
 المومني.. »طابور خامس« يسعى لتعطيل العملية االنتخابية

 االنتخابات النيابية .. ال مباالة شعبية وأثر سلبي لتهميش المجلس

االنباط-عمان

 117  اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 

امل�ستجّد يف  اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 

حملية،   113 منها  ال�سبت،  ام�����س  اململكة 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 3062 اإ�سابة.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة، وفق املوجز 

الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة 

ال�سحة، على 113 حالة حملّية، منها 76 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع��ّم��ان )33 

حالة خمالطة مل�سابني �سابقني، و43 حالة 

حتت ال�ستق�ساء(، و16 حالة يف حمافظة 

حيث  �سابقني  مل�سابني  خم��ال��ط��ة  ال���زرق���اء 

اأعلن حمافظ الزرقاء حجازي ع�ساف ام�س 

ال�سبت، عن عزل اأربعة مبان يف مناطق حي 

و�ساحية  بالر�سيفة  الر�سيد وحي اجلندي 

املدينة املنورة والزرقاء اجلديدة.

اأرب��ع  ت�سجيل  بعد  ج��اء  ال��ع��زل  اإن  وق���ال 

اإ�سابات اأم�س اجلمعة يف هذه املناطق.

بناية يف جبل  العزل عن  رفع  اإىل  واأ�سار 

طارق اليوم بعد انتهاء احلجر ال�سحي دون 

ت�سجيل اإ�سابات فيها.

واأو�سح اأن فرق التق�سي الوبائي �سحبت 

الر�سيفة  ل����واء  يف  مل��خ��ال��ط��ني  ع��ي��ن��ة   56
و�ساحية املدينة املنورة والزرقاء اجلديدة.، 

خمالطة  البلقاء  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و15 

البلقاء  مل�سابني �سابقني حيق قال حمافظ 

اأظهرت  الفحو�س  نتائج  اإن  احلجايا  نايف 

يف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ات   6
ال�سونة  لواء  يف  و�سومية  الرو�سة  منطقتي 

اجلنوبية.

اأن��ه ج��رى نقل احل��الت امل�سابة  وا�ساف 

تقوم  فيما  امل��ي��ت،  البحر  يف  احلجر  ملنطقة 

فرق ال�ستق�ساء الوبائي بجمع العينات من 

املخالطني.

، و3 حالت يف حمافظة الكرك خمالطًة 

مل�سابني �سابقني، وحالتان يف حمافظة اإربد 

واحدة  وحالة  �سابقني،  مل�سابني  خمالطتان 

يف حمافظة جر�س خمالطة مل�ساب �سابق.

ك���م���ا ���س��ج��ل��ت 4 ح������الت خ���ارج���ّي���ة ب��ني 

القادمني من اخلارج مّمن يقيمون يف فنادق 

وف���اة  ح��ال��ة  ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل���ج���ر، 

الأم��ري حمزة،  �ستينّية يف م�ست�سفى  لم��راأة 

 22 اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع 

حالة.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 72 حالة �سفاء 

م�ست�سفى  يف  ح��ال��ة   14 تفا�سيلها،  ج���اءت 

امل��ن��ط��ق��ة  يف  ح���ال���ة  و55  ح����م����زة،  الأم�������ري 

ة بعزل امل�سابني يف البحر املّيت، و3  اخلا�سّ

حالت يف م�ست�سفى امللكة علياء.

ف��ح�����س��اً   9222 اإج����������راء  اإىل  ول����ف����ت 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّياً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

فح�ساً.  968247
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الصحة: 113  إصابة محلية بـ»كورونا«

االنباط-عمان

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  حم��ل��ل��ون  ي���رى   

كانت جتمع دول ذات م�سالح متباينة يف ال�سرق 

الأو�سط، لكن تبدل التحالفات الإقليمية وحد 

���س��ف��وف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واإ���س��رائ��ي��ل ودول 

م��ا جعل  اإي���ران،  امل�سرتك  ع��دوه��ا  اخلليج �سد 

الفل�سطينيني اأكرث عزلة ويبحثون عن حلفاء 

جدد فبعد اتفاق تطبيع العالقات بني ا�سرائيل 

اأع��ل��ن الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د  والإم�����ارات، 

ترامب اجلمعة عن اتفاق مماثل بني البحرين 

واإ����س���رائ���ي���ل. وحت�����دث ع���ن ح�����س��ول اخ����رتاق 

اجتماع  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  وف�����س��ل  ت��اري��خ��ي 

يف  الأربعاء  العربية  ال��دول  جلامعة  افرتا�سي 

دعم دعوة فل�سطينية لإدانة اتفاق التطبيع.

التفا�صيل �ص »9«

 الفلسطينيون المعزولون يبحثون عن حلفاء جدد

 أيلة تطلق نظام إلكتروني للتحكم في خدمات الكهرباء والمياه للقوارب
الرزاز يدعو المواطنين االستعداد ألسوأ السيناريوهات٠٠

 اكد تقدير الحكومة لجهود فرق التقصي الوبائي واالستعداد لزيادتها

 الجامعة األمريكية  تدرب 12٠ شابا 
على مهنتي التجارة والحدادة

اتفاقية بين جامعة األميرة سمية وأورانج األردن 
العتماد الشهادات التدريبية لخريجي أكاديمية البرمجة

 الخارجية توضح حول عودة طبيب وعائلته 
على نفقة همة وطن

 وسائل إعالم تكشف تفاصيل صفقة تبادل 
لألسرى بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية

االنباط-عمان

اك��د رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رزاز ت��ق��دي��ر احل��ك��وم��ة للجهود 

ال��وب��ائ��ي وال��ك��وادر  ت��ب��ذل��ه��ا ف���رق التق�سي  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية وال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا  ال��ك�����س��ف ع��ن الإ���س��اب��ة  اإج����راء ف��ح��و���س��ات  ال�سحية يف 

يف  مهمة  كحلقة  وكفاءة،  ب�سرعة  واملخالطني  امل�سابني  وحتديد  امل�ستجد 

مواجهة خطر الوباء.

ولفت رئي�س الوزراء خالل زيارته اليام�سوم ال�سبت، اإىل وزارة ال�سحة 

�سعد جابر  الدكتور  ال�سحة  وزير  بح�سور  ال��وزارة،  كبار موظفي  ولقائه 

لزيادة عدد فرق  ا�ستعداد احلكومة  اإىل  امللكية،  الطبية  ومدير اخلدمات 

تنفيذ  يف  بدورها  للقيام  احتياجاتها  بجميع  وتزويدها  الوبائي  التق�سي 

وك�سر  �سخونة  الأك��رث  البوؤر  واكت�ساف  املر�س  وح�سر  الوبائي  التق�سي 

العدوى. �سل�سلة 

املخالطني  تتبع  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اهمية  اإىل  ولفت 

خمالطي  تنبيه  على  لقدرته   “ “اأمان  تطبيق  م��ي��زات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

يف  جمانا  احلكومة  توفره  ال��ذي  الفح�س  لإج��راء  وتوجيههم  امل�سابني، 

البيانات  حتليل  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بالوباء. املتعلقة 

فيما  ال�سيناريوهات  والتح�سري ل�سواأ  ال�ستعداد  الرزاز �سرورة  واكد 

امل�سجلة  احل��الت  اع��داد  زي��ادة  ظل  يف  ول�سيما  الوبائية،  باحلالة  يتعلق 

حمليا خالل الفرتة املا�سية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-مادبا

اع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة الم��ري��ك��ي��ة يف م��ادب��ا عن 

اف���ت���ت���اح ت��خ�����س�����س ج���دي���د ي��ح��م��ل ا����س���م “علم 

تعمل  ال�سطناعي”،فيما  وال���ذك���اء  ال��ب��ي��ان��ات 

اجلامعة على ا�ستحداث اول برنامج ما ج�ستري 

يف تخ�س�س ادارة املخاطر.

ري��ي�����س اجل��ام��ع��ة،ال��دك��ت��ور نبيل اي����وب ق��ال 

خالل لقاء مع مندوبي ال�سحف اليومية املحلية 

املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  ي��ب��دا  ان  امل��ت��وق��ع  “من  ان���ه 

الدرا�سي  الف�سل  بداية  مع  الطالب  با�ستقبال 

الول القادم يف اكتوبر 2020”.

ريي�س ق�سم علم البيانات والذكاء ال�سطناعي 

انه  اك��د  ال����داوود،  ،الدكتور حممد  يف اجلامعة 

ووفقا لدرا�سة اجريت حول حاجة �سوق العمل 

خلريجي تخ�س�س علم البيانات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

���س��م��ن اإط�����ار ت��ع��اون��ه��م��ا امل�����س��ت��م��ر لتح�سني 

ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ب��ن��ي ال��ت��ط��ورات ال��ع��امل��ي��ة يف 

املجالت التقنية، وّقعت جامعة الأم��رية �سمية 

يف  تعاون  اتفاقية  الأردن  واأوراجن  للتكنولوجيا 

جمال التدريب، وقعها كل من رئي�س اجلامعة 

والرئي�س  ال��رف��اع��ي  م�سهور  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

التنفيذي لل�سركة تريي ماريني.

�ستعتمد  اجلامعة  ف��اإن  التفاقية  ومبوجب 

ال�����س��ه��ادات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال�����س��ادرة ع��ن اأك��ادمي��ي��ة 

الثانية  للدفعة  بال�سركة  اخل��ا���س��ة  ال��ربجم��ة 

من  انطالقاً  ه��ذه اخلطوة  وتاأتي  يتلوها.  وم��ا 

حر�س ال�سركة كمزّود رقمي رائ��د على تقدمي 

الأف�سل لطلبة الربنامج الأكادميي الذي تنّفذه 

.Simplon.co  بالتعاون مع �سريكها

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

قال م�سدر حكومي ام�س ال�سبت اإن تغطية 

نفقة  على  الردن��ي��ني  امل��واط��ن��ني  ع���ودة  نفقات 

تتم  كليا،  اأو  جزئيا  �سواء  وط��ن،  همة  �سندوق 

�سابقا، يف  عنها  ع��ل��ن 
ُ
اأ قد  �سفافة  معايري  وف��ق 

نطاق عملية عادلة تخ�سع لرقابة م�ستمرة.

كما اأكد امل�سدر اأنه يتم تغطية عودة كل من 

ويلبي  النفقات  تغطية  على  قدرته  عدم  يثبت 

ال�����س��روط وامل��ع��اي��ري ول ت��ت��وف��ر ل��دي��ه امل��الئ��ة 

املالية، وفق ما يقدمه مقدم الطلب من وثائق 

ثبوتية.

ث�������ري ع����رب م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 
ُ
وح������ول م����ا اأ

الجتماعي عن تغطية �سخ�س مقتدر وعائلته 

قادمني من البحرين على ح�ساب �سندوق همة 

وطن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-العقبة

اأع��ل��ن��ت “اأيلة” ع��ن اإط���الق ن��ظ��ام ال��ع��دادات 

الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت��وف��ري خ��دم��ت��ي امل���اء وال��ك��ه��رب��اء 

تهدف  مبادرة  اأيلة، يف  القوارب يف مرا�سي  على 

ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ك��اف��ة امل��ق��اي��ي�����س، 

ملرتادي مر�سى اليخوت يف اأيلة والت�سهيل عليهم 

اإىل  بالإ�سافة  يتلقونها  التي  اخلدمات  كافة  يف 

يعك�س  م��ا  الأ�سا�سية  امل����وارد  ا�ستهالك  تر�سيد 

ر�سالة اأيلة يف تعزيز ال�ستدامة.

وب������������دء ا�������س������ت������خ������دام ن������ظ������ام ال���������ع���������دادات 

 Plus الإل���ك���رتون���ي���ة ال������ذي ط����ّورت����ه ����س���رك���ة 

ل�����س��ال��ح  الإي���ط���ال���ي���ة   International
خدمات املياه والكهرباء  يوّفر  والذي  “اأيلة”، 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 قالت �سحيفة عربية يوم ال�سبت، اإن رئي�س 

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو طلب من 

م�سر، التقدم يف �سفقة تبادل اأ�سرى مع حركة 

حما�س.

وذكرت �سحيفة يديعوت العربية، نقال عن 

تقارير عربية، باأن الوفد الأمني امل�سري، اأبلغ 

حما�س خالل زيارته الأخرية، اأن الزيارة جاءت 

يف اأعقاب توجه نتنياهو للرئي�س امل�سري عبد 

الفتاح ال�سي�سي.

واأو�����س����ح����ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال����ع����ربي����ة، وف��ق��ا 

للتقارير، اأن م�سر تدر�س مقرتح رئي�س حركة 

حما�س بقطاع غزة يحيى ال�سنوار، لالإفراج عن 

الن�ساء واملر�سى، مقابل معلومات عن الأ�سرى 

الإ�سرائيليني لديها.

وك���ان���ت ���س��ح��ي��ف��ة الأخ����ب����ار ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، قد 

ال��ه��دوء يف قطاع  اأ���س��ب��وع م��ن  اأن���ه بعد  ك�سفت، 

غزة، عاد الوفد امل�سري اإىل ا�ستكمال و�ساطته 

جولة  اأج��رى  اإذ  واإ�سرائيل،  حما�س  حركة  بني 

املنف�سلة  والجتماعات  ال��زي��ارات  من  مّكوكية 

م���ع احل���رك���ة ومم��ث��ل��ي امل�����س��ت��وي��ني ال�����س��ي��ا���س��ي 

والأم��ن��ي يف ت��ل اأب��ي��ب ك��لٌّ على ح��دة، لتحريك 

ملّف اجلنود الأ�سرى.

اأب��ل��غ��وا  وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة، اإن امل�����س��ري��ني 

حما�س، قبل اأيام قليلة، اأنهم يف �سدد ا�ستكمال 

املقاومة  لدى  الأ�سرى  اجلنود  حول  املباحثات 

يف غزة.

التفا�صيل �ص »10«

 الصمادي : المال السياسي لعب دورا كبيرا بهيمنة رأس 
المال على السلطة التشريعية

 النمري : البحث عن مرشحين مفيدين بميزان الربح 
والخسارة لتشكيل القوائم

 أبو علبة : تهميش دور النواب أدى لتآكل الثقة بالسلطة 

التشريعية 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  13 / 9 / 2020 

 المومني.. »طابور خامس« يسعى لتعطيل العملية االنتخابية

الصمادي : المال السياسي لعب دورا كبيرا بهيمنة رأس المال على السلطة التشريعية
 االنتخابات النيابية .. ال مباالة شعبية وأثر سلبي لتهميش المجلس

 خالل لقائه منظمات دولية معنية بمكافحة االتجار بالبشر

لهوني : األردن حريص بقيادة الملك على مكافحة االتجار بالبشر  التَّ

 األرصاد: تراجع مؤقت للكتلة الحارة خالل اليومين المقبلين

 الخارجية توضح حول عودة طبيب وعائلته على نفقة همة وطن

 األمن العام يقنع شابا في 
العقبة بالعدول عن االنتحار

مالك حداد ينفي دعوته لوزراء على 
العشاء قبل إيام من إصابته بكورونا

 الملحق العسكري االردني في 
مسقط يكرم السفير النسور

عمان - الأنباط - عمر الكعابنة  

يتقدم 1398 اأردين واأردنية حتى االأن للرت�سح 

لالنتخابات النيابية يف 10 نوفمرب القادم منهم  

103 برملاين وبرملانية مب�ساركة 44 حزبا اردنيا..

ووف���ق خ���رباء ف���اأن ال�����س��ارع االأردين امل��ق��در عدد 

ن��اخ��ب منق�سم  م��الي��ن   ٥ ن��ح��و  ف��ي��ه  املنتخبن 

ب�سوته  االإدالء  يريد  اأق�سام بن من  اإىل ثالثة 

واملقاطع نهائيا واملحتار يف اأمره بالت�سويت من 

عدمه ، ويكمل اخلرباء باأن هذه االنق�سامات مل 

تاأتي من عدم ولها اأ�سباب عدة منها االقت�سادية 

ف������االأردين يف ال��وق��ت ال���راه���ن يبحث ع��ن ق��وت 

عي�سه وم�ساألة االنتخابات لي�ست من اأولوياته ، 

مبينن اأن ال�سارع االأردين لي�س جاهزا للعملية 

اأن هنالك عدم  االنتخابية ومل يخفي اخل��رباء 

 ، ال�سعب  ق��ب��ل  م��ن  الت�سريعية  بال�سلطة  ث��ق��ة 

واأ�سافوا اأن النزعة الع�سائرية هي الغالبة على 

املوؤيدين للعملية االنتخابية .

جهاد املومني املتحدث االإعالمي با�سم الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخابات �سرح لالأنباط باأن الهيئة 

وحتفزهم  ت�سجعهم  بل  املواطنن  ت�ستقطب  ال 

وتقوم بحمالت توعية ت�سمل االإعالم واللقاءات 

االنتخابات  باعتبار  االنتخاب  باأهمية  املبا�سرة 

م�سريا   ، والدميقراطية  التغيري  نحو  الطريق 

ال��ل��ق��اءات لتحفيز  اأق��ام��ت م��ئ��ات   اأن الهيئة  اإىل 

االنتخابية  العملية  يف  امل�ساركة  على  املواطنن 

التي  الوحيدة  اجلهة  لي�ست  الهيئة  ب��اأن  منوها 

يقع على عاتقها هذه امل�سوؤولية بل هي م�سوؤولية 

واالإع���الم  واالأح�����زاب  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزارة 

ومنظمات املجتمع واملر�سحن اأنف�سهم .

النا�س  بقناعات  تتعلق  املعوقات  اأن  واأ���س��اف 

ب��االن��ت��خ��اب��ات م����رتددة و اأح��ي��ان��ا ت��ك��ون راف�سة 

م�سريا اإىل اأن ال�سبب يعود رمبا يعود اإىل انعدام 

الثقة مع ال�سلطة الت�سريعية وج��دوى وجودها 

الهيئة  تواجهها  التي  املعيقات  بخ�سو�س  اأم��ا   ،

“طابور خام�س” ي�سعى لتعطيل  تتعلق بوجود 

املقاطعة  على  والتحري�س  االنتخابية  العملية 

املقاطعة  ع��ل��ى  للح�س  و���س��ائ��ع��ات  ���س��م��وم  وب���ث 

وهذه املعيقات نواجها مبخاطبة النا�س مبا�سرة 

وال���و����س���ول م��ع��ه��م اإىل ق��ن��اع��ات ح����ول ج���دوى 

الهيئة  اأن  على  م��وؤك��دا  و�سرورتها  االنتخابات 

تقوم بعمل مكثف على �سعيد التعريف بالقانون 

الأن الكثريين لديهم �سوء فهم بالقانون 

ب��دوره��ا ق��ال��ت عبلة اب��و علبة االم���ن االول 

“ح�سد”  االردين  الدميقراطي  ال�سعب  للحزب 

ق��ط��اع��ات  اأن  م��ع��روف��اً  ب���ات  “االأنباط” اأن����ه  ل������ 

اجتماعية وا���س��ع��ة ُت��ب��دي ح��ال��ة م��ن ال��الم��ب��االة 

جتاه االنتخابات النيابية القادمة، واذا ما قراأنا 

وب�����س��ورة مو�سوعية وه��ادئ��ة،  ال��ظ��اه��رة ج��ي��داً 

ت�سعر  ال��ن��ا���س  ب���اأن  بب�ساطة،  اال�ستنتاج  ميكننا 

املعي�سية  االو���س��اع  ت��ردي  ب�سبب  �سديد  با�ستياء 

الوقت  اليومية، يف  وانعكا�س ذلك على حياتهم 

ال��ذي مل تنجح فيه ال�سلطة الت�سريعية يف كبح 

التغّول احلكومي اخلا�س حتديداً يف تعدد انواع 

املواطنن.  اأرهقت  ب�سورة  وارتفاعها  ال�سرائب 

وخ���ري م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك اإق�����رار امل���وازن���ة العامة 

املت�سمنة ك��ث��ري م��ن االخ���ط���ار ع��ل��ى االق��ت�����س��اد 

ال���دويل،  النقد  �سندوق  وا���س��رتاط��ات  االردين، 

وق�سايا عديدة تتعلق بهذا املو�سوع.

جمل�س  دور  تهمي�س  ب�سبب  اأن���ه  واأ���س��اف��ت  

ال��ن��واب يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة، وغ��ي��اب ت��اأث��ريه على 

ال�سيا�سات  يخ�س  فيما  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���رارات 

الوطنية العامة فقد ادى كل ذلك اإىل تاآكل ثقة 

النا�س باإمكانية انحياز جمل�س النواب مل�ساحلهم 

االح�����زاب  اأن ج��م��ي��ع  م�����س��رية اىل  وق�����س��اي��اه��م 

والقوى ال�سيا�سية يقع دور هام يف حث قطاعات 

بالذهاب  الت�سويت  لهم  وك��ل من يحق  ال�سباب 

االنتخابات  يف  وامل�ساركة  االق���رتاع  �سندوق  اإىل 

وعدم اال�ست�سالم حلالة االحباط التي اجتمعت 

اأ�سبابها ال�سيا�سية واالقت�سادية والوبائية اي�ساً، 

الفتة اأن هناك م�ساألة اخرى ال بد من طرحها 

حول ا�ستخدام املال ال�سيا�سي الإف�ساد الناخبن، 

هذه الظاهرة لها اأثر �سلبي بالغ على عامة النا�س 

وعلى املناخات ال�سيا�سية وكاأّن ل�سان احلال يقول 

“ نحن ن�ستطيع بقوة املال اأن ن�سل اإىل الربملان 
ان  ال�سروري  ،،ل��ذل��ك من  مل�ساركتكم  داع��ي  وال 

تطبق الهيئات الر�سمية املعنية القوانن املعتمدة 

مل��ح��ارب��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي اأف�����س��دت حياتنا 

ال�سيا�سية.

ال��ن��ا���س��ط ال�����س��ي��ا���س��ي ع����زام ال�����س��م��ادي �سرح 

كان  املا�سية  ال�سنوات  خالل  باأنه  ل�”الأنباط” 

هنالك عمل ممنهج الإفراغ ال�سلطات عمليا من 

م�سمونها وبالتايل اإفراغ ال�سلطة الت�سريعية من 

، م�سريا  والت�سريع  الرقابة  دوره��ا احلقيقي يف 

اإىل اأن املواطنن اأ�سبحوا مدركن باأن ال�سلطة 

الت�سريعية اأ�سبحت هي ظل ال�سلطة التنفيذية 

واال تلعب دورها الرقابي لذلك اأغلب املواطنن 

اأ�سبحوا غري مقتنعن بالربملان . 

واأ���س��اف اأن امل��ال ال�سيا�سي لعب دور كبري يف 

هيمنة روؤو���س االأم��وال على ال�سلطة الت�سريعية 

م�سريا اإىل اأن النواب عمليا هم “جمموعة من 

املقاولن” وال ي�ستطيع املواطن العادي الرت�سح 

اأن  م��وؤك��دا  العالية  تكلفتها  ب�سبب  لالنتخابات 

ال�سائد  ال���دور  لها  م��ن  ه��ي  الع�سائرية  النزعة 

يف  باأ�سواتهم  ل���الإدالء  امل��واط��ن��ن  ا�ستقطاب  يف 

ال��روؤى والربامج  االنتخابات ولي�س من لديهم 

االنتخابية من اأجل الت�سريع للحفاظ على هيبة 

ال�سلطة الت�سريعية والدولة .

من جانبه0 قال جميل النمري االأمن العام 

االأردين  االجتماعي  الدميقراطي  للحزب  ق��ال 

ل�� “الأنباط” باأن املناف�سة كانت دوما ذات طابع 

�سخ�سي وكان االأمر يف املا�سي ب�سيطا اذ اأنك تقرر 

اإىل  ، م�سريا  او اال�ستنكاف  النزول  على عاتقك 

اإنه يف الوقت احلا�سر فيجب ان جتهد لت�سكيل 

ف��اإن  ال��رت���س��ح دون��ه��ا وه��ك��ذا  قائمة ال ت�ستطيع 

نظاما م�سمما للمناف�سة ال�سيا�سية الرباجمية 

يجب تطبيقه على انتخابات �سخ�سية فردية.

هناك  اأ�سبح  املا�سية  التجربة  بعد  واأو���س��ح 

وعي اأقوى  بطبيعة القانون  وح�ساباته فتفاقمت 

اأح��د  ال  ال��ق��وائ��م00  ت�سكيل  يف  ال�سعوبة  فقط 

يبحث عن �سركاء يف التوجه الفكري وال�سيا�سي 

بل عن مر�سحن مفيدين مبيزان  والرباجمي 

مر�سح  كل  اأن  موؤكدا  واخل�سارة  والربح  االرق��ام 

القائمة  ح�سول  ل�سمان  اأق��وي��اء  �سركاء  ي��ري��د 

ملناف�سته  اأق��وي��اء  لي�س  لكن  كافية  ا���س��وات  على 

ع��ل��ى م��ق��ع��د ال��ق��ائ��م��ة واإن ك���ل ���س��ري��ك حمتمل 

ي��ح��م��ل امل��وا���س��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة ق���د ي��ك��ون االأم����ر 

معكو�سا ، موؤكدا اإنه يجد نف�سه منخرطا يف هم 

يكون  ان  دون  الوطنية  كم�سوؤوليته  االنتخابات 

مر�سحا، ول�سان حاله يقول فلنعمل على االرتقاء 

ب��االن��ت��خ��اب��ات ب����اأي درج����ة م��ا دم��ن��ا مل ننجح يف 

االرتقاء بالقانون.

  داع���ي���ا امل��ر���س��ح��ن واالح������زاب ع��ل��ى جتويد 

جبهة  تفعله  م��ا  مب��ح��اك��اة  االنتخابية  العملية 

العمل اال�سالمي بخو�س االنتخابات كتيار على 

العنوان  نف�س  حتمل  بقوائم  ال��وط��ن   م�ستوى 

تبنتها  الوجهة  ه��ذه  اأن  على  موؤكدا  والربنامج 

ال��ب��ارزة وكنت ارى فيها  النيابية  ال��رم��وز  بع�س 

بهذه  ال����راأي  ع��ن  النظر  بغ�س  ايجابية  عملية 

يكون  ان  اج��ل  بانه عمل من  ال�سخ�سيات الفتا 

انتخابي وطني دميقراطي بربنامج  هناك تيار 

ا�سالحي م��دين  ي�سم اح��زاب��ا وم�ستقلن لكن 

ترى  اذ  تنجح  ال�ساعة ال  االأم���ور حتى  ان  يبدو 

بع�س املر�سحن حتى االأع�ساء يف نف�س احلزب 

يذهب كل منهم اىل خيار �سخ�سي خا�س به وفق 

تقديره مل�ساحله  يف اي قائمة اأو مع اأي مر�سح 

دون اي اعتبار اأخر .

من جهته �سرح اأ�سامة نايف العجارمة املر�سح 

عن الدائرة اخلام�سة اأن حجم اخلذالن العمالق 

و غري امل�سبوق ال��ذي يلف وج��ه االردن��ي��ن عند 

البدء باحلديث معهم عن اال�ستحقاق الد�ستوري 

املقبل املتمثل يف انتخابات املجل�س التا�سع ع�سر 

املرت�سحن  ان���دف���اع   على  اأي�����س��اً  األ��ق��ى بظالله 

ب���ات ه���ذا ال��ط��رح  اأن  ب��ع��د  اجت���اه ط���رح انف�سهم 

االنتخابية  القواعد  عموم  عند  �سخرية  حمط 

ح�سب و�سفه ، والتي ترزح حتت وطاأة الياأ�س من 

اإحقاق حلمهم يف اإنتاج جمل�س نوابهم االأمنوذج 

او مبعنى ا�سح املجل�س احللم .

ه��و  ال����ف����ع����ل����ي  االإن�������������س������الخ  اأن  واأ���������س��������اف 

االنتخابي  البيان  القادرللمر�سحن عن مفهوم 

التقليدي و عدم تكراره يف اي �سيغة �سبيهة ملن 

ال�سكل و  ب��ي��ان��ات وا���س��ح��ة  ال��ت��وج��ه نحو  �سبق و 

على  وتوؤكد  الناخبن  عقول  تخاطب  امل�سمون 

فطرية وج���ود ال��ربمل��ان��ات ع��رب ال��ت��اري��خ املتمثل 

ترك  و  ال��رق��اب��ه  و  الت�سريع  مفهومي  يف  فقط 

ال�ساأن اخلدماتي الأ�سحاب االخت�سا�س و �سرورة 

االنتخابية  قواعدهم  مع  الطرح  ه��ذا  مكا�سفة 

حتى يتمنوا من حياكة اوىل خيوط الثقة يف ثوب 

االأزمة املهرتئ املتهالك ، موؤكدا على انك يجب  

ان تكون موؤثرا و �سادقاً و خمل�ساً لفكرتك حتى 

ت�ستجيب العقول و حتى ن�سل بهذا االإ�ستحقاق 

اىل بر جناحه املن�سود اإقرتاعاً و خمرجات .

اإي����الف الر�ساونة  ب��دوره��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة 

املر�سحة عن مقعد الكوتا الن�سائية يف حمافظة 

مادبا لالأنباط اأنه من واجب املر�سح اوال ان يدفع 

الت�سويت  بعدم  القناعة  جمود  لك�سر  الناخبن 

اوال .. و من ثم االنتقال الهمية الت�سويت له ، 

م�سرية اإىل اأن ك�سر اجلمود من خالل  تو�سيح 

تيارات  من  تقاد  االنتخاب  عملية  ت��رك  عواقب 

غري ذات اهتمام بهموم الناخب  و التي ت�سل اىل 

نف�س مقاعد املجل�س و تعمل على ا�سدار قوانن 

معاك�سة لطموحات املجتمع االردين .

اأن اهمية الت�سويت تتم من خالل  واأ�سافت 

الرتكيز على اهمية الت�سويت لل�سباب و خروجهم 

يف  توثر  ب�سمات  و�سع  ملحاولة  ال�سناديق  اىل 

ياتي  احلقيقي  التغيري  اأن  موؤكدة   . م�ستقبلهم 

من قلب العملية االنتخابية و لي�س على اطرافها 

. ولل�سباب و ال�سابات احلق ب�سناعة م�ستقبلهم و 

و�سولهم ملراكز �سنع القرار و الت�سريع . و احلد 

الفا�سل �سيكون الربنامج االنتخابي و النموذج 

املو�سوع ملتبابعة ما مت حتقيقه .

