكدوا 
ب��ه��ا ذل���ك ه��ي من  ال��ت��ي نخ�سر  ال��وح��ي��دة 

املغالطة« خالل 

مغادرته  قبل  لل�سحفين  بايدن  وق��ال 

قلياًل  “اأخرجت  ت�سريحاته  اإن  ال��ولي��ة 

نتيجة  “�ساأقبل  واأ����س���اف  �سياقها”،  م��ن 

هذه النتخابات«

اإىل ما و�سفه مبحاولت ترامب  واأ�سار 

الت�سكيك  ذل��ك  يف  مبا  الت�سويت  لتثبيط 

يف اأمن الت�سويت عرب الربيد، وحماولت 

ملراقبي  املحتمل  الرتهيب  على  الت�سجيع 

اجلمهورين النتخابات 

وكان بايدن �سرح من قبل باأن اأكرث ما 

يقلقه هو حماولة ترامب “�سرقة” الفوز

وج������ّن������دت ح���م���ل���ت���ه م�����ئ�����ات امل���ح���ام���ن 

ي����وم  ال����ف����و�����س����ى يف  مل����ن����ع  وامل����ت����ط����وع����ن 

ت��رام��ب  حملة  ات��ه��م��ت  فيما  الن��ت��خ��اب��ات، 

بايدن ب�”الكذب” و”اإثارة املخاوف«

ذا وبداأت يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 

املحتلة،  القد�س  بتوقيت  املا�سي،  الأربعاء 

ال��رئ��ا���س��ة  ب��ن م��ر���س��ح��ي  امل��ن��اظ��رة الأوىل 

يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ال��رئ��ي�����س احل���ايل 

ع��ن احل���زب اجل��م��ه��وري دون���ال���د ت��رام��ب، 

وم��ن��اف�����س��ه ع��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي جو 

بايدن

6 م��و���س��وع��ات، لكل  ون��اق�����س��ت امل��ن��اظ��رة 

“ال�سجالت  وه��ي:  دقيقة،   15 منها  واح��د 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل���رتام���ب وب���اي���دن، وامل��ح��ك��م��ة 

ال��ع��ل��ي��ا، وف���رو����س ك���ورون���ا، والق��ت�����س��اد، 

والعنف يف املدن، ونزاهة النتخابات«

ب��داأ  ل��ل��م��ن��اظ��رة  ال��ل��ح��ظ��ة الأوىل  وم��ن��ذ 

تر�سيح  ب�����س��اأن  امل��ر���س��ح��ن،  ب��ن  ال�����س��ج��ال 

ق��ا���س��ي��ة ل��ل��م��ن�����س��ب ال�����س��اغ��ر يف امل��ح��ك��م��ة 

اأن��ه  ب��اي��دن  ي��رى  الأم��رك��ي��ة، حيث  العليا 

الن��ت��خ��اب��ات  تنتهي  الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى  ي��ج��ب 

“حق  اإن��ه  الأم��رك��ي��ة، بينما ي��رى ت��رام��ب 

اأ�سيل له«

ومن املتوقع اأن ت�سهد الوليات املتحدة 

بعد  ج��دي��دة  �سيا�سية  معركة  الأم��رك��ي��ة 

روث  القا�سية  وفاة  العليا  املحكمة  اإعالن 

غين�سبورغ بادر 

االنباط - وكاالت

ي����وا�����س����ل اأق������ط������اب الئ������ت������الف احل���ك���وم���ي 

ا�ستمرار  ظل  يف  الداخلي  �سراعهم  الإ�سرائيلي 

احلكومة  لرئي�س  امل��ن��اوئ��ة  الليلية  ال��ت��ظ��اه��رات 

“اأبي�س  بنيامن نتنياهو، واتهام الأخ��ر حلزب 

غانت�س  بيني  اجلي�س  وزي��ر  بزعامة  اأزرق”   –
بت�سجيع الحتجاجات ودعمها.

الئتالف  رئي�س  ع��ن   ”103“ اإذاع����ة  ونقلت 

احل��ك��وم��ي ال��ق��ي��ادي يف ح���زب ال��ل��ي��ك��ود “ميكي 

تقا�سم  اتفاقية  نق�س  غانت�س  اإن  زوهر” قوله، 

بتلك  ملتزم  غ��ر  فالليكود  وب��ال��ت��ايل  ال�سلطة، 

التفاقية.

يف حن تاأتي هذه الت�سريحات بعد ت�سريحات 

لغانت�س طالب فيها باإقرار امليزانية ال�سنوية للعام 

2021 بال�سرعة املمكنة ما قد يفجر الأمور وُي�سّرع 

يف حل الكني�ست والذهاب نحو انتخابات مبكرة 

جديدة.

اإىل  بعثها  التي  الر�سالة  يف  غانت�س  وط��ال��ب 

 ،2021 العام  ميزانية  بلورة  بالإ�سراع يف  نتنياهو 

بالتح�سرات  ال��ب��دء  املالية  وزارة  م��ن  والطلب 

لعر�س امليزانية على الكني�ست.

اإح��ب��اط لعر�س  “اأي  ان  وزي���ر اجلي�س  وذك���ر 

امليزانية ينطوي على تف�سيل امل�سلحة ال�سخ�سية 

على م�سلحة مواطني اإ�سرائيل”. واتهم غانت�س 

وع��دم  بال�سلطة  بال�ستئثار  نتنياهو  ر�سالته  يف 

اإ�سراك اأقطاب حزبه يف امل�ساورات حول اإدارة اأزمة 

فرو�س كورونا، وهو ما ل ينم عن �سعي لل�سراكة.

اأن ما مينع الذهاب  ي��رى مراقبون  يف ح��ن، 

ك��ورون��ا،  اأزم���ة  انتخابات ج��دي��دة حالًيا ه��و  نحو 

واأن الطريق �ستكون معبدة نحو النتخابات بعد 

ال�سراع  حالة  اىل  بالنظر  الأزم���ة  م��ن  النتهاء 

لإل��غ��اء  نتنياهو  و���س��ع��ي  اأق��ط��اب��ه��ا  ب��ن  امل�ستمر 

التفاق طمًعا يف اإجراء انتخابات جديدة والبقاء 

لغانت�س  ت�سليمها  ب��دًل من  راأ���س احلكومة  على 

العام املقبل بناًء على اتفاق ال�سراكة

االنباط-وكاالت

اجلمهورين  احللفاء  ب��ن  قلق  ح��ال��ة  ت�سود   

ت��رام��ب م��ن خ�سارة  للرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

الأخ�����ر ب��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة امل��ق��ب��ل��ة امل��زم��ع 

اإج��راوؤه��ا يف نوفمرب املقبل، واأن ي��وؤدي ذل��ك اإىل 

ال��دم��اء، واإدخ���ال البالد يف طريق  العنف واإ�سالة 

جمهول ميثل انتكا�سة للدميقراطية يف الوليات 

املتحدة.

خوف من الدماء:

يوم  الربيطانية،  ال��غ��اردي��ان  �سحيفة  وق��ال��ت 

تيد  الأم��ري��ك��ي  اجلمهوري  ال�سيا�سي  اأن  الأح���د، 

كروز اأعرب عن خ�سيته مما ي�سميه “حمام دم”، 

النتخابات  يف  للجمهورين  ف��ادح��ة  خ�����س��ارة  اأو 

الرئا�سية الأمريكية. 

اجلمهوري  ال�سيناتور  زميله  حت��دث  ك��ذل��ك 

البارز توم تيلي�س بالفعل عن اأن الحتمال الأرجح 

وه���و ف���وز ج��و ب��اي��دن ب��ال��رئ��ا���س��ة، وح��ت��ى ميت�س 

ماكونيل، زعيم الأغلبية اجلمهورية املوايل ب�سدة 

لرتامب يف جمل�س ال�سيوخ، يتجنب الذهاب اإىل 

البيت الأبي�س ب�سبب تعامل ترامب املتهاون مع 

فرو�س  ب�ساأن  اتباعها  املفرت�س  ال��ربت��وك��ولت 

كورونا.

الت�سريحات  هذه  اأن  اإىل  ال�سحيفة،  واأ�سارت 

خ��ارج��ة ع��ن امل��األ��وف م��ن حلفاء ت��رام��ب، الذين 

يبذلون اجلهود حل�سد الدعم للرئي�س الأمريكي 

قبل اأيام فقط من النتخابات العامة، ل �سيما واأن 

اأمام  لرتامب  تراجعاً  تظهر  ال��راأي  ا�ستطالعات 

بايدن. 

ك���ذل���ك ف������اإن ه�����ذه امل����خ����اوف ال���������س����ادرة عن 

ع��دي��د م��ن اجل��م��ه��وري��ن الآخ��ري��ن ال��ذي��ن تبدو 

عليهم ب��وادر الناأي باأنف�سهم عن ترامب واإدارت��ه 

ال��دوائ��ر  داخ��ل  م��ت��زاي��داً  قلقاً  تعك�س  و�سيا�ساته، 

اأن النتخابات  العليا من احل��زب اجلمهوري من 

الرئا�سية يف 3 نوفمرب املقبل قد حتمل فوزاً كبراً 

للدميقراطين ومر�سحهم الرئا�سي جو بايدن.

 يف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ج������اءت ت�����س��ري��ح��ات تيد 

تك�سا�س  ولي��ة  عن  اجلمهوري  ال�سيناتور  ك��روز، 

برنامج  مع  مقابلة  يف  لرتامب،  ال�سابق  والناقد 

 Squawk �سبكة  على   Squawk Box
Box يوم اجلمعة.

وقال كروز: “اأعتقد اأنه من املحتمل اأن تكون 

نخ�سر  اأن  ميكن  اأننا  واأعتقد  م��روع��ة.  انتخابات 

البيت الأبي�س وجمل�سي الكونغر�س جميعاً، واأنه 

ميكن اأن يكون هناك حمام دم وف�سيحة ل تقل يف 

فداحتها عن ف�سيحة ووترغيت«. 

ف�����س��ي��ح��ة  لأك��������رب  ا�����س����م  ه�����و  »ووترغيت” 

الرئي�س  ق��رر  وحينها  اأمريكا،  تاريخ  يف  �سيا�سية 

احلزب  مكاتب  على  التج�س�س  نيك�سون  ريت�سارد 

وكان  ووترغيت،  مبنى  يف  املناف�س  الدميقراطي 

فتفجرت  م��ك��امل��ة،   64 �سجل  ق��د  الأب��ي�����س  البيت 

اأزمة �سيا�سية هائلة وتوجهت اأ�سابع التهام اإىل 

اأغ�سط�س  اأثرها  على  وا�ستقال  نيك�سون  الرئي�س 

عام 1974. ومتت حماكمته ب�سبب الف�سيحة، ويف 

8 �سبتمرب 1974 اأ�سدر الرئي�س الأمريكي جرالد 

فورد عفواً بحق ريت�سارد نيك�سون ب�ساأن الف�سيحة.

واأ���س��اف ك���روز، اأن��ه قلق م��ن ال��ق��ادم، وق��ال اإن 

التقلب حتى  اإنها �سديدة  “الأمور متقلبة، حتى 
الآن”، ومع ذلك فقد قال اإنه يرى اأي�ساً احتمالية 

“بهام�س فوز  ت��رام��ب  ان��ت��خ��اب  ي��ع��اد  ب���اأن  قائمة 

كبر«. 

اأح��د  تيلي�س،  ت��وم  اجل��م��ه��وري  ال�سيناتور  اأم���ا 

م�����س��اع��دي ت���رام���ب ال���ذي���ن حل��ق��ت��ه��م الإ����س���اب���ة 

بفرو�س كورونا على ما يبدو خالل الفعالية التي 

عقدها البيت الأبي�س منذ اأ�سبوعن وت�سببت يف 

انت�سار كبر للفرو�س بن مقربن من ترامب، 

فاإنه يواجه هو نف�سه معركة �سعبة لإعادة انتخابه 

واأث���ار  ال�سمالية،  كارولينا  ولي���ة  ع��ن  �سيناتوراً 

ل��ه �سد  ت��رام��ب خ��الل مناظرة  احتمال ه��زمي��ة 

مناف�سه الدميقراطي كال كننغهام.

جاء ذلك خالل قوله: “اإن اأف�سل رقيب على 

رئا�سة بايدن هو اأن يكون للجمهورين اأغلبية يف 

ق�سد  غر  عن  بذلك  م�سراً  ال�سيوخ”،  جمل�س 

ال�سهر  ال��دمي��ق��راط��ي��ن  ف���وز  اأن  يعتقد  اأن���ه  اإىل 

املقبل من املحتمل اأنه قد اأ�سبح اأم��راً حم�سوماً. 

واأ�ساف تيلي�س: “ال�سوابط والتوازنات لها تاأثر 

يف الجت��اه العام بن امل�سوتن يف ولية كارولينا 

ال�سمالية«.

ويف اأماكن اأخ��رى، اأ�سبح ا�ستياء اجلمهورين 

م��ن ت��رام��ب اأو����س���ح م��ن اأن ُي��خ��ف��ى، خ��ا���س��ة بن 

املر�سحن الذين يخو�سون انتخابات حمدودة يف 

ولياتهم اخلا�سة.

اجلمهورية،  ال�سيناتور  ه���وؤلء  بن  من  ياأتي 

ال�سيوخ عن ولية  مارثا مك�سايل، ع�سو جمل�س 

اأري���زون���ا وال��ت��ي ج���اءت م��ت��اأخ��رة يف ا�ستطالعات 

ال�����راأي الأخ�����رة بهام�س ك��ب��ر ع��ن رائ����د وك��ال��ة 

الف�ساء )نا�سا( ال�سابق مارك كيلي، ودفعها ذلك 

اإىل انتقاد ترامب عالنية ب�سبب هجماته املتكررة 

ماكن.  ج��ون  اجلمهوري  ال�سيناتور  �سلفها  على 

وقالت مك�سايل يف مناظرة ُعقدت هذا الأ�سبوع: 

“ب�سراحة، اأت�سايق ب�سدة عندما يفعل ذلك«. 
ك��م��ا ان��ت��ق��د ال�����س��ي��ن��ات��ور اجل��م��ه��ور ع���ن ولي���ة 

تك�سا�س، جون كورنن، ترامب بحدٍة هذا الأ�سبوع 

“لإثارة الرتباك” ب�ساأن فرو�س كورونا و”تركه 
الوباء يف جميع  انت�سار  الرغم من  احلذر” على 

اأنحاء البالد.

تعليقات ميت�س  روؤي��ة  نف�سه، ميكن  الوقت  يف 

جمل�س  يف  اجلمهورية  الأغلبية  زعيم  ماكونيل، 

ال�سيوخ، حول �سبب جتنبه زي��ارة البيت الأبي�س 

اأن��ه يبلغ من  اإىل  مل��دة �سهرين على الأق���ل، نظراً 

العمرية  ال�����س��ري��ح��ة  نف�س  ويف  ع��ام��اً   78 ال��ع��م��ر 

امل��ع��ّر���س��ة ل��ل��خ��ط��ر م��ث��ل ت���رام���ب ال�����ذي اأُ���س��ي��ب 

بالفرو�س بالفعل.