االأم��ن  ن��ائ��ب  ق��ال ن�سال م�سية  م��ن جهته 

على  يعمل  احل���زب  اأن  ال�سيوعي  للحزب  ال��ع��ام 

حتفيز جهود كوادره االأ�سا�سية من اأجل امل�ساركة 

يف االنتخابات ون�سر فكرة امل�ساركة يف االنتخابات 

االنتخابي  الربنامج  تطبيق  اإط��ار  يف  واأهميتها 

للحزب وحلفاءه يف القوائم االإنتخابية املختلفة 

ال�سيوعي  يعمل على  اأن احل���زب  م��وؤك��دا على   ،

ن�سر الوعي من خالل مقاالت تن�سرعلى �سحيفة 

احلزب التي ت�سدر كل اإ�سبوعن وئلك رغم كل 

التحفظات على قانون االنتخابات اإال اأننا نعتقد 

اأن امل�ساركة االنتخابية هي ال�سبيل االأف�سل من 

اأجل عملية التغيري يف �ستى املجاالت و ال�سغط 

يف عملية التعزيز من الرقابة الربملانية على اأداء 

احلكومة. 

اأن  مي��ك��ن  ال  ال�سيا�سي  احل����زب  اأن  واأ����س���اف 

يكون اأمامه جمال �سوى امل�ساركة يف االنتخابات 

امل�سطنعة  املعيقات  ع��ن  النظر  بغ�س  النيابية 

على  امل��واط��ن��ن  اإق��ب��ال  اأن  ،معتقدا  الواقعية  اأو 

اأن  وق���ادر  كثيفا  �سيكون  الربملانية  االنتخابات 

ي��ع��ربون ع��ن توجهات  ال��ذي��ن  املر�سحن  تو�سل 

 ، النا�س وم�ساكلهم وطرحها حتت قبة الربملان 

وال يجوز الأي حزب �سيا�سي اأن يتخلى عنه من 

لالنتخابات  املقاطعة  كانت  اإذا  اإال  نف�سه  تلقاء 

حتقق نتائج اأف�سل من امل�ساركة

ال�سيا�سي وائ��ل  ال��ن��ا���س��ط  م��ن ج��ان��ب��ه ���س��رح 

ت�سمى  اأن هناك حالة مر�سية  املن�سي لالأنباط 

االإعياء الدميقراطي” التي ترتاجع  “متالزمة 
ب�����س��ب��ب��ه��ا ن�����س��ب ال��ن��اخ��ب��ن، م���ع ت���راج���ع ال��ث��ق��ة 

اأن  اإىل  ، م�سريا  بنتائج االنتخابات وخمرجاتها 

الدميقراطيات الغربية قد اأخطاأت حن دجمت 

الدميقراطية مع االنتخابات، واأن ذلك النظام ال 

حاجة له اليوم يف ع�سر االت�ساالت وتكنولوجيا 

املعلومات الذي يتيح م�ساركة �سيا�سية اأكرث عمقا 

وتاأثريا.

واأك��د على اإن��ه ال يدعو اإىل مقاطعة العملية 

و�سائل  وتعظيم  تغيري  اإىل  واإمن���ا  االنتخابية، 

ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  امل�����س��ارك��ة ال�سعبية يف  واأ���س��ال��ي��ب 

امل�ستقبل،  ن��وع��ي��ة احل���ي���اة، و���س��ن��اع��ة  وحت�����س��ن 

و����س���م���ان ق�����وة ال��������دول، وحت���ق���ي���ق م�����س��احل��ه��ا، 

وطموحات �سعوبها.

النباط-عمان

التَّلهوين  ام  ب�سَّ الدكتور  العدل  وزي��ر  التقى   

رئي�س اللجنة الوطنية ملنع االجتار بالب�سر ام�س 

وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ممثلي  ال�سبت 

املحلية املعنية مبكافحة االجتار بالب�سر.

وا���س��ت��ع��ر���س ال��ل��ق��اء اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة خ��الل 

االأع�������وام امل��ا���س��ي��ة يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة االجت����ار 

لقانون  معدل  م�سروع  اإق���رار  واأب��رزه��ا  بالب�سر، 

الوطنية  واال�سرتاتيجية  بالب�سر،  االجت��ار  منع 

ملنع االجتار بالب�سر لالأعوام 2019- 2022.

االأردن  حر�س  اللقاء  خ��الل  التلهوين  واك��د 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين على مواكبة 

ال���ت���ط���ورات ال���دول���ي���ة يف جم����ال ���س��م��ان ح��م��اي��ة 

وم��ك��اف��ح��ة جرمية  ع���ام  ب�سكل  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 

ه��ذه  اإنَّ  وق����ال  خ��ا���س.  ب�سكل  ب��ال��ب�����س��ر  االجت����ار 

دول��ي��ة ووط��ن��ي��ة الأنها  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  اجل��رمي��ة 

ال��دول  اهتمام  على  وت�ستحوذ  االإن�سانية،  مت�س 

واملنظمات ملا لها من انعكا�سات وتداعيات خطرية، 

اإر�ساء  اأنَّ االردن مل يدخر جهًدا عن  م�سريا اإىل 

االإطار القانوين واملوؤ�س�سي الوطني ودعم جميع 

ملكافحة  والدولية  واالإقليمية  الوطنية  اجلهود 

االجتار بالب�سر.

على  توؤ�سر  النافذة  الت�سريعات  اأنَّ  اإىل  ولفت 

جتاه  ال��دول��ي��ة  امل��واث��ي��ق  بتطبيق  اململكة  ال��ت��زام 

وزارة  وحر�س  ورعايته،  االإن�سان  حقوق  حماية 

التي ت�سمن  العدل على بذل مزيد من اجلهود 

توفري ا�ستجابة وطنية ملكافحة االجتار بالب�سر.

واأثنى التلهوين على جهود املنظمات ال�سريكة 

الداعمة حلقوق االإن�سان، م�سريا اإىل العديد من 

امل�ساريع امل�سرتكة واملتعلقة ببناء القدرات ون�سر 

الوعي يف هذا املجال ما يوؤثر اإيجابيا على تعديل 

منظومة حقوق االإن�سان يف اململكة.

يف  االأردن  بجهود  الدولية  املنظمات  واأ���س��ادت 

هذا املجال والتن�سيق والتعاون امل�ستمر يف جمال 

مكافحة جرمية االجتار بالب�سر.

النباط-عمان

اآل  اإدارة االأر�����س����اد اجل��وي��ة رائ����د  ق���ال م��دي��ر 

خطاب، اإن اآخر التحليالت للنماذج العددية ت�سري 

اىل تراجع موؤقت للكتلة احلارة عن اململكة خالل 

امل��ق��ب��ل��ن، لتنخف�س درج�����ات احل����رارة  ال��ي��وم��ن 

قليال. واأ�ساف انه من املتوقع ان تنخف�س درجات 

العا�سمة  يف  الثالثينات  منت�سف  اىل  احل����رارة 

يوم  م��ن  اعتبارا  االرت��ف��اع  �ستعاود  انها  اال  ع��م��ان، 

الثالثاء املقبل، لترتاوح درجات حرارة بن 37 اىل 

للعا�سمة عمان، وذلك  بالن�سبة  38 درج��ة مئوية 

للنماذج  التوقعات  وت�سري  اال���س��ب��وع.  نهاية  حتى 

الف�سلية باحتمالية ت�سل اىل 60 باملئة، اأن ي�سهد 

ايلول احل��ايل درج��ات ح��رارة اأعلى من معدالتها 

االعتيادية. وبح�سب تقرير دائرة االر�ساد اجلوية 

يطراأ اليوم وغدا انخفا�س طفيف اآخر على درجات 

احل��رارة، وتكون االأج��واء حارة ن�سبياً يف املرتفعات 

اجلبلية وال�سهول، وحارة يف االأغوار والبحر امليت 

ارتفاعات  على  الغيوم  بع�س  ظهور  مع  والعقبة، 

معتدلة  غربية  �سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  خمتلفة، 

ال�سرعة تن�سط اأحيانا. وت��رتاوح درج��ات احل��رارة 

العظمى وال�سغرى يف عمان اليوم ما بن 36 - 23 

درجة مئوية، ويف املرتفعات ال�سمالية 31 - 21، ويف 

مرتفعات ال�سراة 32 - 18 ، ويف مناطق البادية 39 

االغ��وار  - 23، ويف   3٥ ال�سهول  - 24، ويف مناطق 

ال�سمالية 38 - 26، ويف االأغوار اجلنوبية 40 - 28، 

ويف البحر امليت 39 - 27، ويف خليج العقبة 40 - 27 

درجة مئوية.

النباط-عمان

تغطية  اإن  ال�سبت  ام�س  حكومي  م�سدر  ق��ال 

ن��ف��ق��ات ع�����ودة امل���واط���ن���ن االردن����ي����ن ع��ل��ى نفقة 

�سندوق همة وطن، �سواء جزئيا اأو كليا، تتم وفق 

نطاق  يف  �سابقا،  عنها  اأُع��ل��ن  ق��د  �سفافة  معايري 

عملية عادلة تخ�سع لرقابة م�ستمرة.

كما اأك��د امل�سدر اأن��ه يتم تغطية ع��ودة كل من 

ويلبي  ال��ن��ف��ق��ات  ع��ل��ى تغطية  ق��درت��ه  ع���دم  يثبت 

ال�سروط واملعايري وال تتوفر لديه املالئة املالية، 

وفق ما يقدمه مقدم الطلب من وثائق ثبوتية.

وحول ما اأُثري عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

من  قادمن  وعائلته  مقتدر  �سخ�س  تغطية  عن 

اأك��دت  البحرين على ح�ساب �سندوق همة وط��ن، 

ال�سفارة االأردنية يف املنامة اأن ما يتم تداوله حول 

التي  وعائلته  اأردين  طبيب  ع��ودة  نفقات  تغطية 

لق�ساء  البحرين  اأف���راد من مملكة   6 تتكون من 

وطن  همة  ���س��ن��دوق  نفقة  على  االأردن  يف  اإج����ازة 

يفتقر اإىل الدقة، ذاك انه اأنتهت خدمات الطبيب 

بتاريخ 20/4/2020 ومل يتمكن من العودة للمملكة 

مذ ذاك الوقت، منفقا جميع مدخراته خالل هذه 

الفرتة على اعالة عائلته دون توفر م�سدر دخل 

م��ن احل�سول على وظيفة  يتمكن  اخ��ر حيث مل 

املنامة  االأردن��ي��ة يف  لل�سفارة  بديلة، وتقدم بطلب 

واأرف��ق كافة الوثائق املطلوبة التي تدل على عدم 

واحلجر  ال�سفر  تكاليف  حتمل  امل��ال��ي��ة  م��ق��درت��ه 

املعنية  اجل��ه��ات  اإىل  طلبه  ن��ق��ل  ومت  امل��وؤ���س�����س��ي. 

ال�سروط  ب��دوره��ا على الطلب وف��ق  التي واف��ق��ت 

ت��ق��دم من  مل��ا  واإ���س��ت��ن��اداً  ب��ه��ا،  املعمول  والتعليمات 

اأوراق.

اأنها  املنامة  االأردن��ي��ة يف  ال�سفارة  اأو�سحت  كما 

ت��ل��ق��ت ط��ل��ب��ا م��ن اح���د امل��واط��ن��ن )ال�����ذي اأث���ريت 

ق�سيته على مواقع التوا�سل االجتماعي( لتغطية 

نفقات العودة له ولعائلته على نفقة �سندوق همة 

وطن ومل يقدم الوثائق املطلوبة الكافية . وعند 

ان  تبن  بها،  يعمل  التي  اجلامعة  م��ع  التوا�سل 

31 / 7 ومت  بتاريخ  انهاء خدماته  امل��ذك��ور قد مت 

منحه مكافئة نهاية خدمة تبلغ ما يعادل 20 الف 

و ٥00 دينار اأردين كما مت منحه بدل تذاكر �سفر 

له ولعائلته، وعليه فقد مت رف�س الطلب من قبل 

اجلهات املعنية لعدم تلبيته ال�سروط املطلوبة.

واأ�سار امل�سدر احلكومي اإىل اأن اجلهات املعنية 

م��ن عدمه  ال��ط��ل��ب��ات  ب��ق��ب��ول  بتها  خ���الل  ت�ستند 

ثبوتية،  وث��ائ��ق  م��ن  الطلب  يرفقه مقدم  م��ا  اإىل 

يتحمل مقدمها م�سوؤولية قانونية حيال �سحتها 

ودقتها ان�سجاما مع التعهد الذي اأقره عند تقدمي 

الطلب. كما اكد امل�سدر انه ال يتم تغطية نفقات 

العودة اإال للمواطنن االأردنين واأفراد عائالتهم 

�سابقا،  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  املعايري  وف��ق 

واأنه ال يتم تغطية نفقات ال�سفر واحلجر املوؤ�س�سي 

ذات  عليها  تن�سحب  مل  م��ا  االأجنبية  للجن�سيات 

املعايري الرتباطات اأردنية مبا�سرة.

النباط-عمان

�ساب  اقناع  العام  االأم��ن  رج��ال  ا�ستطاع   

بالعدول عن االنتحار يف مدينة العقبة.

مديرية  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

ال�سبت  ام�����س  ورد  ب��الغ��ا  اإن  ال��ع��ام  االأم����ن 

ب�����س��اأن ���س��اب ع�����س��ري��ن��ي ه���دد ب��االن��ت��ح��ار يف 

م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة، وج���رى اق��ن��اع��ه ب��ال��ع��دول 

االأم��ن��ي  امل��رك��ز  اإىل  وا�سطحابة  ذل��ك،  ع��ن 

املخت�س.

النباط-عمان

دعوته  حداد  مالك  االأ�سبق  الوزير  نفى 

اأيام  ثالثة  قبل  الع�ساء  على  وزراء  لثالثة 

ك���ورون���ا يف منزله  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه  م��ن 

ب����االأغ����وار، خ���الف���اً مل���ا ذك����ره اأح����د امل���واق���ع 

اأم�س. االإلكرتونية 

ون�����س��ر ح�����داد ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه يف م��وق��ع 

تو�سيحاً  في�سبوك  االجتماعي  التوا�سل 

ي��ت�����س��م��ن ن�����س��خ��ة م���ن اخل���رب امل��ن�����س��ور ق��ال 

فيه: “للتو�سيح.. هذا اخلرب ال عالقة يل 

يتداول  حيث  نهائياً  بعيد  اأو  قريب  من  به 

ا�سمي �سمن املوجودين”.

فاإنه  ح��داد  من  مقربة  م�سادر  وبح�سب 

بفاجعة  م�سغواًل  املا�سية  االأي��ام  خالل  كان 

حداد  ق�سي  الدكتور  ال�ساب  عمه  ابن  وفاة 

م��ا ينفي  م��ف��اج��ئ، وه��و  ب�سكل  ت��ويف  ال���ذي 

اإقامته الأي دعوى لوزراء اأو غريهم.

النباط-عمان

كرم امللحق الع�سكري االأردين يف م�سقط 

العميد الركن طالل فواز العدوان ال�سفري 

اململكة  �سفري  الن�سور  زهري  �سعادة  االأردين 

االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف ���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 

اإىل  وع��ودت��ه  خدمته  انتهاء  بعد  ال�سقيقة 

م��رك��ز ال�����وزارة وذل����ك ت��ق��دي��را خل��دم��ت��ه و 

ج��ه��وده يف خ��دم��ة اأب��ن��اء اجل��ال��ي��ة االأردن��ي��ة 

اأردننا  عن  امل�سرقة  ال�سورة  ونقل  عمان  يف 

البيت  اآل  ع��م��ي��د  ب��ر���س��ال��ة  وال��ع��م��ل  ال��غ��ايل 

امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن بكل اأمانة 

للمملكة  ممثل  خ��ري  ك��ان  حيث  واإخ��ال���س 

الها�سمية.  االأردنية 

ك��م��ا وق����ام امل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري ال���ع���دوان 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة  ال���ق���وات  ب��ت��ق��دمي درع 

ل�سعادة ال�سفري. اجلي�س العربي تكرمياً 

وح�����س��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ع���دد م��ن اب��ن��اء 

اجل��ال��ي��ة االأردن���ي���ة م��ن ت��رب��وي��ن واأ���س��ات��ذة 

جامعات ورجال اأعمال واأ�سدقاء وزمالء .

مب�سرا  غ��امن��ا  ���س��امل��ا  االأردن  اهلل  ح��ف��ظ 

ب��اخل��ري يف ظ��ل ح�����س��رة ���س��اح��ب اجل��الل��ة 

الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن 

املعظم.

    النمري : البحث عن مرشحين مفيدين بميزان الربح والخسارة لتشكيل القوائم

    أبو علبة : تهميش دور النواب أدى لتآكل الثقة بالسلطة التشريعية 

    مضية : ال مجال أمام الحزب السياسي اال المشاركة في االنتخابات

    المنسي: نحتاج تغيير وتعظيم وسائل وأساليب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

    مرشحون :  إقناع المقترعين بأن مهمة النائب تشريعية وليست خدمية 
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اإع��ان احلكومة عن اإع��ادة خدمة العلم وفق برنامج م�سرتك ع�سكري وتدريب مهني ملدة عام القى 

اإ�ستح�ساناً وترحيباً على خمتلف االأ�سعدة، اإذ اأن املو�سوع كان مطلباً �سعبياً منذ مدة حيث البطالة بني 

�سفوف ال�سباب والفراغ املف�سدة والفقر والبطالة ي�ست�سريان، ولذلك فعودة خدمة العلم باتت �سرورة 

بقالب جديد ولفرتة معقوله؛ وباإ�ستخدام برنامج تدريبي ع�سكري واآخر للمهارات املطلوبة ل�سوق العمل 

منتهية بالت�سغيل:

اإىل  نتطّلع  وعندما  و�ساباتنا،  �سبابنا  من  العمل  عن  والعاطلة  املتزايدة  ل��اأع��داد  نتطّلع  عندما   .1

ُمع�سلتي الفقر والبطالة واللتني باتتا ُتوؤرقان �ِسلمنا املجتمعي، وعندما نتطّلع للكثري من ال�سلوكيات 

ال�سلبية لديهم �سواء بالت�سّكع بال�سوارع والكافيهات اأو مظاهر لبا�سهم اأو حتى منطية حديثهم وماأكلهم، 

ندرك حاجتنا خلدمة العلم.

�سوب  واأخاقياتهم  �سلوكياتهم  تغرّي  وحتى  قيمهم  ملنظومة  بع�سهم  لفقدان  نتطّلع  وعندما   .2

ال�سلبية، وعندما نتطّلع اإىل اأن ت�سرفات بع�ض �سباب اليوم ال�سبيانية باتت تن�سلخ عن موروثنا احل�ساري 

والقيمي والديني وحتى عاداتنا وتقاليدنا، وعندما بداأنا نلم�ض اأن البع�ض منهم بحاجة لرفع م�ستوى 

الرجولة لديه، وعندما نلحظ تغرّيات بنيوية يف مظاهر ال�سباب العامة يف حديثهم و�سلوكهم ولبا�سهم 

واإك�س�سواراتهم، وعندما نلحظ اأن �سبابنا بات ُيقّلد العامل االآخر يف كل �سيء حتى ق�سور العوملة لدرجة اأن 

البع�ض منهم فقد هويته، ندرك حاجتنا خلدمة العلم.

3. وعندما بداأنا نلحظ اأن اأدوات االإت�سال االإلكرتوين واالإجتماعي من خليوي وف�سائيات واإنرتنت 

باتت اأ�سرع من اإرادتنا يف حت�سني ومتكني اأبناءنا وبناتنا، وعندما نلحظ ترّب�ض القوى الظامية وع�سابات 

التطّرف واالإرهاب ل�سباب اليوم واإ�ستغالهم لظروفهم املعي�سية ولظروف البطالة والفقر، وعندما بداأنا 

نلحظ اإهتمام �سبابنا قد اإنحرف �سوب مهرجانات االألوان والبيجامات وقلق وغريها، وعندما بداأنا نلحظ 

تغريات بنيوية اأخرى اأكرث فياعًة مت�ّض �سباب اليوم، نكاد جنزم باأن العاج ال�سايف لكل ذلك من �سلبيات 

وق�سور وفقدان ملنظومة القيم واملبادئ هو اإعادة تفعيل خدمة الَعلَم لت�ساهم يف تربية جيل اليوم ليكون 

اأكرث اإمياناً بربه ووطنه وعروبته وقيادته، وليكون اأكرث رجولة واإنتماًء وعطاًء واإنتاجيًة.

4. ت�سّرفت �سخ�سياً بخدمة الَعلَم ملدة �سنتني قبل اأكرث من �سبعة وثاثني عاماً -كِمثِل مئات االآالف 

–وي�ساطرين يف ذلك َمْن َخَدم الَعلَم-  من اأبناء هذا الوطن االأ�سم من اجليل املتو�ّسط-، ومل�سنا جميعاً 

باأنها �ساهمت يف جتذير ال�سلوكات االإنتمائية للوطن، و�ساهمت بتنظيم وقتنا وُقدرتنا الفكرية والعقلية، 

و�ساهمت ببناء �سخ�سياتنا، و�ساهمت بامل�ساواة والعدالة بني اأبناء الوطن، و�ساهمت و�ساهمت بالكثري.

اأُدرك االأبعاد االإجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية واالإقت�سادية والرتبوية الإعادة  5. والأنني �سخ�سياً 

تفعيل خدمة الَعلَم الأنها باتت �سرورة وطنية ُملّحة لتخ�سني نعومة الكثري من �سبابنا وتوجيههم �سوب 

ُم�ستقبل ُمنتج وُم�سيء. فالطرح اجلديد خلدمة العلم يراعي �ُسّح اإمكانياتنا املالية وموازنة احلكومة 

التي ُتعاين االأمّرين.

6. طبيعة خدمة الَعلَم �ستنق�سم ل�سقني: اأّولها تدريب ع�سكري لفرتة حمدودة لثاث اأ�سهر وباقي املّدة 

لت�سع �سهور فرتة تدريبية يف جماالت تنموية ومهنية وفق تخ�س�ض ال�ساب ويف جمال عمله ويف م�ساريع 

اإنتاجية حقيقية مدرو�سة يف القطاعات املختلفة وُمدّرة للدخل لغايات اأن يكت�سب ال�سباب املهارات الازمة 

ل�سوق العمل وحتقيق االإنتاجية الازمة لتمويل الرواتب وامل�ستلزمات االأخرى وحتى الربح املادي من 

امل�ساريع املطروحة وفق معادلة “بزن�ض ومال”، وبحيث ينق�سم ال�سباب املنخرطني بخدمة الَعلَم لق�سمني: 

الق�سم االأول يغادر بعد اإنق�ساء مّدة تدريبه اأو خدمة الَعلَم، والق�سم الثاين يتم جتنيده على النق�ض العام 

للقوات امل�سلحة، وهوؤالء ُي�ستفاد منهم لغايات ع�سكرية وتنموية اأي�ساً.

ب�سراحة: هذا الطرح ُي�ساهم يف حل ُم�سكلة البطالة بني �سفوف ال�سباب العاطل عن العمل وُيوؤّهلهم 

ل�سوق العمل وُي�ساهم يف ت�سذيب ال�سلوكيات ال�سلبية لديهم ومينع من جعلهم لقمة �سائغة يف فم قوى 

الظام وال�سال، وبالتايل فاإن الطرح لي�ض تقليدياً ع�سكرياً فح�سب بل ع�سرياً تنموياً ومهنياً وع�سكرياً 

ويتواءم مع الروؤى امللكية ال�سامية لاإ�ستثمار بال�سباب.

د. محمد طالب عبيدات

خدمة الَعَلم واألفكار 
العصرية في زمن كورونا

االنباط-عمان

وزارة  خ��������ال  م������ن  احل�����ك�����وم�����ة  ط�����رح�����ت 

 “ املا�سي  االأ�سبوع  وال��ري��ادة  الرقمي  االإقت�ساد 

االإ�سرتاتيجية االأردنية للتحّول الرقمي 2020” 

ل��اإ���س��ت�����س��ارة ال��ع��ام��ة م���ع ال�����س��رك��اء واأ���س��ح��اب 

اآراء  على  االإط����اع  ب��ه��دف  وامل��ه��ت��م��ني،   العاقة 

امل���ح���اور وامل��وا���س��ي��ع يف  اجل��ه��ات املختلفة ح���ول 

االإ�سرتاتيجية التي تت�سف بالر�ساقة وروؤية تدور 

البيانات،  جوهره  متكامل،  رقمي  “حتّول  حول 

يلبي اإحتياجات كافة امل�ستفيدين، لت�سهيل احلياة 

واإتاحة املعرفة، وتعزيز االإنفتاح«.

واأك�����دت وزارة االإق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف ال���ي���وم ب�����اأّن االأه������داف ال��ع��ام��ة 

االأداء  ك���ف���اءة  رف����ع  ت��ت�����س��ّم��ن  ل��اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجل�����ودة  ذات  ال���ب���ي���ان���ات  ت�����س��خ��ري  احل����ك����وم����ي، 

واملوثوقية وحتفيز االإبتكار ، وفتح املجال للقطاع 

االأردين  امل��ج��ت��م��ع  ل���اإب���ت���ك���ار، مت��ك��ني  اخل���ا����ض 

رقميا لتحقيق التبني ال�سامل للتحول الرقمي، 

باالإ�سافة اىل تعزيز امل�ساركة املجتمعية الرقمية 

ورفع م�ستوى امل�ساءلة وال�سفافية.

وقالت ال��وزارة ب��اأّن طرح هذه االإ�سرتاتيجية 

االأراء من  بهدف جمع  ياأتي  العامة  لاإ�ست�سارة 

خمتلف اجلهات املعنية حول حماورها لتحديثها 

االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، مت��ه��ي��دا لرفعها  وت��ط��وي��ره��ا 

اأي��ل��ول الإق��راره��ا  ملجل�ض ال���وزراء مع نهاية �سهر 

واإتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

الع�سرين م��ن �سهر   ت��اري��خ  ال����وزارة  وح����ّددت 

ن��ه��ائ��ي��ا  م���وع���دا  “ �سبتمرب” اجل������اري  اأي����ل����ول 

بنود  حول  واالإ�ستف�سارات  املاحظات  الإ�ستقبال 

هذه االإ�سرتاتيجة التي متّثل اإطاراً ا�سرتاتيجياً 

للتحّول الرقمي لاأردن.

وب��ي��ّن��ت ال�������وزارة ب�����اأّن ه����ذه االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ت��ت�����س��ّم��ن يف خ���ط���وط���ه���ا ال���ع���ام���ة ال���ت���غ���ي���ريات 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال���ازم���ة م��ن اأج����ل م��واك��ب��ة عجلة 

ال��ت��ق��ّدم يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ع��امل��ي��اً ، وحت�سني 

االأداء  كفاءة  ورف��ع  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي 

احل����ك����وم����ي، مب����ا يف ذل�����ك حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات 

ومقيمني  وم��واط��ن��ني  حكومة  م��ن  امل�ستفيدين 

اأع���م���ال وجمتمع  ورواد  خ��ا���ض  وق��ط��اع  و���س��ي��اح 

مدين، وحت�سني نوعية احلياة ب�سكل اأكرث فعالية 

وا�ستدامة وموثوقية. 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأّن  اإىل  ال��������وزارة  واأ�����س����ارت 

اجلهات  على  الواجب  واالإلتزامات  املهام  ت�سمل 

احلكومة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  تنفيذها  احل��ك��وم��ي��ة 

ن��ح��و ال���ت���ح���ّول ال��رق��م��ي ���س��م��ن جم��م��وع��ة من 

املمكنات اال�سرتاتيجية التالية: )البنية التحتية 

الرقمية، البيانات، اخلدمات احلكومية الرقمية، 

امل�ساركة املجتمعية الرقمية، اإدارة التغيري، اإدارة 

م��ن خالها  ت�سعى  وال��ت��ي  امل�����وارد احل��ك��وم��ي��ة( 

احلكومة الإيجاد منظومة عمل متكاملة ل�سمان 

تنفيذ االأهداف االإ�سرتاتيجية للتحّول الرقمي.

ت�سمن  االإ�سرتاتيجية  ب���اأن  ال����وزارة  واأك����ّدت 

اإط���ارا حلوكمة ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي، حيث ح��ّددت 

لتنفيذها  املختلفة  اال�سرتاتيجية مهام اجلهات 

، ل��ي��ت��وىل جم��ل�����ض ال������وزراء حت��دي��د االأول���وي���ات 

التمويل  ،وت���وف���ري  ال��رق��م��ي  للتحول  ال��وط��ن��ي��ة 

ال����ازم لتنفيذ ه���ذه اال���س��رتت��ي��ج��ي��ة وم�����س��اءل��ة 

وزارة  �ستتّوىل  كما  مهامه،  يف  املق�سرة  اجلهات 

االإقت�ساد الرقمي والريادة عدة مهام منها اإعداد 

وتنفيذ  الرقمي  للتحول  ال��ازم��ة  الت�سريعات 

متطلبات البنية التحتية واإعداد خارطة الطريق 

اأك���دت  فيما  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  بتنفيذ  اخل��ا���س��ة 

االإ�سرتاتيجية على  وجود دور رقابي متثل باإدارة 

اإع��داد تقارير  تطوير االأداء املوؤ�س�سي من خال 

يف  العمل  �سري  ع��ن  ال����وزراء  جمل�ض  اإىل  ربعية 

تنفيذ بنود االإ�سرتاتيجية من قبل كافة اجلهات 

احلكومية.

الصحة: 113  إصابة محلية بـ»كورونا«

 اكد تقدير الحكومة لجهود فرق التقصي الوبائي واالستعداد لزيادتها وقت الحاجة

رئيس »محلية النصر«.. خدمة المواطن هدفنا دائما

الرزاز: ضرورة االستعداد السوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالحالة الوبائية

 الجامعة األمريكية  تدرب 120 شابا على مهنتي التجارة والحدادة

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 117 اإ�سابة جديدة بفريو�ض 

كورونا امل�ستجّد يف اململكة ام�ض ال�سبت، منها 113 حملية، لريتفع 

العدد االإجمايل اإىل 3062 اإ�سابة.

ال�سادر  االإع��ام��ي  املوجز  وف��ق  اجل��دي��دة،  االإ�سابات  وتوزعت 

113 حالة حملّية، منها  ال�سحة، على  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة  عن 

76 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان )33 حالة خمالطة مل�سابني 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و16  اال�ستق�ساء(،  حت��ت  ح��ال��ة  و43  �سابقني، 

الزرقاء  حمافظ  اأعلن  حيث  �سابقني  مل�سابني  خمالطة  الزرقاء 

م��ب��ان يف مناطق  اأرب��ع��ة  ع��زل  ع��ن  ال�سبت،  ام�����ض  ح��ج��ازي ع�ساف 

املنورة  املدينة  و�ساحية  بالر�سيفة  اجل��ن��دي  وح��ي  الر�سيد  ح��ي 

والزرقاء اجلديدة.

اجلمعة  اأم�ض  اإ�سابات  اأرب��ع  ت�سجيل  بعد  جاء  العزل  اإن  وق��ال 

يف هذه املناطق.

واأ�سار اإىل رفع العزل عن بناية يف جبل طارق اليوم بعد انتهاء 

احلجر ال�سحي دون ت�سجيل اإ�سابات فيها.

ملخالطني  عينة   56 �سحبت  الوبائي  التق�سي  فرق  اأن  واأو�سح 

اجل��دي��دة.،  وال��زرق��اء  امل��ن��ورة  املدينة  و�ساحية  الر�سيفة  ل��واء  يف 

حيق  �سابقني  مل�سابني  خمالطة  البلقاء  حمافظة  يف  حالة  و15 

قال حمافظ البلقاء نايف احلجايا اإن نتائج الفحو�ض اأظهرت 6 

اإ�سابات جديدة بفريو�ض كورونا يف منطقتي الرو�سة و�سومية يف 

ال�سونة اجلنوبية. لواء 

وا���س��اف اأن���ه ج��رى ن��ق��ل احل���االت امل�����س��اب��ة ملنطقة احل��ج��ر يف 

العينات  بجمع  الوبائي  اال�ستق�ساء  فرق  تقوم  فيما  امليت،  البحر 

املخالطني. من 

�سابقني،  مل�سابني  خم��ال��ط��ًة  ال��ك��رك  حمافظة  يف  ح��االت  و3   ،

وحالة  �سابقني،  مل�سابني  خمالطتان  اإرب��د  حمافظة  يف  وحالتان 

واحدة يف حمافظة جر�ض خمالطة مل�ساب �سابق.

اخلارج مّمن  القادمني من  بني  4 حاالت خارجّية  �سجلت  كما 

وفاة المراأة  ت�سجيل حالة  اإىل  اإ�سافة  فنادق احلجر،  يقيمون يف 

االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  ح��م��زة،  االأم���ري  م�ست�سفى  يف  �ستينّية 

للوفيات اإىل 22 حالة.

 14 72 حالة �سفاء جاءت تفا�سيلها،  اإىل ت�سجيل  واأ�سار املوجز 

ة  اخلا�سّ املنطقة  يف  حالة  و55  حمزة،  االأم��ري  م�ست�سفى  يف  حالة 

امللكة  م�ست�سفى  يف  ح���االت  و3  امل��ّي��ت،  ال��ب��ح��ر  يف  امل�����س��اب��ني  ب��ع��زل 

علياء.

اإجمايل عدد  لي�سبح  9222 فح�ساً خمربّياً،  اإج��راء  اإىل  ولفت 

 968247 االآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

. فح�ساً

املحلّية،  االإ�سابات  ارتفاع عدد  الوزارة اجلميع يف �سوء  ودعت 

واّت��ب��اع معايري   ،2020 ل�سنة   11 رق��م  ال��ّدف��اع  ب��اأم��ر  االل��ت��زام  اإىل 

التجّمعات  اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت��داء  والوقاية،  ال�سامة 

20 �سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك«. الأكرث من 

عمان  العا�سمة  يف  خم��ت��ربا   21 ال�سحة  وزارة  اع��ت��م��دت  ك��م��ا 

الإجراء فح�ض فريو�ض كورونا امل�ستجد، ملن يرغب من املواطنني 

�سهادات خلو  كاإ�سدار  لغايات خمتلفة  الطوعي،  الفح�ض  باإجراء 

45 دينارا للفح�ض. كورونا، وبكلفة 

بناء  اع��داد املختربات جاءت  اعتماد  زي��ادة  اإن   ، ال��وزارة  وقالت 

اإع���داد  الزدي����اد  ن��ظ��را  ل��اأوب��ئ��ة،  الوطنية  اللجنة  م��ن  ق���رار  على 

الفحو�سات املاأخوذة من قبل فرق الر�سد الوبائي، ما يوؤدي اىل 

ظهور نتائج بع�سها يف اأوقات متاأخرة.

واأ�سافت ان هذا التو�سع يف اعداد املختربات ي�سهم يف تخفيف 

ال�����س��غ��ط، وظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج اك��رب ع��دد م��ن ال��ف��ح��و���س��ات، بال�سرعة 

اخلا�سة  املختربات  يف  توفرها  الواجب  املعايري  و�سمن  املطلوبة 

واملعتمدة.

والطبية  الهيثم،  اب��ن  م�ست�سفى  خمتربات:  القائمة  و�سملت 

الدقيقة، وميدالب الطبي، وامل�ست�سفى اال�سامي، وكوي�ست الب، 

التخ�س�سي،  وامل�ست�سفى  الطبي،  الب  بي  و  اال�سراء،  وم�ست�سفى 

ا�سافة اىل  ذا الب،  وال�سلطان، وبيو اليف، واملختربات اجلزيئية 

والفا،  اال�ستقال،  وم�ست�سفى  وجو�سانتي،  الب،  ميجا  خمترب 

الب،  وي���وين  اخل���ال���دي،  م��رك��ز  وم�ست�سفى  االردن،  وم�ست�سفى 

للمختربات  واملا�سي  الرويال  وم�ست�سفى  التخ�س�سية،  والق�ساة 

ام�ض  ب��ي��ان  يف  االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م�ست�سفى  اأع��ل��ن  كما  الطبية. 

على  االأح���د،  ال��ي��وم  اجل��ل��دي��ة  ب��ع��ي��ادات  العمل  تعليق  ع��ن  ال�سبت 

التعقيم  اإج���راء  ب��ه��دف  االث��ن��ني؛  �سباح  كاملعتاد  العمل  ي��ع��ود  اأن 

24 �ساعة. للعيادات ملدة 

االنباط-عمان

اكد رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقدير 

التي  واال�ستثنائية  ال��ك��ب��رية  للجهود  احل��ك��وم��ة 

تبذلها فرق التق�سي الوبائي والكوادر ال�سحية 

يف اإجراء فحو�سات الك�سف عن االإ�سابة بفريو�ض 

واملخالطني  امل�سابني  وحتديد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ب�سرعة وكفاءة، كحلقة مهمة يف مواجهة خطر 

الوباء.

ال��وزراء خال زيارته اليام�سوم  ولفت رئي�ض 

موظفي  كبار  ولقائه  ال�سحة  وزارة  اإىل  ال�سبت، 

الوزارة، بح�سور وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر 

ا�ستعداد  اإىل  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  وم��دي��ر 

احل��ك��وم��ة ل���زي���ادة ع���دد ف���رق التق�سي ال��وب��ائ��ي 

بدورها يف  للقيام  احتياجاتها  بجميع  وتزويدها 

تنفيذ التق�سي الوبائي وح�سر املر�ض واكت�ساف 

البوؤر االأكرث �سخونة وك�سر �سل�سلة العدوى.

التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  اه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 

احل��دي��ث��ة يف ت��ت��ب��ع امل��خ��ال��ط��ني واال���س��ت��ف��ادة من 

تنبيه  ع��ل��ى  “ ل��ق��درت��ه  “اأمان  ت��ط��ب��ي��ق  م���ي���زات 

خمالطي امل�سابني، وتوجيههم الإج��راء الفح�ض 

امل�ست�سفيات  احل��ك��وم��ة جم��ان��ا يف  ت��وف��ره  ال����ذي 

حتليل  من  اال�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة  احلكومية، 

البيانات املتعلقة بالوباء.

والتح�سري  اال�ستعداد  ���س��رورة  ال����رزاز  واك���د 

ال�����س����واأ ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��ال��ة 

اع���داد احل��االت  زي���ادة  الوبائية، وال�سيما يف ظل 

امل�سجلة حمليا خال الفرتة املا�سية.

اي����ج����از من  اإىل  ال���������وزراء  رئ���ي�������ض  وا����س���ت���م���ع 

الوبائية  احل��ال��ة  ت���ط���ورات  ح���ول  ال�سحة  وزي���ر 

ال��وزارة وكوادرها ال�سحية للتعامل  وا�ستعدادات 

معها، الفتا جابر اإىل وجود 178 فريقا للتق�سي 

الوبائي حاليا، وان الوزارة لديها االإمكانات لزيادة 

عددها يف حال احلاجة لذلك.

واك����د وزي����ر ال�����س��ح��ة اأن ن�����س��ب��ة ال�����س��ف��اء من 

اع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  ع���ال���ي���ة  االأردن  يف  ال���ف���ريو����ض 

الربتوكوالت ال�سحية املطبقة.

والأج����ل ال���وق���وف ع��ل��ى ج��ه��ود ف���رق التق�سي 

الوبائي مبحافظة الكرك يف ظل ت�سجيل اإ�سابات 

بالفريو�ض يف املحافظة وال�سيما يف لواء االغوار 

اج���رى رئي�ض  امل��ا���س��ي��ة،  اجلنوبية خ���ال االي����ام 

م��ع مدير  الفيديو  ات�����س��اال ع��رب تقنية  ال����وزراء 

�سحة الكرك الدكتور امين الطراونة الذي اكد 

باال�ستقرار،  بداأ  املحافظة  الوبائي يف  الو�سع  اأن 

وال ت�ساعد يف اأرقام احلاالت امل�سجلة بالفريو�ض.

ولفت الطراونة اإىل اأن فرق التق�سي الوبائي 

جهودا  ب��ذل��ت  ف��ري��ق��ا،   15 وع��دده��ا  املحافظة  يف 

اأك��رث من  كبرية خال الفرتة املا�سية، و�سحبت 

5 اآالف عينة واكت�ساف نحو 55 اإ�سابة باملحافظة، 

م�سريا  اجلنوبية،  االغ����وار  منطقة  يف  منها   44

وتدريبها على عمل  اإ�سافية  ف��رق   5 ت�سكيل  اإىل 

امل�سابني  من  العينات  ل�سحب  الوبائي  التق�سي 

واملخالطني واإج��راء الفحو�سات لهم يف خمترب 

املوجود   )PCR( املت�سل�سل،  البوليمراز  تفاعل 

يف املحافظة.

ال����وزراء،  رئي�ض  التقى  مت�سل،  �سعيد  على 

بح�سور وزير ال�سحة، جمموعة من اأطباء وزارة 

ال�سحة العاملني �سمن فرق التق�سي الوبائي.

وث��م��ن ال��دك��ت��ور ال����رزاز ج��ه��ود ف��رق التق�سي 

ما  ���س��واء  العمل  ل�سغوطات  وحتملهم  ال��وب��ائ��ي 

ارتفاع  رغم  بهم  الواقي اخلا�ض  باللبا�ض  يتعلق 

درج��ات احل��رارة والظروف االجتماعية ببعدهم 

عن اأ�سرهم والظروف ال�سحية بتعاملهم ب�سكل 

مبا�سر مع امل�سابني.

جالة  وتقدير  حتيات  ال����وزراء  رئي�ض  ونقل 

اإىل فرق التق�سي الوبائي،  امللك عبداهلل الثاين 

واأ���س��ره��م ع��ل��ى حت��م��ل ظ����روف ال��ع��م��ل ال�سعبة، 

املجهود  ل��ه��ذا  امل�ستمرة  جالته  متابعة  م��وؤك��دا 

ال�سرورية  امل�ستلزمات  جميع  وت��وف��ري  الوطني 

للعمل وتوفري احلماية لهم.

وا�ساد الرزاز بالتعاون وال�سراكة احلقيقية بني 

وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية وتكامل 

من  واحل��د  ال�سحية  املنظومة  لتعزيز  جهودها 

انت�سار الوباء.

وحتدث عدد من االأطباء العاملني �سمن فرق 

التق�سي الوبائي حول اجلهود التي تبذلها الفرق 

الحتواء االأزمة وال�سيطرة على الو�سع الوبائي، 

م���وؤك���دي���ن اع���ت���زازه���م ب��ه��ذا ال���واج���ب ال��وط��ن��ي، 

 100 بني  يوميا  الفريق يجري  اأن  اإىل  م�سريين 

اإىل 200 فح�ض كورونا مل�سابني وخمالطيهم.

االنباط-مادبا

اعلنت اجلامعة االمريكية يف مادبا عن افتتاح 

ال��ب��ي��ان��ات  “علم  ا���س��م  ي��ح��م��ل  ج��دي��د  تخ�س�ض 

والذكاء اال�سطناعي”،فيما تعمل اجلامعة على 

تخ�س�ض  يف  ج�ستري  م��ا  برنامج  اول  ا�ستحداث 

ادارة املخاطر.

ريي�ض اجلامعة،الدكتور نبيل ايوب قال خال 

انه  املحلية  اليومية  ال�سحف  مندوبي  مع  لقاء 

“من املتوقع ان يبدا برنامج املاج�ستري با�ستقبال 
الطاب مع بداية الف�سل الدرا�سي االول القادم 

يف اكتوبر 2020”.

ريي�ض ق�سم علم البيانات والذكاء اال�سطناعي 

يف اجل��ام��ع��ة ،ال��دك��ت��ور حممد ال�����داوود، اك��د انه 

العمل  �سوق  حاجة  ح��ول  اجريت  لدرا�سة  ووفقا 

ن�سبة  ال��ب��ي��ان��ات،ب��ل��غ��ت  ع��ل��م  خل��ري��ج��ي تخ�س�ض 

الت�سويت على حاجة املجتمع للتخ�س�ض بدرجة 

ب�سكل  احل��اج��ة  ن�سبة  بلغت  ح��ني  69%،يف  كبرية 

متو�سط 19%، اما ن�سبة احلاجة ب�سكل قليل %12،

وب���ني ال������داوود خ���ال ح��دي��ث��ه ان ال��وظ��اي��ف 

تخ�س�ض  خ��ري��ج��ي  ب��ه��ا  يلتحق  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

،علماء  الذكاء اال�سطناعي هي مربمج حا�سوب 

بيانات،حمللو بيانات....( باال�سافة للعديد من 

الوظايف.

ان  اىل  اي���وب  نبيل  ال��دك��ت��ور  جهته،ا�سار  م��ن 

اجلامعة تومن باالبتكار والريادة وتهتم بالتفاعل 

كل  ان  �سيما  ا�سكاله،  بكافة  املحلي  املجتمع  م��ع 

م�ساق جامعي ُيَدر�ض يجب على الطالب تقدمي 

يت�سم  ان  وعليه  عامة   20 وزن  يحمل  م�سروع 

امل�سروع باالبداع.

وحول عاقة اجلامعة باملجتمع املحلي،ك�سف 

ت��دري��ب االردن��ي��ني  اي��وب ان اجلامعة تعمل على 

واحل��دادة  النجارة  مهنتي  ي�سمل  م�سروع  �سمن 

،حيث مت تدريب 120 �سابا وبقي 60 فر�سة تدريب 

متاحة امام ال�سباب االردنيني.

وا�سار اي��وب اىل ان اجلامعة ت�سعى يف الوقت 

احلايل للح�سول على االعتماد االمريكي،متوقعا 

ان حت�����س��ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ي��ه خ���ال ال5 ���س��ن��وات 

خريجي  ن�سبة  م��ن   %90 ان  ح��ني  ،يف  ال��ق��ادم��ة 

اجل����ام����ع����ة ي���ل���ت���ح���ق���ون يف �����س����وق ال���ع���م���ل ك���ون 

التخ�س�سات حديثة،وفريدة من نوعها،على حد 

اي��وب  اك��د  الدرا�سية،  باملنح  يتعلق  وفيما  ق��ول��ه. 

للطلبة   %100 بن�سبة  منحا  ت��ق��دم  اجل��ام��ع��ة  ان 

الثانوية  امتحان  98% يف  احلا�سلني على معدل 

العامة “التوجيهي”،بينما متنح خ�سومات تبدا 

من 20% وذلك ح�سب معدل الطالب، م�سريا اىل 

انه يتم تقدمي خ�سما ا�سافيا بن�سبة 10% لطلبة 

مادبا بجانب املنح اال�سا�سية.

اجلامعة،قال  يف  املتواجدة  اجلن�سيات  وب�سان 

ايوب:”بلغت ن�سبة الطلبة الوافدين يف اجلامعة 

ح��ني تطمح اجلامعة  ،يف  26 جن�سية  23%،وم����ن 

ال���س��ت��ح��داث ت��خ�����س�����ض ال���ط���ب م�����س��ت��ق��ب��ا ك��ون 

باال�سافة   ، معينة   ل�سروط  يحتاج  التخ�س�ض 

الفتتاح املزيد من برامج املاج�ستري يف تخ�س�سات 

فريدة من نوعها”:

وخال اللقاء قامت اجلامعة بت�سليم جريدة 

اداء  ل���دوره���ا يف  وذل����ك  درع����ا تكرمييا  االن���ب���اط 

الر�سالة االعامية املهنية ودعمها قطاع التعليم 

يف االردن.

يذكر ان اجلامعة متنح درجة البكالوريو�ض يف 

19 تخ�س�سا  يف 7 كليات وهي :)كلية العلوم،كلية 

ال��ع��م��ارة  ال�سحية،كلية  ال��ع��ل��وم  الهند�سة،كلية 

اللغات  واالع��م��ال،ك��ل��ي��ة  امل����ال  والت�سميم،كلية 

واالت�سال،كلية تكنولوجيا املعلومات(.

االنباط - رائد طبي�شات 

قال �سمري كل�ض رئي�ض اللجنة املحلية ملنطقة الن�سر ع�سو 

جمل�ض حملي بلدية اربد الكربى اأن تقدمي اأف�سل اخلدمات 

وان  دائماً  اإليه  ن�سعى  ال��ذي  الهاج�ض والهدف  للمواطنني هو 

بلدية اربد تعمل وفق قدراتها على تقدمي جملة من امل�ساريع 

املقدمة  االإرتقاء مب�ستوى اخلدمات  �ساأنها  التي من  احليوية 

للمواطنني والنهو�ض بالعمل البلدي على اأكمل وجه .

واأ�ساف كل�ض انه مت االإنتهاء من تاأهيل وتعبيد �سارع ا�سام 

اباد الفا�سل بني منطقة بيت را�ض ومنطقة الن�سر بقيمة مليون 

وربع املليون دينار حيث �سمل العمل و�سع اخللطات االإ�سفلتية 

كندرين  وتركيب حجر  امطار  مياه  ت�سريف  وان�ساء خطوط 

وج��دار ا�ستنادي بعد ان كان هذا ال�سارع يعاين يف ال�سابق من 

جتمع ملياه االأمطار مما ي�سبب م�ساكل وحوادث مرورية حيث 

اأخذت البلدية على عاتقها �سرورة تاأهيل هذا ال�سارع احليوي 

خلدمة املواطنني واحلفاظ على ممتلكاتهم . 

ونوه كل�ض اأن بلدية اربد الكربى وبتوجيهات مبا�سرة من 

رئي�ض بلدية اربد الكربى قامت بعمل خلطات اإ�سفلتية ل�سوارع 

املخيم مب�ساحة 25الف م2وتنظيف العديد من املناهل والقرالت 

املخيم  يف  النظافة  حمات  من  العديد  تنفيذ  اإىل  باالإ�سافة 

االأع��م��ال ه��ي م��ن �ساحية واخت�سا�ض  ان ه��ذه  بالرغم م��ن 

جلنة حت�سني املخيم ولكن اإميانا من البلدية ور�سالتها ب�سرورة 

خدمة املواطنني اأينما وجدوا واعتبار منطقة املخيم من �سمن 

مناطق بلدية اربد الكربى . 

وزاد كل�ض ان منطقة الن�سر تعترب من اكرب املناطق واكرثها 

اكتظاظ لل�سكان وهذا االأمر جعلنا امام حتدي كبري يف خلق بيئة 

نظيفة للمواطنني كون البيئة النظيفة تعترب حق لكل مواطن 

الر�سمية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  تظافر  تتطلب  جماعية  وم�سوؤولية 

وال�سعبية على حد �سواء وانطاقاً من هذا املفهوم تقوم منطقة 

الن�سر من خال كوادر اق�سام البيئة بعمل العديد من حمات 

النظافة بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي ، وطالب كل�ض 

املواطنني ب�سرورة التقيد باإخراج النفايات يف االأوقات املحددة 

والتعاون مع البلدية يف هذا املجال االأمر الذي من �ساأنه توفري 

بيئة اآمنه ونظيفة . 

واأكد كل�ض ان كوادر البلدية عملت خال الفرتة املا�سية على 

القيام بعمليات الر�ض والتعقيم للمدار�ض وامل�ساجد وال�ساحات 

وهي م�ستمرة يف عملها ملواجهة جائحة كورونا والتي ع�سفت 

�سلبية  اآث��ار  وخلفت  واالإقت�سادية  احليوية  القطاعات  بجميع 

كثرية على املواطنني . واأ�ساف كل�ض انه مت تنفيذ عدد كبري من 

م�ساريع ت�سريف مياه االأمطار يف �سوارع منطقة الن�سر �سملت 

ان�ساء خط ت�سريف مياه امطار يف �سارع عبد الرحمن االأ�سعري 

و�سارع احمد �سوقي وحطني وحكما باالإ�سافة اىل �سارع ا�سام 

اباد وعمل العديد من م�سدات املياه ملنع جتمع املياه ومداهمتها 

لبع�ض املنازل وعمل حجر كندرين لبع�ض ال�سوارع باالإ�سافة 

اىل تنفيذ عدد من الدواوير لتخفيف االأزم��ات املرورية حيث 

مت ت�سمية دوار �سركة الكهرباء باإ�سم طبيب الفقراء وامل�ساكني 

الدكتور ر�سوان ال�سعد تقديراً من البلدية للجهود الكبرية التي 

قام بها هذا الطبيب االإن�سان جتاه �سريحة الفقراء وامل�ساكني 

من �سكان مدينة اربد .  وقال كل�ض ان حديقة الريموك والبالغ 

م�ساحتها 38دومن تعترب من اكرب احلدائق املوجودة يف مناطق 

االألعاب  ه��ذه احلديقة و�سيانة  تاأهيل  الكربى حيث مت  ارب��د 

املوجودة فيها لتكون متنف�ض الأهايل املنطقة مطالباً ب�سرورة 

تكملة تاأهيلها برتكيب وحدات اناره ا�سافية وتعزيز احلديقة 

االإنتفاع  املواطنني ب�سرورة  ا�سايف من احلرا�ض مطالباً  بعدد 

باخلدمات املوجودة فيها وعدم العبث بها . 

وثمن كل�ض اجلهود الكبرية التي قام بها موظفي منطقة 

الن�سر من خال االإ�سراع يف توحيد بع�ض القطع وتوفري قطعة 

ار�ض ب�سرعة قيا�سية االأمر الذي �ساهم يف االإ�ستفادة من املنحة 

الكورية يف ان�ساء مدر�سة البيا�سة الثانوية هذه املدر�سة التي 

تت�سع 1500 طالبة والتي اقيمت على ارا�سي منطقة الن�سر .

امل��ح��ل��ي��ة يف منطقة  ال��ل��ج��ان  واأ����س���ار ك��ل�����ض اىل ان اع�����س��اء 

الن�سر يعملون مع رئي�ض اللجنة بروح الفريق الواحد خلدمة 

املواطنني وهو الهدف االأ�سيل الذي ن�سعى اليه دائماً ، م�سرياً 

ي�ستطيع  اذ  ذات��ه��ا  بحد  بلدية  تعترب  الن�سر  منطقة  ان  اىل 

املواطن ان ينجز معاملته من خال املنطقة ب�سهولة وي�سر دون 

تعقيد . 

الحكومة تنجز »إستراتيجة رشيقة« 
للتحّول الرقمي وتطرحها لإلستشارة
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�لثقة �لتي �أُوليت ل�زير �لبيئة ووزير �لزر�عة �ملكلف  �لدكت�ر �صالح �خلر�ب�صة ت�ؤكد �أنه �صاحب 

�لتي يحمل  �لبيئة و�لزر�عة  ف���ز�رة  �ملهمات فه� �صخ�صية ديناميكية و�صاحب مبادر�ت تط�يرية، 

حقيبتها �رتقت خدماتها يف عهده و�نتقلت للعديد من �ملبادر�ت و�خلدمات مب�صاركة �ملجتمع �ملحلي.

يف  كبري  ب�صكل  قفزت  �لفرتة  تلك  خ��ال  �لبيئة  وز�رة  جانب  �إىل  بها  كلف  �لتي  �ل��زر�ع��ة  وز�رة 

�لإج��ر�ء�ت و�لإ�صاح بعد �أن كان �ملز�رعني و�لأر��صي �لزر�عية تعاين من م�صاكل عديدة . �لدكت�ر 

�صالح �خلر�ب�صة �صاحب روؤية و��صحة عما يحتاجه �ملز�رعني يف �ل�قت �لر�هن ك�صخ�صية ت�صتطيع 

�أن تر�هن عليها لإيجاد خارطة طريق لزر�عة د�خليًّا وخارجيًّا من خال تط�يع وت�صخري �لإمكانيات 

�لتي جتعله قادر�ً على جمابهة �لكثري من �لتحديات، ويف هذ� �ل�صدد تابع �لكثري �هتمام قائد �ل�طن 

جالة �مللك عبد �هلل �لثاين بالقطاع �لزر�عي و�لذي يعترب د�فعاً ق�ياً مل���صلة تط�ير هذ� �لقطاع 

و�إعادة �لأهمية له خ�ص��صاً يف ظل �لأزمات �لتي ميكن �أن يتعر�ض لها �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي.

 هذه �لر�صالة �مللكية تخت�صر �مل�صهد ومعرفته مكامن �خللل و�أهمية �ل�صت�صعار بت�صارع �لأحد�ث 

وم��كبتها بالقدر �لذي يت��ءم مع �أهمية �ملرحلة �حلالية و�لقادمة.

�مللفات �لتي يحملها �ل�زير �خلر�ب�صة على كاهله كثرية منها يف �لد�خل ملعاجلته وت�صحيح م�صاره 

�أو �خلارج لإبر�زه و�إظهار تاأثريه على �لآخر، و�لزر�عة �أحد �مللفات �لتي ت�صتحق �أن يقف �ل�زير �أمامه 

كثري�ً، نظر�ً �ىل �لهتمام �مللكي �ملت���صل بالقطاع �لزر�عي، وت�جيهات جالته للحك�مة حتديد�، 

�نطاقا من �صرورة �لعتماد على �لذ�ت، و�لعناية �لدوؤوبة بت�فري خمزون زر�عي غذ�ئي ��صرت�تيجي، 

وقيام �صناعات تعتمد على �لزر�عة �ملحلية، ي�صت�جب متابعة حثيثة لي�ض فقط من وز�رة �لزر�عة 

�ملعنية مبا�صرة بالقطاع �لزر�عي، بل ومن كل �ركان �لدولة، ومن �لقطاعني �لعام و�خلا�ض .

وهنا �أحت��دث عن �مل��ز�رع���ن يف �جلن�ب، وزي��ارة جالة �مللك عبد �هلل �لثاين ملحافظات �جلن�ب 

�عطت �أما ودفعة ق�ية للمز�رعني و�لقطاع �لزر�عي، �لذي يعاين من ترد نتيجة ظروف حملية 

و�قليمية، ما �صيقلب �ر��صي �جلن�ب �لزر�عية �إىل جنان خ�صر�ء.

ونت�قع باأن تع�د ت�جيهات جالة �مللك على �لقطاع بالنفع، لإميان جالته �لر��صخ بدور �لقطاع 

�حلي�ي يف ت�فري �لأمن �لغذ�ئي و�صمان دمي�مته، وت�فري فر�ض عمل وتنمية للريف و�لبادية.

�ملحطات  با�صتثمار  �ل�صماح  خ��ال  من  �خلر�ب�صة  �صالح  �لدكت�ر  معايل  �طاقها  �لتي  �مل��ب��ادرة 

�لزر�عية يف خمتلف حمافظات �ململكة وت�صليط �ل�ص�ء على �لعاطلني عن �لعمل من �صباب �ل�طن. 

هنا ��صتطيع �لق�ل �ن معاليه قد جنح يف و�صع يده على �جلرح ، وه� يعلم �ين يكمن �لأمل .. حتى 

حت�ل هذ� �لكام �ىل تطبيق على �ر�ض �ل�قع.

�أك��رر �ل�صكر و�لتقدير ملعايل �لدكت�ر �صالح �خلر�ب�صة ، ه� �لطبيب �جل��ر�ح �لذي جاء لينق�ض 

ملف �لزر�عة وخروجه من �لإنعا�ض ، ول �أكتب كلماتي هذه من باب �ملجاملة، هناك بع�ض �لأ�صخا�ض 

�إن�صاف  ووقفة  حق  كلمة  فيهم  نق�ل  ب��اأن  حرجاً  جند  فا  باأخاقهم  �حرت�مهم  علينا  يفر�ص�ن 

ي�صتحق�نها.

سامر نايف عبد الدايم

الدكتور صالح الخرابشة 
.. وزير الملفات الثقيلة

الأحد   13/ 9 / 2020 

االنباط-رائد طبي�شات 

م�صاعد  �صتيات  �ل�����ص��ام  عبد  �ملهند�ض  رع���ى 

رئي�ض بلدية �ربد �لكربى لل�ص�ؤون �لإد�رية و�ملالية 

وتط�ير �لأد�ء �مل�ؤ�ص�صي دورة تاأهيل �ملدر�ء و�لتي 

عقدت يف د�ئرة �لتدريب �لتابعة للبلدية وت�صتمر 

�لدورة ثاثة �أ�صابيع وي�صارك فيها 63 م�ظف من 

على  وي�صرف  �لبلدية  ومديريات  دو�ئ��ر  خمتلف 

ه��ذه �ل���دورة من�صق �لأك��ادمي��ي��ة حممد فريحات 

و�مل���ح���ا����ص���رة �مل��ه��ن��د���ص��ة خ����ل���ه خ��ري�����ص��ه م��درب��ة 

�لأقت�صاد  ل����ز�رة  �لتابعة  �رب��د  معرفة  �أكادميية 

�أن دورة  �ملهند�ض �صتيات  �لرقمي و�لريادة  وقال 

�أ�صابيع و�لتي  تاأهيل �مل��در�ء و�لتي ت�صتمر ثاثة 

�صعي  و�صمن  �مل�ؤ�ص�صي  �لتط�ير  نتيجة  ج���اءت 

�لبلدية يف �حل�ص�ل على جائزة �لتميز وباأ�صر�ف 

�ملهند�ض  �لكربى  �رب��د  بلدية  رئي�ض  من  مبا�صر 

�مل�صاركني  �إك�����ص��اب  �إىل  ت��ه��دف  ه��اين  بني  ح�صني 

على  ق��ادر  جيل  وتاأهيل  �لإد�رة  فن�ن  م��ن  مزيد 

وخ��رب�ت  معل�مات  تلقيهم  بعد  �مل�ص�ؤولية  ت���يل 

جديدة ت�صاف �إىل خرب�تهم �ل�صابقة �لأمر �لذي 

يف  ت�صب  �صائبة  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  م��ن  �صيمكنهم 

م�صلحة �لعمل وتط�يره .