اأن  ك��ان  “انطباعي  اإن  ق��ال  ق��د  ك��ان ماكونيل 

نهجهم يف كيفية التعامل مع هذا الأم��ر يختلف 

جمل�س  يف  نفعله  اأن  اق��رتح��ت  وم���ا  نهجي  ع��ن 

والمتثال  الطبية  الأقنعة  ارت���داء  وه��و  ال�سيوخ، 

لقواعد التباعد الجتماعي«

االنباط - وكاالت

يف منطقة “�سو�سحله” جنوب بلدة اخل�سر 

ق��وات الحتالل  ت�ستمر  بيت حل��م  يف حمافظة 

يف جتريف الرا���س��ي واق��ت��الع ال���س��ج��ار بهدف 

تو�سيع ما ي�سمى �سارع 60 ال�ستيطاين، وهو ما 

اآث��ار وتبعيات من حيث ق�سم مزيد  �سيكون له 

الغربية من  املنطقة  الزراعية يف  الأرا���س��ي  من 

اإن عملية  حمافظة بيت حل��م. وي��ق��ول خ���رباء، 

يف  النفق  منطقة  ب��ن  الوا�سل  ال�سارع  تو�سيع 

بيت جال وم�ستوطنات “غو�س ع�سيون” املقامة 

على اأرا�سي املواطنن بن حمافظتي بيت حلم 

الف�سل  واق��ع  تر�سيخ  لعملية  واخلليل، مقدمة 

ل�سبكة الطرق اخلا�سة بامل�ستوطنن عن �سبكة 

عر�س  ان  اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطينية،  الطرق 

تو�سعة ال�سارع �سترتاوح بن 15-18 مرتا، بجانب 

معاملها  تت�سح  مل  ال��ت��ي  “الأمنية”  املنطقة 

حتى الآن، وال��ت��ي ع��ادة م��ا ت���رتاوح م��ا ب��ن 75-

الأرا�سي  ال�سارع مبحاذاة  100 مرت على جانب 

من  امل��زي��د  التهام  يعني  م��ا  وه��و  الفل�سطينية، 

اأرا�سي املواطنن. وعلى جانب ال�سارع يف منطقة 

“ �سو�سحلة” منزل قدمي عمره يزيد عن 100 
امل�ستمر  ال�ستيطاين  التو�سع  �سد  وق��ف  ع���ام، 

بحجارته القدمية وعمره الذي يزيد عن عمر 

الح��ت��الل، وه��و م��ا اأج��رب ق��وات الح��ت��الل على 

تغير م�سار تو�سعة ال�سارع ليبقى املنزل كما هو 

دون اي تغيرات، ويحافظ على الأر�س املحيطة 

م�سبوقة  الغر  ال�ستيطانية  الهجمة  رغ��م  ب��ه 

خ��الل الفرتة الأخ���رة يف مناطق خمتلفة من 

املنزل  �ساحب  ويقول  املحتلة.  الغربية  ال�سفة 

ق��ا���س��م ����س���الح، ان���ه ل���ول ت���واج���د امل��واط��ن��ن يف 

اأر�سهم ومعار�ستهم لإج��راءات الحتالل لهدم 

املنزل الذي تربى فيه و�سكنه هو ووال��ده وجده 

منذ زمن قدمي، واأ�ساف اأن اج��راءات الحتالل 

املنطقة تهدف اىل ال�ستيالء  امل�ستمرة يف هذه 

ع��ل��ى امل���زي���د م���ن الأرا������س�����ي وال��ت�����س��ي��ي��ق على 

املواطنن وقطع الطرق للو�سول اإىل ارا�سيهم 

ال���زراع���ي���ة، وه���و م���ا ي��ت��م م��ق��اوم��ت��ه م���ن خ��الل 

اأرا���س��ي��ه��م واله��ت��م��ام بها،  ال��ت��واج��د امل�ستمر يف 

مطالباً اجلهات املخت�سة بالوقوف مع املواطنن 

وم�ساعدتهم على ترميم املنزل واملنازل القدمية 

املحيطة والتي حتمى الرا�سي املحيطة ويوقف 

ال��ت��و���س��ع ال���س��ت��ي��ط��اين يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة. من 

جانبه يقول اأبو عالء �سالح، ان قطع ال�سجار 

ال�سارع  تو�سيع  ب��ه��دف  ال��زراع��ي��ة  اأرا���س��ي��ه��م  يف 

ال�ستيطاين هو اأ�سعب من قطع اأيديهم، فهذه 

ال�سجار عمرها كبر ويتم الهتمام بها ب�سكل 

بحاجة  لي�س  ل���س��ت��ي��ط��اين  وال�����س��ارع  م�ستمر، 

للتو�سعة يف �سل الأو�ساع احلالية، وهو ما يعني 

اأن هناك اأهدف اأخرى لهذه الجراءات من قبل 

قوات الحتالل، موؤكدا انه �سي�ستمر هو وعائلته 

بالتواجد يف اأر�سهم الزراعية رغم كل اجراءات 

اجلديد  ال�ستيطاين  ال�سارع  ويبداأ  الح��ت��الل. 

خلف  م��ن  ومي���ر  “ع�سيون”  م�ستوطنات  م��ن 

“بيت الربكة”، الذي ا�ستوىل عليه امل�ستوطنون 
موؤخراً بالقرب من خميم العروب، ويلتهم جزءاً 

من اأرا�سي كلية العروب، ثم ميتد ملحمية جبل 

ال��ق��رن ب��ن خم��ي��م ال��ع��روب وب��ي��ت اأم����ر، �سمال 

امل��رج��ح بح�سب خ��رباء  حمافظة اخلليل، وم��ن 

اأن تقيم �سلطات الحتالل يف هذا املقطع نفقاً اأو 

النبي  منطقة  اإىل  ال�سارع  ت�سل  اأن  اإىل  ج�سرا، 

منه  ويتفرع  اخلليل،  �سمال  حلحول  يف  يون�س 

�سارع ميتد اإىل م�ستوطنة “كرمي ت�سور” املقامة 

على اأرا�سي مواطني حلحول وبيت اأمر.

 بايدن للناخبين: تأكدوا من تصويتكم

 »الليكود« و »أبيض«-»أزرق« يهددان  بـ»فرط عقد« االئتالف الحكومي

 بعد نتائج االنتخابات األمريكية..الغارديان: خوف من »حمام دماء وفضيحة أكبر من ووترغيت«

 عمره 100 عام.. منزل قديم ببيت لحم يمنع توسعة شارع 60 االستيطاني

االنباط-وكاالت

قال رئي�س غرفة جت��ارة و�سناعة اخلليل 

عبدو اإدري�س “اإن اخل�سائر يف البلدة القدمية 

ب��امل��دي��ن��ة �سخمة ج���دا ول مي��ك��ن اح�����س��اوؤه��ا 

ال�سياحة،  وت��وق��ف  ك���ورون���ا،  ف��رو���س  ب�سبب 

التع�سفية  الح���ت���الل  اج������راءات  ج��ان��ب  اإىل 

والعن�سرية، واأعمال العربدة للم�ستوطنن«

واأو���س��ح اإدري�����س يف ح��دي��ث لإذاع����ة �سوت 

1500 حمل  نحو  اأن  الأح���د،  اليوم  فل�سطن، 

جت�����اري، ب��ي��ن��ه��ا اأك����رث م���ن 512 م��غ��ل��ق ب��اأم��ر 

اأخ����رى، نتيجة  ع�سكري اح��ت��اليل وحم���الت 

اإغ������الق ب��ع�����س امل����م����رات، والأزق��������ة م���ن قبل 

الحتالل، ما يجعل الو�سع املعي�سي يف املدينة 

ب��ذل كافة اجلهود للدفع  �سعبا للغاية واأك��د 

من  العديد  لإقامة  وال�سبل،  الو�سائل  بكافة 

امل�ساريع والن�ساطات، لعودة احلياة القت�سادية 

باخلليل، واإنعا�س البلدة القدمية

االنباط - وكاالت

حت����ت ال����ع����ن����وان اأع����������اله، ك���ت���ب ف��ي��ك��ت��ور 

�سوكركو، يف “فزغلياد”، حول اختبار قدرات 

قره  معارك  الهجومية يف  امل�سرة  الطائرات 

باغ و�سعف املدرعات اأمامها.

وجاء يف املقال: تختلف الأعمال الع�سكرية 

اجلارية يف ناغورين قره باغ، اليوم، اختالفا 

حدثت  اأن  �سبق  التي  ال�ستباكات  ع��ن  كبرا 

ي���دور ع��ن ا�ستخدام مكثف  ه��ن��اك. احل��دي��ث 

فبم�ساعدتها،  امل�سرة.  الهجومية  للطائرات 

تخترب اأذربيجان منوذجا للعمليات الع�سكرية 

�سد ن��اغ��ورين ق���ره ب���اغ، م��ن ���س��اأن��ه اأن يغر 

ل���وح���ة امل���ع���ارك ال���ربي���ة ب��ال��ك��ام��ل يف جميع 

ح����روب امل�����س��ت��ق��ب��ل. وت��ظ��ه��ر ل��ق��ط��ات فيديو 

للجي�س  ط��ائ��رات م�سرة  اأذرب��ي��ج��ان  ن�سرتها 

واإ�سرائيلية،  تركية  معظمها  الأذرب��ي��ج��اين، 

وهي ت�سرب الدبابات الأرمينية.

لدى يريفان عدد اأقل، ب�سكل ملحوظ، من 

الرغم من  على  امل�سورة،  التقارير  مثل هذه 

الطائرات  بن�ساط  اأي�سا  ت�ستخدم  اأرمينيا  اأن 

امل�������س���رة. ول��ك��ن اأرم��ي��ن��ي��ا ت�����س��ت��خ��دم، ب�سكل 

اأ�سا�سي، طائرات م�سرة من اإنتاجها.

ويف ال�سدد، قال اخلبر الع�سكري األيك�سي 

خلوبوتوف: “تهيمن الطائرات امل�سرة على 

ال�سماء متاما، ونرى اأنها ت�سع حدا ل�ستخدام 

املدرعات. فالأخرة عزلء متاما اأمامها، حتى 

مع احلماية الديناميكية امل�سّمنة فيها ».

من  ت�سرب  امل�سرة  ال��ط��ائ��رات  لأن  اأولً، 

الأع���ل���ى الأج������زاء غ���ر امل��ح��م��ي��ة م���ن ال���ربج، 

الدرع العلوي الرقيق للربج وحجرة املحرك؛ 

وثانيا، فاإن الطائرة امل�سرة، على الرغم من 

اأّن �سخ�سا ما ي�سيطر عليها عن بعد، لديها 

اإىل ح���د م���ا ذك����اء ا���س��ط��ن��اع��ي، مي��ّك��ن��ه��ا من 

حتديد الهدف والقدرة على املناورة و�سمان 

تدمر الهدف. يف ناغورين قره باغ، يتم الآن 

ا�ستخدام الطائرات امل�سرة، اإذا جاز التعبر، 

اأق��ل  ا�ستخدامها  فاعلية  ت��زال  ول  جتريبيا، 

اإط��الق ال�سواريخ  النارية لأنظمة  من القوة 

املتعددة.

االنباط - وكاالت

 ق��ال��ت ت��غ��ري��د الأخ����ر�����س زوج�����ة الأ���س��ر 

امل�سرب عن الطعام ماهر الأخر�س من بلدة 

الأح��م��ر  ال�سليب  اإن  ب��ج��ن��ن،  ال��ظ��ه��ر  �سيلة 

رف�������س اإع����ط����اء ت��ق��ري��ر ع����ن ���س��ح��ة زوج��ه��ا 

املتدهورة.

امل�سوؤولية  الأط��راف  وحملت الأخر�س كل 

يخو�س  “زوجي  م�سيفًة:  زوجها،  حياة  عن 

م��ع��رك��ة احل���ري���ة ل��ي�����س ل��ن��ف�����س��ه ب���ل ع���ن كل 

الأح���رار واملعتقلن الإداري���ن، وقبل �سروعه 

بالإ�سراب عن الطعام حلظة اعتقاله بتاريخ 

اأمرا�س  اأي��ة  يعاين من  يكن  2020/7/27 مل 

اعتقال  نتيجة  بال�سغط  ارت��ف��اع  �سوى  تذكر 

واليوم ج�سمه �سعيف جدا   ،2018 ع��ام  �سابق 

وانخف�س وزنه للن�سف”، لفتًة اإىل اأنه يواجه 

خطًرا �سديًدا.

على  امل�����س��اوم��ة  يرف�س  “ماهر  واأك��م��ل��ت، 

�سروط  ب���دون  الإف����راج  على  وم�سر  حريته، 

غ��زة  “موقف  اأن  واأو����س���ح���ت  ال�����س��ه��ادة«.  اأو 

والعت�سام الدائم داخل مقر ال�سليب الأحمر 

يف جنن كان له الأث��ر الإيجابي على ق�سية 

الأخ��ر���س  تغريد  “.وتخو�س  الأ���س��ر  زوج��ي 

“كابالن”  م�ست�سفى  يف  الطعام  عن  اإ�سرابا 

ت�سامًنا مع مع زوجها الأ�سر ماهر الأخر�س 

ل�ستة  اأم  وه��ي  ال��ت��وايل،  على  اخلام�س  لليوم 

اأبناء، وتركت عائلتها لتلتحق بزوجها امل�سرب 

عن الطعام منذ 77 يوًما

االنباط-وكاالت

 اعتدت عنا�سر من ال�سرطة الإ�سرائيلية 

للمطالبة  م��واق��ع  ع���دة  يف  املتظاهرين  على 

برحيل رئي�س احلكومة الإ�سرائيلي بنيامن 

نتنياهو، ما اأدى اإىل ان��دلع ا�ستباكات عنيفة 

اعتقل على اإثرها 6 اأ�سخا�س على الأقل

وذكرت القناة العامة الإ�سرائيلية )كان 11( 

�سمحت يف البداية  ال�سرطة  “اأن عنا�سر من 
املتظاهرين، ويف وقت لحق ن�سبت  بتجمهر 

حواجزها ملنع امل�سرات من متابعة التقدم، ما 

اأدى اإىل ا�ستباكات عنيفة«

عدد  اإن  الإ�سرائيلية،   )13( القناة  وقالت 

املحتجن و�سل اإىل 200 األف متظاهر، يف ما 

بدء  منذ  احتجاجي  ح��دث  ب�”اأكرب  و�سفته 

املظاهرات” املطالبة برحيل نتنياهو

جتمعوا  املتظاهرين  اأن  القناة،  واأو�سحت 

يف األف موقع بالقرب من منازلهم لالحتجاج 

ع��ل��ى ن��ت��ن��ي��اه��و، ك���ج���زء م���ن احل����د الأق�����س��ى 

التقييدات  �سياق  يف  ب��ت��ج��اوزه  لهم  امل�سموح 

بادعاء  الإ�سرائيلية  احلكومة  تفر�سها  التي 

مواجهة فرو�س كورونا

م����ن ج���ان���ب���ه، ذك�����ر امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 

اأّن  “واينت”:  اأح��رون��وت  يديعوت  ل�سحيفة 

الآلف تظاهروا يف مدينة تل اأبيب يف مظاهرة 

“الأكرب التي ت�سهدها املدينة  باأنها  و�سفتها 

خالل الفرتة املا�سية”، لكن ال�سرطة قمعت 

املتظاهرين، ما اأدى اإىل ن�سوب ا�ستباكات

اأغلقت  “ال�سرطة  اإّن  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 

نتيجة  اأب��ي��ب  ت��ل  م��دي��ن��ة  رئي�سية يف  ����س���وارع 

املتظاهرين  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  التظاهرات”، 

غوا�سة  مبج�سم  ال�سرطة  عنا�سر  هاجموا 

اأعدوه لالإ�سارة اإىل ف�ساد نتنياهو

ويف م��دي��ن��ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، اع��ت��ق��ل��ت 

 الخليل: 1500 محل تجاري بينها أكثر 
من 512 مغلق بأمر عسكري احتاللي

 المعارك في قره باغ.. نموذج 
لحروب المستقبل

 مضرب منذ 77 يوًما.. زوجه األخرس: مصر 
على اإلفراج بدون شروط أو الشهادة 

 مواجهات واعتقاالت في المظاهرات 
المطالبة برحيل نتنياهو
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االنباط-وكاالت

‘فتح  املركزية حلركة  اللجنة  �سر  اأميين  وكييان 

اأمن الرجوب قد اأعلن اأنه مت اإجراء حوار وطني 

يف القن�سلية الفل�سطينية يف ا�سطنبول، اأ�سفر عن 

الوطنية  ال�سراكة  بناء  “لآليات  لييروؤييية  التو�سل 

تبداأ  الن�سبي،  التمثيل  وفييق  انتخابات  خييال  من 

بانتخابات املجل�س الت�سريعي، ثم الرئا�سة، واأخريا 

املجل�س الوطني«

“الواقعية  كييتيياب مبيييا و�ييسييفييوه  اأ�يييسييياد  وفيييييمييا 

اآخييرون  اأ�سار  وحما�س،  فتح  ال�سيا�سية” حلركتي 

التي  النييتييخييابييات  هيييذه  تييعيير�ييس  الييتييي  للعقبات 

�سنفها البع�س باأنها جتيء يف مرحلة من “اأخطر 

مراحل الق�سية الفل�سطينية«

“اأمد لاإعام”  يييرى خالد معايل، يف موقع 

الفل�سطينية  النتخابات  اإجييراء  اأن  الفل�سطينيي، 

ياأتي “يف اأدق واأخطر مراحل الق�سية الفل�سطينية، 

يف ظيييل هييجييوم الييتييطييبيييييع، واحليي�ييسييار املييتيي�ييسيياعييد، 

و�سغوط الإدارة الأمريكية للقبول بال�سم واإنهاء 

اآخر ف�سول الق�سية الفل�سطينية مبنظور وروؤية 

التي ل  الييقييوى،  اأمريكية تقوم على مييبييداأ �ييسييراع 

ال�سعبة  الزمنية  مرحلتنا  يف  باحلقوق  تييعييرف 

واحل�سا�سة«

ويييقييول: “حما�س وفييتييح وبييعييد طيييول اغيييراب 

ال�سحيحة  ال�سيا�سية  للواقعية  عيييادا  وخيي�ييسييام، 

القراءة  اإىل  امل�ستندة  ال�سيا�سية  باملمار�سة  وذلييك 

مع  التعامل  بهدف  للواقع،  العلمية  املو�سوعية 

بق�سد  الواقع بحكمة، ومبا هو معلوم وموجود؛ 

اآخيير  واقييعييا  يوجد  مبييا  معطياته  وتغيري  حتويله 

خمتلفا ب�سكل اأف�سل، وهل هناك اأف�سل من وحدة 

موحدة  بقائمة  بينهما  وبال�سراكة  وفتح  حما�س 

بالنتخابات«

الت�سريعية  لانتخابات  “بالذهاب  وي�سيف: 

فتح  حركتا  تييكييون  الوطني  واملجل�س  والرئا�سية 

توفيق  بعملية  طيبا  �سوطا  قطعتا  قييد  وحما�س 

خييياقييية« وتيييوؤييييد اأميييييياين ربيييييياح، يف ميييوقيييع “دنيا 

الوطن” الفل�سطيني، فكرة “القائمة امل�سركة يف 

حال جرت النتخابات«

وتقول: “تلك القائمة امل�سركة �سُتمكن اليي 14 

مليون فل�سطيني يف الوطن وال�ستات من امل�ساركة 

يف �سنع القرار و�سينتخب الييذي يقيم يف القد�س 

وليين نحتاج حينها ملوافقة من الحتال لإجييراء 

النتخابات و�ستكون هناك املعركة الأكرب والتحدي 

اأكييرب، الأميير يف باقي الدولة  الأعييظييم وم�سوؤولية 

الفل�سطينية املحتلة، بالتايل نكون قد حققنا هدفا 

بعدم عزل القد�س كما يريد الحتال«

م�سلحة  هيييي  امليي�ييسييركيية  “القائمة  وتيييتيييابيييع: 

يتم  بيياأن  نيياجييح،  ا�سراتيجي  وتفكري  فل�سطينية 

الييبيياد  �ييسييئييون  اإدارة  الييطيياقييات يف  كييامييل  تييكيياثييف 

اإن  واليي�ييسييتييات،  الييوطيين  يف  الفل�سطينين  وحييقييوق 

القائمة امل�سركة هي �سربة قوية ل�سفقة القرن 

ولاحتال«

الأو�سط”  “ال�سرق  يف   ، عييمييرو  نبيل  ويييقييول 

اللندنية: “توحدت الطبقة ال�سيا�سية الفل�سطينية 

- رغييييم كيييل تيينيياقيي�ييسيياتييهييا الييداخييلييييية واخليييافيييات 

النتخابات  اإجييييراء  على   - وال�سطحية  العميقة 

ثم  الرئا�سية  لتليها  بالربملانية  تبداأ  التي  العامة 

املجل�س الوطني؛ حيثما اأمكن اإجراء انتخاباته يف 

الدول العربية والأجنبية«

النتخابات  على  اجلماعي  “التفاق  ويتابع: 

اليييعيييامييية ل يييخييفييي خمييييياوف اليييقيييوى اليي�ييسيييييا�ييسييييية 

الفل�سطينية من نتائجها؛ خ�سو�سا بعد اأن مرت 

اأربع ع�سرة �سنة على اآخر انتخابات عامة، وخال 

مئات  الناخبن  اإىل  ان�سم  الطويلة  الفرة  هييذه 

ال�سيا�سية  الألييوف، وكلهم ل �سلة لهم بالأدبيات 

التي كان مركزها ‘منظمة التحرير ، والتي تغريت 

ال�ستقطاب  مييركييز  �ييسييار  اإذ  جييوهييري؛  نحو  على 

تقوده  علماين  وطني  تيار  بيين  مييوزعييا  ال�سيا�سي 

، وتيار مواٍز من حيث ال�سعبية ومعاك�س من  ‘فتح 
حيث الجتاه متثله ‘حما�س »

وترى دلل عريقات، يف “القد�س” الفل�سطينية، 

اأن ثمة عقبات يف طريق اإجراء النتخابات

اإجماعا  الف�سائل عك�ست  “اجتماعات  وتقول: 

وطيينيييييا بيييياأن احليييل يييبييداأ ميين اليييداخيييل، واخلييطييوة 

الأوىل لإ�ساح احلال هي اإنهاء النق�سام ثم اإجراء 

النتخابات«

هناك  اأن  نيياحييظ  اليييييييوم  اأنييينيييا  “اإل  وتييتييابييع: 

جمييمييوعيية ميييوؤ�يييسيييرات ليييعيييدم اإعييييييان قيييييرار عقد 

النييتييخييابييات قييريييبييا وميينييهييا عيييدم تييعيياون ومييبيياركيية 

ظل  يف  خا�سة  النتخابات  لهذه  العربية  اليييدول 

توتر العاقات الفل�سطينية- العربية ودور و�سائل 

التوا�سل الجتماعي املُ�سلل«

وتتابع اأن منها اأي�سا “عدم قبول الإ�سرائيلين 

بعقد النتخابات يف القد�س، وعدم وجود �سغط اأو 

اإ�سرائيل بت�سهيل النتخابات،  تدخل دويل لإقناع 

اأيا  املانحة بنتائج النتخابات  الييدول  وعييدم قبول 

كانت، فهي �سرف�س نتائج الدميقراطية التي ل 

جتري على هواها كما فعلت �سابقا«

ويقول �سالح النعامي، يف “ال�سبيل” الأردنية: 

يبدو، لن تختلف نتائج جل�سات احلوار  ما  “على 
ورام  بييريوت،  اإ�سطنبول،  يف  الفل�سطيني  الوطني 

اهلل، عن ع�سرات اجلولت التي �سبقتها يف القاهرة، 

غزة، الدوحة، مو�سكو وغريها، لأن رئي�س ال�سلطة 

حممود عبا�س غري معني باأن تنتهي احلوارات اإىل 

برنامج عمل وطني حقيقي ميكن ال�ستناد اإليه يف 

وتداعيات  ال�سهيوين  الحتال  كل من  مواجهة 

لأن  العربية؛  احلكم  ونظم  بينه  التحالف  اإ�سهار 

عبا�س بب�ساطة غري م�ستعد لدفع ثمن جراء تبني 

هذا الربنامج«

ويبدي زياد اأبو زياد، يف “القد�س” الفل�سطينية، 

احلذر اأي�سا جتاه احلديث عن التوافق الوطني

جتربة   ، ال�سديد  ،ولاأ�سف  “ل�سعبنا  ويقول: 

حمييبييطيية يف كيييل ميييا يييتييعييلييق بيييجيييولت امليييحيييادثيييات 

لتحقيق امل�ساحلة واإنهاء الإنق�سام، وله ت�ساوؤلت 

كثرية عن �سبب اختيار العديد من عوا�سم العامل 

لعقد اللقاءات بن فتح وحما�س وملاذا ل تتم هذه 

الييلييقيياءات على اأر�يييس الييوطيين، ومييا اجلييديييد الييذي 

ميكن اأن يجعلنا اأكرث تفاوؤل من املرات ال�سابقة اأو 

يجعلنا نتوقع حدوث تقدم وانفراج هذه املرة مل 

يتحقق يف املرات ال�سابقة«

االنباط - وكاالت

جتييياوز عيييدد املييوتييى بييفييريو�ييس كييورونييا يف 

الأ�سبوع،  نهاية  األييف   214 املتحدة  الوليات 

وهييو 22% ميين وفيييييات الييعييامل. وهييو رقييم هو 

الأمريكين  اجليينييود  �سقوط  مبييرتيين  اأكيييرث 

يف كيييل احليييييروب الييتييي خييا�ييسييتييهييا وا�ييسيينييطيين 

احلرب  و�سملت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

الكورية والفيتنام اىل غزو العراق.

وتيياريييخ الييوليييات املييتييحييدة خييال الييقييرن 

الأوبئة  لكن  احليييروب،  تاريخ  هو  الع�سرين 

اأ�سبحت هي امل�سدر احلقيقي حل�سد الأرواح 

املييتييحييدة يف  لييلييوليييات  العلمي  الييتييفييوق  رغييم 

خمتلف املجالت ومنها املجال الطبي. ومن 

الأرقام حول �سحايا كورونا فريو�س  خال 

يف الوليات املتحدة، فقد �سجلت حتى يومه 

األييف من الوفيات من   214 اأكييرث من  الأحييد 

قرابة  اأي  العامل،  يف  مليون  من  اأكييرث  اأ�سل 

من  اأكييرث  و�سجلت  الييعييامل.  وفيات  من   %22

�سبعة مليون و700 األف م�ساب من اأ�سل 37 

 %19 يناهز  ما  اأي  العامل،  يف  م�ساب  مليون 

ميين اإ�ييسييابييات الييعييامل، ويييحييدث هييذا يف وقت 

من   %6 �ييسييوى  الأمييريييكييي  ال�سعب  ي�سكل  ل 

�ساكنة الكرة الأر�سية.

الوليات  �سجلتها  التي  الوفيات  واأرقيييام 

�سبعة  اأي  الأ�سبوع  هييذا  نهاية  حتى  املتحدة 

نيي�ييسييبيية اجليينييود  تيييفيييوق  األيييييف  مييليييييون و700 

احلييروب  كل  يف  �سقطوا  الذين  الأمريكين 

الييتييي �ييسيياركييت فيييييهييا اليييولييييات املييتييحييدة بعد 

احلييييرب الييعيياملييييية الييثييانييييية، واأ�ييسييا�ييسييا احلييرب 

حرب  ثم  قتيل  األييف   38 يناهز  مبا  الكورية 

اأخييرى  وحيييروب  األيييف   59 بييحييوايل  الفيتنام  

خا�سة  حيييرب  كييل  يف  اآلف  �ستة  تييتييعييدى  مل 

وبع�س  الثانية  الييعييراق  وحيييرب  اأفغان�ستان 

العراقي  الغزو  اأخييرى مثل  حييروب  مئات يف 

1991. ويعود ت�سجيل الوليات املتحدة  �سنة 

املتهورة  ال�سيا�سية  اىل  املرتفع  الييرقييم  هييذا 

التي نهجها الرئي�س دونالد ترامب بتقليله 

ميييين خييييطييييورة اليييييوبييييياء. وكييي�يييسيييف اليي�ييسييحييفييي 

“الغ�سب”  كتابة  يف  وودورد  بوب  املخ�سرم 

كيييييف كيييان تيييراميييب يييعييلييم ميي�ييسييبييقييا بييخييطييورة 

ا�ستمرار  ال�سمت حفاظا على  والتزم  الوباء 

عييجييليية القيييتييي�يييسييياد لييكييي ييييخيييدم مييوقييعييه يف 

املقبلة. الرئا�سية  النتخابات 

االنباط - وكاالت

قبل  نابل�س  دجيين يف  بيت  اأهيييايل قرية  فوجئ 

يومن مب�ستوطنن ين�سبون منازل متنقلة على 

اأرا�سيهم، يف خطوة مهدت لإن�ساء بوؤرة ا�ستيطانية 

جييييديييييدة. وقيييييال مييي�يييسيييوؤول مييلييف ال�ييسييتيييييطييان يف 

املنطقة  اإن  دغل�س،  غ�سان  الغربية  ال�سفة  �سمال 

دجن  بيت  قرية  اأرا�ييسييي  ميين  ال�سرقية  ال�سمالية 

�سرق نابل�س �سهدت على مدار اأيام اأعمال جتريف 

“احلمرا”  م�ستوطنة  ميي�ييسييارف  ميين  طيييرق  و�ييسييق 

بالأغوار الو�سطى، و�سول اإىل القرية. واأ�ساف اأن 

امل�ستوطنن و�سعوا خم�سة منازل متنقلة وحظرية 

اأغنام فوق اأرا�سي الفل�سطينين، ما ميهد لإن�ساء 

وال�ستياء  املنطقة،  يف  جديدة  ا�ستيطانية  بييوؤرة 

على املزيد من الأرا�سي الفل�سطينية.

وميييلييك الييفييليي�ييسييطييييينييي بيي�ييسييام عيييمييياوي، ع�سرة 

دومنات يف املنطقة املقام عليها البوؤرة ال�ستيطانية 

اجلديدة يخ�سى عليها من امل�سادرة ل�سالح التو�سع 

املحتمل  الييتييمييدد  اإن  عييميياوي  وقيييال  ال�ستيطاين. 

من  الييدومنييات  اآلف  يييهييدد  ال�ستيطانية  لييلييبييوؤرة 

الأرا�سي يف القرية واملناطق املجاورة لها، وا�سفا 

ال�ستيطان باأنه “�سرطان” �سريع التمدد ويلتهم 

جي�س  اأن  ميين  وي�ستكي  الفل�سطينية.  الأرا�يييسيييي 

الإحيييتيييال فيييور ظييهييور جيييرار زراعييييي اأو اآيييية اآلييييية 

للمزارعن الفل�سطينين يقوم مب�سادرتها بينما 

يوفر احلماية للم�ستوطنن وهم ي�سقون طريقا 

وي�سادرون املزيد من الأرا�سي.

وتقع بيت دجن �سمن املناطق امل�سنفة )ج( يف 

الإ�سرائيلية  لل�سيطرة  اخلا�سعة  الغربية  ال�سفة 

الفل�سطينيون من �سعوبة  واإدارييييا. وي�سكو  اأمنيا 

احل�سول على تراخي�س للبناء يف مناطق )ج( من 

ال�سفة و�سرق القد�س ب�سبب ما ي�سفوها ب�سروط 

“تعجيزية” ت�سعها اإ�سرائيل لذلك.
وقيييييييال رئييييييي�يييس جميييلييي�يييس قيييييييروي بيييييييت دجيييين، 

من  دومن  األيييف   15 نحو  اإن  حنيني  عبدالرحمن 

اأرا�يييسيييي الييقييرييية مييهييددة بييامليي�ييسييادرة بفعل اإقيياميية 

ي�سل  طريق  و�سق  اجلديدة  ال�ستيطانية  الييبييوؤرة 

وا�ستهجن،  اإليها.  للو�سول  كيلومرات   7 طوله 

اإقامة هذه البوؤرة ومد خط مياه اإليها، يف الوقت 

ملياه  ناقل  اإقيياميية خط  اإ�سرائيل  فيه  الييذي منعت 

امل�سروع  معدات  و�ييسييادرت  للفل�سطينين،  ال�سرب 

املييعييطييل ميينييذ ثيياثيية اأعيييييوام. واأو�يييسيييح اأن م�ساحة 

 4500 وي�سكنها  دومن  األيييف   45 نحو  تبلغ  القرية 

لهجمات  دوري  ب�سكل  تتعر�س  اأرا�ييسيييييهييا  معظم 

الو�سول  ذلييك منع  وامل�ستوطنن، مبا يف  اجلي�س 

�سوؤون  الأرا�سي ل�ست�ساحها. وتعرف هيئة  اإىل 

اجلدار وال�ستيطان “البوؤرة ال�ستيطانية” باأنها 

وينف�سل عن  امليي�ييسيياحيية  جييديييد حمييييدود  بيينيياء  اأي 

تو�سع  بهدف  بيينيياوؤه  يتم  امل�ستوطنة،  بناء  م�سطح 

لإقيياميية  متييهيييييدا  اأو  قييائييميية  مل�ستوطنة  م�ستقبلي 

م�ستوطنة جديدة.

ويييييوا�ييييسييييل الييفييليي�ييسييطييييينيييييون احييتييجيياجيياتييهييم 

الأ�سبوعية رف�سا ملخططات اإقامة بوؤر ا�ستيطانية 

قائمة  مل�ستوطنات  بعد  فيما  تتحول  اإنها  يقولون 

اأ�سحابها  ميلك  خا�سة  ملكية  ذات  اأرا�ييييس  على 

اأوراقيييييييا ر�ييسييمييييية يف تيينييفيييييذ غيييري ر�ييسييمييي ملخطط 

مقاومة  هيئة  رئي�س  وقيييال  الإ�ييسييرائيييييلييي.  ال�سم 

ع�ساف،  وليد  الفل�سطينية  وال�ستيطان  اجليييدار 

ا�ستيطانية  بيييوؤرة   20 نحو  اأقييامييوا  م�ستوطنن  اإن 

جديدة منذ بداية العام اجلاري. واأو�سح اأن اأغلب 

مناطق  يف  اإقامتها  يتم  ال�ستيطانية  الييبييوؤر  تلك 

نائية ي�سعب الو�سول اإليها من اأجل تكري�سها على 

اأر�س الواقع كمناطق تو�سع ا�ستيطاين. واعترب اأن 

ما يجري على الأر�ييس من اإقامة البوؤر هو تنفيذ 

الأمريكية  ال�سام  خطة  لتطبيق  ال�سم  ملخطط 

املعروفة با�سم “�سفقة القرن” وربط امل�ستوطنات 

والييبييلييدات  الييقييرى  اأو�يييسيييال  وتييقييطيييييع  بينها  فيما 

الفل�سطينية.

التي  ال�ستيطانية،  الييبييوؤر  وحييذر من خمطط 

اأرا�ييسييي  اليييدومنيييات ميين  تنفذ عييلييى حيي�ييسيياب اآلف 

الفل�سطينين.