�لإط��اع  �مل�صاركني �ىل ���ص��رورة  �صتيات  ودع��ا 

على جميع �لق��نني و�لأنظمة و�لت�صريعات �صمن 

�طار �لعمل حتى يك�ن �ملدير على در�يه ومعرفة 

بكل تفا�صيل هذه �لق��نني �لأمر �لذي �صي�صاعد 

ومطالباً  و�صليمة  �صحيحة  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على 

ب�صرورة �لإعتماد على �لإد�رة �لتكاملية و�لتي ل 

تعتمد على قر�ر �ملدير فقط يف �تخاذ �لقر�ر بل 

ت�صمل م�صاركة جميع �لأطر�ف . 

�ملجتمع  م�ؤ�ص�صات  بني  �لتعاون  �صتيات  وثمن 

�ملحلي �لأمر �لذي �صيعمل على �لإرتقاء مب�صت�ى 

�خلدمات �ملقدمة للم��طنني م�صري�ً �ىل �ن بلدية 

�ربد �لكربى حري�صة على �لإ�صتفادة من خرب�ت 

بع�ض �مل�ؤ�ص�صات كما �نها متد يد �لع�ن مل�ؤ�ص�صات 

�خرى يف جمالت خمتلفة لأنه �آن �لأو�ن للبلديات 

�خلروج من �لدور �لتقليدي �ملن�ط بعملها كفتح 

�صم�لية  �كرث  �دو�ر  �ىل  و�ن�صاء �حلد�ئق  �لطرق 

على �عتبار �ن �لبلديات تعترب وحد�ت 

�صتى  يف  �لتنمية  �ح�����د�ث  يف  ت�صهم  ت��ن��م���ي��ة 

و�لريا�صية  �لثقافية  �ملختلفة  �حل��ي��اه  جم���الت 

�ملهند�صة  ق��ال��ت  �خ��ر  ج��ان��ب  م��ن   . و�لإجتماعية 

من  تعترب  �مل���در�ء  تاأهيل  دورة  �ن  خري�صه  خ�له 

�ل���دور�ت �ملهمة �لتي �صتمكن �مل��در�ء يف �مل�صتقبل 

من �تخاذ ق���ر�ر�ت �صحيحة ت����زن بني م�صلحة 

�مل�ؤ�ص�صة ومر�عاة حق�ق �مل�ظفني م�صريه �ىل �ن 

�لدورة �صتتناول عدة حماور ت�صمل مفه�م �لإد�رة 

و�لإ�صر�ف وتقييم و�د�رة �لذ�ت و�لقيادة و�لتحفيز 

�ل��روؤ���ص��اء و�مل��روؤو���ص��ني  و�لإت�����ص��ال و�لتفاعل م��ع 

و�د�رة  وت��ق��ي��م��ه  �لأد�ء  ل��ت��ح�����ص��ني  و�ل����ت����دري����ب 

�لكربى  �رب���د  بلدية  �ن  يذكر   . �لب�صرية  �مل�����رد 

وبت�جيهات مبا�صرة من رئي�ض �لبلدية �ملهند�ض 

ح�صني بني هاين قد د�أب��ت على عقد �لعديد من 

�لدور�ت مل�ظفي �لبلدية و�أبنائهم من خال د�ئرة 

وتقدم  �ملعرفة  حمطة  حتت�صن  و�لتي  �لتدريب 

�لدعم �لل�ج�صتي لإجناح عملها باأ�صعار جمانية 

من  �لعديد  عقد  على  باأ�صتمر�ر  تعمل  �نها  كما 

�ل��دور�ت يف �صتى جمالت �ملعرفة لأبناء �ملجتمع 

�ملحلي وباأ�صعار رمزية غري ربحية �صمن �صيا�صة 

�لبلدية ور�صالتها �خلالدة جتاه �ملجتمع �ملحلي .

االنباط-عمان

و�لتم�ين  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�صناعة  وز�رة  نظمت 

�لت�صال  و�صائل  عرب  �جتماعا  �ملا�صي  �خلمي�ض 

�ملرئي “ تقنية زوم “مع عدد من رجال �لأعمال 

�ل�صناعة  وزي���ر  برئا�صة  �لأت����ر�ك  و�مل�صتثمرين 

و�ل��ت��ج��ارة و�ل��ت��م���ي��ن �ل��دك��ت���ر ط���ارق �حل��م���ري 

�مل�����ص���ؤول��ني وممثلي �لقطاع  وح�����ص���ر ع���دد م��ن 

�أنقرة  يف  �لردين  �ل�صفري  مع  وبتن�صيق  �خلا�ض 

��صماعيل �لرفاعي وغرفة �صناعة عمان.

ومت خ�����ال �لج���ت���م���اع ب���ح���ث ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز 

فر�ض  -�لرتكيةو��صتعر��ض  �لأردن��ي��ة  �لعاقات 

�ل���ص��ت��ث��م��ار �جل���اذب���ة ب��امل��م��ل��ك��ة وب��ي��ئ��ة �لع��م��ال 

�لأردنية �ملحفزة.

�لتي  و�لت�صهيات  �حل����ف��ز  ع��ر���ض  مت  ك��م��ا 

�لأخ��رية  �ل�صن��ت  �لأردنية يف  قدمتها �حلك�مة 

من  �مل�صتثمرين  و��صتقطاب  �ل�صتثمار  ل��دع��م 

كافة �نحاء �لعامل   و��صتعر�ض فر�ض �ل�صتثمار 

�ملتاحة يف �لقطاع �ل�صناعي و�لتي تت�زع على عدد 

من �ملحافظات كمنطقة معان �لتنم�ية ومنطقة 

�مل��ف��رق و�ل���زرق���اء وغ��ريه��ا، و�ل��ت��ي ي��اأم��ل �لأردن 

�مل�صاريع  لإقامة  �لت��ر�ك  �مل�صتثمرين  ��صتقطاب 

�لعمالة  وت�ظيف  �ل�صناعي  �لقطاع  تخدم  �لتي 

�لأردنية يف هذ� �لقطاع. 

و�أك����د وزي����ر �ل�����ص��ن��اع��ة و�ل��ت��ج��ارة و�ل��ت��م���ي��ن 

�لتي  �لعاقات  �أهمية  �لدكت�ر طارق �حلم�ري، 

جتمع �ململكة �لأردنية �لها�صمية وتركيا على كافة 

تط�ر�  ت�صهد  �لثنائية  �لعاقات  و�ن  �ل�صعدة 

م�صتمر� بف�صل جه�د وروؤى قيادتي �لبلدين.

وق��ال د. �حل��م���ري لرجال �لأع��م��ال �لأت��ر�ك 

لتط�ير  باهتمام  ي�صعى  �لردن  �أن  �للقاء  خ��ال 

�لتعاون �لقت�صادي مع تركيا يف خمتلف �ملجالت 

د�عيا �مل�صتثمرين �لأتر�ك لا�صتفادة من �لفر�ض 

و�مل��ج��الت �مل��ت��اح��ة يف �ململكة و�حل����ف��ز و�مل��ز�ي��ا 

�ل���ص��ت��ث��م��اري��ة و�رت���ب���اط �لأردن ب��ع��دد ك��ب��ري من 

�تفاقيات �لتجارة على �مل�صت�يني �لثنائي ومتعدد 

�لأطر�ف.

وق��ال �ن �لق�ى �لب�صرية �لأردن��ي��ة هي �يدي 

�إجن���اح  يف  كبري  ب�صكل  و�صت�صهم  وك��ف���ؤة  عاملة 

��صتمر�ريتها،  و���ص��م��ان  �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة  �مل�����ص��اري��ع 

وذلك �ىل جانب �حل��فز و�ملز�يا �لتي يتمتع بها 

�لدخل  �لإع��ف��اء من �صريبة  �مل�صتثمر من حيث 

عن �لأرباح �ملتاأتية من ت�صدير �ل�صلع �أو �خلدمات 

�إىل خ��ارج �لأردن وجت��ارة �لرت�نزيت. حيث عرب 

�جلانب �لرتكي عن �لتطلع و�لهتمام بال�صتثمار 

يف �لأردن. 

ومتنى �ل�زير زو�ل �أزمة ك�رونا �لتي مير بها 

�لقت�صادية  �لأن�صطة  �ىل  للع�دة  �جمع  �لعامل 

و�مكانية زي��ارة رج��ال �لأع��م��ال �لأت���ر�ك ل��اأردن 

�ل�صتثمارية  �ل��ف��ر���ض  ع��ل��ى  م��ي��د�ن��ي��ا  ل��اط��اع 

�ملتاحة.

من جهته قال رئي�ض هيئة �ل�صتثمار �لدكت�ر 

مكتب  بتاأ�صي�ض  قامت  �لهيئة  �ن  �ل����زين  خالد 

خا�ض ملتابعة �ص�ؤون �مل�صتثمرين يف �لردن، حيث 

�ملكتب  ه���ذ�  يف  خم��ت�����ض  م���ظ��ف  تخ�صي�ض  مت 

و����ص��اف  �لأت������ر�ك.  �مل�صتثمرين  ����ص����ؤون  ملتابعة 

�لتناف�صية  م�ؤ�صر  يف  �لأردن  ترتيب  �ن  �ل����زين 

�ل��ع��امل��ي ق���د ت��ق��دم ث��اث��ة م���ر�ك���ز، �لأم�����ر �ل���ذي 

ي�ؤكد جدية �حلك�مة يف حت�صني بيئة �ل�صتثمار 

�ملحلية.

و�أ�صاف �أن هيئة �ل�صتثمار قامت بطرح )80( 

فر�صة ��صتثمارية يف �ململكة يف �صتى �لقطاعات، 

هذه  �عتمدت  حيث  �لطاقة،  جم��ال  يف  منها   18

�ل��ف��ر���ض ع��ل��ى در�����ص���ات ج���دوى حقيقية، د�ع��ي��ا 

�حل�ص�ر من �جلانب �لرتكي لا�صتفادة من هذه 

�لفر�ض، م�ؤكد� ��صتعد�د �لهيئة لتزويدهم بهذه 

�لفر�ض �ل�صتثمارية وت�صهيل �أي �جر�ء�ت تع�ق 

��صتفادتهم منها. 

وحتدث �جلانب �لأردين عن �آخر �مل�صتجد�ت 

يف بيئة �لع��م��ال و�ل��ت��ي ك���ان م��ن �أب���رزه���ا تقدم 

مرتبة �لردن يف �لتقارير �لدولية عرب ت�صنيفه 

�أع��ل��ى ث��اث��ة ب��ل��د�ن يف �ل��ع��امل حت�صناً يف  �صمن 

ترتيب �صه�لة �أد�ء �لأعمال و�لعا�صر عاملياً تطبيقاً 

نح�  على  م��رك��ز�ً   )٢٩( قفز  فقد  لاإ�صاحات، 

غري م�صب�ق.

�لأ�صا�صية  �لإ�صاحات  �ىل  �لإ�صارة  كما متت 

�حلق�ق  حت�صني  حيث  من  �لأردن  بها  ق��ام  �لتي 

طبق  حيث  و�ملقر�صني،  للمقرت�صني  �لقان�نية 

�مل�صم�نة،  للمعامات  م���ّح��د�ً  ق��ان���ن��ي��اً  �إط�����ار�ً 

جغر�فياً  م�ّحد  مركزي  �صمانات  �صجل  و�أطلق 

وقائم على �لإ�صعار و�خر�ً �إقر�ر قان�ن �لع�صار.

رئي�ض غرفتي �صناعة �لأردن وعمان �ملهند�ض 

ف��ت��ح��ي �جل��غ��ب��ري و�ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للمدن 

�ل�����ص��ن��اع��ي��ة ع��م��ر ج���ي��ع��د وم���ف��������ض �ل�������ص����ؤون 

�لقت�صادية يف �صلطة منطقة �لعقبة �لقت�صادية 

�صرحبيل ما�صي، وجه�� دع�ة �ىل �ل�فد �لرتكي 

�ل��ق��ادم، لاطاع  �ل�صهر  �لأردين خ��ال  ل��زي��ارة 

على �ملناخ �ل�صتثماري يف �ململكة وزيارة عدد من 

و�ملناطق  �ل�صناعية  �مل��دن  يف  �مل��ت����ج��دة  �مل�صانع 

�لتنم�ية، وبحث �ل�صتثمار �مل�صرتك مع نظر�ئهم 

�لأردنيني.

م��ن جانبهم �ب���دى رج���ال �لع��م��ال �لت���ر�ك 

ترحيبهم بزيارة �لأردن، و�در�كهم لأهمية �ملز�يا 

وخ�ص��صا  �لأردن،  بها  يتمتع  �لتي  �ل�صتثمارية 

�ل��ص�ل  يجعل  و�ل��ذي  �ملتميز،  �جلغر�يف  �مل�قع 

�ىل �لعديد من ��ص��ق �ملنطقة وخ�ص��صا �لعر�ق 

و�خلليج �صها

وعني �جلانبان نقاط �ت�صال ملتابعة خمرجات 

هذ� �للقاء كما مت �لتفاق على �ن يقدم �جلانب 

�لرتكي قائمة باأبرز �جل��نب ذ�ت �لهتمام لدى 

�مل�صتثمرين �لتر�ك و�لتي �صيتم مباحثتها ب�صكل 

م��صع و�ملتابعة عليها فيما بعد. 

�ل�صناعة  وز�رة  ع����ام  �م����ني  �ل��ل��ق��اء  وح�����ص��ر 

�ل�صمايل و�م��ني عام  و�لتجارة و�لتم�ين ي��صف 

و�لرئي�ض  ح��رت���ق��ة  ف���ري���دون  �ل���ص��ت��ث��م��ار  هيئة 

ج�يعد  عمر  �ل�صناعية  �مل��دن  ل�صركة  �لتنفيذي 

ومف��ض �ل�ص�ؤون �لقت�صادية يف �صلطة منطقة 

�لعقبة �لقت�صادية �خلا�صة �صرحبيل ما�صي.

االنباط-عمان

�مل�صتمر لتح�صني ج�دة  �إط��ار تعاونهما  �صمن 

�مل��ج��الت  يف  �لعاملية  �ل��ت��ط���ر�ت  وتبني  �لتعليم، 

�لتقنية، وّقعت جامعة �لأمرية �صمية للتكن�ل�جيا 

و�أور�جن �لأردن �تفاقية تعاون يف جمال �لتدريب، 

�لدكت�ر  �لأ���ص��ت��اذ  �جلامعة  رئي�ض  م��ن  ك��ل  وقعها 

لل�صركة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �ل��رف��اع��ي  م�صه�ر 

فاإن �جلامعة  �لتفاقية  تريي ماريني. ومب�جب 

���ص��ت��ع��ت��م��د �ل�������ص���ه���اد�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل�������ص���ادرة عن 

للدفعة  بال�صركة  �خل��ا���ص��ة  �ل��ربجم��ة  �أك��ادمي��ي��ة 

�لثانية وما يتل�ها. وتاأتي هذه �خلط�ة �نطاقاً 

من حر�ض �ل�صركة كمزّود رقمي ر�ئد على تقدمي 

�لأف�صل لطلبة �لربنامج �لأكادميي �لذي تنّفذه 

Simplon.coبهدف  �صريكها   مع  بالتعاون 

�أجل �لت�صغيل” من خال تعزيز  من  “�لتدريب 
فر�ض �ل�صباب �ل�ظيفية ورفد �ل�صركات بالكفاء�ت 

�مل�ؤهلة و�ملدّربة يف جمال �لربجمة.

بني  �لتعاون  ��صتمر�ر  �أن  على  �لرفاعي  و�أك���د 

وظيفية جديدة  فر�صاً  ي�صكل  و�ل�صركة  �جلامعة 

ل��ل�����ص��ب��اب، ���ص��م��ن م��ن��ظ���م��ة �ل��ن��ه�����ص��ة �ل��رق��م��ي��ة، 

م�صيد�ً بالدعم �ملقدم من �ل�صركة لطلبة �جلامعة 

�ملتف�قني مل�صاعدتهم يف ��صتكمال در��صتهم، ومبيناً 

�لطيبة  لل�صمعة  �ل�صركة  تقدير  على  ي���دل  �أن���ه 

خل��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ة ومت��ي��زه��م يف ���ص���ق �لعمل 

�ملحلية و�لإقليمية. ومن جانبه، �أكد ماريني على 

�أهمية تدريب �ل�صباب مبا  �أن �ل�صركة تعي متاماً 

�أ�صحاب  وتطلعات  �ل�ص�ق  متطلبات  مع  يتنا�صب 

تبنت  �لأردن  �أور�جن  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �ل��ع��م��ل، 

�ملفه�م �ل���صع للعملية �لتدريبية �لتي �صتنعك�ض 

لهم جماًل  لتفتح  �ملتدربني  �ل�صباب  على  �آث��اره��ا 

�أك���رب لإي���ج���اد ف��ر���ض ع��م��ل يف ق��ط��اع��ات خمتلفة 

وحتقيق  �لعملي  م�صتقبلهم  ر�صم  يف  وت�صاعدهم 

طم�حهم.

وق��ال ماريني �إن جه�د �ل�صركة يف هذ� �ملجال 

نتج عنه �إن�صاء �أكادمييتها للربجمة �لتي متكنت 

دفعتها  خل��ري��ج��ي  �لتناف�صية  �مل��ي��زة  ت��ع��زي��ز  م��ن 

�لأوىل يف �ص�ق �لعمل، ما �نعك�ض على ح�ص�ل ما 

يزيد على 70% منهم على فر�صة عمل قبل �نتهاء 

�لثانية  �لدفعة  �أن  عن  معلناً  �لتدريبية،  �ل���دورة 

م��ن �لأك��ادمي��ي��ة �صتنطلق ق��ري��ب��اً بعد �خ��ت��ي��ار 50 

�صابة و�صاباً ليتلق�� تدريباً مكثفاً ملدة �صتة �أ�صهر 

�أهم لغات �لربجمة و�ملهار�ت �لذ�تية �لازمة  يف 

للعامل �ل�ظيفي، بالإ�صافة �إىل �صهر من �لتدريب 

منحاً  تقّدم  �ل�صركة  �أن  بالذكر  ويجدر  �لعملي. 

على  �ملتف�قني  �جل��ام��ع��ة  لطلبة  �صن�ية  در����ص��ي��ة 

عن  ف�صًا  و�ملاج�صتري  �لبكال�ري��ض  م�صت�يي 

ت�فريها خدمات �ل� Wi-Fi �ملجاين يف �ملنطقة 

�خل�صر�ء يف �حل��رم �جلامعي ورعايتها لعدد من 

�لفعاليات �لتي تنّظمها �جلامعة.

االنباط-العقبة

�إط����اق ن��ظ��ام �ل���ع���د�د�ت  “�أيلة” ع��ن  �أع��ل��ن��ت 

�لإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت���ف��ري خ��دم��ت��ي �مل����اء و�ل��ك��ه��رب��اء 

�أي��ل��ة، يف م��ب��ادرة تهدف  على �ل��ق����رب يف مر��صي 

لتقدمي جتربة ��صتثنائية بكافة �ملقايي�ض، ملرتادي 

مر�صى �ليخ�ت يف �أيلة و�لت�صهيل عليهم يف كافة 

تر�صيد  �إىل  بالإ�صافة  يتلق�نها  �لتي  �خل��دم��ات 

����ص��ت��ه��اك �مل�������رد �لأ���ص��ا���ص��ي��ة م���ا يعك�ض ر���ص��ال��ة 

نظام  ��صتخد�م  �ل���ص��ت��د�م��ة.وب��دء  تعزيز  يف  �أي��ل��ة 

 Plus لعد�د�ت �لإلكرتونية �لذي طّ�رته �صركة�

“�أيلة”،  ل�صالح  �لإيطالية   International
و�ل���ذي ي���ّف��ر خ��دم��ات �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء للق��رب 

وفقاً ملتطلبات رو�د مر�صى �ليخ�ت �و قرية �ملر�صى 

�لبحرية  و�جل���لت  بال�ص��طئ  �ل�صتمتاع  وه����ة 

و�ص�ل �و �نطاقا من �أيلة.

�لتحّكم  للم�صرتكني  �جل��دي��د  �لنظام  ويتيح 

و�لكهرباء،  �ملياه  من  ق��ربهم  باإ�صتهاك  �لكامل 

ه��ذه  ر���ص��ي��د  تعبئة  م��ن  �مل�����ص��رتك��ني  �صيتمكن  �إذ 

�خلدمات يف مفاتيح �إلكرتونية خم�ص�صة لت�صغيل 

و�إيقاف نقاط �لت�زيع.

وبذلك فاإن هذ� �لنظام �جلديد يعزز ممار�صات 

وخ��دم��ات  �مل��ي��اه  ��صتهاك  بتخفيف  �ل���ص��ت��د�م��ة 

ملتطلبات  ووف����ق����اً  �لأدن�������ى  �حل����د  �إىل  �ل��ك��ه��رب��اء 

�لتقنية  �لتطبيقات  �أح���دث  وم��كبة  �مل�صتخدم. 

يف خ��دم��ة �لأه�����د�ف �لبيئية وت���ف��ري خ��دم��ات ل 

ت�صاهى لل�صكان و�لزو�ر يف خمتلف �ملر�فق.

ويتمتع �لنظام �جلديد بعدد من �مليز�ت ومنها؛ 

�مل�صرتك  رغ��ب��ة  ح�صب  �ل��ر���ص��ي��د  تعبئة  �إم��ك��ان��ي��ة 

�ل�صتهاك  كميات  ومتابعة  ق���ر�ءة  من  ومتكينه 

و�لر�صيد �ملتبقي يف �أي وقت، ما يتيح له �ل�صيطرة 

عملية  لكل  بها  �مل�صم�ح  �ل���ق��ت  �أو  �لقيمة  على 

��صتخد�م مما يقلل من ن�صبة فاقد �ملياه جر�ء ترك 

م�صادرها مفت�حة دون ��صتخد�م.

هذه �مليز�ت تكفل للم�صتخدمني �حل�ص�ل على 

�أوق��ات من �لرتفيه و�ملتعة و�لت�صهيل مع مر�عاة 

�أيلة �لبيئية �لر�مية �إىل حماية  م�صامني ر�صالة 

�مل����رد �لطبيعية. حيث يتيح هذ� �لنظام �جلديد 

كلياً �إمكانية برجمة �ملفاتيح �لإلكرتونية �إذ ميكن 

حت��دي��د م�����ص��در و�ح����د ف��ق��ط ل��ل��م��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء 

�مل�ج�دة يف  �مل�صادر  ��صتخد�م كافة  �أو  لكل مفتاح 

بالدقة  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  ميتاز  حيث  �ملر�صى. 

وت�فري  �مل�صتهلكة،  �لكميات  �حت�صاب  عمليات  يف 

�ملعل�مات عن فرت�ت �ل�صتخد�م �ل�صابقة.

ويت�صع مر�صى �ليخ�تزيف �يلة لنح� ٢0٢ قارب 

يف وقت و�حد خال �ملرحلة �لأوىل من �لت�صغيل 

مع بنية حتتية مهيئة لنح� 300 قارب م�صتقبا 

٤0 مرت�،  �لق��رب بنح�  وي�صل ط�ل بع�ض تلك 

كما وي�فر �ملر�صى خدمات �لتزود بال�ق�د وخدمات 

�ل�صطفاف �جلاف خارج �ملاء �صمن �ن�صمة حماية 

ومتابعة كاملة. 

بخدمات  مرتاديها  تزويد  على  �أيلة  وحتر�ض 

�لتي  و�لتقنيات  �مل�����رد  كافة  وت�صخري  ��صتثنائية 

�لعامة،  و�ل�صامة  و�لرتفيه  �ل��ر�ح��ة  لهم  حتقق 

وم�����ص��ت���ي��ات ر�ق��ي��ة م��ن �خل���دم���ات ت����ك��ب �أع��ل��ى 

�ملعايري �لعاملية.

االنباط-عمان

 “ و�ل��ري��ادة  �لرقمي  �لقت�صاد  وز�رة  طرحت 

 ”٢0٢0 �لرقمي  للتحّ�ل  �لأردنية  �ل�صرت�تيجية 

لا�صت�صارة �لعامة مع �ل�صركاء و�أ�صحاب  �لعاقة 

و�ملهتمني.

وبح�صب بيان �صحايف عن �ل�ز�رة �م�ض �ل�صبت، 

�آر�ء �جلهات  �ل�صت�صارة �ىل �لط��اع على  تهدف 

ت��دور  �ل��ت��ي  �لرئي�صية  حم��اوره��ا  ح����ل  �ملختلفة 

�لبيانات،  ج���ه��ره  متكامل،  رقمي  “حتّ�ل  ح���ل 

يلبي �حتياجات كافة �مل�صتفيدين، لت�صهيل �حلياة 

و�إتاحة �ملعرفة، وتعزيز �لنفتاح”.

�ل���ع���ام���ة  �لأه�������������د�ف  �أن  �ل��������������ز�رة  و�أك�����������دت 

�لأد�ء  ك���ف���اءة  رف����ع  ت��ت�����ص��ّم��ن  ل��ا���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�جل������دة  ذ�ت  �ل���ب���ي���ان���ات  ت�����ص��خ��ري  و  �حل���ك����م���ي، 

و�مل�ث�قية وحتفيز �لبتكار، وفتح �ملجال للقطاع 

�مل��ج��ت��م��ع �لأردين  ل��اب��ت��ك��ار، ومت���ك���ني  �خل���ا����ض 

�لرقمي،  للتح�ل  �ل�صامل  �لتبني  لتحقيق  رقميا 

بالإ�صافة �ىل تعزيز �مل�صاركة �ملجتمعية �لرقمية 

ورفع م�صت�ى �مل�صاءلة و�ل�صفافية.

وقالت �ل����ز�رة ب��اأّن ط��رح ه��ذه �ل�صرت�تيجية 

من  �لأر�ء  جمع  �ىل  ي��ه��دف  �ل��ع��ام��ة  لا�صت�صارة 

خمتلف �جلهات �ملعنية ح�ل حماورها لتحديثها 

مع  �ل�����زر�ء  ملجل�ض  لرفعها  متهيد�  وتط�يرها، 

نهاية �صهر �أيل�ل �حلايل، لإقر�رها و�تخاذ �لإجر�ء 

�ملنا�صب ب�صاأنها.وحّددت �ل�ز�رة تاريخ �لع�صرين من 

�أيل�ل �حلايل، م�عد� نهائيا ل�صتقبال �ملاحظات 

�لتي  �ل�صرت�تيجية  ب��ن���د  ح���ل  و�ل���ص��ت��ف�����ص��ار�ت 

متّثل �إطار�ً للتحّ�ل �لرقمي يف �لأردن.

وت���ت�������ص���م���ن �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف خ��ط���ط��ه��ا 

�أجل  من  �ل��ازم��ة  و�ملتطلبات  �لتغيري�ت  �لعامة 

عاملياً،  �لرقمي  �لتح�ل  يف  �لتقّدم  عجلة  م��كبة 

وحت�����ص��ني ت���ق���دمي �خل����دم����ات �حل��ك���م��ي��ة ورف���ع 

حتقيق  ذل����ك  يف  مب���ا  �حل���ك����م���ي،  �لأد�ء  ك���ف���اءة 

وم����ط��ن��ني  ح��ك���م��ة  م��ن  �مل�صتفيدين  متطلبات 

�أع��م��ال  وم��ق��ي��م��ني و���ص��ي��اح وق���ط���اع خ��ا���ض ورو�د 

ب�صكل  �حل��ي��اة  ن�عية  وحت�صني  م���دين،  وجمتمع 

�أك����رث ف��ع��ال��ي��ة و����ص��ت��د�م��ة وم���ث���ق��ي��ة. وت�صمل 

�ل����ج��ب على  �مل��ه��ام و�لل��ت��ز�م��ات  �ل�صرت�تيجية 

�جل���ه���ات �حل��ك���م��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا، حت��ق��ي��ق��اً ل��روؤي��ة 

جمم�عة  �صمن  �لرقمي  �لتحّ�ل  نح�  �حلك�مة 

�لتحتية  كالبنية  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  �ملمكنات  م��ن 

�لرقمية و�لبيانات و�خلدمات �حلك�مية �لرقمية، 

و�مل�صاركة �ملجتمعية �لرقمية و�إد�رة �لتغيري، و�إد�رة 

�مل��رد �حلك�مية، �لتي ت�صعى من خالها �حلك�مة 

تنفيذ  ل�صمان  متكاملة  عمل  منظ�مة  لإي��ج��اد 

�لأهد�ف �ل�صرت�تيجية للتحّ�ل �لرقمي.

و�أك�����ّدت �ل������ز�رة ب���اأن �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت�صمن 

�إط�����ار� حل���ك��م��ة �ل��ت��ح��ّ�ل �ل��رق��م��ي، ح��ي��ث ح���ّددت 

مهام �جلهات �ملختلفة لتنفيذها ، ليت�ىل جمل�ض 

�ل��������زر�ء حت��دي��د �لأول�����ي����ات �ل���ط��ن��ي��ة للتح�ل 

لتنفيذها،  �ل�����ازم  �ل��ت��م���ي��ل  ،وت����ف���ري  �ل��رق��م��ي 

وم�صاءلة �جلهات �ملق�صرة يف مهامها، كما �صتتّ�ىل 

وز�رة �لقت�صاد �لرقمي و�لريادة �إعد�د �لت�صريعات 

�لازمة للتح�ل �لرقمي وتنفيذ متطلبات �لبنية 

�لتحتية، و�إعد�د خارطة �لطريق �خلا�صة بتنفيذ 

�ل�صرت�تيجية.

و��صارت �ىل �ن �ل�صرت�تيجية �أكدت على وج�د 

دور رقابي متثل باإد�رة تط�ير �لأد�ء �مل�ؤ�ص�صي من 

خال �إعد�د تقارير ربعية �إىل جمل�ض �ل�زر�ء عن 

�صري �لعمل يف تنفيذ بن�د �ل�صرت�تيجية من قبل 

�جلهات �حلك�مية.