اأبييرز ملفات  الإ�سرائيلي من  ويعد ال�ستيطان 

ظل  يف  واإ�ييسييرائيييييل  الفل�سطينين  بيين  اخليييياف 

توقف مفاو�سات ال�سام بينهما منذ عام 2014.

اإىل  والف�سائل  القوى  دعييت  املا�سي  والأ�سبوع 

فعالية لزراعة الأ�سجار يف قرية بيت دجن حلماية 

الأرا�سي من امل�سادرة بعد اأن اأقام م�ستوطنون بوؤرة 

ا�ستيطانية يف اأعلى تلة م�سرفة على الأغوار.

حلقوق  الإ�سرائيلي  املعلومات  مركز  وبح�سب 

الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة )بت�سيلم(، فاإن البوؤر 

امل�ستوطنات  �سيطرة  جمييال  تو�سع  ال�ستيطانية 

وت�ساعف م�ساحات الأرا�سي الفل�سطينّية امل�سادرة 

يف ال�سفة. ويقطن ما يزيد عن 600 األف م�ستوطن 

يف ال�سفة و�سرق القد�س.

االنباط - وكاالت

تلة  راأ�يييس  على  كعابنة  الطالب حممد  وقييف 

عدم  �سبب  عيين  مت�سائًا  مدر�سته،  على  مطلة 

توفر اأبواب ونوافذ لها، متذمراً من اأن الل�سو�س 

اأي وقت ي�سرقوا، لكن ماذا  ياأتوا يف  اأن  ميكنهم 

ييي�ييسييرقييون؟.. ل �ييسيييء. تقع هيييذه املييدر�ييسيية التي 

البتدائي،  الييرابييع  ال�سف  ابيين  اأ�ييسييار لها حممد 

يف جتمع بييدوي يطلق عليه ا�سم راأ�ييس التن يف 

اأرا�سي قرى كفر مالك وخربة اأبو فاح واملغري 

الدرا�سي  العام  بداية  يف  و�سيدت  اهلل،  رام  �سرق 

احلييايل، لكن بناءها مل ي�ستكمل بعد، رغم ذلك 

املييدر�ييسيية، خ�سية من  اإىل  التجمع  طيياب  توجه 

فيها  يتكبدون  الييتييي  ال�سنوية  معاناتهم  تييكييرار 

التعب والإرهاق نظراً ل�سطرارهم ال�سري م�سياً 

على الأقييدام اأكييرث من 7 كيلو مييرات عن اأقرب 

مدر�سة. بداأت حكاية مدر�سة راأ�س التن عند اأول 

طوبة بنيت فيها، يومها اقتحم جي�س الحتال 

املنطقة ومنع عمال البناء من بناء طوبة ثانية، 

لل�سيطرة  املنطقة خا�سعة  اأن تلك  ذلييك  مييربراً 

لأي  البناء  فيها  ويحظر  الكاملة،  الإ�سرائيلية 

�سبب كان حتى لو كانت مدر�سة. ا�ستاأنف اأهايل 

املنطقة بناء املدر�سة متحدين القرار الإ�سرائيلي، 

لكن الحتال مل يركهم ينعمون بحرية البناء، 

ل�سقف  ت�ستخدم  الييتييي  ال�سفيح  األييييواح  و�ييسييادر 

املييدر�ييسيية ثيياث مييييرات، و�ييسييادر عييدة اأطيينييان من 

الإ�سمنت، وكميات كبرية من الطوب، و�سوًل اإىل 

مقاعد وكرا�سي الطلبة. عمل اأهايل املنطقة يف 

بناء املدر�سة يف ظروف غاية يف ال�سعوبة واحلذر، 

وكانوا يعملون فيها يف �ساعات الليل املتاأخر خ�سية 

النهار، لكن ذلك  من مباغتة الحتال لهم يف 

�سخ�ساً  ي�سعون  فكانوا  لديهم،  القلق  مينع  مل 

على مدخل منطقتهم حتى يراقب اأي حتركات 

عيي�ييسييكييرييية، وعيينييدمييا ي�سعر بيياأميير مييا يييخييربهييم، 

وحييييينييهييا ييييركيييون ميييا بييين اأيييديييهييم ويييرحييلييون، 

وعندما يييعييودون يييجييدون كييل مييا بيينييوه قييد �سار 

ركييامييا.. افتتح الييعييام الييدرا�ييسييي يف مييوعييده، رغم 

افتقار املدر�سة للنوافذ والأبواب والكهرباء واملاء، 

اأو ملعب  واملراحي�س، كما ل يتوفر فيها �ساحة 

باألواح  الطلبة، ورغييم كونها م�سقوفة  يلهو فيه 

فيها  يوجد  ل  الإدارة  غرفة  اأن  حتى  ال�سفيح، 

خزانة يحتفظ بها املعلمون بكتبهم اأو اأوراقهم، بل 

يحتفظون باأ�سيائهم داخل الرباميل التي يو�سع 

الييذييين يبلغ عددهم  ييياأتييي الطلبة  الييزيييت.  فيها 

اإىل املدر�سة �سباحاً، ول  نحو 50 طالبا وطالبة 

يعلمون اإن كانوا �سيتمكنون من العودة اإليها يف 

اأ�سبح م�ساألة  التايل، لأن هدم مدر�ستهم  اليوم 

وقيييت، بعد قيييرار حماكم الحييتييال بييذلييك، لكن 

القرار توقف مرتن، ونهاية ال�سبوع ينتهي قرار 

مبان  اأو  فيينييادق،  نيين  »نحن مل  جتميد هدمها. 

فارهة”، يقول اأحمد كعابنة خمتارة ع�سرية راأ�س 

التن، م�ستغرباً من اإ�سرار الحتال على هدم 

ذاقوا  الذين  معاناة طلبتها  مدر�سة خففت من 

تعر�س  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  طيلة  الييويييات 

البع�س منهم للحوادث اخلطرية نتيجة مرورهم 

هدمت  »اإن  “اأيلون«.  ال�ستيطاين  ال�سارع  ميين 

املدر�سة، لن نرجع اإىل معاناتنا ال�سابقة، �سنعلم 

اأطفالنا باخليام، واإن هدمت اخليام، �سنعلهم يف 

العراء، هذا حق مكفول لهوؤلء الطلبة، وعهدنا 

نييورة  املدر�سة  مييديييرة  تقول  عليه”،  نحافظ  اأن 

الأزهيير. اأعييادة بناء مدر�سة راأ�ييس التن التي هي 

�سمن عيي�ييسييرات ميين ميييدار�يييس الييتييحييدي، احلييييياة 

التعليمية اإىل منطقة حرم اأطفالها منها ل�سنوات 

طويلة، وهذا يعود اإىل اإجييراءات الحتال التي 

حتظر القيام باأي ن�ساط لبناء مدار�س ر�سمية اأو 

خا�سة من الإ�سمنت.

 هل تسفر االنتخابات الفلسطينية المرتقبة عن توافق وطني؟

 بسبب سياسة ترامب المتهورة.. 

رقم وفيات كورونا بالواليات المتحدة ضعفي حروبها في كورية وفيتنام والعراق

 ُبَؤر استيطانية في الضفة تهدد بابتالع المزيد من األراضي الفلسطينية

مدرسة رأس التين .. االحتالل يسابق الزمن لهدمها واالهالي يتحدون القرار

االنباط - وكاالت

قال عبا�س كامل، رئي�س املخابرات العامة 

على  للحفاظ  ت�سعى  م�سر  اإن  امليي�ييسييرييية، 

وحدة و�سامة الأرا�سي الليبية، موؤكدا اأن 

باده تتم�سك بالت�سوية ال�سيا�سية برعاية 

الأمم املتحدة، م�سددا على �سرورة اأن يكون 

احلل ليبياً- ليبياً دون تدخل من اأي اأطراف 

األقاها يف  خارجية. جاء ذلييك، خال كلمة 

اجتماع امل�سار الد�ستوري ب�ساأن ليبيا الذي 

 11 مييين  اليييفيييرة  خيييال  ميي�ييسيير  ت�ست�سيفه 

برعاية  اجلييياري  الأول  ت�سرين   13 وحييتييى 

جمل�سي  وفييدي  ومب�ساركة  املتحدة  الأمم 

التباحث  بهدف  الليبين  والييدوليية  النواب 

حييييول اآليييييييات حيييل الأزميييييية الييليييييبييييية واأطيييير 

الليبي اجلديد. واأكييد كامل على  الد�ستور 

اأهمية نبذ اخلافات بن الأطراف الليبية، 

موؤكدا اأن م�سر قطعت على نف�سها م�ساندة 

احلل  لإيييجيياد  الليبية  الييدوليية  يف  اأ�سقائها 

املييائييم لييياأزمييية، وقييامييت خيييال ال�سنوات 

واإحيييداث  النظر  وجييهييات  بتقريب  املا�سية 

تييقييارب بيين كييافيية مكونات الييدوليية الليبية 

والنفتاح على كافة الأطراف ال�ساعية حلل 

الأزمة دون النحياز لأي طرف على ح�ساب 

الأطراف الأخرى.

تطلعات  لتحقيق  الوقت  “حان  وتييابييع: 

اليي�ييسييعييب الييليييييبييي يف ال�ييسييتييقييرار عيييرب دفييع 

د�ستور  لليبيا  يكون  حتى  ال�سيا�سي  امل�سار 

يحدد ال�ساحيات وامل�سوؤوليات و�سول اإىل 

انتخابات رئا�سية وبرملانية”.

الغردقة  مدينة  ا�ست�سافة  اإىل  ولييفييت 

موؤخرا لجتماعات امل�سار الأمني والع�سكري 

برعاية   )5 + الييتييي متييهييد لجييتييميياعييات )5 

الجييتييميياعييات  اأن  ميييوؤكيييدا  املييتييحييدة،  الأمم 

الليبية  الأطيييييراف  ميين  بيياإيييجييابييييية  ات�سمت 

امل�ساركة، موؤكدا اإميييان م�سر التام بالعمل 

على كييافيية امليي�ييسييارات الييهييادفيية حلييل الأزمييية 

الليبية.

االنباط - وكاالت

قييال املكتب الييوطيينييي لييلييدفيياع عيين الأر�يييس 

“امل�ستوطنن  اإن  ال�ييسييتيييييطييان،  وميييقييياومييية 

التنغي�س  يتعمدون  قييوات الحتال  بحماية 

عييلييى امليييزارعييين يف مييو�ييسييم قييطيياف الييزيييتييون، 

بهدف  ومواجهة،  حييرب  �ساحة  اإىل  وحتويله 

اإحلاق اخل�سائر بهم«.

الأ�سبوعي حول  تقريره  املكتب يف  واأ�ييسييار 

ال�ستيطان، والذي يغطي الفرة من )10-3 

امل�ستوطنن  قطعان  اأن  اإىل  الأول(،  ت�سرين 

تاأبى رغم النت�سار املتزايد  وقييوات الحتال 

املو�سم  هيييذا  ان حتيييول  اإل  كيييورونيييا،  جلييائييحيية 

املواطنن  بيين  �ساخنة  مواجهات  �ساحة  اإىل 

وامل�ستوطنن.

عييدد  اآخييييير  بييعييد  عييياميييا  “يتزايد  وتييييابييييع: 

اليييذيييين ييينيي�ييسييمييون ميينييهييم مليينييظييمييات الرهيييياب 

اليهودي، التي تتخذ من البوؤر ال�ستيطانية 

وحماية  اآمنة مبعرفة  ميياذات  ب�سكل خا�س 

الثمن(،  )تدفيع  كمنظمات  الحييتييال  قييوات 

قمعية  ممار�سات  لتنفيذ  الييتييال(،  و)�سبيبة 

بحق الفل�سطينين واأرا�سيهم«.

ع�سابات  وجييدت  “فقد  التقرير،  وح�سب 

امل�ستوطنن وقوات الحتال الفر�سة مائمة 

بالفل�سطينين  الأ�ييييسييييرار  واإحلييييياق  لييلييعييبييث، 

مبو�سم الزيتون، عرب اإحراق ال�سجر، اأو منع 

اأو من  اأرا�سيهم،  اىل  الو�سول  املزارعن من 

خال العتداء عليهم، و�سرقة ثمار الزيتون، 

ومن خال اإغييراق اأ�سجار الزيتون يف مواقع 

اأو من خال جتريف  العادمة،  باملياه  اأخييرى 

اأرا�سيهم، م�ستغلن غياب حمات الت�سامن 

عييام، مب�ساركة  تنظم كل  كانت  التي  الدولية 

املييئييات ميين املييتييطييوعيين الأجيييانيييب، الييذييين مل 

ب�سبب  فل�سطن،  اإىل  الو�سول  ميين  يتمكنوا 

تبعات فريو�س كورونا”. واأ�سار اإىل اأن املو�سم 

هيييذا الييعييام بييييداأ بيياإ�ييسييرام امليي�ييسييتييوطيينيين اليينييار 

املعمرة يف قرية �سفا غرب  الزيتون  باأ�سجار 

رام اهلل، بييالييقيياء زجيياجييات حييارقيية، مييا ت�سبب 

بحرائق وا�سعة ا�ستمرت لأكرث من 3 �ساعات، 

اأ�ييسييجييار الييزيييتييون، يف مناطق  اأتيييت على مئات 

حريز،  وبيياطيين  والكر�سنه،  امليياكييي،  “وادي 
�سلطات الحتال  وتواطاأت  ال�سنام«.  وباطن 

واأ�سحاب  املييواطيينيين  مبنع  امل�ستوطنن،  مييع 

الأرا�سي الواقعة خلف جدار ال�سم والتو�سع 

الييعيينيي�ييسييري مييين دخيييييول اأرا�يييسيييييييهيييم لإخيييمييياد 

النريان، واإنقاذ اأ�سجارهم.

جمموعة  قطعت  اخلييليييييل،  حمافظة  ويف 

ميييين امليي�ييسييتييوطيينيين اأ�يييسيييجيييار اليييزييييتيييون قيييرب 

م�ستوطنة “مت�سي يائري” املقامة �سرق بلدة 

يييطييا جيينييوب اخلييليييييل، وحتيييدييييدا يف منطقة 

اإىل اجلنوب  اأ�سيب يف حييوارة  قواوي�س، كما 

بجروح  الأهيييايل  �ستة من  نابل�س  من مدينة 

خمتلفة، جراء هجوم �سنه اأكرث من ثاثن 

م�ستوطنا من “يت�سهار” على املزارعن خال 

عملية قطف ثمار الزيتون يف منطقة “جبل 

)فزعة(  ميين حملة  الأول  اليييييوم  اللحف” يف 

الييتييي ت�ستهدف اإ�ييسيينيياد اأ�ييسييحيياب الأرا�يييسيييي يف 

مو�سم الزيتون.

بل عمدوا  بذلك،  امل�ستوطنون  يكتِف  ومل 

الزيتون  اأ�سجار  النار يف عدد من  اإ�سرام  اإىل 

قبل مغادرتهم املكان.

بييلييدة دير  اأ�ييسييد عنفا تعر�ست  هييجييوم  ويف 

بيييليييوط يف حميييافيييظييية �ييسييلييفيييييت، لعييييتييييداءات 

امل�ستوطنن، حيث اأحرق م�ستوطنو “لي�سم” 

املقامة على اأرا�سي مواطني بلدتي دير بلوط 

اأ�سجار  ع�سرات  �سلفيت،  غييرب  الييديييك  وكفر 

الزيتون يف الأرا�ييسييي الواقعة �سرق بلدة دير 

�سمعان(،  دير  )ا�سري  امل�سماة  باملنطقة  بلوط 

الييتييي حتمل  الييقييريييبيية ميين املنطقة الأثيييريييية 

ال�ييسييم ذاتيييه، والييتييي �سيطر عليها الحييتييال 

ر�سميا، قبل اأقل من �سهر”، قبل اأن ي�سل اإليها 

اأ�سحابها جلني املح�سول.

االنباط - وكاالت

لوبيز  مييانييويييل  املك�سيك،  رئييييي�ييس  جيييدد   

واحلكومة  الفاتيكان  مطالبته  اأوبيييييرادور، 

والتاج الإ�سبانين، بالعتذار عن “فظائع” 

قال اإنها ارتكبت �سد ال�سعوب الأ�سلية خال 

اأوبيييرادور  الغزو الإ�سباين عييام 1521. وقييال 

اإنه  فرن�سي�س،  البابا  اإىل  وجهها  ر�سالة  يف 

مت ارتكاب “فظائع هي الأكرث خزيا” �سد 

الإ�سباين،  الييغييزو  خييال  الأ�سلية  ال�سعوب 

الأوروبييي،  “يورونيوز”  ح�سبما نقل موقع 

امييي�يييس الأحيييييييد. ومت نيي�ييسيير نيي�ييس اليير�ييسيياليية 

ال�سبت،  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 

اإىل  �سلمتها  املك�سيك  رئي�س  زوجيية  وكييانييت 

بابا الفاتيكان خال زيارة لها اإىل اإيطاليا. 