 شتيات يرعى افتتاح دورة تأهيل 
المدراء في بلدية اربد الكبرى
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 االقتصاد الرقمي تطرح استراتيجية التحول الرقمي لالستشارة العامة

 أيلة تطلق نظام إلكتروني للتحكم في خدمات الكهرباء والمياه للقوارب 
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االنباط-عمان

ج�����ي  “�إل  �����������ش����������رك����������ة  ح�����������������������ازت 

�لكرتونيك�س”�أخري�ً على تقدير من معهد 

�ل��ت��ك��ي��ي��ف و�ل��ت��دف��ئ��ة و�ل��ت��ري��د �لأم��ريك��ي 

)AHRI( مع جائزة �لأد�ء للعام �لثالث 

ع���ل���ى �ل����ت����و�يل، وذل�����ك م���ع �ج���ت���ي���از ك��اف��ة 

73 تقييم  �لطر�ز�ت �ملخترة �لبالغ عددها 

�لأد�ء.

ت��ك��رمي  مب���ث���اب���ة  �لأد�ء  ج���ائ���زة  ُت���ع���ت���ر 

ي�صعب حتقيقه، حيث يجب �أن جتتاز كافة 

AHRIتختارها ف��ئ��ة  ك��ل  م��ن  �مل��ن��ت��ج��ات 

�صنو�ت  ث��اث  مل��دة  �لأد�ء  �ختبار  ع�صو�ئياً 

�جلائزة  على هذه   LG متتالية. وح�صلت 

لأول مرة يف عام 2017 بعد �جتياز �لختبار 

كل عام منذ عام 2015.

2019، مت �ختبار  �إىل عام   2017 من عام 

تكييف  �أنظمة  من  ط��ر�ز�ً   73 جمموعه  ما 

فئات  �صبع  متثل  و�لتي  جي  �إل  من  �لهو�ء 

م���ن �مل��ن��ت��ج��ات و�ج����ت����ازت �ل��ت��ق��ي��ي��م، وه��ي 

 )VRF( ت�����ص��م��ل ت��دف��ق �ل��ت��ري��د �مل��ت��غ��ري

 )PTAC( �ملعباأ  �لطريف  �لهو�ء  ومكيف 

و�مل�������ص���خ���ات �حل����ر�ري����ة �ل��ط��رف��ي��ة �مل��ع��ب��اأة 

�ل���ه���و�ء  م��ك��ي��ف��ات  م���ع���د�ت   ،  )PTHP(

معد�ت   ،)VMAC( �لأحادية  �ل�صغرية 

�مل�����ص��خ��ات �حل���ر�ري���ة �ل�����ص��غ��رية �لأح���ادي���ة 

ت�صخني   - �مل���ي���اه  ت���ري���د   ،)VMHP(

�ل��ب��خ��ار  ���ص��غ��ط  دورة  ب���ا����ص���ت���خ���د�م  �مل����ي����اه 

�مل��رد  �مل���اء  ت��ري��د  ون��ظ��ام   ،)WCCL(

.)ACCL( بالهو�ء

يقل  ل  م��ا  ع�����ص��و�ئ��ي��اً   AHRI ي��خ��ت��ار 

كل  م��ن  �ملنتجات  كافة  م��ن  �ملئة  20 يف  ع��ن 

بعد  �ملعهد  ي��ق��وم  �ل�صنوي.  لاختبار  فئة 

�ل�صركة  �إىل  �لختبار  عينات  باإر�صال  ذلك 

و�ملعتمدة   ،Intertekلعاملّية� �لفاح�صة 

كانت  �إذ�  مما  للتحقق   ،AHRI قبل  من 

للمو��صفات. �ملنتجات تعمل وفقاً 

تاأ�ص�صت  جتارية  جمعية  هي   ،AHRI
 HVACR م�صنعي  مت��ث��ل   ،1953 ع���ام 

وم���ع���د�ت ت�����ص��خ��ني �مل���ي���اه يف ج��م��ي��ع �أن��ح��اء 

350 ���ص��رك��ة ع�����ص��و.  �ل���ع���امل م���ع �أك����ر م���ن 

ت�����ص��ت��ه��ر �جل��م��ع��ي��ة ب����اإج����ر�ء ت��ق��ي��ي��م ���ص��ارم 

لاأد�ء، وتر�صيخ ثقة �مل�صتهلك.

من بني �ملنتجات �حلائزة على �جلو�ئز، 

�صعة  ذ�ت  خارجية  وح��دة   MultiV تعد 

ك���ب���رية ر�ئ������دة. ي��ت��ي��ح �ل�����ص��اغ��ط �ل��ع��اك�����س 

�مل��ط��ل��ق، �ل���ذي ط��ورت��ه �إل ج��ي يف �لأ���ص��ل، 

�لطاقة،  ��صتخد�م  يف  وكفاءة  متقدماً  �أد�ًء 

مكيفات  ���ص��وق  يف  متميز�ً  �ملنتج  يجعل  م��ا 

ظل  يف  مم��ت��از�ً  تدفئة  �أد�ء  ُيظهر  �ل��ه��و�ء. 

مئوية  درج���ة   30 ع��ن  ت��ق��ل  قا�صية  ظ���روف 

حتت �ل�صفر )ناق�س 22 درجة فهرنهايت(، 

مم���ا ي��ف�����ص��ر ���ص��ع��ب��ي��ت��ه خ��ا���ص��ة يف �أم��ري��ك��ا 

�حل���ر�رة  درج���ة  تنخف�س  ح��ي��ث  �ل�صمالية 

�إىل م�صتوى منخف�س جد�ً يف �ل�صتاء.

���ص��غ��ري  Multi V Sمكيف  ي���ع���د 

وم��ت��و���ص��ط �حل��ج��م ل��ا���ص��ت��خ��د�م يف �أم��اك��ن 

�لفردية  �لإقامة. ميكن للوحدة �خلارجية 

�أن تدعم ما ي�صل �إىل 16 وحدة د�خلية، مما 

�ل�صكنية  للمناطق  حتى  منا�صبة  يجعلها 

�لد�خلية  �ل��وح��د�ت  ت��وف��ري  ي��ت��م  �ل��ك��ب��رية. 

على  �ل��وح��دة�مل��رك��ب��ة  م��ن  خمتلفة  ب���اأن���و�ع 

ن��وع  �إىل  �ل�����ص��ق��ف  يف  و�مل��ع��ل��ق��ة  �حل����ائ����ط، 

جمرى �لهو�ء بحيث ميكن للعماء �تخاذ 

�خليار�ت �لتي يريدونها.

وم�����ك�����ي�����ف �ل��������ه��������و�ء �ل�������ط�������ريف �مل����ع����ب����اأ 

�آخر معتمد، هو وحدة  )PTAC(، منتج 

فردية قائمة بذ�تها ت�صتخدم ب�صكل متكرر 

من   PTAC وح��د�ت  تتميز  �لفنادق.  يف 

تطبيقها  وي��ت��م  ��صتثنائية،  مب��ت��ان��ة   LG
�ملبادل  تاآكل  متنع  خا�صة  تقنية  با�صتخد�م 

�حلر�ري.

���ص��وق  يف  جي”  �إبد�عات”�إل  ���ص��ه��دت 

تكييف �لهو�ء يف �أمريكا �ل�صمالية منو�ً ملدة 

�لتقنية  �لكفاءة  بناًء على  متتالية  11 عاماً 

�ملتميزة لل�صركة. �عتبار�ً من �لعام �ملا�صي، 

�ل��ه��و�ء  معاجلة  وح���دة  مبيعات  ت�صاعفت 

“�إل جي” مقارنة مبا كانت عليه قبل  من 

�صنو�ت. خم�س 

ويف ه����ذ� �لإط������ار، ق����ال ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س 

�لهو�ء  �لتجارية حللول  للوحدة  �لتنفيذي 

�مل��ن��زل��ي��ة  ل���اأج���ه���زة  جي”  “�إل  ���ص��رك��ة  يف 

وحلول �لهو�ءيل كام جيوه: “كونها مزود�ً 

وتكييف  و�لتهوئة  �لتدفئة  حللول  �صامًا 

�لهو�ء و�لطاقة �لتي تري �لطبيعة وحياة 

تعزيز  ع��ل��ى  جي”  “�إل  �صتعمل  �لإن�����ص��ان، 

�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة يف �ل�����ص��وق �ل��ع��امل��ي��ة ب��ن��اًء على 

�لأد�ء �ملتقدم و�لتكنولوجيا �ملميزة«. 

االنباط-عمان

�إلكرتونيك�س  “�صام�صوجن  �صركة  با�صرت 

ج����ه����از  ب������و�������ص������ع  �لعربي”  �مل�������������ص������رق 

و�مل��ت��خ�����ص�����س  �مل��ب��ت��ك��ر   AirDresser
ياأتي على  و�ل��ذي  �ملاب�س،  بتعقيم وتنظيف 

�مل�صتهلكني  م��ت��ن��اول  يف  �أن��ي��ق��ة،  خ��ز�ن��ة  �صكل 

ماب�س  على  للح�صول  �لأردن��ي��ة  �ل�صوق  يف 

�أكر نظافة وخالية من �لغبار و�أية جر�ثيم 

�حلفاظ  مع  وح�صا�صية  �أمر��س  م�صببات  �أو 

على مظهرها ون�صيجها لأطول فرتة ممكنة، 

وم��ن��ح��ا ر�ئ���ح���ة ع���ط���رة، مب��ن��ت��ه��ى �ل�����ص��ه��ول��ة 

و�لأريحية.

من   AirDresser ج���ه���از  وي��ت��م��ي��ز 

�صام�صوجن، باعتماده على تفاعات قوية من 

�لهو�ء و�لبخار، بف�صل ت�صميمه مع تقنيتي 

 Jet Air and Air Hangers
�ل��ل��ت��ني ت��ط��ل��ق��ان م��وج��ات ق��وي��ة م��ن �ل��ه��و�ء 

لإز�ل�����ة �ل��غ��ب��ار م��ن �مل��اب�����س ب��احل��د �لأدن����ى 

تقنية  عن  ف�صًا  و�لهتز�ز،  �ل�صو�صاء  من 

بتعقيم  ب��دوره��ا  تقوم  �لتي   JetSteam
�ملاب�س للتخل�س من �لبكترييا و�لفريو�صات 

للح�صا�صية من خال �صخها  �ملثرية  و�مل��و�د 

ن�صيج  عمق  يف  عالية  ح��ر�رة  بدرجة  للبخار 

 Heatpump ت��ق��ن��ي��ة  �أم������ا  �مل���اب�������س. 

�ملاب�س  جتفيف  على  فتعمل   ،Drying
بلطف عند درجة حر�رة منخف�صة مع تقليل 

يقلل  مما  �لتجفيف  ل��دورة  �ملطلوب  �لوقت 

من �حلر�رة وفر�س �لنكما�س.

 AirDresser جهاز  وي�صتخدم  ه��ذ� 

�لكريهة” لتنظيف  �ل��رو�ئ��ح  “�إز�لة  وظيفة 

�ملاب�س، وحتطيم �جلزيئات �مل�صببة للرو�ئح 

يف  تعمل  بينما  و�لطعام،  و�لتبغ  �لعرق  مثل 

�لكريهة  �ل���رو�ئ���ح  م��ن��ع  ع��ل��ى  نف�صه  �ل��وق��ت 

�لتعقيم.  وح��دة  د�خ��ل  و�لبقاء  �لتجمع  من 

�لتي  �ل��ذ�ت��ي  �لتنظيف  تقنية  ف���اإن  ك��ذل��ك، 

�إز�لة �لرطوبة  يت�صمنها �جلهاز، تعمل على 

وتطهري و�إز�لة �لرو�ئح �لد�خلية من �جلهاز 

وذل��ك  خ��ارج��ي��ة  منظفات  �إىل  �حل��اج��ة  دون 

و�ل��ه��و�ء  �حل���ر�رة  م��ن  مزيج  على  بالعتماد 

باأنه  �مل�صتخدمني  �إخطار  ميزة  مع  و�لبخار 

يحتاج �إىل �إعادة تنظيف تف�صه كل 40 دورة.

وت������ع������زي������ز�ً ل����ك����ل ه��������ذه �مل��������ز�ي��������ا، ف��ق��د 

ح��ر���ص��ت ���ص��ام�����ص��وجن ل����دى ت�����ص��م��ي��م ج��ه��از 

بخا�صية  ت��زوي��ده  على   AirDresser
عندما  مثالية  ظ��روف  �صمن  �ملاب�س  �إبقاء 

تكون خارج وحدة �لتعقيم �أي�صاً، حيث ت�صحب 

م��ي��زة �إز�ل�����ة �ل��رط��وب��ة �ل���ه���و�ء م��ن �ل��غ��رف��ة 

�جل��اف،  �ل��ه��و�ء  و�صخ  منه  �لرطوبة  لإز�ل���ة 

ف�صًا عن تزويده بخا�صية �إز�لة �لتجاعيد 

با�صتخد�م مزيج من �لبخار و�لهو�ء لتنعيم 

�ملاب�س مما يلغي �حلاجة لكيها، وبخا�صية 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �مل��اب�����س �مل�����ص��ن��وع��ة م��ن م��و�د 

 %90 �إز�ل���ة  م��ع  �حرت�فية  بطريقة  ح�صا�صة 

ي�صاعد  مما  د�خلها،  �ملحبو�صة  �لرطوبة  من 

يف �حلفاظ على حالتها �لأ�صلية.

�جلديد  �مل��اب�����س  تنظيف  ج��ه��از  ويجمع 

ب���ني �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل��ت�����ص��م��ي��م �ل��ع�����ص��ري، 

و�صع  �إمكانية  يوفر  مما  �أنيقاً  �إط��ار�ً  ليوفر 

�جلهاز يف �أي مكان د�خل �ملنزل. ومع خا�صية 

�لهادئ، ميكن ت�صغيل �جلهاز خال  �لو�صع 

من  ومل��زي��د  �إزع���اج،  �أي  ي�صبب  �أن  دون  �لليل 

�ل���ر�ح���ة، ي�����ص��م �جل��ه��از ق��ن��و�ت م��ي��اه قابلة 

ب��غ��ر���س توليد  �ل�����ص��ف��ل��ي  ل��ل��ح��م��ل يف ق�����ص��م��ه 

ل��ذل��ك ف��اإن��ه ل ي��ح��ت��اج �إىل م�صدر  �ل��ب��خ��ار، 

�أو نظام ل�صرفها. هذ� يعني  خارجي للمياه 

�أي�صاً �أنه ميكن للم�صتخدمني تثبيت �لوحدة 

يف �أي مكان ينا�صبهم د�خل �ملنزل.

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى ه����ذ� �ل�������ص���اأن، ق��ال 

�صركة  ل��دى  �ملنزلية  �لأج��ه��زة  ق�صم  رئي�س 

�لعربي”،  �مل�صرق  �إلكرتونيك�س  “�صام�صوجن 
���ص��رك��ة  يف  “نحر�س  ر����ص���ي���د:  �أب�����و  �أ�����ص����رف 

�لعربي”  �مل�صرق  �إلكرتونيك�س  “�صام�صوجن 
�لأردن���ي���ة  �ل�����ص��وق  رف���د  ع��ل��ى  م�صتمر  ب�صكل 

مب��ن��ت��ج��ات و�ب���ت���ك���ار�ت ���ص��ام�����ص��وجن �ل��ع��امل��ي��ة، 

ت��ف��ا���ص��ي��ل �حل��ي��اة  ���ص��اأن��ه��ا ت�صهيل  �ل��ت��ي م��ن 

�ليومية �ملعا�صرة و�صقل مفهوم جديد لها. 

نقدم  ف��اإن��ن��ا   ،AirDresser ج��ه��از  وم��ع 

وتعقيم  بتنظيف  للعناية  جهاز�ً  فقط  لي�س 

متكامًا  ذكياً  نظاماً  نقدم  �أننا  بل  �ملاب�س، 

م�صبوقة،  غ��ري  معايري  م��ع  �مل��اب�����س  لإد�رة 

�حل�صول  تكاليف  وتخف�س  �ل�صحة،  تعزز 

على خدمات �لتنظيف �ملهنية �ملحرتفة، كما 

كالطاقة  �لطبيعية  �مل��و�رد  ��صتخد�م  تر�صد 

�ملزيد  �مل�صتخدمني  منح  عن  ف�صًا  و�مل��ي��اه، 

من �مل�صاحة لق�صاء �أوقاتهم يف �لرتكيز على 

م�صائل �أخرى بدًل من �لرتكيز على �لأعباء 

�ملنزلية.«

ومي��ك��ن ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني �ل���ص��ت��ف��ادة من 

بتقنية  �ملدعومة   Smarthings من�صة 

بعناية  �ل���ذك���اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي، و�ل���ص��ت��م��ت��اع 

�لرعاية  م�صاعد  وي��ق��وم  ملاب�صهم.  �أف�����ص��ل 

 Home Care Wizard �مل��ن��زل��ي��ة 

�جل���ه���از عن  م�����ص��ك��ات يف  �أي  ر����ص���د  ع��ل��ى 

ُب��ع��د وت���وف���ري خ��دم��ة ����ص��ت��ك�����ص��اف �لأخ���ط���اء 

 My و�إ����ص���اح���ه���ا، ب��ي��ن��م��ا ت���ق���وم خ��ا���ص��ي��ة

�مل��اب�����س  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ب��ت��خ��زي��ن   Closet
باملاب�س  �ل��ع��ن��اي��ة  دور�ت  �أف�����ص��ل  و�ق�����رت�ح 

�خلا�صة بها.

دبي - وكاالت

�صتبد�أ �صركة هو�وي يف بيع �لهو�تف �لذكية 

�لقادرة على �لعمل بنظام �لت�صغيل �مل�صمم ذ�تًيا 

�أعمالها  ��صتمر�ر  �إىل  ت�صعى  حيث  �ملقبل  �لعام 

�ل���ص��ت��ه��اك��ي��ة ب����دون ن��ظ��ام �أن���دروي���د �خل��ا���س 

ب�صركة غوغل و�ملوردين �لأمريكيني �لآخرين.

يو،  ريت�صارد  ه���و�وي،  �صركة  رئي�س  و�أع��ل��ن 

�أن �صركته �صتطلق هو�تف ذكية مزودة بنظام 

�لت�صغيل Harmony 2.0 �عتبار� من �لعام 

�لقادم.

من  �أ” �ل�����ص��ي��ن��ي،  �إن  “�صي  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

تعتمد  �أج��ه��زة جديدة  ع��دة  �أن تظهر  �ملتوقع 

على نظام �لت�صغيل �خلا�س يف �لأ�صو�ق قريًبا، 

�إط��اق  �ملخطط  م��ن  وج��ه �خل�صو�س  وعلى 

�صاعات ذكية جديدة مع نظام �لت�صغيل بحلول 

نهاية �لعام.

 Huawei م�����������وؤمت�����������ر  وخ������������������ال 

�ل��ذي   Developer Conference
عقد عر �لإنرتنت موؤخر� قال يو: “�عتبار� 

 Harmony �صيتم طرح  �لقادم  �لعام  من 

�لت�صغيل  نظام  �لذكية،  �لهو�تف  جلميع   2.0

هذ� �صيعزز �أد�ء وكفاءة �أجهزتنا �ملحمولة«.

و�أ�صار رئي�س �ل�صركة �إىل “�أن ن�صخة نظام 

قيود  ب��ا  متاحة  �صتكون  �جل��دي��دة  �لت�صغيل 

ملطوري �لتطبيقات و�خلدمات �لرقمية«.

�أنظمة  �صتكون  �ل��ي��وم  م��ن  “بدء�  و�أ���ص��اف 

 IoT لأجهزة  متاحة   Harmony OS
�مل��زودة بذو�كر ت��رت�وح ما بني 128 كيلوبايت 

�لتلفاز  �أج��ه��زة  منها  و�ل��ت��ي  ميغابايت،  و128 

�ل���ذك���ي���ة، و�لأج�����ه�����زة �مل��ح��م��ول��ة و�ل�����ص��ي��ارت 

وغريها.. و�عتبار� من �أبريل 2021 �صنتيح هذه 

بذو�كر ترت�وح  �مل��زودة  لاأجهزة  �لرجميات 

ما بني 128 ميغابايت و4 غيغابايت.

 Harmony وخال ��صتعر��صها لنظام

2.0 �جلديد �أ�صارت هو�وي �إىل “�أن هذ� �لنظام 

ق��ادر� على �لعمل يف �لهو�تف �لذكية  �صيكون 

وكذلك �حلو��صب �للوحية و�أجهزة �لكمبيوتر، 

وع���دد م��ن �لأج���ه���زة �لأخ����رى مثل �ل�صاعات 

و�مل�صاعد�ت �ملنزلية �لذكية«.

وجت���در �لإ����ص���ارة �إىل �أن ه���و�وي ك��ان��ت قد 

�أعلنت عن نيتها تطوير �أنظمة ت�صغيل خا�صة 

�لعقوبات  بعد  �لفائت، وذلك  �لعام  لأجهزتها 

�لتي فر�صتها عليها �لوليات �ملتحدة و�صركة 

غوغل �ملطورة لأنظمة �أندرويد.

االنباط- وكاالت

ك�����ص��ف �ل��دك��ت��ور �أن���ت���وين ف��اوت�����ص��ي، كبري 

خر�ء �لأمر��س �ملعدية يف �لوليات �ملتحدة، 

�جل��م��ع��ة، �مل��وع��د �مل��ت��وق��ع ل���ص��ت��ئ��ن��اف �حل��ي��اة 

�أن��ه  �إىل  نف�صه  �ل��وق��ت  يف  م�صري�  �لطبيعية، 

تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  تقييم  م��ع  يختلف 

باأن �لوليات �ملتحدة حتا�صر جائحة فريو�س 

كورونا.

وقال فاوت�صي، �لذي يدير �ملعهد �لوطني 

�لوليات  �إن  �ملعدية،  و�لأم��ر����س  للح�صا�صية 

�ملتحدة بد�أت مو�صم �لإنفلونز� بت�صجيل معدل 

حو�يل  بلغ  كورونا  فريو�س  لإ�صابات  مرتفع 

40 �ألف �إ�صابة جديدة يوميا، و�ألف حالة وفاة 

يوميا يف �ملتو�صط.

و�خل��م��ي�����س، ق����ال ت���ر�م���ب �إن����ه ي��ع��ت��ق��د �إن 

على  �خلناق”  “ت�صيق  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 

�لأزمة.

وق��ال فاوت�صي لقناة )�إم.�إ���س.�إن.ب��ي.���ص��ي( 

�لتلفزيونية “�أجد نف�صي م�صطر� لاختاف 

مع ذلك، لأنك �إذ� كنت تنظر �إىل �ل�صيء �لذي 

ذكرته للتو، فاإن �لإح�صاء�ت... مقلقة«.

و�أ�صاف: “�إذ� كنت تتحدث عن �لعودة �إىل 

درجة من �حلياة �لطبيعية، �لتي ت�صبه ما كنا 

عليه قبل كوفيد-19، ف�صيكون ذلك خال عام 

2021، ورمبا حتى قرب نهاية عام 2021«.

�لنتخابية  �لتجمعات  فاوت�صي عن  و�ُصئل 

����ص��ت��ع��د�د�  ت��ر�م��ب  ��صتاأنفها  �ل��ت��ي  �مل��ف��ت��وح��ة 

لنتخابات �لثالث من نوفمر، �لتي يناف�صه 

فيها �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ج��و ب���اي���دن، ف��ق��ال �إن��ه��ا 

حمفوفة باملخاطر “متاما«.

»إل جي« تحصل على جائزة AHRI لألداء للعام الثالث على التوالي

سامسونج توفر لألردنيين حاًل منزليًا عصريًا لتعقيم وتنظيف المالبس وإبقائها زاهية مع جهاز AirDresser الجديد كليًا

هواوي تكشف عن نظام التشغيل 
الجديد هارموني أو إس.. 
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الصين تفضل حظر تيك توك 
بأميركا على بيعه قسرًا

بروج تصدر سندات بقيمة 200 مليون دوالر

أسعار المستهلكين في أميركا 
ترتفع بقوة.. لهذا السبب

آبل تقترب من إطالق خدمة 
Apple One المنتظرة

بكني -رويرتز

ق���ال���ت ث���اث���ة م�������ص���ادر ع���ل���ى اط����اع 

دان�س  بايت  بيع  تعار�س  بكني  اإن  مبا�صر 

يف  لأن�صطته  ت��وك  تيك  مالكة  ال�صينية 

و�صيكون  ق�صري،  ب�صكل  املتحدة  ال��ولي��ات 

املقاطع  وق��ف تطبيق  لديها  الأف�صل  من 

امل�����ص��ورة ال��ق�����ص��رة ن��ه��ائ��ي��ا يف ال���ولي���ات 

املتحدة.

جت����ري ب���اي���ت دان�������س حم����ادث����ات لبيع 

اأن�����ص��ط��ة ت��ي��ك ت���وك يف ال���ولي���ات املتحدة 

مايكرو�صوفت  بينهم  حمتملني  مل�صرتين 

الرئي�س الأمركي  اأن ه��دد  واأوراك���ل منذ 

دون����ال����د ت���رم���ب ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي بحظر 

اخلدمة يف حالة عدم بيعها.

دان�س مهلة حتى  بايت  ترمب  واأعطى 

منت�صف �صبتمرب اأيلول لإمتام ال�صفقة.

ل��ك��ن امل�������ص���ادر، ال��ت��ي رف�����ص��ت الك�صف 

اإن  ق��ال��ت  امل��وق��ف،  هويتها حل�صا�صية  ع��ن 

البيع  اأن  ي����رون  ال�����ص��ي��ن��ي��ني  امل�����ص��وؤول��ني 

ال��ق�����ص��ري �صيجعل ك��ا م��ن ب��اي��ت دان�����س 

وال�������ص���ني ت����ب����دوان يف م���وق���ف ���ص��ع��ف يف 

مواجهة ال�صغط من وا�صنطن.

وقالت بايت دان�س يف بيان لرويرتز اإن 

احلكومة ال�صينية مل تخطرها اأبدا باأنها 

يتعني عليها وق��ف تيك ت��وك يف الوليات 

املتحدة اأو يف اأي �صوق اأخرى.

اإن ال�صني  امل�����ص��ادر  اث���ن���ان م���ن  وق����ال 

تعتزم ا�صتخدام مراجعات اأجرتها لقائمة 

اآب  اأغ�صط�س   28 التكنولوجيا يف  �صادرات 

بايت  اإل��ي��ه��ا  تو�صلت  �صفقة  اأي  لتاأجيل 

دان�س اإذا كانت قد تو�صلت ل�صفقة بالفعل.

ومل يرد مكتب معلومات جمل�س الدولة 

ووزارت��ا اخلارجية والتجارة بال�صني على 

طلبات للتعقيب اأر�صلت خارج اأوقات العمل 

الر�صمية.

دبي- رويرتز

ق�������ال�������ت ب�������������روج الإم��������ارات��������ي��������ة 

ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات ال��ب��رتول��ي��ة وال���غ���از، 

ل���ربوج للطاقة،  ت��اب��ع��ة  ���ص��رك��ة  وه��ي 

اأولية  �صندات  اأ���ص��درت  اإنها  بيان  يف 

دولر  مليون   200 بقيمة  م�صمونة 

م��ل��ي��ون   250 ع���ن���د  اق����رتا�����س  ب���ح���د 

دولر يف �صوق �صندات �صمال اأوروبا.

وقالت ال�صركة اإن الإ�صدار الأول 

ا���ص��ت��ح��ق��اق خم�س  ل��ل�����ص��ن��دات لأج����ل 

ج��ان��ب  اإىل  و���ص��ي�����ص��ت��خ��دم،  ����ص���ن���وات 

م�صريف  دين  �صداد  يف  اخرى،  اأ�صياء 

ق��ائ��م، وذل��ك يف ال��وق��ت ال��ذي تو�صع 

ف��ي��ه ال�����ص��رك��ة ن�����ص��اط��ه��ا يف ت��خ��زي��ن 

النفط.

ب����روج ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات ال��ب��رتول��ي��ة 

2013 هي  ت��اأ���ص�����ص��ت يف  ال��ت��ي  وال��غ��از 

من اأكرب حائزي اأ�صول التخزين يف 

بالإمارات. الفجرة 

نيويورك-رويرتز

بالوليات  امل�صتهلكني  اأ�صعار  زادت 

لكن  اآب،  اأغ�صط�س  يف  ب��ق��وة  امل��ت��ح��دة 

من املرجح اأن التباطوؤ يف �صوق العمل 

ل يزال ي�صغط على الت�صخم، وذلك 

يف الوقت الذي يتعافى فيه القت�صاد 

من ركود ناجم عن كوفيد-19.

موؤ�صرها  اإن  العمل،  وزارة  وق��ال��ت 

0.4% يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ���ص��ع��د  لأ���ص��ع��ار 

املا�صي. ال�صهر 

ي��ون��ي��و  يف   %0.6 امل���وؤ����ص���ر  وارت����ف����ع 

ح��زي��ران وي��ول��ي��و مت��وز ب��ع��د ن���زول يف 

ال�����ص��ه��ور ال��ث��اث��ة ال�����ص��اب��ق��ة، اإذ ب��ددت 

اإج����������راءات وق�����ف اأن�������ص���ط���ة الأع����م����ال 

لإب�����ط�����اء ان���ت�������ص���ار ف����رو�����س ك���ورون���ا 

الطلب.

12 ���ص��ه��را ح��ت��ى اأغ�����ص��ط�����س،  ويف ال�����

1% يف  زاد  اأن  بعد   %1.3 املوؤ�صر  ارتفع 

يوليو متوز.

وك�������ان اق���ت�������ص���ادي���ون ا���ص��ت��ط��ل��ع��ت 

املوؤ�صر  زي��ادة  توقعوا  اآراءه���م  روي��رتز 

0.3% يف اأغ�صط�س اآب، وارتفاعه %1.2 

اأ�صا�س �صنوي. على 

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

اآب��ل حزمة جديدة جتمع بني  ُت��ِع��ّد �صركة 

ا�صم  ال���ص��رتاك اخل��ا���ص��ة بها حت��ت  منتجات 

لت�صريب يف  وف��ًق��ا  وذل��ك   ،Apple One
ال�صفرة امل�صدرية لأحد تطبيقاتها.

و�صتجمع احلزمة – التي ت��رددت �صائعات 

بالتزامن  قريًبا  ُتطلق  وق��د  م��دة  منذ  عنها 

القادم  الأ�صبوع  املرتقب  ال�صركة  موؤمتر  مع 

اآب��ل، وي�صمل ذلك:  ع��دد من خدمات  بني   –
و)اآب��ل   ،Apple Music )اآب��ل ميوزيك( 

تي يف بل�س( +Apple TV، و)اآب��ل اآركيد( 

واح��د  ا����ص���رتاك  يف   Apple Arcade
�صة. مقابل ر�صوم ُمَفّ

واأكد عدد متزايد من القرائن يف اإ�صدارات 

هذه  مثل  على  تعمل  ال�صركة  اأن  اآب���ل  ب��رام��ج 

احل��زم��ة، فعلى �صبيل امل��ث��ال، اح��ت��وى اإ���ص��دار 

�صهر ح��زي��ران/  iOS يف  م��ن نظام  جتريبي 

“عر�س  اإىل  ي�صر  رم��ز  على  امل��ا���ص��ي  يونيو 

احلزمة”، و “ا�صرتاك احلزمة”.

ا. ففي اإ�صدار  والآن ظهر ا�صم العر�س اأي�صً

تطبيق Apple Music للهواتف العاملة 

اأن��دروي��د م��ن ج��وج��ل، ي�صر  بنظام الت�صغيل 

الرمز اإىل Apple One كحزمة ا�صرتاك 

.Apple Music تت�صمن

وُي��ظ��ه��ر الك��ت�����ص��اف – ال����ذي ك���ان موقع 

ا  – اأي�صً اأول من ن�صر عنه   9to5Google
ال��رم��زي للم�صروع، وه���و: )اأر���ص��ط��و(  ال���ص��م 

ال�صعر  ي���زال  ل  ذل���ك،  وم��ع   .Aristotle
وتاريخ الإطاق غر معروفني.

 Apple :و���ص��وف ت��ت��وف��ر خ��دم��ات م��ث��ل

 Apple و   ،Apple TV+ و   ،Music
Arcade، و +Apple News منف�صلة 

ب�صعر اإجمايل قريب من 40 دولًرا.

ه��ذا؛ وقد يدفع العديد من امل�صتخدمني 

امل���زي���د م����رة اأخ�����رى م��ق��اب��ل خ���دم���ات، م��ث��ل: 

ال����ت����خ����زي����ن الإ��������ص�������ايف ع����ل����ى )اآي�������ك�������اود( 

خال  من  املمتدة  ال�صمانات  اأو   ،iCloud
AppleCare، اأو حتى �صراء اأجهزة اآيفون 

اخلا�صة بهم من خال عر�س ال�صرتاك.

واإن كان ا�صم اخلدمة قد ظهر يف املنتجات 

يكون  املنتج قد  اأن  اإىل  ي�صر  الأخ���رى، فهذا 

اأن تعقد  جاهًزا لاإطاق قريًبا. ومن املقرر 

�صركة اآبل حدًثا يوم الثاثاء القادم، حيث من 

املتوقع اأن تعلن عن هواتف اآيفون، وحوا�صيب 

اآيباد، و�صاعة ذكية جديدة.

مانيل-العربية

العمات  كاأف�صل  الفلبيني  البيزو  برز 

مواجهة  يف  الأداء  �صعيد  على  الآ�صيوية 

ال�������دولر الأم����رك����ي م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

اجلاري مع تراجع حاد يف الواردات بفعل 

�صعف القت�صاد املحلي وتراجع يف الطلب 

قيمة  بارتفاع  املطاف  نهاية  يف  ت�صبب  ما 

العملة.

 CNBC وي�صر تقرير ن�صرته �صبكة

الأمركية اإىل ارتفاع البيزو اأمام الدولر 

ال����ع����ام اجل�����اري  4% م���ن���ذ م��ط��ل��ع  ب��ن��ح��و 

الأخرى  الآ�صيوية  العمات  على  ليتفوق 

عدا  ال���دولر  اأم��ام  تراجعات  �صهدت  التي 

ال�������دولر ال���ت���اي���واين وال����ي����وان ال�����ص��ي��ن��ي 

العملة  اأم��ام  ارتفعت  التي  العمات  وه��ي 

البيزو  م��ن  اأق���ل  بن�صب  ول��ك��ن  اخل�����ص��راء 

الفلبيني.

الآ���ص��ي��وي��ة  ال���دول���ة  واردات  وت��راج��ع��ت 

امل�صاهدة  الإغ���اق  اإج����راءات  بفعل  بحدة 

جائحة  خ�صم  يف  احلكومة  اتخذتها  التي 

الطلب  انهيار حاد يف  اإىل  اأدى  ما  كورونا 

ال���ص��ت��ه��اك��ي م���ا ت�����ص��ب��ب يف دع���م م��ي��زان 

ب��ارزا  دورا  لعب  ال��ذي  اجل��اري��ة  املعامات 

يف ارتفاع قيمة العملة.

ال��روب��ي��ة  ت��راج��ع��ت  ال��ع��ام  وم��ن��ذ مطلع 

فيما  ال���دولر  اأم���ام   %2.9 بنحو  الهندية 

بنحو  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  ال��روب��ي��ة  انخف�صت 

ال�صيني  اليوان  فيه  ارتفع  وقت  يف   %6.3

.%1.8 بنحو 

ING يف مذكرة  وقالت �صركة اأبحاث 

امل���ع���ام���ات اجل���اري���ة  م���ي���زان  اإن  ب��ح��ث��ي��ة 

فائ�س  حتقيق  يف  جنح  الآ�صيوية  للدولة 

الرتاجع  بفعل  اجل��اري  العام  مطلع  منذ 

اإج���راءات  ال����واردات على خلفية  احل��اد يف 

الإغ�����اق ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة وه��و 

نهاية  ي�صتمر حتى  اأن  يتوقع  الذي  الأمر 

الربع الأخر من العام اجلاري.

ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي بنحو  وان��ك��م�����س الق��ت�����ص��اد 

ال��ع��ام  م���ن  ال���ث���اين  ال���رب���ع  16.5% خ����ال 

اأرق���ام  اأ���ص��واأ  اجل���اري لي�صجل واح���دة م��ن 

اأول  وه��و  اآ�صيا  يف  القت�صادي  النكما�س 

عقود   3 نحو  يف  لاقت�صاد  ف�صلي  رك���ود 

249 األف  يف وقت �صجلت فيه الدولة نحو 

 4 ونحو  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س  اإ�صابة 

اآلف حالة وفاة.

ال��ب��ي��زو  ي����ع����اود  اأن   ING وت���وق���ع���ت 

الفلبيني تراجعه مع عودة فتح القت�صاد 

وع�����ودة ح���رك���ة ال��������واردات ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ما 

الأجنبية  الحتياطيات  تاآكل  اإىل  �صيوؤدي 

ال��ت��ي ت�����ص��ه��د ارت��ف��اع��ا يف ال���وق���ت احل���ايل 

ب��ف��ع��ل ان��خ��ف��ا���س ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����دولر 

لأغرا�س ال�صتراد من اخلارج.

دبي - العربية

اف��ت��ت��ح��ت ����ص���رك���ة ����ص���وف���ت ب���ن���ك امل��ب��ن��ى 

منطقة  يف  ال��واق��ع  لها  اجل��دي��د  الرئي�صي 

النتقال  عملية  وبداأت  بطوكيو،  تاكي�صيبا 

بيز  �صانكي  جملة  وفق  اجلديد  املبنى  اإىل 

اليابانية.

وي�������ص���ت���خ���دم امل���ب���ن���ى اجل����دي����د ال����ذك����اء 

الأ�صياء  اإنرتنت  وتكنولوجيا  ال�صطناعي 

ال��ت��ي ت��رب��ط ك��ل ���ص��يء ب��الإن��رتن��ت ب��ه��دف 

تفادي ازدحام املكاتب وامل�صاعد.

ونظًرا لنت�صار فرو�س كورونا امل�صتجد 

ال�����ص��روري  م���ن  اأ���ص��ب��ح   )19-Covid(

ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة اجل��دي��دة، 

اأ�صلوب عمل الأ�صخا�س واملكاتب. وتغير 

الزدح���ام  ذروة  “تبداأ  امل��ج��ل��ة  وبح�صب 

عند مدخل املبنى مع بدء العمل يف ال�صاعة 

م�����ص��ت��وى  ي���ك���ون  ح���ني  يف  ����ص���ب���اًح���ا،   8:30

8 �صباًحا منخف�صا«. الزدحام يف ال�صاعة 

ق��ب��ل  ال����ذك����ي  ال���ه���ات���ف  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر 

التطبيق  ي��ع��ر���س  ح��ي��ث  ل��ل��ع��م��ل،  ال���ذه���اب 

اخل���ا����س اق���رتاح���ات مت��ك��ن��ك م���ن اخ��ت��ي��ار 

الأوقات التي ل يوجد فيها ازدحام.

وامل��رور  ال�صركة  اإىل  الو�صول  ومبجرد 

على  التعرف  بتقنية  امل���زودة  البوابة  ع��رب 

التطبيق  �صينقلك  امل��دخ��ل،  عند  ال��وج��وه 

دون  ب���ك  اخل���ا����س  ال���ط���اب���ق  اإىل  ت��ل��ق��ائ��ًي��ا 

امل�صعد. ت�صغيل 

ويف مثل مقر �صوفت بنك اجلديد ميكن 

ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف بيئة خ��ال��ي��ة من  ال��ع��م��ل 

الإجهاد.

ج���وه���ر ه�����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ه����ي ك���ام���رات 

ب��ال��ذك��اء  تعمل  ال��ت��ي  ال�صت�صعار  واأج��ه��زة 

الداخل  تركيبها يف  والتي مت  ال�صطناعي 

واخلارج.

“بيانات  جت��م��ع  ال���ت���ي  الأج����ه����زة  ه����ذه 

الزدح���ام  وم��ع��ل��وم��ات  الأ�صخا�س”  ت��دف��ق 

وحوله،  املبنى  داخل  الأ�صخا�س  وحتركات 

ع����رب ج��م��ع��ه��ا ع���ل���ى م��ن�����ص��ة ����ص���وف���ت ب��ن��ك 

وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا لتجنب  الأ���ص��ي��اء  لإن��رتن��ت 

الزدحام يف املكاتب.

وع����رب ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات ي���ج���ري ع��ر���س 

ح��ال��ة الزدح����ام وت��وق��ع��ات ح��ول الزدح���ام 

للمداخل وامل�صاعد ودورات املياه واملطاعم 

من وقت لآخر على التطبيقات والافتات 

الرقمية املثبتة يف اأرجاء املبنى.

��ا لإدارة  اأي�����صً ال��ب��ي��ان��ات  ُت�����ص��ت��خ��دم  ك��م��ا 

����ا اك���ت�������ص���اف  امل����ب����ن����ى، وب�����الإم�����ك�����ان اأي���������صً

الأ�����ص����خ����ا�����س امل�������ص���ب���وه���ني والأ����ص���خ���ا����س 

طبيعية  غ��ر  ب�صلوكيات  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن 

ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ك��ام��را واإخ���ط���ار احل��را���س 

القريبني من املوقع.

وق�����ال ك���ني م��ي��اوت�����ص��ي، رئ��ي�����س ���ص��رك��ة 

���ص��وف��ت ب��ن��ك ال��ف��رع��ي��ة ل���ات�������ص���الت، يف 

للغاية،  مثمر  مبنى  “اإنه  �صحايف:  موؤمتر 

ونحن نتطلع اإىل البتكار«.

ل��ك��ن امل��ب��ن��ى ي���اأت���ي يف وق���ت ي��ت��ق��دم فيه 

العمل عن ُبعد يف ظل اأزمة كورونا.

للمكاتب  ��ا  اأي�����صً اأهمية  ال�صركة  وت��ويل 

حيث ميكن للموظفني يف متلف الإدارات 

ب�صكل مبا�صر. التعاون 

وت�صعى �صوفت بنك اإىل زيادة الإنتاجية 

العمل  فيها  ي�صهل  بيئة  خ��ل��ق  خ���ال  م��ن 

اإ�صافة  املتطورة،  التكنولوجيا  با�صتخدام 

اختيار  حرية  مثل  املوؤ�ص�صية  الرباعة  اإىل 

املكاتب و�صاعات العمل املرنة.

الذكي  للمبنى  بنك  �صوفت  جتربة  ومع 

يف م��ق��ره��ا اجل���دي���د، ���ص��ي��ك��ون ه���ذا امل��ب��ن��ى 

يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل ك��م��ب��ن��ى ع��ر���س ح��ي��ث ميكن 

اأي  زي��ارت��ه يف  الأخ���رى  ال�����ص��رك��ات  ملوظفي 

وقت.

املبنى  من��اذج  ببيع  بنك  �صوفت  و�صتقوم 

الأ�صياء  اإن��رتن��ت  من�صة  ب��ني  يجمع  ال��ذي 

اإىل  وم��ا  والت�����ص��الت  ال�صت�صعار  واأج��ه��زة 

ذلك اإىل ال�صوق اخلارجي.

الوقت  يف  العمل،  يف  النموذج  هذا  ياأتي 

ال����ذي ت���ع���اين ال�����ص��رك��ة ف��ي��ه م���ن ���ص��غ��وط 

متزايدة خلف�س ر�صوم الهواتف املحمولة، 

ت��ط��وي��ر م�����ص��در دخ���ل جديد  اإىل  وت�����ص��ع��ى 

ذات  لل�صركات  الأنظمة  توفر  خ��ال  من 

اإمكانات النمو الكبرة.

العربية الريا�ض- 

ال���دي���ن  اأدوات  م����ن  جم���م���وع���ة  ع������ززت 

احل���ك���وم���ي���ة ال�������ص���ع���ودي���ة م���ن ارت��ف��اع��ات��ه��ا 

بنهاية  قيا�صية(  م�صتويات  اإىل  )بع�صها 

وذل��ك  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  )اأغ�صط�س(  اآب 

بعد تعافيها من القاع الذي �صجلته معظم 

)مار�س(  اآذار  منت�صف  املالية  الأوراق  تلك 

اإبان ال�صطراب العاملي الذي �صرب اأ�صواق 

ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت يف الأ����ص���واق ال��ن��ا���ص��ئ��ة من 

جراء جائحة كوفيد - 19.

فاإن  “القت�صادية”،  �صحيفة  وبح�صب 

الدوليني  املوؤ�ص�صيني  امل�صتثمرين  اإق��ب��ال 

ال�����ص��ي��ادي��ة  ال��دي��ن  اأدوات  بخم�س  دف���ع  ق��د 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ك���ي ت����ت����داول ف��وق 

املا�صي،  ال�صهر  بنهاية  ل��ل��دولر  �صنتا   120

 %21.5 راأ�صمالية يف نطاق  حمققة مكا�صب 

36.6% مقارنة بقيمتها ال�صمية. اإىل 

اململكة  ل�صندات   2050 ا�صتحقاق  اأن  كما 

بلغت  الثلث  تفوق  راأ�صمالية  مكا�صب  حقق 

36.6% خال التداولت الدولية عليه.

وان��ع��ك�����س ال��ع��ائ��د احل����ايل ال����ذي اأ���ص��ب��ح 

يعده البع�س مرتفعا يف ظل دخول الأ�صواق 

امل��ت��دن��ي��ة،  ال���ف���ائ���دة  ال���دول���ي���ة اإىل م��رح��ل��ة 

ال�صعودية  الإ���ص��دارات  على  اإيجابي  ب�صكل 

وب���الأخ�������س ج��م��ي��ع ال�����ص��ن��دات ال��ث��اث��ي��ن��ي��ة 

والأرب��ع��ي��ن��ي��ة يف الأ�����ص����واق ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 

حيث  م��ن  الأوىل  اخلم�س  امل��رات��ب  تت�صدر 

اأعلى �صعر خال التداولت الدولية عليها.

بيانات  اإىل  ال�صحيفة  ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ن��د 

اأولية ل�”بوند اإي فاليو”، تظهر اأن اإجمايل 

اأدوات الدين الدولرية التي �صملها الر�صد 

عن  ���ص��ادرة  �صكوك(   4 )بينها  اأداة   23 هي 

حكومة اململكة وجميعها مت تداولها بنهاية 

ال�صهر املا�صي فوق قيمتها ال�صمية.

���ص��ع��ر  اأع���ل���ى   2050 ا���ص��ت��ح��ق��اق  و���ص��ج��ل 

مبقدار  بارتفاع  للدولر  �صنت   136.7 عند 

36.6% من القيمة ال�صمية، جاء اأدنى �صعر 

ي���ت���داول عند  ال����ذي   2021 ا���ص��ت��ح��ق��اق  م��ن 

ب��ارت��ف��اع  ل��ل��دولر  ���ص��ن��ت   101.9 م�����ص��ت��وي��ات 

1.9% من القيمة ال�صمية. مبقدار 

مالية  بيانات  اأ�صارت  اأخ��رى،  ناحية  من 

ال�صعودية  الإ���ص��دار  جهات  اأن  اإىل  حديثة 

اإجمايل  من   %29 على  جمتمعة  ا�صتحوذت 

اإ�������ص������دارات امل��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ن��ه��اي��ة 

حزيران )يونيو( املا�صي.

امل�صدرين  اأن  البيانات  تلك  واأو���ص��ح��ت 

 19.3 اإىل  ي�����ص��ل  اأ����ص���دروا م��ا  ال�����ص��ع��ودي��ني 

مليار دولر من ال�صندات وال�صكوك خال 

ن��واف��ذ  ب��ذل��ك  م�����ص��ت��غ��ل��ني  الأول،  ال��ن�����ص��ف 

اجلائحة  قبل  لهم  توافرت  التي  الإ���ص��دار 

وبعدها.

البيزو الفلبيني العملة األقوى أمام الدوالر في آسيا

ارتفاعات قياسية ألدوات الدين المصدرة من السعودية

مقر سوفت بنك الجديد بين أذكى المباني عالميًا

الأحد  13 /9 / 2020 



العربية - وكاالت

ب��ري��ط��ان��ي��ا  �أن خ����روج  �أمل��ان��ي��ا  �ع���ت���رت 

“بريك�ست” بدون  �لأوروب��ي  من �لحت��اد 

�تفاق �سيكون له عو�قب وخيمة، يف وقت 

التبعات االقت�صادية  يثار فيه جدل حول 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��خ��روج غ���ر امل��ن��ظ��م اأو 

امل�صتعجل.

واّتهم رئي�س الوزراء بوري�س جون�صون 

االحت������اد االأوروب���������ي ب��ال��ت��ه��دي��د ب��ف��ر���س 

ال�صمالية  اإي��رل��ن��دا  يف  غ��ذائ��ي  “ح�صار” 
ي�صكل خطرا على “ال�صالم” و”الوحدة” 

يف اململكة املتحدة.

ال�����ص��ب��ت  وك����ت����ب ج���ون�������ص���ون يف ع������دد 

م��وق��ف  اأن  تلغراف”  “ديلي  ل�����س��ح��ي��ف��ة 

تقدمي حكومته  ي��رر  االأوروب���ي  االحت���اد 

ت�����ص��ري��ع��ا ج��دي��دا الإع�����ادة ���ص��ي��اغ��ة ات��ف��اق 

�خل������روج م���ن �لحت������اد �لأوروب����������ي، وه���و 

م�����ص��روع ق���ان���ون ي��ث��ر ق��ل��ق��ا ���ص��دي��دا بني 

اأع�صاء الرملان.

وق�����د و����ص���ل���ت امل����ح����ادث����ات ب����ني ل��ن��دن 

وب���روك�������ص���ل ب�������ص���اأن ال���ع���الق���ة ال��ت��ج��اري��ة 

اإىل ط��ري��ق  ب���ني اجل���ان���ب���ني  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

نهاية  بحلول  ات��ف��اق  غ��ي��اب  ويف  م�����ص��دود. 

ه����ذا ال���ع���ام، ق����ال ج��ون�����ص��ون اإن االحت����اد 

متطرف”  “تف�سري  على  ع��ازم  االأوروب���ي 

ال�صمالية. باإيرلندا  للقواعد اخلا�صة 

االأوروب���ي  اإن االحت��اد  لنا  “قيل  وت��اب��ع 

لن يفر�س ر�صوما جمركية على الب�صائع 

اإىل  العظمى  بريطانيا  م��ن  تنتقل  ال��ت��ي 

يوقف  قد  بل  فح�صب،  ال�صمالية  اإيرلندا 

اإىل  بريطانيا  الغذائية من  املنتجات  نقل 

�إيرلند� �ل�سمالية” بح�صب فران�س بر�س.

الغذائية،  املواد  ويرتكز اخلالف حول 

ع���ل���ى رف���������س االحت��������اد االأوروب������������ي م��ن��ح 

ال���ذي  ثالثة”  “دولة  و���ص��ع  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

ي���ج���ع���ل ال��������دول م�����ص��ت��وف��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات 

اإىل  الغذائية  موادها  لت�صدير  االأ�صا�صية 

�أوروبا.

ومب������وج������ب ب������روت������وك������ول اإي�����رل�����ن�����دا 

املقاطعة  ه��ذه  ع��ل��ى  �صيتعني  ال�صمالية، 

االحت��اد  ق��واع��د  بع�س  ات��ب��اع  الريطانية 

االأوروبي بعد الفرتة االنتقالية الالحقة 

ل��ري��ك�����ص��ت م��ن اأج���ل ���ص��م��ان ع���دم وج��ود 

حدود مادية وجتنب عودة التوتر يف هذه 

ا�صتمر  دمويا  نزاعا  �صهدت  التي  املنطقة 

ثالثة عقود.

من  بالقلق  االأوروب���ي  االحت��اد  وي�صعر 

االحت��اد  م��ن  خ��روج��ه��ا  بعد  بريطانيا  اأن 

االأغ��ذي��ة  م��ع��اي��ر  ق��د تخف�س  االأوروب�����ي 

وك���ذل���ك ال���ق���واع���د اخل���ا����ص���ة مب�����ص��اع��دة 

اإىل  الب�صائع  الإر���ص��ال  لل�صركات  ال��دول��ة 

اإيرلندا ال�صمالية. �صوقه املوحدة عر 

وداف��������ع ج���ون�������ص���ون ب����ق����وة ع����ن خ��ط��ة 

ح���ك���وم���ت���ه ل���ت���ج���اوز اأج���������زاء م����ن ات���ف���اق 

االحتاد  مع  عليها  تفاو�س  التي  بريك�صت 

االأوروب����ي  االحت����اد  اأن  بحجة  االأوروب�����ي، 

لديه تف�سري “متطرف” للمعاهدة ميكن 

اأن يعر�س م�صتقبل بريطانيا للخطر.

االأخ��رة، مل حترز  املواجهة  حتى قبل 

امل��ن��اق�����ص��ات ب��ني ك��ب��ر م��ف��او���ص��ي االحت���اد 

االأوروب���������ي، م��ي�����ص��ي��ل ب���ارن���ي���ي���ه، ون��ظ��ره 

تقدم  �صوى  فرو�صت،  ديفيد  الريطاين، 

�صئيل.

اأح�����د ال���ب���ن���ود ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف ات��ف��اق��ي��ة 

ان�����ص��ح��اب خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد 

اململكة  بخروج  �صمحت  والتي  االأوروب���ي، 

االأوروب����ي،  االحت���اد  م��ن  ال�صل�س  امل��ت��ح��دة 

يف  ح��دود  فتح  ب�صمان  املتعلق  الق�صم  هو 

اإيرلندا حلماية عملية ال�صالم يف  جزيرة 

�ل�سمالية. �أيرلند� 

العربية- وكالة بلومربغ

غروب”  “�صيتي  جم��م��وع��ة  وق���ع���ت 

امل�����ص��رف��ي��ة االأم���رك���ي���ة يف خ��ط��اأ ج��دي��د 

دوالر  مليار  قيمتها نحو  ب�صندات  يتعلق 

اإىل  اإ���ص��ع��ار  ب��اإر���ص��ال  املجموعة  ق��ام��ت  اإذ 

التي  �صنداتهم  اأن  يخرهم  امل�صتثمرين 

كان ينتظر اأن ت�صتحق بعد 5 �سنو�ت من 

.2043 االآن �صت�صتحق بالعام 

واأظ�����ه�����رت ن�������ص���رة ال����ط����رح اخل��ا���ص��ة 

العائد  يبلغ  وال��ت��ي  الثانوية  بال�صندات 

ج���رى  وال�����ت�����ي   ٪6.675 ن���ح���و  ع���ل���ي���ه���ا 

اإ�صدارها بالعام 2013 اأن تاريخ ا�صتحقاق 

ال�صندات �صيحل يف 13 �صبتمر من العام 

2025 وهو االأمر الذي مت ذكره يف ن�صرة 

االأق���ل، بح�صب ما  م��رات على   3 �ل��ط��رح 

ذكرته وكالة بلومرغ.

بني  قانوين  �صند  هي  الطرح  ون�صرة 

اجلهة امل�صدرة للدين وامل�صتثمر وكثرا 

ب�صبب  ق��ان��ون��ي��ة  ن��زاع��ات  يف  ت�صببت  م��ا 

غمو�س تف�صر بع�س اجلمل الواردة يف 

الن�صرة، واآخرها ما حدث يف �صندات بنك 

االإ�صباين   Banco Santander
ال����ع����ام امل���ا����ص���ي وال�������ذي دخ�����ل يف ن����زاع 

النهائي  امل��وع��د  ح���ول  امل�صتثمرين  م��ع 

ال�صتدعاء �صندات قابلة للتحويل.

وال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي، ح����ول ال��ب��ن��ك عن 

900 م��ل��ي��ون دوالر  ن��ح��و  ط��ري��ق اخل��ط��اأ 

م�����ص��ت��ح�����ص��رات  ل�����ص��رك��ة  امل��ق��ر���ص��ني  اإىل 

لها  تعمل  وال��ت��ي  “ريفلون”  التجميل 

كوكيل  ال��ع��م��الق��ة  امل�صرفية  امل��ج��م��وع��ة 

اإداري وو�صيط مع الدائنني.

اإن ما حدث خطاأ  البنك حينها  وقال 

ت�����ص��غ��ي��ل��ي واأن������ه ات���خ���ذ خ���ط���وات ف��ع��ل��ي��ة 

ال���ص��ت��ع��ادة امل��ب��ال��غ ال����زائ����دة م���ن خ��الل 

ال���ت���وا����ص���ل م����ع امل���ق���ر����ص���ني ال����ذي����ن مت 

ولكنه  ح�صاباتهم  اإىل  االأم����وال  حت��وي��ل 

ك��ام��ال يف وق��ت  امل��ب��ل��غ  ا���ص��ت��ع��ادة  ف�صل يف 

االأم���وال  ب��رد  املقر�صني  بع�س  فيه  ق��ام 

بالفعل. الزائدة 

امل��ج��م��وع��ة  ت��ق��وم  اأن  ي��ف��رت���س  وك����ان 

امل�����ص��رف��ي��ة االأم���رك���ي���ة ب��ت��ح��وي��ل فقط 

نيابة عن  للمقر�صني  فائدة  كمدفوعات 

يزيد  مبلغا  بتحويل  قام  ولكنه  ريفلون 

ن��ح��و 100 ���ص��ع��ف ع���ن امل��ب��ل��غ امل��ف��رت���س 

حتويله.

العربية-رويرتز

مل ي���ط���راأ ت��غ��ر ي��ذك��ر ع��ل��ى اأ���ص��ع��ار 

اأ�صبوعية  تكبدت خ�صارة  لكنها  النفط، 

يتوقع  اإذ  التوايل،  على  الثانية  للمرة 

امل�������ص���ت���ث���م���رون ا�����ص����ت����م����رار ت���خ���م���ة يف 

الطلب  زاد �صعف  اإذا  العاملي  املعرو�س 

يف ظل تنامي حاالت االإ�صابة بفرو�س 

كورونا يف بع�س الدول.

واأن����ه����ى خ����ام ب���رن���ت اجل��ل�����ص��ة ع��ل��ى 

 ٪0.6 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  ���ص��ن��ت��ا،   23 ت��راج��ع 

ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر   39.83 اإىل 

�صنتات  ثالثة  االأم��رك��ي  اخل��ام  �صعد 

وانخف�س  للرميل.  دوالر   37.33 اإىل 

لكل   ٪6 ب��ن��ح��و  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ان  اخل���ام���ان 

منهما هذا االأ�صبوع.

اجلديدة  االإ���ص��اب��ات  وت��رة  تتنامى 

اآخ���ر،  اأي م��ك��ان  اأ����ص���رع م���ن  ال��ه��ن��د  يف 

ق��ف��زة  ع����ن  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واأع���ل���ن���ت 

جديدة يف حاالت االإ�صابة اليومية اإىل 

يرفع  مما  ام�س،  جديدة  حالة   96551

االإجمايل الر�صمي اإىل 4.5 مليون.

وتراجعت االأ�صهم االأمركية وتتجه 

الثالثة  الرئي�صية  االأ���ص��ه��م  م��وؤ���ص��رات 

اأ�صبوعية  خ�صارة  لتكبد  االأخ���رى  ه��ي 

اإذ تنم  ال���ت���وايل،  ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى  ل��ل��م��رة 

االأخرة  االآونة  اقت�صادية يف  موؤ�صرات 

عن تعاف بطيء و�صعب من اجلائحة.

وقال حمللون من كومرت�س بنك يف 

مذكرة “توا�صل االأ�صواق املالية �صبط 

كما  النفط،  �صوق  ذلك  النغمة، مبا يف 

اأن امل��خ��اوف ح��ي��ال ف��ي��و���س امل��ع��رو���س 

بال�صبابية«. العام  ال�صعور  فاقمت 

ك��م��ا ارت���ف���ع���ت خم����زون����ات اخل�����ام يف 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة م���ل���ي���وين ب��رم��ي��ل 

التوقعات،  عك�س  على  املا�صي  االأ�صبوع 

اإذ ع���ادت م�����ص��ايف ال��ت��ك��ري��ر ب��ب��طء اإىل 

االإن��ت��اج  م��واق��ع  اإغ���الق  بعد  العمليات 

ب�صبب عوا�صف يف خليج املك�صيك.

وك����ان����ت اأي�������ص���ا ����ص���رك���ات ال���ط���اق���ة 

االأم��رك��ي��ة يف االآون�����ة االأخ�����رة ت��زي��د 

العاملة،  وال��غ��از  النفط  ح��ف��ارات  ع��دد 

لكن العدد نزل هذا االأ�صبوع اإىل 238.

ب�����داأ  اآخ����������ر،  ����ص���ل���ب���ي  م����وؤ�����ص����ر  ويف 

لتخزين  ناقالت  يحجزون  املتعاملون 

وال��دي��زل، يف ظ��ل تعرث  اخل���ام  النفط 

�ل���ت���ع���ايف �لق���ت�������س���ادي م����ع ����س��ت��م��ر�ر 

كوفيد-19. جائحة 

م�����ص��األ��ة  ُت����ط����رح  اأن  امل����رج����ح  وم�����ن 

 17 يف  اجتماع  خ��الل  املخزونات  زي��ادة 

ال�صوق  مراقبة  للجنة  اأيلول  �صبتمر 

ال���ت���اب���ع���ة مل��ن��ظ��م��ة ال���ب���ل���دان امل�������ص���درة 

بينهم  م��ن  وحلفاء  )اأوب���ك(  للبرتول 

با�صم  امل��ع��روف��ة  امل��ج��م��وع��ة  رو���ص��ي��ا، يف 

اأوبك+.