وتعد هذه الر�سالة الثانية لرئي�س املك�سيك 

ر�سالة م�سابهة يف  اأر�ييسييل  اإذ  ال�ساأن،  هييذا  يف 

حيييادة.  فعل  ردود  عيين  اأ�ييسييفييرت  2019؛  اآذار 

ويرى اأوبرادور املنحدر من اأجداد اإ�سبان، اأن 

التزاما �سادقا  “ت�ستحق  الأ�سلية  ال�سعوب 

بعدم ارتكاب اأي عمل من �ساأنه عدم احرام 

الدعوة  هذه  وثقافاتها”.وجدد  معتقداتها 

يف �سياق احتفالت العام 2021 بذكرى مرور 

مئتي عام على ا�ستقال املك�سيك و500 عام 

على الييغييزو الأوروبييييي . ومل يييرد الفاتيكان 

 2019 اأ�سار يف مار�س  كييان  الفور، لكنه  على 

اإىل اأن العديد من البابوات اعتذروا بالفعل 

عييين النيييتيييهييياكيييات املييرتييكييبيية �ييسييد اليي�ييسييعييوب 

اإىل  رحلة  التب�سري.وخال  با�سم  الأ�سلية 

الييبييابييا  2015، طييلييب  اأمييريييكييا اجليينييوبييييية يف 

“لي�س فقط عن جرائم  ال�سفح  فرن�سي�س 

املرتكبة  اجلرائم  وعيين  بل  نف�سها  الكني�سة 

�سد ال�سعوب الأ�سلية خال ما يعرف با�سم 

غزو اأمريكا”

 القاهرة: نتمسك بالتسوية السياسية 
في ليبيا برعاية األمم المتحدة

 تقرير: »كورونا« لم توقف عدوان 
وجرائم المستوطنين

 رئيس المكسيك يطالب باعتذار 
عن »فظائع« الغزو اإلسباني



الإثنني   12/ 10 /  2020

الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت

ا�ستثنائية  بثنائية  يحلم  الللهللال  كلللان 

ا�ستعادة  يف  جنح  اأن  بعد  مثايل،  مو�سم  يف 

قبل  للمحرتفني  ال�سعودي  اللللدوري  لقب 

نهاية املو�سم باأكرث من جولة، كان يخطط 

لاحتفاط بلقب دوري اأبطال اآ�سيا. جهود 

اللللهلللال لللاحللتللفللاظ بللاللللللقللب الآ�لللسللليلللوي، 

اإرادة  تعر�ست ل�سربة قا�سمة خارجة عن 

فريو�س  تف�سى  عندما  الهاليني،  جميع 

كورونا بني بعثة الفريق الأزرق يف العا�سمة 

الللفللريللق  ي�ستطع  الللللدوحللللة. مل  الللقللطللريللة 

جتهيز 13 لعبا خلو�س مباراة �سباب اأهلي 

دبي يف اجلولة الأخرية من دور املجموعات، 

ليعلن الحتاد الآ�سيوي ان�سحاب الفريق من 

امل�سابقة واإلغاء جميع نتائجه، قبل ا�ستبعاده 

كللورونللا  فللريو�للس  اأن  البطولة. ويبدو  مللن 

وما فعله يف الفريق الهايل، �سيمتد اأثره 

مع الزعيم حتى املو�سم املقبل، ففي الوقت 

الذي دخلت فيه ا�ستعدادات غالبية الفريق 

اإىل مراحل متقدمة، كان الفريق الهايل 

و�سط  اجلللديللد  للمو�سم  حت�سرياته  يللبللداأ 

الفريق  بعثة  ا�للسللتللثللنللائلليللة.وعللادت  ظللللروف 

ملللن اللللدوحلللة علللللى ملللراحلللل، حلل�للسللب تعايف 

اجلهاز  وعنا�سر  الإداريللللللني  اأو  الللاعللبللني 

الفني، وعندما اكتمل و�سول جميع عنا�سر 

الفريق اإىل الريا�س، بداأ الفريق التح�سري 

ا�ستثنائي. ب�سكل  اجلديد  للمو�سم   الفعلي 

التدريبات، ومل  على هذه  الفريق  ويعتمد 

اأيام  اأي مباراة ودية حتى الآن قبل  يخ�س 

له  واملللقللرر  املو�سم اجلللديللد،  انطاقة  مللن 

يوم 16 اأكتوبر/ت�سرين الول اجلاري، حيث 

ي�ستهل الزعيم م�سوار الدفاع عن لقبه يوم 

اللل�للسللاعللد حديثا  الللعللني  ال�سبت مبللواجللهللة 

للدوري.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 الهالل يواجه اقسى الظروف

الرواشده يبدأ مشواره مع مسيمير القطري

 رحيل ليوناردو عن االتحاد

االنباط - عمان

بللعللد ان انللهللى فللللرتة احلللجللر اللل�للسللحللي 

املللللقللللررة  وقللللع لعللللب مللنللتللخللبللنللا الللوطللنللي 

واللللفللليللل�لللسلللللللي الللل�لللسلللابلللق الللللللللدويل يللو�للسللف 

الروا�سدة، ر�سميا لفريق م�سيمري القطري 

القادم   اللللدوري  مناف�سات  معه  ليخو�س 

الاعب،  اأعمال  وكيل  قويدر  اأ�سامة  وقال 

�سحفية   »الروا�سدة  تللل�لللسلللريلللحلللات  يف 

واحد،  مو�سم  ملدة  م�سيمري  فريق  �سيمثل 

الحرتافية  رحلته  يف  التوفيق  له  واأمتنى 

اجللللللديلللللدة«. وكلللللان الللللروا�للللسللللدة قلللد فلل�للسللخ 

عللقللده ملللوؤخلللراً ملللع الللفلليلل�للسلللللي بللعللدمللا مت 

اأبللرز  دفللع اللل�للسللرط اجلللزائللي، ويعترب مللن 

لعللبللي كلللرة اللللقلللدم الأردنلللليللللة، حلليللث مثل 

ولعب  طويلة،  ل�سنوات  الن�سامى  منتخب 

واجلزيرة  العربي  منها  حملية  فرق  لعدة 

والفي�سلي.

جدة - وكاالت

اأكللللللللد نللللللللادي احتللللللللاد جللللللللدة، رحللليلللل 

خيل  للليللونللاردو  الأرجنتيني  حمللرتفلله 

الربازيلي  جاما  دي  فا�سكو  ل�سفوف 

من  خللروجلله  بعد  الإعلللارة،  �سبيل  على 

كاريلي. ون�سر  فابيو  املللدرب  ح�سابات 

عرب  تغريدة  ال�سعودي  الحتلللاد  نللادي 

“تويرت”  موقع  على  الر�سمي  ح�سابه 

 .. خيل  للليللونللاردو  “�سكراً  مللفللاداهللا:   ،

ومتنياتنا لك بالتوفيق مع فا�سكو دي 

جاما«. وغاب خيل عن مباراة الحتاد 

بالتعادل  انتهت  التي  الللوديللة  و�سمك 

بات  كونه   ،  )3-3( بنتيجة  الإيللجللابللي 

خارج ح�سابات املدرب الربازيلي فابيو 

عقب  اجلديد. وذهب  باملو�سم  كاريلي 

الحتللاد،  ماب�س  خلع  لغرفة  املللبللاراة، 

لتوديع زمائه بعد نهاية م�سريته مع 

الفريق، ومتنى لهم التوفيق يف املو�سم 

اللللكلللروي اجللللديلللد وحتللقلليللق الأفلل�للسللل 

للليللونللاردو  اجلماهري. وكان  واإ�لللسلللعلللاد 

قد  امللليللدان،  متو�سط  عاما(   29( خيل 

النتقالت  يف  الحتللاد  ل�سفوف  ان�سم 

رازاريلللو  مللن  قللادمللا  املا�سية،  ال�ستوية 

خللللارج  الأوىل  جتلللربلللتللله  يف  �لللسلللنلللرتال 

الأرجنتني.

االنباط - عمان

انللطلللللقللت يللللوم امللل�لللس الأحلللللد فللعللاللليللات 

ملختلف  الآ�للسلليللويللة  الللتللدريللبلليللة  اللللللدورات 

املللل�لللسلللتلللويلللات، و�لللسلللط تللطللبلليللق بلللروتلللوكلللول 

�للسللحللي مللل�لللسلللدد حلللفلللاظلللا علللللللى اللل�للسللامللة 

الللتللدريللبلليللة  الللللللللدورات  العامة. وت�سهد 

النظرية  املللنللاهللج  يف  تللطللويللراً  اجللللديلللدة، 

واللللتلللطلللبللليلللقلللات اللللعلللمللللللليلللة، وفللللللق روؤيللللللة 

احتلللاد كلللرة الللقللدم، والللتللي تللهللدف ل�سقل 

والرتلللللقلللللاء بللللاملللللدرب اللللوطلللنلللي، وتللعللزيللز 

الأملللري  ملللللعللب  وخرباته. وعلى  قلللدراتللله 

التدريب  دورة  انطلقت  بللالللرمللثللا،  ها�سم 

الأول A بال�سمال،  للم�ستوى  الآ�سيوية 

�سالح  الآ�للسلليللويللني  املحا�سرين  بللاإ�للسللراف 

دغلل�للس وملل�للسللاعللده ديللللان �للسللالللح، واملللنلل�للسللق 

حللل�لللسلللني �للللسللللهللللابللللات، وتلللللقلللللام اللللفلللعلللالللليلللات 

الللنللظللريللة يف قللاعللات نلللادي احتلللاد الللرمللثللا 

الثاثاء  حتى  ومتتد  مللراحللل،  عللدة  على 

وقللاعللات  ملعب  الأول. و�سهد  كللانللون   22

اللللبلللوللللو يف ملللديلللنلللة احلللل�لللسلللني لللللل�للسللبللاب، 

للم�ستوى  الآ�سيوية  التدريب  دورة  اإقامة 

املحا�سرين  باإ�سراف  الثاين B بالو�سط، 

الآ�لللسللليلللويلللني اإ�للللسللللام ذيللللابللللات وملل�للسللاعللده 

عللدنللان عللو�للس، واملللنلل�للسللق فللللادي اللل�للسللنللاق، 

الأول  كللانللون   17 اخلمي�س  حتى  وت�ستمر 

التدريب  دورة  مراحل. وبداأت  عدة  وعلى 

الثالث C بالو�سط،  للم�ستوى  الآ�سيوية 

البولو،  وملعب  اليد  كرة  احتاد  قاعات  يف 

بللللاإ�للللسللللراف امللللحلللا�لللسلللر الآ�للللسلللليللللوي اأ�لللسللليلللل 

الللللرببللللراوي، وامللل�للسللاعللد �للسللاهللر اجللللبلللور، 

الثاين  ت�سرين   10 الثاثاء  حتى  ومتتد 

 A بدورة عدة. وي�سارك  مللراحللل  وعلللللى 

يو�سف،  فللايللز  ال�سقر،  طلللارق  14 مدربا: 

حللمللزة اللللبلللدارنلللة، بلللال حلللفلللنلللاوي، اأنلل�للس 

اللللللزبلللللون، �للللسللللدام الللل�لللسلللهلللابلللات، حمللمللود 

نزاع،  حممود  الذيابات،  عماد  العجلوين، 

ماهر عمر العجلوين، طارق �ساح، �سامل 

اللللقلللبلللان، حممد  الللدغلل�للسللتللاين، ريلللا�لللس 

حمللمللد  17 ملللللدربلللللا:   B البل�س. ودورة

زايللللد، حللاكللم الللعلل�للسللاف، اأحللمللد امللل�للسللانللدة، 

مللاهللر اجلللللدع، بلللدر فللهللمللي �للسللنللان، �ساكر 

�سحادة، راأفت العامي، حممد الهنداوي، 

هللاين اإ�للسللمللاعلليللل، حللامللد حمللرو�للس، خالد 

اإيللاد  و�للسللام حللزيللن، عمر احل�سن،  الللزيللود، 

التميمي،  حممد  �سفيع،  حممود  علللللوان، 

16 م�ساركا   C دورة ح�سن. وت�سم  عثمان 

العر�س،  كمال  �سناتي،  اأحمد  وم�ساركة: 

يزن  دهلل�للسللان،  حممد  ال�سي�ساين،  حممد 

اأحمد نزال، جلني  ده�سان، مرات بكبوف، 

القا�سي،  رامللا  �سيف،  اأبللو  اأحللمللد  عليدي، 

لللليلللللللى الللللعللللظللللام، نللللتللللايل الللل�لللسلللعللليلللد، للليللنللا 

ال�ساحب، اآية اخلطيب، مي�سم اأبو خ�سبة، 

العمارين. �سعد 

االنباط - عمان

التعاقد  �سفقة  الللوحللدات  نللادي  اأجنللز 

ملللع جنلللم املللنللتللخللب الللفللللل�للسللطلليللنللي تللامللر 

الأردنلليللة،  اجلن�سية  يحمل  والللذي  حب�س 

للليللقلليللد ر�لللسلللمللليلللاً علللللللى كللل�لللسلللوفلللات فللريللق 

الللللوحللللدات اللللللذي يللتللحلل�للسللر للللللللدفلللاع عن 

بللبللطللولللة دوري  امللللا�لللسلللي  امللللو�لللسلللم  للللقلللب 

كاأ�س  لقب  ومعانقة  املللمللتللاز،  ال�سلة  كللرة 

ن�ساط  مدير  مرة. وبح�سب  لأول  الأردن 

معيل�س،  اأبللو  م.حللامت  بالنادي  ال�سلة  كرة 

مفاو�سات  بعد  حب�س  مللع  التوقيع  جللاء 

ما  نظري  املا�سية،  الللفللرتة  خللال  طويلة 

مميزة  فنية  قللدرات  من  الاعب  ميتلكه 

واأنللله  خللا�للسللة  اللللوحلللدات،  لتمثيل  تللوؤهللللله 

اأبز جنوم اللعبة يف فل�سطني،  اأحد  يعترب 

الللفللللل�للسللطلليللنللي  املللنللتللخللب  مللثللل  اأن  و�للسللبللق 

مركز  حب�س  م�سرف. وي�سغل  اأداء  وقللدم 

1 و2 وميللتلللللك قللللدرات هللجللوملليللة مملليللزة 

يللعللزز من  بلللاأن  للللللوحللدات  �للسللتللكللون كفيلة 

حمار�سة  اأحمد  بتواجد  ال�ساربة  قدرته 

وحملللللملللللود عللللابللللديللللن وابلللللراهللللليلللللم بلل�للسللام 

الغزاوي ويو�سف  وحممود ماف وجمدي 

اأبلللو �سريخ  احللمللد ونبيل  ونلللادر  اأبلللو وزنلللة 

ابو حوا�س وحممد  وامني  وحممد غنيم 

القرام�سة وزياد عليان.

االنباط - عمان

غللرب  لحتلللللاد  الإداري  اللللطلللاقلللم   عقد 

عرب  الأول  اجتماعه  الللطللاولللة  لللكللرة  اآ�للسلليللا 

ملجل�س  اجلديد  الت�سكيل  بعد  الللزوم  تقنية 

الحتلللاد  رئلليلل�للس  بللحلل�للسللور   ، الحتلللللاد  اإدارة 

الأ�ستاذ طارق الزعبي والأ�ستاذ هاين عودة 

الأمللللني الللعللام والأ�للسللتللاذ ح�سن ابلللو دلللبللوح 

املن�سق  املبي�سني  ال�سر والدكتور ليث  اأمني 

اأع�ساء الطاقم  الإعامي لاحتاد. وبارك 

الإداري لاأ�ستاذ طارق الزعبي ثقة الدول 

غللرب  لحتلللاد  الللعللامللة  للجمعية  الأعلل�للسللاء 

اآ�سيا لكرة الطاولة من جانبه نقل الزعبي 

الطاقم  اجلللديللد  الإدارة  جمل�س  مباركات 

وقللدرتلله  الللطللاقللم  بللهللذا  وثللقللتللهللم  الإداري 

علللللى حتللمللل ملل�للسللوؤوللليللة الللعللمللل لجلللل دول 

العام  الأملللني  قللدم  جانبه  مللن  ا�سيا.  غللرب 

الأ�للسللتللاذ هلللاين عللللودة �للسللرحللا مللبلل�للسللطللا عن 

اتخاذها  التي ميكن  امل�سرتكة  العمل  اآليات 

لللتللنللفلليللذ اخلللطللط امللل�للسللتللقللبللللليللة والأهللللللداف 

املللو�للسللوعللة ملللن قللبللل اللللللدول الأعللل�لللسلللاء يف 

احتللللاد غللللرب ا�للسلليللا ، واأكلللللد اللللدكلللتلللور ليث 

بللاأن  لللاحتللاد  الإعللامللي  املن�سق  املبي�سني 

متينة  ج�سور  بناء  تتطلب  املقبلة  املرحلة 

الت�ساركية  الللعللاقللة  وتللقللويللة  الإعللللام  مللع 

وكانت  الإعامية  واملوؤ�س�سات  الحتللاد  بني 

اجلمعية العمومية لحتاد غرب ا�سيا لكرة 

جمل�س  ت�سكيل  عللن  اأعلللللنللت  قللد  الللطللاولللة 

ادارة جديد لاحتاد برئا�سة طارق الزعبي 

الللطللاولللة .  لللكللرة  رئلليلل�للس الحتللللاد الردين 

ت�سكيل الحتاد اجلديد خال اجتماع  ومت 

يف  ا�سيا  غللرب  لحتللاد  العمومية  اجلمعية 

الللللذي عللقللد علللرب تللقللنلليللة التللل�لللسلللال املللرئللي 

متثل  عربية  احتلللادات   10 ممثلي  بح�سور 

اأعلل�للسللاء اجلمعية  مللن  الللعللظللمللى  الللغللالللبلليللة 

عربياً.  احتاداً   12 البالغ عددهم  العمومية 

ا�سيا  غللرب  احتللاد  ادارة  جمل�س  �ُسِكل  وقللد 

- طارق  التايل:  النحو  على  الطاولة  لكرة 

ا�سيا  غرب  لحتاد  رئي�ساً  اْلردن   - الزعبي 

وحيد  عبا�س  هما  ونائبني   ، الطاولة  لكرة 

اللل�للسللريللف / دوللللة  اللللعلللراق - ور�للللسللللوان   /

فللللل�للسللطللني - وعلل�للسللويللة كلللل ملللن د. علل�للسللام 

البحرين   / املللادح  وعلي  اليمن   / ال�سنيني 

�ساغر  وتللرك  �سوريا   / الدم�سقي  ر�سا  وم. 