االإمدادات خلف�س  املجموعة  وتقيد 

اإن  ي��ق��ول��ون  ل��ك��ن حمللني  امل��خ��زون��ات 

االج��ت��م��اع ���ص��رك��ز ع��ل��ى االأرج�����ح على 

ام��ت��ث��ال االأع�������ص���اء ب����دال م���ن ال�����ص��ع��ي 

اأكر. لتخفي�صات 
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كاروالينا- رويرتز

للناجت  توقعاته  اأمركا  اأوف  بنك  رفع 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل االأم���رك���ي يف ال��رب��ع 

للربع  توقعاته  وقل�س  العام  من  الثالث 

من  بالرغم  اأن��ه  اإىل  اأ���ص��ار  لكنه  ال��راب��ع، 

وجود معوقات، فاإن االقت�صاد قد يتعافى 

اأ�صرع من املتوقع.

ورفع ق�صم االأوراق املالية لدى البنك 

ت��ق��دي��رات��ه ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل يف 

الربع الثالث اإىل منو 27٪ من 15٪ لكنه 

 ٪3 اإىل منو  قل�س توقعاته للربع الرابع 

يف  التعديل  اأ���ص��ا���س  على  ف�صليا   ٪5 م��ن 

ح�صبما  وذل��ك  املو�صمية،  العوامل  �صوء 

قال يف مذكرة بحثية.

ك���م���ا ق����ال����ت م��ي�����ص��ي��ل م����اي����ر م���دي���رة 

������ص�����وؤون االق����ت���������ص����اد االأم������رك������ي ل���دى 

ال��ب��ن��ك اإن��ه��ا ���ص��ارت ت��ت��وق��ع ع���ودة ال��ن��اجت 

قبل  ما  م�صتويات  اإىل  االإج��م��ايل  املحلي 

م��ن  االأول  ال���رب���ع  ب��ح��ل��ول  ك���وف���ي���د-19 

�صنة عن  اأرب��اع  اأق��رب بثالثة  2022، وهو 

للبنك. �صابقة  توقعات 

اإ�سطنبول-رويرتز

االئتماين  الت�صنيف  م��ودي��ز  وك��ال��ة  خف�صت 

اإن  ق��ائ��ل��ة   ،  “B1“   م���ن    “B2“   اإىل ل��رتك��ي��ا 

�صتت�صبب  ل��ل��ب��الد  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ص��ع��ف  ن���ق���اط 

واإن  املدفوعات،  اأزم��ة يف ميزان  االأرج��ح يف  على 

م�صدات القدرة املالية اآخذة يف التناق�س.

وق����ال����ت وك����ال����ة ال��ت�����ص��ن��ي��ف االئ����ت����م����اين يف 

الو�صع  ت��ه��دد  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  ت��زاي��د  “مع  ب��ي��ان 

ال  البالد  موؤ�ص�صات  اأن  يبدو  لرتكيا،  االئتماين 

مع  فعال  ب�صكل  التعامل  على  تقدر  ال  اأو  تنوي 

التحديات«. هذه 

واأظهرت بيانات من وزارة التجارة اأن العجز 

مليار   6.31 اإىل   ٪170 ق��ف��ز  ال��رتك��ي  ال��ت��ج��اري 

دوالر يف اأغ�صط�س اآب، اإذ جعلت انخفا�صات غر 

اإىل  م�صبوقة يف قيمة اللرة املواطنني يهرعون 

�صراء الذهب وعلى خلفية خماوف حيال ن�صوب 

االأجنبية. عمالت االحتياطيات 

تتجه  تركيا  احتياطيات  اإن  الوكالة  وق��ال��ت 

االآن عند  ل��ك��ن��ه��ا  ����ص���ن���وات،  م��ن��ذ  ال���ن���زول  ن��ح��و 

من  مئوية  كن�صبة  عقود  يف  االأق���ل  ه��و  م�صتوى 

البنك  ب�صبب حماوالت  االإجمايل  املحلي  الناجت 

امل��رك��زي غ��ر ال��ن��اج��ح��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى متا�صك 

اللرة منذ بداية 2020.

للبالد  امل�صتقبلية  النظرة  واأبقت موديز على 

م�صتويات  زي���ادة  اإىل  ذل��ك  ع��ازي��ة  �صلبية،  ع��ن��د 

وت��رة  ت�صرع  ق��د  ال��ت��ي  اجليو�صيا�صية  امل��خ��اط��ر 

اأي اأزم�����ة، م��ث��ل ع��الق��ت��ه��ا ب��ال��والي��ات واالحت����اد 

االأوروبي وتوتر يف �صرق البحر املتو�صط.

وق����ال ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال���رتك���ي، اإن م��ي��زان 

املتوقع  يقل عن  �صجل عجزا  املعامالت اجلارية 

1.82 مليار دوالر يف يوليو، ما يرجع يف االأ�صا�س 

الرتفاع تكلفة الواردات وانخفا�س حاد لل�صياحة 

ب�صبب فرو�س كورونا.

راأي  ا�صتطالع  يف  ال��ت��وق��ع��ات  متو�صط  وك���ان 

اأجرته رويرتز لعجز مبلياري دوالر.

وي�����ص��ب��ب ال���ت���اري���خ ال���ط���وي���ل ل��ع��ج��ز م���ي���زان 

امل��ع��ام��الت اجل���اري���ة ل��رتك��ي��ا ال��ق��ل��ق م��ن ج��دي��د 

ال���ل���رة م�����ص��ت��وي��ات  اإذ ت��الم�����س  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 

ق��ي��ا���ص��ي��ة م��ت��دن��ي��ة وي�����ص��ت��ن��زف ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

احتياطياته من النقد االأجنبي.

وا�سنطن- رويرتز

اإن  االأم���رك���ي���ة  اخل����زان����ة  وزارة  ق���ال���ت 

جائحة فرو�س كورونا دفعت عجز ميزانية 

عن  يزيد  ما  اإىل  املتحدة  الواليات  حكومة 

ثالثة تريليونات دوالر يف اأول 11 �صهرا من 

�ل�سنة �ملالية 2020 وفق التقديرات املبكرة، 

القيا�صي  الرقم  �صعفي  على  يزيد  ما  وهو 

باأكمله. ال�صابق لعام 

 200 اآب  الأغ�صط�س  امليزانية  عجز  وك��ان 

يف  العجز  عن  بعيد  غر  وه��و  دوالر،  مليار 

مليار   245 م��ن  واأق���ل   ،2019 اآب  اأغ�صط�س 

راأي  ا���ص��ت��ط��الع  يف  امل��ح��ل��ل��ون  توقعها  دوالر 

اأجرته رويرتز.

دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   3.007 ال��ب��ال��غ  وال��ع��ج��ز 

اأمثال  ثالثة  تقريبا  ه��و  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

عجز 1.067 تريليون دوالر يف نف�س الفرتة 

ق��ب��ل ع���ام، وه���و ن��اج��م ع��ن زي����ادة ه��ائ��ل��ة يف 

االإن����ف����اق احل���ك���وم���ي مل���واج���ه���ة ال��ت��داع��ي��ات 

االقت�صادية جلائحة فرو�س كورونا.

يف  للعجز  ال�صابق  القيا�صي  ال��رق��م  ك��ان 

فرتة 11 �صهرا 1.37 تريليون دوالر، والذي 

اأعلنته وزارة اخلزانة يف 2009 خالل االأزمة 

وال����رك����ود امل���ال���ي���ني. وك�����ان اإج����م����ايل ع��ج��ز 

تريليون   1.4 ب��اأك��م��ل��ه��ا   2009 يف  امل��ي��زان��ي��ة 

دولر.

�سبتمر   30 يف  امل���ال���ي���ة  ال�����ص��ن��ة  ت��ن��ت��ه��ي 

اأيلول.

وا�سنطن- رويرتز

اإن  االأم��رك��ي��ة  اخل���زان���ة  وزارة  ق��ال��ت 

ج��ائ��ح��ة ف���رو����س ك����ورون����ا دف���ع���ت ع��ج��ز 

اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  حكومة  ميزانية 

يف  دوالر  تريليونات  ثالثة  عن  يزيد  ما 

 2020 امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  م��ن  ���ص��ه��را   11 اأول 

وف��ق ال��ت��ق��دي��رات امل��ب��ك��رة، وه��و م��ا يزيد 

على �صعفي الرقم القيا�صي ال�صابق لعام 

باأكمله.

وكان عجز امليزانية الأغ�صط�س اآب 200 

مليار دوالر، وهو غر بعيد عن العجز يف 

245 مليار  واأقل من   ،2019 اآب  اأغ�صط�س 

راأي  ا�صتطالع  يف  املحللون  توقعها  دوالر 

اأجرته رويرتز.

دوالر  تريليون   3.007 البالغ  والعجز 

اأمثال  منذ بداية العام هو تقريبا ثالثة 

نف�س  يف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1.067 ع��ج��ز 

ال��ف��رتة ق��ب��ل ع���ام، وه��و ن��اج��م ع��ن زي��ادة 

ه��ائ��ل��ة يف االإن����ف����اق احل���ك���وم���ي مل��واج��ه��ة 

فرو�س  جلائحة  االقت�صادية  التداعيات 

كورونا.

للعجز  ال�صابق  القيا�صي  ال��رق��م  ك��ان 

دوالر،  تريليون   1.37 �صهرا   11 ف��رتة  يف 

 2009 يف  اخل��زان��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت��ه  وال���ذي 

خ���الل االأزم����ة وال���رك���ود امل��ال��ي��ني. وك��ان 

باأكملها   2009 يف  امليزانية  عجز  اإجمايل 

1.4 تريليون دوالر.

�سبتمر   30 يف  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  تنتهي 

اأيلول.

ألمانيا: الخروج البريطاني دون اتفاق له عواقب وخيمة

خطأ فادح جديد من سيتي بنك بقيمة مليار دوالر..

تخمة المعروض تكبد النفط ثاني خسارة أسبوعية

بنك أوف أميركا يرفع توقعات 
الناتج المحلي األميركي

خفض تصنيف تركيا المالي مع 
أزمة مدفوعات مقبلة

عجز ميزانية أميركا يتجاوز 3 
تريليونات دوالر

عجز ميزانية أميركا يتجاوز 3 
تريليونات دوالر

الأحد   13 / 9 / 2020 

االقت�صادي
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

دويكات  �سامل  امين  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2017/8/22 بتاريخ   )  117100(

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�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابو حرب وم�سعل 

و�سع�سع  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2012/9/20 بتاريخ   )  105389(

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 : )200157512(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاوؤه   اخل�ساونه  حممود  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )19010( بتاريخ 2016/10/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/12 

اخل�ساونه   �سالح  علي  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / تالع العلي – ت: 0788838368

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــــالن
اعالن صادر عن وزارة الزراعة

اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية

تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�ساريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

فعلى ال�سركات املخت�سة يف هذا املجال واحلا�سلة على رخ�سة مهن �سارية املفعول تخولها بيع او توريد او �سناعة مثل 

هذه اللوازم وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات واللوازم يف الوزارة للح�سول على وثيقة العطاء 

مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

www.moa.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اللكرتوين لوزارة الزراعة

وزيـر البيئة
ووزير الزراعة املكلف
رئيس اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية
الدكتور صالح الخرابشة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حباب  مميز  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/4/17 بتاريخ   )  106867(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عفانه  ماهر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18428 ( بتاريخ 2015/7/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  امل�سري  بهاء  �سركة  بان  والتجارة 

  2009/11/3 بتاريخ   )96308( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : بهاء امل�سري و�سريكه

اإىل �سركة : بهاء امل�سري و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رعد جرب ويا�سني 

احلروب  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/8/30 بتاريخ   )  121050(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

و�سركاه   رب��اح  عزمي  حممد  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم  

)15329( بتاريخ 2010/3/3  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها 

من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن وتغري ا�سم ال�سركة 

اىل ايهاب و م�سعب رباح .

يرجى ممن له اعرتا�ض 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 مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سوان  مامون  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)99037 ( بتاريخ 2010/7/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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 جمدي حممد �سليم 

ح�سن و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)15818 ( بتاريخ 2011/1/6 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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) املياه  وحتلية  ملعاجلة  امل��ريان  حمطة   (

)180678( با�سم ) علي ح�سن حممد عويف  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) وائل عبد 

احلميد �سالمه الوريكات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الغذائية  للمواد  البقعان  موؤ�س�سة   (

)219664( با�سم ) تي�سري جناح  �سليم العوامله  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) هيثم تي�سري جناح العوامله ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

سامر عبد اللطيف علي الصمادي
 2020/8/27 نظرا لتغيبك عن عملك لدى �سركة جميل الزغول و�سركاه من تاريخ 

اىل  تاريخ ن�سر هذا النذار دون عذر م�سروع .

ن�سر هذا العالن وبخالف  من  ايام  العمل خالل ثالثة  العودة اىل  ب�سرورة  ننذرك 

ذلك تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك وفقا للمادة 28/ه� من قانون العمل الردين .

اعــــــــــالن 
صـادر عن بلديـة املفــرق الكبــــرى

للمرة الثانية

التلفزيون  ملبنى  الأ�ستوديو  جتهيزات  عطاء  طرح  عن  الكربى  املفرق  بلدية  تعلن 

تقدمي  العطاء  بدخول  الراغبني   ) ابنية  رابعة   ( املقاولني  ال�سادة  فعلى  الرقمي 

ا�سعارهم بالظرف املختوم .

ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ) 0797702710 ( وذلك 

وح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة من قبل البلدية .

اخر يوم ليداع  وفتح العطاء يوم اخلمي�ض املوافق 2020/9/24 ويو�سع يف �سندوق 

العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا .

تقدمي كفالة بنكية او �سيك م�سدقة بقيمة ) 800 دينار ( �سارية املفعول 90 يوم 

من تاريخ دخول العطاء ) كفالة دخول عطاء ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 5 / 66 ( تاريخ 2020/7/28

 ( رقم  بقرارها  قررت  قد  املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

66/5 ( بتاريخ 2020/7/28 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة ام النعام الغربية 

والغدير البي�ض رقم ) 140/2 ( تاريخ 2020/7/20 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال واحداث والغاء �سوارع تنظيمية �سمن احلو�سني ) 

8 ، 7 ( اخلريطة واحلوية الغربية / التنظيم ال�سايف من ارا�سي ام النعام الغربية  ا�ستنادا 

مل�سروع الرفع امل�ساحي يف البلدية واملخطط التعديلي،  وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد 

لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ض خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ض .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

احمد سلمان ناصر االثيم
الرقم الوطني : 9661031702

�سركة  انك منقطع عن عملك يف  حيث 

ل�سناعة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الل��ب�����س��ة ومل���دة ت��زي��د ع��ن 10 اي��ام 

متتالية ومل تعود اىل مقر عملك لغاية 

تاريخ هذا النذار دون اجازة قانونية 

او عذر م�سروع .

عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  ل��ذا 

ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي����ام   3 م���دة  خ���الل 

فاقدًا  تعترب  �سوف  وال  الع��الن  هذا 

العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

قانون  من  28/ه���  امل��ادة  باأحكام  عماًل 

العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 

وتعديالته مع احتفاظ ال�سركة بكامل 

حقوقها جتاهك .

شركة التكنولوجيا املتقدمة 
لصناعة االلبسة

اعالن بيع صيدلية
ن�سال   / ال�����س��ي��دلين  ان���ا  اع��ل��ن 

القادر ع�سكر عن بيع  حممود عبد 

ابو  �سيدلية  امل�سماه  �سيدليتي 

التجاري  بال�سجل  وامل�سجلة  علندا 

لالفراد حتت الرقم

 1980/4/6 تاريخ   )  23855  (  

 – علندا  اب   – عمان  يف  والكائنة 

بنك  مقابل   – الرئي�سي  ال�����س��ارع 

ال�سكان

ابراهيم  مهند   / ال�سيدلين  اىل 

عي�سى بال�سمه

ف��م��ن ل��ه اي اع��رتا���ض ع��ل��ى ذل��ك 

ال��ع��دل / غرفة  ك��ات��ب  م��راج��ع��ة 

جتارة عمان خالل ثمانية ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمد مروان عبد االشقر
ور�سة  يف  عملك  عن  منقطع  انك  حيث 

 10 ق�سر احل��الب��ات ومل���دة ت��زي��د ع��ن 

ايام متتالية ومل  تعود اىل مقر عملك 

اجازة  دون  الن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية 

قانونية او عذر م�سروع .

عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  ل��ذا 

ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي����ام   3 م���دة  خ���الل 

فاقدا  تعترب  �سوف  وال  الع��الن  هذا 

العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

قانون  من  28/ه���  امل��ادة  باحكام  عمال 

العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 

وتعديالته مع احتفاظ ال�سركة بكامل 

حقوقها جتاهك .

ورشة قصر الحالبات

الحد  13/ 9 / 2020

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

2020 / 36
) اعادة (

16/9/202017/9/2020) 25 ( دينارنظام بيت محمي هيدروبونيك

 2020 / 37
) اعادة (

بيت زراعي مع لوازم 
لالستزراع السمكي

16/9/202017/9/2020) 25 ( دينار



الدويل
 90 الأحد  13/ 9 / 2020 

�إظهار تفّرده بحمل مبادئ  �ملوؤ�س�سون على  2018، حر�ص  �مل��دين عام  �إ�سهار حزب �لتحالف  منذ 

نن�سى  �لفر�ص. وال  وتكافوؤ  و�مل�ساو�ة  �لعدل  وحتقيق  �لقانون  و�سيادة  �لدميقر�طية  �ملدنية  �لدولة 

�لتاأكيد على �حرت�م حقوق �الإن�سان و�لتعددية و�لتنوع. و�سغلت ق�سايا �حلريات و�حرت�م �الأديان وعدم 

تدخل �لدين يف �ل�سيا�سة حّيز� مهما يف خطاب �حلزب. وكان الفتا لالعالميني و�للغويني بخا�سة، 

�سياغة هذه �مل�سطلحات و�لتعابري بجمل ق�سرية مركزة.  وهو �أ�سلوب لغوي، يتغّيا �لتغيري �ل�سامل 

من خالل �إحد�ث �أثر يف نف�ص متلقي �لر�سالة.

و�ذ� ما �أ�سفنا �إىل هذ� كله �حلما�ص �ملر�فق لعملية �الإ�سهار، بد�أ

�حلزب للمر�قبني �نعطافة نوعية يف �لعمل �حلزبي �الأردين، على �سعيدي �مل�سمون و�آليات �الأد�ء.

لكن وبقدر �لتوقعات �لعالية �مل�ستب�سرة بوالدة �حلزب، جاء ِثَقل وقع �ملفاجاأة بانفر�ط عقد �حلزب 

خالل �أقل من عامني.

بطبيعي �الأمر، فاإن �ل�سوؤ�ل �لذي يفر�ص نف�سه يف حالة كهذه، هو ما �ل�سبب، وملاذ� �نق�سف عمر 

�حلزب بهذه �ل�سرعة؟! فلم يكد �حلزب يبد�أ م�سريته، حتى بد�أت �الن�سقاقات فيه و�الن�سحابات منه.

يف �لبحث عن �الأ�سباب، فاإننا و�جدو مفاتيحها �الأوىل يف كتاب ��ستقالة �لدكتور مرو�ن �ملع�سر، �أحد 

�أهم �ملوؤ�س�سني و�أ�سحاب �لفكرة. 

لعل �ول ما ي�سد �الإنتباه، �إ�سارة �ملع�سر �إىل “�لتدخالت �ل�سافرة” يف �سوؤون �حل��زب. مل يف�سح 

“�للبيب من  �أن  �ملع�سر عن م�سدر هذه �لتدخالت، فذكرها على �أطالقها مر�هنا، كما يبدو، على 

�الإ�سارة يفهم”. لكن �الأهم يف �سياق مو�سوعنا، قول �ملع�سر “�ن بع�ص قوى �لتغيري د�خل �حلزب غري 

متو�فقة وال من�سجمة وال تتعامل ب�سفافية وبثقافة تعاونية مدنية دميقر�طية بناءة”. وال ميكن 

�غفال �إ�سارة �لرجل �إىل �أن �سبب مغادرته �حلزب يعود �إىل “عدم �لتو�فق يف �الآر�ء بني �الأع�ساء”. 

وما ي�ستدعي �الهتمام �أي�سا، ت�سمني كتاب �ال�ستقالة كالما عن  “�جلهل �ل�سيا�سي”. �أ�سباب تتكفل 

ببيان نف�سها بنف�سها دون حاجة �إىل مزيد بيان. لكننا نكتفي باال�سارة �إىل �أن ما �قتب�سنا من ن�ص 

��ستقالة �هم موؤ�س�سي �حل��زب، يقع على طرف نقي�ص الأه��د�ف �حلزب �لتي بد�أنا بها. وهي �أهد�ف 

�أمرها، يلزم لتحقيقها تو�فر �سروط ع��دة، �همها �ثنان: �لعمل �جلماعي �وال، ثم �لوعي  بطبيعي 

و�لن�سوج �لفكري �ملقرتنني بحد معقول من �لتو�فق يف �الآر�ء د�خل �حلزب، ثانيا.

�ملعلنة، وال  �أه��د�ف��ه  لتنفيذ  توؤهله  ُول��د والدة غري طبيعية، ال  �إن �حل��زب  �لقول  �ذن، مبقدورنا 

ت�سمن تاأمينه باأك�سجني �لبقاء.  وباإمكاننا �ال�ستنتاج، �ن �حلزب قام على ��سا�ص �لعالقات �ل�سخ�سية 

و�لتقارب �الجتماعي بني �ملوؤ�س�سني. ولنا �ن ن�سيف �أي�سا، �أن ن�ساأة �حلزب ي�سوبها عيب �الفتقار �إىل 

نخبة  تتحلى بروؤية �سيا�سية وفكرية جامعة ولديها �ال�ستعد�د �لكايف خلو�ص معارك فكرية و�سجاالت 

�سيا�سية يف �سبيل ن�سرها وزيادة �أعد�د �ملقتنعني بها. وعليه، ال غر�بة �أن يبد�أ �حلزب بدفقة حما�سية 

وينتهي بفقاعة فجائعية.

وهناك �سبب �آخر لبد�ية تال�سي �حلزب بهذه �ل�سرعة، نلحظه من �لنظر يف �أ�سماء �ملوؤ�س�سني. فاأول 

ما ت�ستح�سره �الأذهان، هو ر�سيدهم من “�لنعومة �ملخملية”، �لذي ي�سكل حاجز� نف�سيا بينهم وبني 

�أكرثية �الأردنيني، مبن فيهم ذوو �مل�سالح بالدعوة لدولة مدنية دميقر�طية.  فكم يبدو �سعبا �لتعامل 

مع �لت�ساوؤل �حلا�سر د�ئما يف �لوعي �لعام: هل ميكن ملن كان “�سلطويا” يف �الأم�ص �لقريب �ن يتحول 

�إىل �إ�سالحي بني ليلة و�سحاها؟! 

مر يف �ملخيال �ل�سعبي، فحو�ه، �ن قيم �لعد�لة وتكافوؤ �لفر�ص،  ويف هذ� �لت�ساوؤل، ثمة ما هو ُم�سْ

�لتي يدعو لها هوؤالء، لو كانت تتنف�ص يف و�قعنا وت�سري على قدمني،  ملا كان بو�سعهم �جللو�ص على 

كر��سي �مل�سوؤولية ��سال. 

ل�سرعة  �آخر   �سببا  باجتاه ي�سيف  �إطاره،   ن��ز�ل يف  ما  �ل��ذي  �ملخملية،  �لنعومة  تعبري   وياأخذنا 

تفكك حزب �لتحالف �ملدين، يتعلق هذه �ملرة بال�سفات �ل�سخ�سية للقائمني على �حلزب. نقول ذلك  

منطلقني من �أن يف جمتمعنا �الأردين، كما هو �حلال يف �سائر �ملجتمعات �لعربية و�الإ�سالمية، �أعد�ء 

�ل�سيطان”.  عمل  من  “رج�سا  �لعاملانية  للدولة �ملدنية يرون يف �لدميقر�طية “بدعة غربية” ويف 

هوؤالء يتوفرون على كم رهيب من �خل�سونة �ل�سقورية، ناهيك بجمهور من �ملوؤيدين ال يقل �سر��سة 

عنهم. وال �سك �أن مقارعة هوؤالء باأ�ساليب �ل”ت�سكليت�ص” غري ممكنة. 

تا�سي�سا على ما تقدم، نختم بالتاكيد على ُنبل �الأهد�ف، لكن �حلزب �لذي تبناها مل يعرف كيف 

يكون حزبا !

د. عبداهلل الطوالبة

 نهاية حزب! 

االنباط-عمان

�لفل�سطينية  �ل��ق�����س��ي��ة  �أن  حم��ل��ل��ون  ي����رى   

�ل�سرق  متباينة يف  ذ�ت م�سالح  دوال  كانت جتمع 

وحد  �الإقليمية  �لتحالفات  تبدل  لكن  �الأو���س��ط، 

�سفوف �لواليات �ملتحدة و�إ�سر�ئيل ودول �خلليج 

�سد عدوها �مل�سرتك �إير�ن، ما جعل �لفل�سطينيني 

�أكرث عزلة ويبحثون عن حلفاء جدد

��سر�ئيل  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تطبيع  �ت��ف��اق  فبعد 

و�الإمار�ت، �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب 

�جلمعة عن �تفاق مماثل بني �لبحرين و�إ�سر�ئيل. 

وحتدث عن ح�سول �خرت�ق تاريخي

�فرت��سي  �جتماع  يف  �خلارجية  وزر�ء  وف�سل 

جل��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �الأرب���ع���اء يف دع���م دع��وة 

�ل��ذي تو�سطت  �لتطبيع  �تفاق  فل�سطينية الإد�ن��ة 

فيه �لواليات �ملتحدة �ل�سهر �ملا�سي بني �إ�سر�ئيل 

و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

ث��ال��ث ور�ب���ع  �الإم������ار�ت و�ل��ب��ح��ري��ن  و�ست�سبح 

دولة عربية تقيم عالقات دبلوما�سية مع �لدولة 

�لعربية، بعد م�سر يف 1979 و�الأردن يف 1994

و�ثار �تفاقا �لتطبيع �جلديد�ن غ�سب �لقيادة 

�لفل�سطينية يف ر�م �هلل

فغردت �لقيادية حنان ع�سر�وي قائلة �إ�سر�ئيل 

تلقت جائزة من �الإم���ار�ت عرب تطبيع �لعالقات 

. و��سافت من  معها من خ��الل مفاو�سات �سرية 

ف�سلكم ال تقدمو� لنا معروفا )..( نحن ل�سنا ورقة 

تني الأحد!

و�عترب رئي�ص �لوزر�ء �لفل�سطيني حممد ��ستيه 

�الإ�سر�ئيلي  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ع��الق��ات  تطبيع  �ت��ف��اق 

طعنة موؤملة يف �لظهر

وق���ال���ت �الإم��������ار�ت �إن �ت���ف���اق �ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل���ذي 

ب��وق��ف �سم  �سي�سمح  ����س��ر�ئ��ي��ل  م��ع  �إل��ي��ه  تو�سلت 

�أي �أر����ص يف �ل�سفة �لغربية ولكن رئي�ص �ل��وزر�ء 

�الإ�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو �أكد �أن �الأمر ال يعدو 

كونه تعليقا موؤقتا

ويف �ال���س��ه��ر �الخ�����رية ح����ذرت ج��ام��ع��ة �ل���دول 

�لعربية وتركيا ودول �أوروبية مثل فرن�سا، �إ�سر�ئيل 

ما  تقو�ص  �أن  �ساأنها  م��ن  �لتي  �ل�سم  عملية  م��ن 

ي�سمى بحل �لدولتني �أي دولة �إ�سر�ئيل �إىل جانب 

�لدولة �لفل�سطينية

وم���ع �أن �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة وق��ف��ت ���س��د م�سروع 

�ل�������س���م، رح�����ب �حل���ل���ف���اء �ل����ع����رب �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ون 

يف  توقيعه  �ملقرر  �لتطبيع  باتفاق  للفل�سطينيني 

و��سنطن يوم �لثالثاء

قال �سري ن�سيبة �ملفكر �لفل�سطيني و�مل�سوؤول 

�ل�سابق يف منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �إن �لقيادة 

�لفل�سطينية غا�سبة جد� . و�أ�ساف لكن يف �لو�قع 

من  �لدعم  قلة  من  �لفل�سطينيون  ��ستكى  لطاملا 

�لعامل �لعربي

�خلطيب  غ�سان  �لفل�سطيني  �ملحلل  وي��ق��ول 

�أك��رث فاأكرث يف  �لنق�ص يف �لدعم يتجلى  �أن ه��ذ� 

منطقة �ل�سرق �الأو�سط �لتي عانت من ��سطر�بات 

�لربيع �لعربي ، و�ال�ستقطاب �الإي��ر�ين �ل�سعودي 

و�لقتال �سد تنظيم �لدولة �الإ�سالمية

وي�سيف �أنه ب�سبب �لثور�ت و�حل��روب �الأهلية 

و�خل����الف����ات �الإق��ل��ي��م��ي��ة �الأخ�������رى، ي��ج��د �ل��ع��رب 

�سعوبة يف �التفاق على �أي �سيء مبا يف ذلك على 

كيفية دعم �لق�سية �لفل�سطينية

و�أ�ساف �أن �لفل�سطينيني يدفعون ثمن تدهور 

�لوحدة �لعربية

�لفل�سطينيني  ف�����س��ل  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��ال  و�أورد 

�لدول  �سركائهم يف جامعة  �إقناع  يف  �الربعاء  يوم 

 ، �الإمار�تية  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سفقة  باإد�نة  �لعربية 

على حد تعبريه

�لفل�سطينيون  ي���ز�ل���ون  ال  �هلل  ر�م  يف  ل��ك��ن 

ويرف�سون  �لعربي  �الإج��م��اع  ب�سرعية  متم�سكني 

فكرة �أن �لفل�سطينيني معزولون دبلوما�سيا

ك�����ان �الإج�����م�����اع �ل���ع���رب���ي ل��ت�����س��وي��ة �ل�������س���ر�ع 

عنه  غ��ن��ى  ال  ���س��رط��ا  �لفل�سطيني  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

هي  �ال�سا�سية  و�ملطالب  ��سر�ئيل.  م��ع  للتطبيع 

يف  �حتلتها  �لتي  �الأر����س��ي  من  �إ�سر�ئيل  �ن�سحاب 

�خل��ام�����ص م��ن ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و 1967. و�مل��و�ف��ق��ة 

على دولة فل�سطينية عا�سمتها �لقد�ص �ل�سرقية، 

و�إيجاد حل عادل ملاليني �لالجئني �لفل�سطينيني

�لرجوب  جربيل  �لفل�سطيني  �لقيادي  ويقول 

�لذين  ه��م  �لعربي  �الإج��م��اع  ينتهكون  �ل��ذي��ن  �إن 

�سيجدون �أنف�سهم معزولني على �ملدى �لطويل

�أم��ام  لي�ص  �أن��ه  غربي  دبلوما�سي  م�سدر  ر�أى 

�إن��ه��م  �ل���و�ق���ع.  يف  حقيقي  خم���رج  �لفل�سطينيني 

عالقون . و��ساف �أنهم عالقون من جانب �لذين 

كانت  ���س��و�ء   ، ق�سيتهم  على  �ال�ستحو�ذ  ي��ري��دون 

تركيا �أو �إير�ن.