لاحتادات الوطنية العربية لكرة الطاولة 

التي تعذر عليها ح�سور الجتماع .

 انطالق الدورات التدريبية االسيوية الكروية

 حبش يعزز سلة الوحدات

 اتحاد غرب اسيا لكرة الطاولة يعقد اجتماعه االول  

يبدو ان احتاد كرة القدم اكت�سف ب�سورة مفاجئة ان مباريات الكرة حم�سنة من 

ال�سابة بفريو�س كورونا .. وان اقامة املباريات حتى يف ايام احلظر ال�سامل تدخل 

انلله قللرر ب�سورة مفاجئة  الللفللريو�للس اخلطري ..بللدللليللل  الللوقللايللة مللن هللذا  يف اطللار 

اقامة لقاء ال�سلط مع �سباب العقبة ..يف اليوم الثاين من ايام احلظرالذي اقرته 

احلكومة على كافة القطاعات حتى املوؤثرة منها والتي تتعلق ب�سحة املواطنني كما 

واملولت  واملطاعم  التموينية  املواد  .. وغذائهم كما حمات  والطباء  ال�سيدليات 

وغريها ومل ت�سمح لحد بالتحرك من مكان �سكناه يف اطار احلر�س على �سامة 

املواطنني ولتاحة الفر�سة امام فرق التق�سي الوبائي للعمل والتحرك ..!!

مرحلة  مللن  الخلللري  ال�للسللبللوع  مللبللاريللات  كللافللة  بتاجيل  قللام  الحتلللاد  ان  امل�سكلة 

..ويف  بالفريو�س  الدوري  ا�سابة عدد كبري من لعبي معظم فرق  ب�سبب  الذهاب 

اراد  ..وكللانلله  يللوم احلظر حتديدا  ويف  املللبللاراة  هللذه  اقامة  على  ا�سر  نف�سه  الوقت 

العبء  هللذا  من  النتهاء  نحو  قدما  امل�سي  يف  جللاد  انلله  الللدوري  ملتابعي  يوحي  ان 

الذي يثقل كاهلة ..رغم ان الحتاد نف�سه �ساهم بو�سول الدوري اىل هذه املرحلة 

..من خال قراره  املثرية  ال�سورة  او�ساله مبثل تلك  ال�ستقرار وتقطع  من عدم 

مقبول  منطقي  مربر  دون  ا�سهر  ثمانية  ملدة  الللدوري  انطاق  بتاجيل  امل�ستغرب 

يف  اجلديد  املو�سم  مباريات  انطلقت  بحيث  النتيجة  هللذه  اىل  ادى  الللذي  ..المللر 

العامل ونحن نتابع مباريات منت�سف املو�سم املا�سي ..!!

وان كنا نرى يف قرار احلكومة الخري بفر�س احلظر ال�سامل ال�سبوعي يومي 

انت�سار  من  ..والللوقللايللة  النا�س  اختاط  من  التخفيف  مبثابة  وال�سبت  اجلمعة 

الللفللريو�للس قللدر المللكللان ..الملللر الللذي الللتللزم بلله كللافللة املللواطللنللني بللدون ا�ستثناء 

ال�للسللتللغللراب  متللام  ن�ستغرب  نف�سه  الللوقللت  يف  ..فللانللنللا  امللل�للسللاجللد  �سعيد  علللللى  حللتللى 

الت�ساريح  ..وا�سدار  املباراة  باقامة  الكرة  لحتاد  بال�سماح  نف�سها  احلكومة  قرار 

ومللدربللني  مللن لعللبللني  املللبللاراة  تلك  املعنيني يف  مللن  الكبري  الللعللدد  لللهللذا  العاجلة 

وحكام واداريني ومراقبني واعاميني وبع�س املوظفني ..يف الوقت الذي كان من 

املتاح اقامة املباراة يف اليام العادية ..حتى حتافظ احلكومة على هيبة قراراتها 

..ولكي ل ت�سمح لحد باخرتاق احلظر مبثل ما ح�سل ..!!

ل�سنا مع القرارت غري املتنزنة التي ت�سدر وخ�سو�سا قرار اقامة املباراة خال 

الللدوري  �سكل  يقرر  ..وان  امللوره  الكرة  احتللاد  يح�سم  ان  نتمنى  ..ولكننا  احلظر 

املوؤ�سفة  اللل�للسللورة  بهذه  كللورونللا  فللريو�للس  تف�سي  ظللل  اليلللاب يف  الللقللادم يف مرحلة 

 .. الللدوري  فللرق  الكللرب من لعبي  العدد  توفر  التي مل  املتاحقة  ..وال�للسللابللات 

المر الذي �ساهم بارباك جدول املباريات ..فهل يح�سم المور وي�سري يف الدوري 

الاعبني  من  ح�سر  مبن  املباريات  ..باقامة  العامل  ماعب  يف  يح�سل  ما  وفللق 

ام اللغاء  ام ال�ستمرار  التاجيل  .. توا�سل  ..وهل توافق الندية ..وما هو احلل 

..قرروا يا احتاد ..!!

عوني فريج

الكرة ..محصنة من 
كورونا !! 

 الفيفا يفرض غرامه على الزمالك
القاهرة - وكاالت

ك�سفت تقارير �سحفية برتغالية، اأن الحتاد الدويل لكرة القدم 

نلللادي الللزمللالللك امللل�للسللري مبلغ مليون يللورو  )فلليللفللا(، قللرر تللغللرمي 

اإبراهيم  حممد  ال�سابق  لعبه  مب�ستحقات  التزامه  عللدم  ب�سبب 

)اآبللللول(  �للسللحلليللفللة  الربتغايل. واأ�سارت  مللاريللتلليللمللو  فللريللق  للللدى 

بالفيفا  املللنللازعللات  ف�س  جلنة  مللن  قللرار  �للسللدور  اإىل  الربتغالية، 

ت�سديده  عللدم  ب�سبب  يللورو  مليون  بتغرميه  الزمالك،  نللادي  �سد 

�سفقة  يف  الربتغايل  ماريتيمو  فريق  ل�سالح  املتاأخرة  امل�ستحقات 

350 األف يورو  انتقال حممد اإبراهيم. ومل يلتزم الزمالك ب�سداد 

ل�سالح النادي الربتغايل يف �سفقة انتقال حممد اإبراهيم للفريق 

الأبي�س يف يناير/كانون ثان 2015.



الريا�ضي
11الإثنني  2020/10/12

 رومينيجه يحذر من غياب الجماهير

 منتخب اسبانيا يتغلب على مشكلة الدفاع

 بولندا سعيدة بانجاز البطلة ايجا

ديباي ينتقد ابعاده عن المباريات
باري�س - وكاالت

�أب�����دى مم��ف��ي�����س دي���ب���اي، جن���م �أومل��ب��ي��ك ل��ي��ون 

من  �ل�شديد  �شيقه  هولند�  ومنتخب  �لفرن�شي 

�أبرزتها  ت�شريحات  يف  دي��ب��اي  ناديه. وقال  �إد�رة 

�شبكة “ر�ديو مونت كارلو”: “كل �شيء كان جاهز� 

لنتقايل �إىل بر�شلونة، لكن �لأمور توقفت ب�شبب 

بع�س �للو�ئح«. و�أ�شاف �لالعب �لهولندي “�شني 

26 عاما، ولن تتكلف �شفقة �نتقايل �شيئا لنتهاء 

تعاقدي بنهاية �ملو�شم �جلاري، لذ� من �ملتوقع �أن 

تبدي �أندية عديدة رغبتها يف �شمي خالل يناير/

كانون ثان �ملقبل«. وتابع “�أنتظر ما �شت�شفر عنه 

�لأمور، ولكن هذ� ل يعني �أنني �شاأرحل عن �لفريق 

على  �لأن���دي���ة  ب��ن  �لتناف�س  ل��ك��ن  م���وؤك���د،  ب�شكل 

�شمي �شيزيد يف �لفرتة �ملقبلة«. و��شتدرك ديباي 

“لكن ما حدث معي كان موؤ�شفا، لقد مت �إ�شر�كي 
يف ع���دد قليل م��ن م��ب��اري��ات ل��ي��ون خ���الل �لفرتة 

�لأخ��رة، بد�عي �أنني �قرتبت من �لرحيل«. و�أمت 

ممفي�س ديباي ت�شريحاته “�شجلت 4 �أهد�ف يف 6 

مباريات، كنت �أريد مو��شلة هذ� �لأد�ء، لقد �شجلت 

3 �أهد�ف يف �أول مبار�ة، لذ� كان من �لعار �إبعادي 

عن �ملباريات«.

برلني - وكاالت

رئي�س  رومينيجه  هاينز  ك��ارل  يخ�شى 

بطل  م��ي��ون��خ  ب��اي��رن  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 

كبر�،  خطر�  �لقدم  كرة  تو�جه  �أن  �أملانيا، 

�لأبو�ب  خلف  �ملباريات  �إقامة  ��شتمرت  �إذ� 

�ملغلقة بدون جماهر. وقال رومينيجه يف 

�شونتاج”،  �م  “بيلد  ل�شحيفة  ت�شريحات 

�إن����ه يف ح���ال �إل���غ���اء �مل��و���ش��م ن��ظ��ر� ل��ت��ز�ي��د 

حالت �لإ�شابة بفرو�س كورونا �مل�شتجد، 

ف����اإن ه��ن��اك ع����دد� م��ن �لأن���دي���ة ل��ن تنجو 

�لأخ��رة  �ملر�حل  �لأزمة. وجرت  تلك  من 

م���ن �ل�����دوري �لأمل�����اين يف �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي 

ب����دون ج��م��اه��ر، ل��ك��ن ح��ال��ي��ا مت �ل�����ش��م��اح 

�أن  �إل  ب�����ش��ك��ل ج���زئ���ي،  ب���ع���ودة �جل��م��اه��ر 

�لقر�ر �لنهائي يف هذ� �ل�شدد يكون يف يد 

�إىل  قر�رتها  ت�شتند  �لتي  �ل�شحة  �شلطات 

�ل�شعيد  ع��ل��ى  ب��ال��ع��دوى  �لإ���ش��اب��ة  م��ع��دل 

تعد  مل  “�إذ�  رومينيجه  �ملحلي. و�أو�شح 

�جلماهر قريبا للمدرجات، �أخ�شى �أن كرة 

كبرة«. وتابع  �أ�شر�ر�  من  �شتعاين  �لقدم 

�لدخل  �نخفا�س  ع��ن  بالفعل  “نتحدث 

�أن���ح���اء  ك���ل  ي�����ورو، يف  م��ل��ي��ون   100 ب��ن��ح��و 

�إىل   50 �لأن��دي��ة تخ�شر ما بن  �أوروب���ا كل 

لعبت  �إذ�  �مل���و����ش���م،  يف  ي����ورو  م��ل��ي��ون   200

ب���دون ج��م��اه��ر، م��ن �ل�����ش��ه��ل م��ع��رف��ة �إىل 

�أي مدى ميكن لالأندية حتمل ذلك«. كما 

ح�شور  ثقافة  �ن��دث��ار  رومينيجه  يخ�شى 

�ل���ق���دم، م�شر�  مل���درج���ات ك���رة  �جل��م��اه��ر 

ق��ر�ر�ت  على  يتوقف  برمته  �لأم��ر  �أن  �إىل 

�ل�شحة. وم�شوؤويل  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات 

مدريد - وكاالت  

جن���ح ل��وي�����س �إن���ري���ك���ي �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ملنتخب 

�إ�شبانيا يف ت�شوية و�حدة من �أكرب �ملع�شالت �لتي 

و�جهها يف عهده وهي كيفية �إيجاد بديل جلر�رد 

بيكيه. و��شتدعى �إنريكي �ملدرب �ل�شابق لرب�شلونة، 

باو توري�س لعب فياريال ملجاورة �شرجيو ر�مو�س 

يف مركز قلب �لدفاع خالل �ملبار�ة �لتي فاز فيها 

�ملاتادور �لإ�شباين على �شوي�شر� بهدف دون رد م�شاء 

�أت��ت هذه  �لأوروب����ي، وق��د  �ل�شبت يف دوري �لأمم 

باأريحية  توري�س  بالفعل. ولعب  ثمارها  �خلطوة 

كبرة �إىل جو�ر ر�مو�س جنم دفاع ريال مدريد ، 

وجنح يف فر�س �شيطرته على �لكرة عندما كانت 

�لفريدو  �شتاد  على  �شوبه  موجهة  كلها  �لأن��ظ��ار 

دي �شتيفانو.و�عتزل بيكيه مد�فع بر�شلونة �للعب 

�لدويل يف �أغ�شط�س/ �أب 2018 وهو يف �شن �حلادية 

و�لثالثن، بعد �أن �شارك يف 102 مبار�ة مع �ملنتخب 

�لإ�شباين على مد�ر حو�يل ع�شرة �أعو�م.قر�ر بيكيه 

�لفائز مع �ملاتادور بلقب كاأ�س �لعامل 2010 وكاأ�س 

�أمم �أوروبا 2012 باعتز�ل �للعب �لدويل ترك فجوة 

بجو�ر ر�مو�س، حيث مت منح �لفر�شة للعديد من 

�لالعبن لتعوي�س �عتز�له، وعلى ر�أ�شهم دييجو 

�لبيول  ور�وؤول  ونات�شو  و�إيريك جار�شيا  يورينتي 

هرمو�شو. ومتت  وم���اري���و  م��ارت��ي��ن��ي��ز  و�إي��ن��ي��ج��و 

جت��رب��ة ه�����وؤلء م���ن خ���الل م��ب��اري��ات �لت�شفيات 

و�أي�شا  �أوروب�����ا  �أمم  ودوري   2020 ل��ي��ورو  �مل��وؤه��ل��ة 

تفوق عليهم  توري�س  لكن  �لودية  �ملباريات  خالل 

 جميعا و�أث���ب���ت ج���د�رت���ه ب��ال��ت��و�ج��د م��ع �ل��ف��ري��ق.

وكان روبرتو مورينو �لذي توىل تدريب منتخب 

�إ���ش��ب��ان��ي��ا ع��ق��ب رح��ي��ل �إن��ري��ك��ي ع��ن من�شبه بعد 

مبر�س  �لإ����ش���اب���ة  ب�شبب   2019 يف  جن��ل��ت��ه  وف����اة 

�ل�شرطان، هو �أول من ��شتدعى توري�س ل�شفوف 

منتخب  ل��ت��دري��ب  �إن��ري��ك��ي  ع���ودة  �ملاتادور. وبعد 

�إ�شبانيا، قرر �لإبقاء على توري�س مع �لفريق ورمبا 

وج���د �أخ����ر� م��ن ي��ع��اون ر�م��و���س يف خ��ط �ل��دف��اع 

�ملقبل  تاأجلت للعام  �لتي  �أوروب���ا  �أمم  خ��الل كاأ�س 

بفعل جائحة كورونا. وقال �إنريكي “�إنه �أحد �أكرث 

يتعلق فقط  �لأم���ر ل  �أعتمد عليها،  �لتي  �مل��ر�ك��ز 

بالدفاع ب�شكل جيد ، �أطلب منهم �لقيام بالكثر 

من �لأمور«. و�أظهر توري�س �أريحية يف خط �لدفاع 

�ل��ف��وز �ل�شعب على  ي��ب��د�أ �لهجمات خ��الل  وك���ان 

�شوي�شر�  وهي �ل�شمات �لتي كان يتمتع بها بيكيه 

من قبله. وجود قلبي دفاع مثل ر�مو�س وتوري�س 

�أعلى  باإيقاع  �للعب  م��ن  �لإ���ش��ب��اين  �ملنتخب  مكن 

د�خل �مللعب لأنهما ل يعانيان من �لرتباك لدى 

 تعر�شهما لل�شغط عندما تكون �لكرة بحوزتهما.

وي��ع��ت��زم ت��وري�����س م��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل ب�شكل �شاق 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ف��ر���ش��ت��ه يف ظ���ل وج����ود قائمة 

م�����ن �مل���ر����ش���ح���ن ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف خ�����ط دف�����اع 

��شتغالل  “�أحاول  ت��وري�����س  �ملاتادور. و�أو�شح 

�لفر�س �لتي مينحني �إياها �مل��درب... منذ �أيام 

جار�شيا  و�إي��ري��ك  يورينتي  دييجو  ق��دم  قليلة 

م�شتوى ر�ئعا �أمام �لربتغال ، وينبغي �أن نكون 

فر�شة  حت��ن  عندما  ممكنة  ���ش��ورة  �أف�شل  يف 

بع�س  منهكا  كنت  لو  “حتى  م�شاركتنا«. وتابع 

�ل�شيء ، ينبغي د�ئما �ل�شعور بالإثارة للتو�جد 

مع �ملنتخب �لوطني ، �إنه حافز �إ�شايف وهو ما 

يبد�أ  �ملقبل لإنريكي  �شيء«. �لتحدي  يهون كل 

�أوكر�نيا  يف  �ملو�جهة  خ��الل  �لأ�شبوع  منت�شف 

عليه  �شيكون  ح��ي��ث  �لأوروب������ي،  �لأمم  ب����دوري 

ت�شكيل  �لثبات يف  م��ن  ق��در  �أك��رب  �إىل  �لو�شول 

عنا�شر خط �لدفاع.

باري�س - وكاالت

ك���ان �ل��رئ��ي�����س �ل��ب��ول��ن��دي �أن���دري���ه دود� 

���ش��م��ن �مل��ه��ن��ئ��ن ب��ع��د �ح��ت��ف��ال �ل��ب��الد ي��وم 

�إيجا �شيانتيك، �لبالغ عمرها  �ل�شبت بفوز 

�ملفتوحة  فرن�شا  ب��ط��ول��ة  بلقب  ع��اًم��ا،   19

مناف�شات  يف  �لأول  لقبها  ب��ول��ن��د�  لتمنح 

�لفردي بالبطولت �لأربع �لكربى. وفازت 

ب��د�ي��ة  54 ع��امل��ًي��ا يف  �مل�����ش��ن��ف��ة  ���ش��ي��ان��ت��ي��ك، 

 20 �أول  �إىل  ���ش��ت��ق��ف��ز  ل��ك��ن��ه��ا  �ل���ب���ط���ول���ة، 

كينن  �شوفيا  �لأم��ري��ك��ي��ة  ع��ل��ى  م�شنفة، 

�أ�شغر لعبة تتوج  )6-4(، و)6-1( لت�شبح 

بلقب فرن�شا �ملفتوحة منذ مونيكا �شيلي�س 

يف 1992. وت���ن���ح���در ���ش��ي��ان��ت��ي��ك م���ن ق��ري��ة 

�لعا�شمة  من  �لقريبة  �لبولندية،  ر��شن 

للمدر�شة  وذه��ب��ت  ت��درب��ت  لكنها  و�ر����ش���و، 

“�شكًر�  دود�  �ل��رئ��ي�����س  �ملدينة. وكتب  يف 

هذ�  �شيانتيك.  �إي��ج��ا  �إىل  وتهنئة  ج��زي��اًل 

يوم تاريخي لبولند� وللريا�شة �لبولندية 

�أح�شنِت«. و�شارك  �ل��ب��ول��ن��دي.  ول��ل��ت��ن�����س 

�لبارزة  و�ل�شخ�شيات  �ل�شا�شة،  من  �لعديد 

ك��ث��رون  ي�شفه  ف��ي��م��ا  �ل��ت��ه��اين  �إر����ش���ال  يف 

 ب���اأن���ه �أع���ظ���م �إجن������از ل��ل��ت��ن�����س يف ب��ول��ن��د�.

وكتب ماتيو�س مور�في�شكي رئي�س �لوزر�ء 

�إىل  كبرة  “تهنئة  تويرت  على  �لبولندي 

�إجن���از  �أك���رب  حققت  �ل��ت��ي  �شيانتيك  �إي��ج��ا 

�شيكون  ه��ذ�  �أن  مقتنع  و�أن���ا  م�شرتها  يف 

ب���د�ي���ة جن��اح��ه��ا يف �ل���ب���ط���ولت �ل���ك���ربى. 

�ل�شابة  �ل��ف��ت��اة  ه��ذه  كتبتها  مذهلة  ق�شة 

جارو�س«. و�أ�شبحت  رولن  م��الع��ب  يف 

ن��ه��ائ��ي  ت��ب��ل��غ  ب���ول���ن���دي���ة  �أول  ���ش��ي��ان��ت��ي��ك 

�أن���ه���ا  ك���م���ا  ع����اًم����ا   81 يف  ج����ارو�����س  رولن 

ك��ربى  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  تبلغ  ب��ول��ن��دي��ة  �أول 

م��ن��ذ و����ش���ول �أج��ن��ي�����ش��ك��ا ر�دف��ان�����ش��ك��ا �إىل 

�شنو�ت. وكتبت   8 منذ  ومي��ب��ل��دون  نهائي 

�إىل  “تهنئة  �إن�����ش��ت��ج��ر�م  ع��ل��ى  ر�دف��ان�����ش��ك��ا 

 �إي���ج���ا ���ش��ي��ان��ت��ي��ك. ع���ر����س ت��ن�����س م���ذه���ل«.

و�ن�شم روبرت ليفاندوف�شكي هد�ف بايرن 

م��ي��ون��ي��خ وم��ن��ت��خ��ب ب���ول���ن���د� ل���ك���رة �ل��ق��دم 

ل��ق��ائ��م��ة �مل��ه��ن��ئ��ن ع��ل��ى ت��وي��رت وك��ت��ب “ما 

�لق�شة!  �أجمل هذه  �لنجاح! ما  �أحلى هذ� 

ع��م��ل ر�ئ����ع م���ن �إي���ج���ا ���ش��ي��ان��ت��ي��ك«.و�أ���ش��اد 

�ملفتوحة  ف��رن�����ش��ا  يف  �ل�����ش��اب��ق��ان  �ل��ب��ط��الن 

م��ات�����س ف��ي��الن��در، وك��ري�����س �إي��ف��رت ب��اإجن��از 

فيالندر  �ل�شابة. وقال  �لبولندية  �لالعبة 

ت��ب��دو  “�إيجا  “يورو�شبورت”:  ل�����ش��ب��ك��ة 

�شتفوز  �إنها  �أي�شا.  هادئة  لكنها  متحم�شة 

يف  �شلوكها  يف  ذل��ك  روؤي��ة  وميكن  باملزيد.. 

�ل��ت��ي  �إي���ف���رت،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لنهائي«. �أما 

ن��ال��ت ���ش��ب��ع��ة �أل���ق���اب يف ف��رن�����ش��ا �مل��ف��ت��وح��ة، 

�ألقاب  من  و�ملزيد  باملزيد  “�شتفوز  فقالت 

�لكربى«. �لبطولت 

االرجنتني - وكاالت

ي�����ش��ع��ى ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي، جن��م ب��ر���ش��ل��ون��ة 

دولية  ع��ق��دة  لإن��ه��اء  �لأرج��ن��ت��ن،  ومنتخب 

�ل��ت��اجن��و.وك��ان مي�شي ق��اد  ل��ه م��ع ر�ق�����ش��ي 

�لإك���و�دور  على  للفوز  �أي��ام  منذ  �لأرج��ن��ت��ن 

�جلولة  خ��الل  ج��ز�ء،  ركلة  ت�شجيل  بف�شل 

ك��اأ���س  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  م��ن  �لأوىل 

»م��ون��دو  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف���ًق���ا   .2022 �ل���ع���امل 

يبحث  مي�شي  ف��اإن  �لإ�شبانية،  ديبورتيفو« 

بوليفيا،  منتخب  �أم����ام  ع��ق��دت��ه  �إن���ه���اء  ع��ن 

�جلولة  يف  �ملقبل،  �لثالثاء  يو�جهه،  عندما 

�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ت�����ش��ف��ي��ات �مل���ون���دي���ال. و���ش��ب��ق 

رفقة  بوليفيا  �شد  م��رت��ن  مي�شي  لعب  �أن 

ف��وز  �أي  يحقق  مل  لكنه  �ل��ت��اجن��و،  ر�ق�����ش��ي 

ومل ي�شجل �أي هدف. و�أ�شارت �إىل �أن �ملبار�ة 

 11 �إىل  تعود  بوليفيا  �أمام  �لأوىل للربغوث 

بنتيجة  �لأرج��ن��ت��ن  ع��ن��دم��ا خ�����ش��رت  ع��اًم��ا، 

�أرم���ان���دو م���ار�دون���ا من  1-6، وك���ان دي��ي��ج��و 

يقود ر�ق�شي �لتاجنو فنًيا يف ذلك �لوقت.

بوليفيا  �شد  ملي�شي  �لثانية  �ملو�جهة  �أما   

�لإيجابي  بالتعادل  و�نتهت   ،2013 فكانت يف 

�لوحيد  �لربغوث  زم��الء  ه��دف  1-1، وج��اء 

عن طريق �إيفر بانيجا

لندن - وكاالت

�لتنفيذي  �لرئي�س  وودو�رد،  �إد  �أن  يبدو 

�أويل  لإق��ال��ة  ي�شتعد  ي��ون��اي��ت��د،  ملان�ش�شرت 

ج���ون���ار ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر م�����درب �ل���ف���ري���ق، يف 

�ل�شعيفة  �لنتائج  م�شرة  ��شتمرت  ح��ال 

�ملو�شم. وخ�شر  ه���ذ�  �حل��م��ر  ل��ل�����ش��ي��اط��ن 

 3 �أول  م��ن  م��ب��ار�ت��ن  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 

وبح�شب  �ملو�شم،  ه��ذ�  �ل���دوري  يف  خا�شها 

يرتدد  لن  �شحيفة »مرور« �لربيطانية، 

�إذ�  ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر  ح��ق��ب��ة  �إن���ه���اء  يف  وودو�رد 

�ل�شحيفة  �لأمور. وبح�شب  تتح�شن  مل 

����ا، ي���ع���د م��اوري�����ش��ي��و  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة �أي���������شً

�ملر�شح  �ل�شابق،  توتنهام  مدرب  بوكيتينو، 

�شول�شكاير. ويتو�جد  خل���الف���ة  �لأب������رز 

���ش��ول�����ش��ك��اي��ر ع���ل���ى ر�أ��������س �مل���ه���م���ة �ل��ف��ن��ي��ة 

مل���ان�������ش�������ش���رت ي���ون���اي���ت���د ب���������ش����ورة د�ئ����م����ة، 

بعد   ،2018 ع����ام  م���ن  �أذ�ر  م���ار����س/  م��ن��ذ 

ن��ت��ائ��ج��ه �مل�����ش��ج��ع��ة ك��م��درب م���وؤق���ت، وجن��ح 

�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي يف �لإن����ه����اء ب���ن �لأرب���ع���ة 

 3 �ل��ك��ب��ار، وو���ش��ل �إىل ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي يف 

ملعبه  على  �خل�شارة  بعد  بطولت. ولكن 

يف �ل�����دوري ه���ذ� �مل��و���ش��م �أم�����ام ك��ري�����ش��ت��ال 

بال�س بنتيجة 3-1، و�أمام توتنهام بنتيجة 

على  م�شتقبله  حول  �ل�شكوك  حامت   ،1-6

�لرغم من �متد�د تعاقده حتى عام 2022.

مدريد - وكاالت

�أث������������ارت ح�����ال�����ة �ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي �إي�����دي�����ن 

ه������از�رد، جن���م ري����ال م���دري���د، �ل��ك��ث��ر من 

�ل�����ش��ك��وك ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة م�����ش��ارك��ت��ه �شد 

�ل��دوري  من  �ل�شابعة  �جلولة  يف  بر�شلونة 

لإ���ش��اب��ة  ت��ع��ر���س  ه����از�رد  �لإ�شباين. وكان 

ع�����ش��ل��ي��ة يف �ل�����ش��اق �ل��ي��م��ن��ى خ���الل ن��ه��اي��ة 

مباريات  عن  يغيب  جعلته  �ملا�شي،  �ل�شهر 

ل�شحيفة »موندو  �مل�����رجن�����ي. ووف�����ًق�����ا 

دي���ب���ورت���ي���ف���و« �لإ����ش���ب���ان���ي���ة، ف������اإن �أف�����ش��ل 

يوم  حدثت  �لتي  هاز�رد  لإ�شابة  �لتوقعات 

�ل��الع��ب  �أن  �مل��ا���ش��ي،  �أي��ل��ول  �شبتمرب/   30

فقط. و�أ�شارت  �أ�شابيع  ثالثة  عقب  �شيعود 

�إىل �أن �لالعب �لآن يف �لأ�شبوع �لثاين من 

�إ�شار�ت على  �لتعايف، ورغم ذلك مل يظهر 

�لكال�شيكو  يف  ت��و�ج��ده  و�إمكانية  حت�شنه، 

ت�شرين  �أك��ت��وب��ر/  �شهر  م��ن   24 ي��وم  �ملقبل 

�أن �لفرن�شي زين  �لأول �جلاري.و�أو�شحت 

�مل��رجن��ي، م�شتعد  زي����د�ن، م���درب  �ل��دي��ن 

تعافى  �إذ�  بر�شلونة،  �شد  ب��ه��از�رد  للدفع 

�لالعب قبل �ملبار�ة باأيام قليلة.

ميسي يخشى عقدة بوليفيا

 سولسكاير مهدد باالقالة

هازارد قد يغيب عن الكالسيكو
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االنباط-وكاالت

ان��ت�����ش��ار ف���رو����س ك���ورون���ا  ب�����داأ  اأن  م��ن��ذ 

الفحو�شات  تنوعت  “كوفيد-19”،  امل�شتجد 

من  الطبي  القطاع  يف  العاملني  متكن  التي 

منها  الكثري  يعتمد  ك��ان  واإن  ع��ن��ه،  الك�شف 

على املخاط اأو اللعاب اأو الدم.

ال��ك�����ش��ف  اخ���ت���اف ط����رق  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

ع���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د م���ن خ��ال 

اأ�شئلة  ال�شطح  اإىل  ط��ف��ت  ع���دة،  ف��ح��و���ش��ات 

وكيفية  دقة،  الفحو�شات  هذه  باأكرث  تتعلق 

عملها.

ي����وج����د ح���ال���ي���ا ن����وع����ان اأ����ش���ا����ش���ي���ان م��ن 

اخ�����ت�����ب�����ارات ك������وف������ي������د-19: االخ�����ت�����ب�����ارات 

التي تبحث عن عدوى كورونا  الت�شخي�شية 

واخ��ت��ب��ارات  ال��ل��ع��اب،  اأو  امل��خ��اط  يف  الن�شطة 

ال����دم ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع���ن االأج�������ش���ام امل�����ش��ادة، 

املناعي قد واجه  اأن جهازك  وهي دليل على 

العدوى من قبل.

ن�����ش��ت��ع��ر���س ه��ن��ا 3 اأن�����واع م���ن اخ��ت��ب��ارات 

ال��ك�����ش��ف ع��ن ف��ريو���س ك���ورون���ا، ول��ك��ل منها 

مميزاته.

اختبار »بي �سي اآر«

ح�شا�شية  االأك����رث  االخ��ت��ب��ار  ه���ذا  ت��ع��ت��ر 

ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ال���ع���دوى ال��ن�����ش��ط��ة ون��ت��ائ��ج��ه 

ال��رع��اي��ة  ي���ق���وم م���ق���دم  اإذ  ل��ل��غ��اي��ة،  دق��ي��ق��ة 

اأو حلقك  اأنفك  املخاط من  بجمع  ال�شحية 

متخ�ش�شة. م�شحة  با�شتخدام 

“بي  اأو  اجل��زي��ئ��ي��ة،  االخ��ت��ب��ارات  وتعتمد 

املت�شل�شل،  البوليمريات  تفاعل  ”، على  اآ �شي 

للك�شف  امل�شتخدمة  املعملية  التقنية  وه��ي 

ل��ل��ف��ريو���س، كما تو�شح  ال��وراث��ي��ة  امل���ادة  ع��ن 

اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية.

عن  للك�شف  اال���ش��ت��ج��اب��ة  وق���ت  وي��خ��ت��ل��ف 

اإىل  دق��ائ��ق  م��ن  االأ�شخا�س  ل��دى  ال��ف��ريو���س 

اإذا مت  ما  اعتمادا على  وذل��ك  اأك��رث،  اأو  اأي��ام 

اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا  اأو  امل���وق���ع  ال��ع��ي��ن��ة يف  حت��ل��ي��ل 

خمتر خارجي.

غ���ال���ًب���ا م���ا ُي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���وع م��ن 

“االختبار  ا���ش��م  الت�شخي�شية  االخ��ت��ب��ارات 

بكثري  اأ�شرع  اال�شتجابة  وقت  الأن  ال�شريع”، 

من اختبار احلم�س النووي الريبي. كما اأن 

اأرخ�س. اإنتاجه 

ن��ت��ي��ج��ة ل����ذل����ك، ُت�������ش���ت���خ���دم اخ���ت���ب���ارات 

امل�������ش���ت�������ش���د ل���ف���ح�������س اأع����������داد ك����ب����رية م��ن 

االأ����ش���خ���ا����س، ك��م��ا ه���و احل����ال يف امل���ط���ارات، 

“نيت�شر”  جملة  يف  موؤخًرا  ُن�شر  ملقال  وفًقا 

الطبية.

من  م�شحة  اأخ���ذ  اإىل  الفح�س  وي�شتند 

جلمع  حلقك  اأو  اأن��ف��ك  م��ن  اخللفي  اجل���زء 

اأي��ام  انتظار  من  ب��داًل  لكن  لاختبار.  عينة 

عن  ينتج  اأن  ميكن  نتائجك،  على  للح�شول 

�شاعة  غ�����ش��ون  يف  نتيجة  امل�شت�شد  اخ��ت��ب��ار 

وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  ت��ق��ول  ك��م��ا  اأق����ل،  اأو 

االأمريكية.

امل�شت�شد  اختبارات  اأن  من  الرغم  وعلى 

دق��ي��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة، ف�����اإن م�����ش��ك��ل��ت��ه��ا ت��ك��م��ن يف 

قد  اإذا  الن�شطة.  العدوى  تفوت  اأن  احتمال 

الفريو�س،  حمل  رغم  �شلبية،  نتيجة  تعطي 

وعدم ظهور اأعرا�س.

يبحث هذا االختبار عن االأج�شام امل�شادة 

ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا. االأج�������ش���ام امل�����ش��ادة هي 

ملحاربة  املناعي  ج��ه��ازك  ينتجها  بروتينات 

الغزاة االأجانب، مثل الفريو�شات.

ال مي���ك���ن الخ���ت���ب���ار االأج���������ش����ام امل�������ش���ادة 

ل��ك��وف��ي��د-19 ت�����ش��خ��ي�����س ع����دوى ال��ف��ريو���س 

كنت  اإذا  ما  هو  به  يخرك  ما  كل  الن�شطة. 

ق��د اأ���ش��ب��ت يف وق��ت م��ا يف امل��ا���ش��ي، ح��ت��ى لو 

حدث ذلك قبل �شهور.

ق��اب��ل��ة  امل���������ش����ادة  االأج���������ش����ام  ت�����ش��ب��ح  وال 

االأقل من  اأيام على  بعد عدة  اإال  لاكت�شاف 

ب���دء ال���ع���دوى. وال ُي��ن�����ش��ح ب���اإج���راء اخ��ت��ب��ار 

االأج�شام امل�شادة اإال بعد 14 يوًما على االأقل 

من بدء االأعرا�س.

 3 أصناف من فحوص فيروس كورونا.. ما أدقها؟

 بسبب وباء كورونا.. ممرضون يواجهون »المصير المجهول«

االنباط-وكاالت

باتنة،  ب��والي��ة  البيئة  جم��ال  يف  نا�شطون  نا�شد 

اإج���راءات  ات��خ��اذ  ال�شلطات  اجل��زائ��ر،  �شرقي  �شمال 

ق��ان��ون��ي��ة رادع����ة، حل��م��اي��ة ال�����ش��ب��اع م��ن االن��ق��را���س، 

وذل���ك ب��ع��د ت��ن��ام��ي ظ��اه��رة ال��ق��ت��ل ال��ع�����ش��وائ��ي لهذه 

احليوانات.

وع����رث يف امل��ن��ط��ق��ة م����وؤخ����را ع��ل��ى ���ش��ب��اع ق��ت��ل��ت 

م���ن ج���ان���ب جم��ه��ول��ني ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل ال��ت�����ش��ل��ي��ة دون 

يف  رغبة  اأي  احل���وادث  ه��ذه  مرتكبي  ل��دى  تكون  اأن 

“ال�شروق”  �شحيفة  ذكرت  ح�شبما  منها،  اال�شتفادة 

اجلزائرية.

خ��ال  مقتولني  �شبعني  ع��ل��ى  م��واط��ن��ون  وع��رث 

االأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي يف ال��ط��ري��ق ال���راب���ط ب���ني ب��ات��ن��ة 

وب�شكرة، فيما اأظهرت �شور مت تداولها على مواقع 

التوا�شل االجتماعي اإقدام اأ�شخا�س �شغار يف ال�شن 

على قتل �شباع.

وحذر املخت�س يف جمال الغابات والبيئة، ومدير 

بريكي،  عثمان  بباتنة،  للغابات  الوطنية  امل��در���ش��ة 

املتمثلة  البيئية  ال��رثوة  لهذه  الع�شوائي  الهدر  من 

النطاق،  وا�شعة  توعية  عمليات  خال  من  بال�شباع 

ال�شعبي  اخليال  يحملها  التي  ال�شيئة  ال�شورة  ملحو 

اأن����ه ح���ي���وان م�����ش��ن��ف �شمن  ع���ن ال�����ش��ب��ع، يف ح���ني 

التخل�س  يف  ي�شاهم  حيث  للبيئة،  املطّهرة  الكائنات 

بع�س  انتقال  مانعا  بفعالية  احل��ي��وان��ات  بقايا  م��ن 

للب�شر. االأمرا�س 

100 ���ش��ب��ع، مت  اأك���رث م��ن  اأن  اإىل  ب��ري��ك��ي  واأ����ش���ار 

القتل  بطريقة  ���ش��واء  االأخ���رية،  ال�شنوات  يف  اإب��ادت��ه 

اأو م��ن خ���ال ال��ت��غ��رّي ال���ذي ط���ال جماله  امل��ب��ا���ش��ر، 

بعني  االأخ��ذ  دون  ط��رق��ات  �شق  خ��ال  م��ن  الطبيعي 

االع��ت��ب��ار مل��ج��ال��ه احل��ي��وي وال��ط��ب��ي��ع��ي، ح��ي��ث ���ش��ار 

الفتا العثور على �شباع مقتولة جراء حوادث مرور 

قاتلة.

البيئة،  لل�شباع على  العديدة  الفوائد  اإىل  ولفت 

اإذ ي��ع��د م��ن��ظ��ف��ا ل���اأو����ش���اخ، ك��م��ا اأن����ه مي��ل��ك ق��واط��ع 

ح���ادة و���ش��ل��ب��ة مت��ّك��ن��ه م��ن ط��ح��ن ع��ظ��ام احل��ي��وان��ات 

النافقة ويحمي الطبيعة والنظام البيئي من تبعات 

الت�شريعات  اأن  على  م�شددا  املتعفنة،  البقايا  تلك 

اجلزائرية تو�شي بحماية هذا احليوان بعد اإدراجه 

على قائمة الرثوات احليوانية املهّددة باالنقرا�س.

االنباط-وكاالت

قال جمل�س التمري�س الدويل اإن العديد 

يكافحون  الذين  واملمر�شات  املمر�شني  من 

م��ر���س ك��وف��ي��د-19 ي��ع��ان��ون م��ن االإره����اق اأو 

ال�����ش��ي��ق ال��ن��ف�����ش��ي ك��م��ا ي��ت��ع��ر���س ال��ك��ث��ريون 

منهم ل�شوء املعاملة اأو التمييز خارج العمل.

وذك����ر امل��ج��ل�����س مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 

م�شتلزمات  اأن  ال�شبت،  النف�شية،  لل�شحة 

بالتمري�س  للعاملني  ال�شخ�شية  ال��وق��اي��ة 

دور  بع�س  ال�����ش��ح��ي يف  امل��ج��ال  وغ��ريه��م يف 

رعاية امل�شنني ال تزال غري كافية.

وق��������ال ه���������وارد ك������ات������ون، وه������و مم���ر����س 

التنفيذي  الرئي�س  من�شب  يتوىل  بريطاين 

مل��ج��ل�����س ال���ت���م���ري�������س ال��������دويل، ل��ت��ل��ف��زي��ون 

“نحن  امل��ج��ل�����س يف ج��ن��ي��ف  روي������رز مب��ق��ر 

النف�شية  ال�شحة  تاأثري  ب�شاأن  للغاية  قلقون 

اأطقم التمري�س«. على 

اأج��ري��ن��اه  م�شح  اأح����دث  “اأظهر  واأ����ش���اف 

70 باملئة منها  اأن  جلمعيات متري�س وطنية 

اإن املمر�شني واملمر�شات  )اجلمعيات( قالت 

فهي  ول��ذل��ك  التمييز،  اأو  للعنف  ت��ع��ر���ش��وا 

�شديد  نف�شي  �شيق  حاالت  اإزاء  للغاية  قلقة 

النف�شية«. ال�شحة  و�شغوط على 

ي��ق��رب من  م��ا  ردود  اإىل  امل�����ش��ح  وا���ش��ت��ن��د 

التابعة  الوطنية  التمري�س  جمعيات  رب��ع 

للمجل�س يف اأكرث من 130 دولة.

بالتمري�س  ال��ع��ام��ل��ني  اإن  ك��ات��ون  وق����ال 

توؤثر  التي  امل�شكات  من  العديد  يواجهون 

االإيذاء  ذلك  يف  مبا  النف�شية،  �شحتهم  على 

البدين اأو اللفظي.

من  ال��دويل  التمري�س  جمل�س  وي�شغط 

اأج���ل ت��وف��ري ح��م��اي��ة وظ����روف ع��م��ل اأف�����ش��ل 

على  يعملون  الذين  واملمر�شات  للممر�شني 

خط املواجهة يف جهود مكافحة اجلائحة.

م�شاكل  نر�شد  زلنا  “ما  ك��ات��ون:  وك�شف 

ال�شخ�شية.  الوقاية  م�شتلزمات  اإمدادات  يف 

�شيما يف  ال��ت��ح�����ش��ن، ال  ب��ع�����س  ي��وج��د  ول��ك��ن 

امل�شت�شفيات«.

واأ�����ش����اف ن��ق��ا ع���ن م�����ش��ارك��ني يف امل�����ش��ح 

من  وغ��ريه��ا  امل�شنني  رع��اي��ة  دور  بع�س  اأن 

ال  واالأم��ريك��ت��ني  اأوروب���ا  يف  الرعاية  من�شاآت 

تزال تفتقر اإىل االإمدادات.

االثنني،  العاملية،  ال�شحة  منظمة  وقالت 

ال��ن��ف�����ش��ي��ني  امل���ر����ش���ى  رع����اي����ة  خ����دم����ات  اإن 

وم���ر����ش���ى االإدم���������ان ت���راج���ع���ت يف خم��ت��ل��ف 

املتوقع  وم��ن  اجلائحة،  اأث��ن��اء  العامل  اأن��ح��اء 

ال�شقاء  من  مزيد  يف  كوفيد-19  يت�شبب  اأن 

لكثريين.

الجزائر.. تنامي ظاهرة قتل الضباع ودعوات لحمايتها من االنقراض

مراهقة أميركية تحطم رقمين 
قياسيين ألطول ساقين

 أحمد فهمي يعّلق على »المشاجرة« 
مع شيكاباال

االنباط-وكاالت

من  البالغة  كورين  ما�شي  متكنت 

رقمني  حتطيم  م��ن  ع��ام��ا،   17 العمر 

وهما  “غيني�س”،  �شجل  يف  قيا�شيني 

���ش��اح��ب��ة اأط�����ول ����ش���اق���ني، وامل���راه���ق���ة 

�شاحبة ال�شاقني االأطول يف العامل.

ومتثل �شاقا كورين ما ت�شل ن�شبته 

60 يف املئة تقريبا من اإجمايل طولها 

اإن”  اإن  “�شي  ���ش��ب��ك��ة  ذك���رت  ح�شبما 

االأمريكية.

الي�شرى  ك��وري��ن  �شاق  ط��ول  ويبلغ 

53 اإن�شا اأي ما يعادل 134.6 �شنتيمرا 

اليمنى  ���ش��اق��ه��ا  اأن  ح���ني  يف  ت��ق��ري��ب��ا، 

 52.874 اأق�شر قليا اإذ ي�شل طولها ل�

�شنتيمرا   134.1 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  اإن�شا 

تقريبا.

ك��وري��ن يف فيديو  وحت��دث��ت وال���دة 

ل���اأرق���ام  “غيني�س”  ���ش��ج��ل  ن�����ش��ره 

“يوتيوب”  على  قناته  يف  القيا�شية 

ابنتها  اإنها الحظت طول قامة  قائلة، 

مقارنة مبن يف �شنها.

 واأ�����ش����اف����ت اأن����ه����ا ت��ع��ت��ق��د ب���وج���ود 

تتمتع  كورين  جعل  جيني”  “تدّخل 
مبثل هذا الطول الفارع.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ك���وري���ن اإن���ه���ا 

ت��وق��ف��ت ع���ن االه���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

بحقها،  ت�����ش��در  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�شلبية 

وت�شري اإىل طول �شاقيها.

ت��رى  اأن  “اآمل  ق���ائ���ل���ة:  وت���اب���ع���ت 

امل��ي��زة كهدية  ال��ق��ام��ة ه���ذه  ط��وي��ات 

يع�شن  واأن  طولهن،  من  يخجلن  واأال 

ب�شام ور�شا مع هذا الو�شع«.

وت�����ت�����ح�����اور ك������وري������ن ح����ال����ي����ا م��ع 

ي��ت��م��ت��ع��ون بطول  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س 

�شفحاتها  عر  مفرط  ب�شكل  القامة 

يف م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، اإذ 

لديها اأكرث من 1.7 مليون متابع على 

على  اآخ��ري��ن  األ��ف  توك” و50  “تيك 
موا�شيع  معهم  وتناق�س  اإن�����ش��ت��غ��رام، 

مهما  بالنف�س  ال��ث��ق��ة  بتعزيز  تتعلق 

بغ�س النظر عن �شكل اجل�شد.

االنباط-وكاالت

ك�شف الفنان امل�شري اأحمد فهمي، 

امل�شادة الكامية التي وقعت  تفا�شيل 

بينه وبني قائد الزمالك حممود عبد 

حفل  خ��ال  وذل��ك  �شيكاباال،  ال���رازق 

ال��زم��ال��ك  اإدارة  جمل�س  ع�شو  زف���اف 

ال�شابق �شريف منري.

هاتفية  م��داخ��ل��ة  يف  ف��ه��م��ي  وق����ال 

ال  اإن��ه  التلفزيونية،  الرامج  باإحدى 

“فتنة”  اأن تتحول احلادثة اإىل  يريد 

على حد و�شفه، بحيث يدعمه جمهور 

على  �شيكاباال  يح�شل  بينما  االأه��ل��ي، 

الزمالك. م�شاندة م�شجعي 

اإن  كلها  “الق�شة  ق��ائ��ا:  واأ���ش��اف 

اتخانقوا”،  ق����دام  ���ش��ح��اب  ات��ن��ني  يف 

“م�شراوي«. ح�شبما نقل موقع 

وك���ان امل��ق��ط��ع امل�����ش��ّور ال���ذي ك�شف 

و�شيكاباال  فهمي  م�شاجرة  تفا�شيل 

“توير”،  موقع  على  ت��داوال  االأك��رث 

“االأهرام«. ح�شبما ذكرت �شحيفة 

وه����و  امل����ق����ط����ع  ف����ه����م����ي يف  وظ�����ه�����ر 

عليه  رّد  ال���ذي  ���ش��ي��ك��اب��اال  لتحية  يتجه 

ب��ت�����ش��ري��ح��ات اع���ت���ره���ا ال���ف���ن���ان اإه���ان���ة 

جلمهور االأهلي، ما ا�شتدعى الرد عليه، 

ح�شبما ذكرت و�شائل اإعام م�شرية.

وردا على احلادثة، عّلق فهمي على 

“في�شبوك”  يف  ال��ر���ش��م��ي��ة  ���ش��ف��ح��ت��ه 

 .. اأه����اوي  “اأنا م�����س مم��ث��ل  ق��ائ��ا: 

اأنا واحد اأهاوي بقى ممثل فقدامي 

حترم نف�شك ع�شان املنطقة دي خط 

اأحمر«.