�لتنظيمات  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  �إي����ر�ن  وتقيم 

�أق����ل مع  �الإ���س��الم��ي��ة �مل�سلحة يف غ����زة، وب���درج���ة 

�ل�سلطة �لفل�سطينية

وقالت غاليا ليندن�سرت�و�ص من �ملعهد �لوطني 

تركيا لديها  �إن  �الأم��ن��ي��ة  ل��الأب��ح��اث  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�إىل  وت�سري  �لفل�سطينية  �لق�سية  لقيادة  طموح 

نفاق �ل��دول �لعربية و�ل��غ��رب يف ع��دم �ل��دف��اع عن 

هذه �لق�سية ب�سكل كاٍف

وقال �لرجوب نحن ال نتجاهل �أي دولة. تركيا 

قوة �إقليمية عظمى ، �إنها دولة م�سلمة ونحن على 

عالقة جيدة بها. �سنو��سل �لتعاون مع �جلميع

�لفل�سطينيني  ع��ل��ى  �إن  ق����ال  �خل��ط��ي��ب  ل��ك��ن 

تتعار�ص  �لتي  وقطر  و�إي���ر�ن  تركيا  ع��ن  �البتعاد 

ب�����س��دة م��ع �ل��ق��وى �خلليجية �ل��ك��ربى �الأخ����رى. 

و�أ�ساف �أنه لي�ص من �حلكمة �أن يقع �لفل�سطينيون 

يف خ�سم �لتوتر�ت �الإقليمية و�ملناف�سة بني �لقوى 

�الإقليمية �لعظمى

و�أو�سح �خلطيب �إذ� �قرتبو� من �إي��ر�ن فاإنهم 

يخ�سرون �ل�سعودية و�إذ� �ختارو� تركيا ف�سيخ�سرون 

�آخرين ، معترب� �أنه من �الأف�سل للفل�سطينيني �أن 

يبقو� على م�سافة �آمنة من هذه �لقوى �الإقليمية 

�لعظمى �ملختلفة

�ل��ق��ي��ادة  �إذ� ك���ان���ت  �����س����وؤ�ل ح����ول م���ا  ل��ك��ن يف 

�لفل�سطينية �ست�سعى للبحث عن حتالفات جديدة، 

ق����ال وزي�����ر �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع�����س��و �للجنة 

جمدالين  �أحمد  �لتحرير  منظمة  يف  �لتنفيذية 

و�ق����ع �الم����ر ي��دف��ع��ن��ا �ىل �إع������ادة ت��ق��ي��ي��م �ور�ق���ن���ا 

�لعربي  �لثنائي  �مل�ستوى  على  ���س��و�ء  وع��الق��ات��ن��ا 

�لفل�سطيني �أو على �مل�ستوى �القليمي .

االنباط-وكاالت

ع�����س��ر�ت  �إن  ع����ربي����ة،  ف�����س��ائ��ي��ة  ق���ال���ت 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ���س��ي��ت��ظ��اه��رون ���س��د رئي�ص 

و��سنطن،  يف  نتنياهو  بنيامني  حكومتهم 

مع  �لتطبيع  �تفاق  توقيعه  قبيل  �لثالثاء، 

�الإمار�ت و�لبحرين

�ل�سبت،  �خلا�سة،   )12( �لقناة  و�أو�سحت 

�الحتجاج  حركة  يف  �أع�ساء  �ملتظاهرين  �أن 

نا�سطون  �أطلقها  �لتي   ،UnXeptable
يف �سان فر�ن�سي�سكو �الأمريكية ويبلغ عددهم 

حاليا �أكرث من ع�سرين خلية يف جميع �أنحاء 

�لعامل

وي��ت��ظ��اه��ر �أع�����س��اء �حل���رك���ة ك���ل �أ���س��ب��وع 

ت�����س��ام��ن��ا م���ع �مل��ح��ت��ج��ني �أم�����ام م��ق��ر �إق��ام��ة 

ن��ت��ن��ي��اه��و ب���ال���ق���د����ص �ل���غ���رب���ي���ة، م��ط��ال��ب��ني 

بجر�ئم  �تهامه  ب�سبب  باال�ستقالة  �الأخ���ري 

�ملمنهج مبوؤ�س�سات  �ل�سرر  و�إحل��اق  جنائية، 

�لدميقر�طية �الإ�سر�ئيلية، وفق �مل�سدر ذ�ته

وم��ن��ذ �أك���رث م��ن ث��الث��ة �أ���س��ه��ر، يتظاهر 

للمطالبة  �أ���س��ب��وع��ي��ا،  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �آالف 

با�ستقالة نتنياهو، �لذي �نطلقت حماكمته 

يف 24 م��اي��و/ �أي�����ار �مل��ا���س��ي، ب��ت��ه��م �ل��ر���س��وة 

وخيانة �الأمانة و�الحتيال يف 3 ق�سايا ف�ساد

و���س��ي��ح��م��ل �مل���ت���ظ���اه���رون يف و����س��ن��ط��ن 

ع��ن دعمهم التفاق  �ل��ث��الث��اء الف��ت��ات تعرب 

�لتطبيع مع �الإمار�ت و�لبحرين وحتفظهم 

يف ذ�ت �لوقت على �لتوقيع عليها

و�ل��ه��دف م��ن �ل��ت��ظ��اه��رة وف���ق منظميها 

هو �إخبار �لعامل كله �أن �لو�سع لي�ص و�سعا 

وزر�ء  رئي�ص  �سيوقعه  �الت��ف��اق  الأن  �سرعيا، 

بارتكاب  �تهامه  خالل  من�سبه  مهام  ي�سغل 

جر�ئم جنائية ويهدد مكانة �إ�سر�ئيل كدولة 

دميقر�طية

وق��ال �ملنظمون يف بيان : �سناأتي من كل 

�أن��ح��اء �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل��ع��امل للتاأكيد 

على �أن رئي�ص �لوزر�ء �ملتهم جنائيا ال ميكنه 

�ال�ستمر�ر يف من�سبه

وت�سوية  �ل�سالم  نوؤيد  بينما   : و�أ���س��اف��و� 

�لعالقات مع �الإمار�ت، فاإن من غري �ملعقول 

لرئي�ص �ل��وزر�ء �أن يقوم برتتيبات �سيا�سية 

م�سوؤول  �أي  ��ست�سارة  دون  نف�سه،  تلقاء  من 

�حل��ك��وم��ة  م���و�ف���ق���ة  �آخ������ر، ودون  ح��ك��وم��ي 

و�لكني�ست

�إىل  �أعلنت �لبحرين، �لتو�سل  و�جلمعة، 

�تفاق على �إقامة عالقات دبلوما�سية كاملة 

مع �إ�سر�ئيل، برعاية �أمريكية، لتلحق بذلك 

باالإمار�ت �لتي �سبق و�تخذت خطوة مماثلة 

يف 13 �أغ�سط�ص/�آب �ملا�سي

وم�����ن �مل���ت���وق���ع �إج��������ر�ء م���ر�����س���م ت��وق��ي��ع 

�التفاقني �لثالثاء �ملقبل يف �لبيت �الأبي�ص 

ب��ح�����س��ور ن��ت��ن��ي��اه��و ووزي���������ري �خل���ارج���ي���ة 

�الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد، و�لبحريني عبد 

�للطيف �لزياين

االنباط-وكاالت

�إع�����الن منظمة  �أ���س��ه��ر م���ن  ���س��ت��ة  ب��ع��د 

�أن ك���وف���ي���د-19 حت���ّول  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة 

ت����ز�ل الئ��ح��ة �سحايا  ال  ع��امل��ي��ة،  ج��ائ��ح��ة 

�مل����ر�����ص ت���ك���رب م����ع ح�����س��ي��ل��ة ت����زي����د ع��ن 

ب�سدة  دول  ت�����س��رر  و���س��ط  وف���اة  �أل���ف   900

�أع���د�د  ت�ساعد  ب�سبب  فرن�سا  غ���ر�ر  على 

�الإ�سابات جمدد�

وق���ال رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ف��رن�����س��ي ج��ان 

�ل��ف��ريو���ص  �ن��ت�����س��ار  ت��ط��ور  �إن  كا�ستيك�ص 

يف  م�ستبعد�  و��سح”،  “تدهور  �إىل  ي�سري 

�لوقت نف�سه فر�ص “عزل معمم«

و�أو�سح �أن “حدة �لفريو�ص مل ترت�جع 

علينا  لكن  �أ�سهر.  ب�سعة  �سيتو��سل  وهو 

�أن  دون  من  معه  �لتعاي�ص  من  نتمكن  �أن 

ندخل جمدد� يف منطق �لعزل �ملعمم«

42 م��ق��اط��ع��ة ف��رن�����س��ي��ة، ن��ح��و  وب���ات���ت 

�أي  “حمر�ء”  م�����س��ن��ف��ة  �ل���ب���الد،  ن�����س��ف 

�أو�سح  حيث �لفريو�ص ن�سط جد� على ما 

حيث  �حلكومة  رئا�سة  مقر  يف  كا�ستيك�ص 

ي��ع��زل ن��ف�����س��ه ب��ع��دم��ا ق��اب��ل م��دي��ر ط��و�ف 

�إ�سابته بالفريو�ص فرن�سا �لذي ثبتت 

وقبل ذلك، كانت �سوي�سر� �سّنفت ت�سع 

م��ن��اط��ق ف��رن�����س��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا �إي����ل دو ف��ر�ن�����ص 

ب��روف��ان�����ص- وم��ق��اط��ع��ة  ب��اري�����ص  و�سمنها 

عالية  “منطقة  د�زور  ماريتيم-كوت  �ألب 

�ملرتفع  �الإ���س��اب��ات  ع��دد  ب�سبب  �ملخاطر” 

فيها

وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى �الأ���س��خ��ا���ص �الآت����ني من 

�أنف�سهم هذه �ملناطق حجر 

�إ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ص يف   9843 و���س��ج��ل��ت 

معطيات  ح�سب  �ساعة،   24 خ��الل  فرن�سا 

ن�������س���رت ر���س��م��ي��ا م�������س���اء �خل���م���ي�������ص، وه���و 

�ل��وب��اء و�إط���الق  ب��د�ي��ة  رق��م قيا�سي م��ن��ذ 

�لفحو�ص على نطاق و��سع يف �لبالد

9406 �إ�سابات و�سّجلت �جلمعة 

�مل������وت  زرع  �ل�����ف�����ريو������ص  وي�����و�������س�����ل 

و�ل���ف���و����س���ى، وب���ل���غ ع����دد �ل���وف���ي���ات �ل��ت��ي 

ت��ع��د�د  ����س��ت��ن��اد� �ىل  �ل���ع���امل،  ���س��ج��ل��ت يف 

�آالف   905 من  �أكرث  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة 

منذ �الإعالن عن �جلائحة

�ملتحدة و�ل��رب�زي��ل  �ل��والي��ات  ت��ز�ل  وال 

يف ط��ل��ي��ع��ة �ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي ���س��ج��ل��ت �ل��ع��دد 

�الأكرب من �لوفيات )191727 يف �لواليات 

�ملتحدة، و129522 يف �لرب�زيل حتى م�ساء 

يف  �إ�سابة  مليون   28 و�سجلت  �خلمي�ص(. 

�لر�سمية  �الأرقام  وفق  �ليوم،  �لعامل حتى 

للدول

رغ���م ك���ل �جل���ه���ود ل��ل��ت��و���س��ل �ىل ل��ق��اح 

�آمن، فاإن نهاية �لوباء “لن تاأتي �سريعا”، 

وف���ق م��ا ق���ال �خل��م��ي�����ص م��دي��ر �ل��ط��و�رئ 

�ل�����س��ح��ي��ة يف م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة 

مايكل ر�ين

�أدهانوم  تيدرو�ص  �ملنظمة  مدير  ون��ّدد 

د�عيا  �لت�سامن”،  ب�”نق�ص  غيربي�سو�ص 

�ل��ق��وى  م��ن  �سيما  ال  ع��امل��ي��ة،  “قيادة  �ىل 

ه��زم  مي��ك��ن��ن��ا  “هكذ�  وق�����ال  �لكربى”. 

�لفريو�ص«

ل���الأمم �ملتحدة  �ل��ع��ام  و�ع��ت��رب �الأم���ني 

ميكنه  ال  �ل��ع��امل  �أن  غوتريي�ص  �أنطونيو 

“قفزة  دون  �الزدهار”  �ىل  ي��ع��ود  “�ن 
مليار�  ب15  �مل��ق��ّدر  �لتمويل  يف  �سخمة” 

�ملقبلة �لثالثة  لالأ�سهر 

�آخر موؤمتر �سحايف عقدته منظمة  يف 

�ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة �الأرب����ع����اء، �أح�����س��ت 35 

“لقاحاً مر�سحاً” يتّم تقييمها من خالل 
�نحاء  يف  �الإن�����س��ان  على  �سريرية  جت���ارب 

�لعامل

وب���ات���ت ت�����س��ع��ة م���ن ه���ذه �ل��ل��ق��اح��ات يف 

�لو�سول  و�سك  على  �أو  �الأخ���رية  �ملرحلة 

ه���ذه  وت����ع����رف  �الأخ����������رية.  �مل���رح���ل���ة  �ىل 

تقييم  خاللها  ويتّم  �لثالثة”  ب”�ملرحلة 

ي�سمل  و����س��ع  �سعيد  على  �ل��ل��ق��اح  فعالية 

�آالف �ملتطّوعني

ويف ع�����دد ك���ب���ري م����ن �ل��������دول، ت���و�ج���ه 

من  ق�سم  من  متز�يد�  ت�سكيكا  �ل�سلطات 

م��وؤ�م��ر�ت  ع��ن  يتحدثون  �ل��ذي��ن  �ل�سكان 

�أن ف���ريو����ص ك���ورون���ا �خ���رت�ع  وي��ع��ت��ربون 

�ملو�طنني �إخ�ساع  ي�ستهدف 

الن�سيت” �لعلمية  “ذي  جملة  ون�سرت 

بالتو�سل  �لثقة  �أن  �أك��دت  �جلمعة  در��سة 

لكنها  �أوروب���ا،  يف  �سعيفة  تبقى  لقاح  �ىل 

مت��ي��ل �ىل �الرت��ف��اع “يف ع��دد م��ن �ل��دول 

و�إيرلند�  و�إيطاليا  وفرن�سا  فنلند�  وبينها 

وبريطانيا«

يف �ل����وق����ت ن��ف�����س��ه، ي������زد�د �ل��ت�����س��ك��ي��ك 

ب���ول���ن���د� و�أف���غ���ان�������س���ت���ان و�أذرب����ي����ج����ان  يف 

وباك�ستان.  ونيجييا  و�سربيا  و�إندوني�سيا 

مقلقة”  “ظاهرة  ذل��ك  يف  �لعلماء  وي��رى 

�ال���س��ت��ق��ر�ر  “�نعد�م  يف  ج����ذوره����ا  جت���د 

�لديني« و”�لتطرف  �ل�سيا�سي” 

يف �ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة، ت���ب���دو م�����س��األ��ة 

�ل����ف����ريو�����ص �أك������رث ت���ف���ج���ر� م����ع �ق�����رت�ب 

�لثالث  يف  �مل��ق��ررة  �لرئا�سية  �الن��ت��خ��اب��ات 

�لثاين/نوفمرب من ت�سرين 

ون���ف���ى �ل���رئ���ي�������ص �الأم�����ريك�����ي دون���ال���د 

تر�مب �أن يكون كذب على �الأمريكيني يف 

�ساأن خطورة كوفيد-19

ملقتطفات  ���س��وت��ي��ة  ت�سجيالت  وك��ان��ت 

م����ن م���ق���اب���ل���ة �أج�����ر�ه�����ا م���ع���ه �ل�����س��ح��ايف 

ن�سرت  وودورد  ب��وب  �ملخ�سرم  �الأم��ريك��ي 

قّلل  �إن���ه  ت��ر�م��ب  ق��ول  ت�سمنت  �الأرب���ع���اء، 

م����ن �أه���م���ي���ة �ل�����وب�����اء، م����ن �أج�����ل جت��ن��ي��ب 

“�لهلع« �الأمريكيني 

يوجد  “ال  �خلمي�ص  ق��ال  ت��ر�م��ب  لكن 

كذب«

وب��������ل��������غ �الن�������ق���������������س�������ام �أوج������������������ه ب���ني 

�ساأن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني و�جل��م��ه��وري��ني يف 

خ���ط���ة م�������س���اع���دة ج����دي����دة ل��الأم��ريك��ي��ني 

�ل���ذي���ن ي���ع���ان���ون ن�����س��ب��ة ب��ط��ال��ة م��رت��ف��ع��ة 

�لفريو�ص ب�سبب تد�عيات 

يف ج���ن���وب �إف���ري���ق���ي���ا، ت�����س��ب��ب �ل���وب���اء 

حمققون  �أعلن  �إذ  ف�ساد.  ف�سائح  ب�سل�سلة 

ي�ستبه  ���س��رك��ة  م��ل��ف   600 ي��در���س��ون  �أن��ه��م 

 250 ب��ق��ي��م��ة  ع���ق���ود  م���ت���ورط���ة يف  ب���اأن���ه���ا 

وم�ساعد�ت  معد�ت  لت�سليم  ي��ورو  مليون 

وغذ�ئية �جتماعية 

يف �إ����س���ر�ئ���ي���ل، ب���ات���ت �مل������دن و�ل���ق���رى 

يتف�سى  �لتي  �ملناطق  ���س��د�رة  يف  �لعربية 

ك���وف���ي���د-19، يف وق���ت فر�ست  وب����اء  ف��ي��ه��ا 

على  �أ���س��ب��وع  مل��دة  ليليا  �إغ��الق��ا  �ل�سلطات 

“موبوءة”  �عتربتها  �سكنية  منطقة   40

عربية غالبيتها 

 الفلسطينيون المعزولون يبحثون عن حلفاء جدد

 إعالم عبري: تظاهرات بانتظار نتنياهو في واشنطن الثالثاء

 نصف فرنسا مصّنفة حمراء بعد ستة أشهر على الوباء

االنباط-وكاالت

�أن  ل���ل���ر�أي  ����س��ت��ط��الع ج��دي��د  ك�سف 

�ل��رئ��ي�����ص �الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت��ر�م��ب 

ت��ر�ج��ع مب��ع��دل 10 ن��ق��اط م��ئ��وي��ة عن 

�النتخابات  يف  �لدميقر�طي  مناف�سه 

�لرئا�سية �ملقبلة جو بايدن .

و�أ�سار �ال�ستطالع �لذي �أجر�ه موقع 

يو  موؤ�س�سة  باال�سرت�ك مع  نيوز  ياهو 

غوف لالأبحاث ون�سرت نتائجه جملة 

بايدن  ت��اأي��ي��د  ن�سبة  �أن  �إىل  ن��ي��وزوي��ك 

باآر�ئهم  �أدل���و�  �لذين  �الأمريكيني  بني 

بلغت 49 باملئة مقابل 39 باملئة ل�سالح 

تر�مب.

و�أجري �ال�ستطالع يف �لفرتة ما بني 

�ل� 9 و�ل� 11 من �أيلول �جل��اري �أي بعد 

�لك�سف عن ت�سريحات �سرية لرت�مب 

ح�����ول ت��ع��م��ده �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن خ��ط��ورة 

ب�سكل علني  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

�إب��الغ �الأمريكيني ب�ساأن  و�متناعه عن 

ب�سكل  �النت�سار  على  �ل��ف��ريو���ص  ق���درة 

كبري بحجة �أنه ال يريد �إثارة �لذعر.

وك���ان ب��اي��دن �أك���د يف وق��ت �سابق �أن 

تقليل تر�مب من �ساأن فريو�ص كورونا 

كان مبثابة خيانة ت�سببت مبوت �لعديد 

من �الأمريكيني.

استطالع: ترامب يتراجع 10 نقاط مئوية عن 
منافسه في االنتخابات الرئاسية األمريكية
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االنباط-وكاالت

مي�شال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 

م����ادة  م����ن  اأط�����ن�����ان  ع�����دة  اإن  ع�����ون 

���ش��دي��دة االن���ف���ج���ار ُع����ر ع��ل��ي��ه��ا يف 

م��رف��اأ ب����روت، وظ��ل��ت خم��زن��ة مل��دة 

عاماً  15
وت�����اأت�����ي ت�������ش���ري���ح���ات ع�����ون ب��ع��د 

اأي�����ام ق��ل��ي��ل م���ن ح��ري��ق ث���ان �شخم 

�شهر من  اأك��ر من  وبعد  امل��رف��اأ،  يف 

انفجار هائل ت�شببت به مادة نرتات 

االأمونيوم املخزنة يف املرفاأ منذ عام 

2014 بطريقة غر اآمنة، بح�شب 
اللبنانية ال�شلطات 

بالعثور  اللبناين  الرئي�س  ب��ل��غ 
ُ
واأ

ُيذكر  التي مل  امل��ادة اجلديدة،  على 

حاوية نوعها، خمزنة يف 143 

ن��اق��م��ون على  ل��ب��ن��ان��ي��ون  ق����ال  و 

احل����ك����وم����ات امل���ت���ع���اق���ب���ة وال���ن���ظ���ام 

والتق�شر  “االإهمال  اإن  ال�شيا�شي، 

�شديدة  امل���ادة  ه��ذه  مثل  تخزين  يف 

االن���ف���ج���ار ي��ع��ك�����س ع��م��ق اخل���ل���ل يف 

اأ�شلوب اإدارة لبنان«

و���ش��خ��ر اآخ�����رون: “ ب�����ش��راح��ة يف 

وجدوا  اإذا  نتفاجاأ  لن  املرحلة  هذه 

م�������ش���ت���ودًع���ا م���ل���ي���ًئ���ا ب���ال���ي���وران���ي���وم 

ما  �شخ�س  �شحنه  ال���ذي  امل��خ�����ش��ب 

اإىل ميناء بروت يف ال�شبعينيات ثم 

اأمره« ن�شي 

 مخزنة منذ 15 عاًما.. العثور على أطنان 
من مادة متفجرة بمرفأ بيروت

 وسائل إعالم تكشف تفاصيل صفقة تبادل لألسرى بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية

 حريق ضخم في مصانع إسرائيلية للكيماويات غرب طولكرم 

 كتاب »الغضب« يوثق تفاصيل قرار ترامب اغتيال سليماني

االنباط-عمان

 ق��ال��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ع��ري��ة ي���وم ال�����ش��ب��ت، 

بنيامني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئ��ي�����س  اإن 

نتنياهو طلب من م�شر، التقدم يف �شفقة 

تبادل اأ�شرى مع حركة حما�س.

وذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت ال��ع��ري��ة، 

ن���ق���ا ع���ن ت���ق���اري���ر ع���رب���ي���ة، ب�����اأن ال���وف���د 

االأمني امل�شري، اأبلغ حما�س خال زيارته 

االأخرة، اأن الزيارة جاءت يف اأعقاب توجه 

ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ل��رئ��ي�����س امل�����ش��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح 

ال�شي�شي.

وفقا  ال��ع��ري��ة،  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 

رئي�س  مقرتح  تدر�س  م�شر  اأن  للتقارير، 

ال�شنوار،  حركة حما�س بقطاع غزة يحيى 

ال��ن�����ش��اء وامل��ر���ش��ى، مقابل  ل���اإف���راج ع��ن 

م��ع��ل��وم��ات ع���ن االأ�����ش����رى االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

لديها.

وك���ان���ت ���ش��ح��ي��ف��ة االأخ���ب���ار ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اأ���ش��ب��وع م��ن ال��ه��دوء  ب��ع��د  اأن���ه  ق��د ك�شفت، 

يف ق��ط��اع غ����زة، ع���اد ال���وف���د امل�����ش��ري اإىل 

ا���ش��ت��ك��م��ال و���ش��اط��ت��ه ب���ني ح��رك��ة ح��م��ا���س 

من  مّكوكية  جولة  اأج���رى  اإذ  واإ���ش��رائ��ي��ل، 

ال����زي����ارات واالج���ت���م���اع���ات امل��ن��ف�����ش��ل��ة مع 

احل���رك���ة ومم��ث��ل��ي امل�����ش��ت��وي��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

واالأم�����ن�����ي يف ت����ل اأب����ي����ب ك�����لٌّ ع���ل���ى ح����دة، 

لتحريك ملّف اجلنود االأ�شرى.

اأبلغوا  امل�شريني  اإن  ال�شحيفة،  وقالت 

�شدد  يف  اأن��ه��م  قليلة،  اأي���ام  ق��ب��ل  ح��م��ا���س، 

االأ�شرى  اجلنود  حول  املباحثات  ا�شتكمال 

رئي�س  طلب  بعد  غ���زة،  يف  امل��ق��اوم��ة  ل��دى 

م��ن  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني  ال����ع����دو،  وزراء 

ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�����ش��ري،  الرئي�س 

االأ���ش��رى  اجل��ن��ود  ا���ش��ت��ع��ادة  يف  “امل�شاعدة 
لدى حما�س”.

وعقد الوفد الذي يرتاأ�شه نائب رئي�س 

اأمي��ن  ال��ل��واء  امل�شرية  ال��ع��اّم��ة  امل��خ��اب��رات 

الفل�شطيني  امللف  م�شوؤول  وي�شّم  بديع، 

يف امل��خ��اب��رات ال��ل��واء اأح��م��د عبد اخل��ال��ق، 

مع  منف�شلني  اجتماعني  اخلمي�س،  ي��وم 

ع�شو  بح�شور  القطاع،  يف  حما�س  ق��ي��ادة 

م�شتهى،  روحي  للحركة  ال�شيا�شي  املكتب 

مل  كبرة  ع�شكرية  �شخ�شية  اإىل  اإ�شافة 

عنها. ُيف�َشح 

نقا عن م�شدر يف  ال�شحيفة  وك�شفت 

اأن الوفد ي�شعى اإىل �شيغة ميكن  حما�س، 

حما�س  قائد  مبادرة  ا�شتثمار  خالها  من 

يف غ����زة، ي��ح��ي��ى ال�����ش��ن��وار، ل���اإف���راج عن 

االأط��ف��ال وال��ن�����ش��اء وامل��ر���ش��ى م��ن �شجون 

اجل��ن��ود،  ع��ن  معلومات  مقابل  االح��ت��ال 

الثمن  ح��ول  التفاو�س  لعملية  ميّهد  مبا 

الذي �شيدفعه االحتال الحقاً.

واأ�����ش����ارت ال�����ش��ح��ي��ف��ة وف��ق��ا ل��ل��م�����ش��در، 

مبطالبها  متم�ّشكة  ت���زال  ال  ح��م��ا���س  اأن 

االأح��رار  وف��اء  �شفقة  با�شتكمال  املتعّلقة 

ال�����ش��اب��ق��ة، واالإف������راج ع��ن االأ����ش���رى املُ��ع��اد 

جديد  ت��ب��ادل  يف  اخل��و���س  قبل  اعتقالهم 

للجنود االأربعة الذين لديها.

غادر  اجلمعة،  يوم  من  �شابق  وقت  ويف 

غزة  قطاع  امل�شري  املخابرات  جهاز  وف��د 

ب��داأت  زي���ارة  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل،  اإىل  متوجها 

اخلمي�س، فيما قالت ال�شحيفة، اإن الوفد 

���ش��ي��ع��اود زي���ارت���ه خ���ال االأ����ش���ب���وع امل��ق��ب��ل 

يف ح���ال ح��دث��ت ت���ط���ّورات اإي��ج��اب��ي��ة ل��دى 

املوافقة  يف  ُمتمّثلة  االإ�شرائيلي،  اجلانب 

الفل�شطينية. ال�شروط  على 

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  وك���ان 

ك�شف  ق��د  ه��ن��ي��ة،  اإ���ش��م��اع��ي��ل  “حما�س”، 
تتو�شط حاليا  اأن م�شر  يوم اجلمعة، عن 

اتفاق  اإىل  واإ�شرائيل للتو�شل  بني حركته 

جديد لتبادل االأ�شرى.

لقاء  خ���ال  ل���ه،  ت�شريح  يف  ذل���ك  ج���اء 

ي��وم  ب���روت  ال�شحفيني يف  م��ن  ع��دد  م��ع 

اأ���ش��ب��اب  اجل��م��ع��ة، ردا ع��ل��ى ����ش���وؤال ح����ول 

اأم��ن��ي يف ق��ط��اع غزة  ت��واج��د وف��د م�شري 

“االأنا�شول”. حاليا.ح�شب وكالة 

وقال هنية: “نرحب بالدور امل�شري يف 

جديد  تبادل  اتفاق  اإىل  الو�شول  اإمكانية 

على  �شيئا  ننجز  اأن  ون��اأم��ل  )ل��اأ���ش��رى(، 

ال�شعيد”. هذا 

يتابعون  م�شر  يف  “االإخوة  اأن  واأ�شاف 

ال���ع���دي���د م����ن امل���ل���ف���ات ب��ي��ن��ه��ا امل�����ش��احل��ة 

واحل�شار ومعر رفح وتبادل االأ�شرى”.

م�شر  مع  حركته  عاقة  اأن  اإىل  ولفت 

حموري  ودورال��ق��اه��رة  وم�شتقرة،  “قوية 
الفل�شطينية”. الق�شية  يف 

هناك  هناك  كان  اإن  هنية،  يو�شح  ومل 

تقدم يف ملف تبادل االأ�شرى بني حركته، 

واإ�شرائيل اأم ال.

وك����ان ن��ت��ن��ي��اه��و ���ش��ك��ر، يف ال��ث��ال��ث من 

ال�����ش��ه��ر اجل������اري، ال�����ش��ي�����ش��ي ع��ل��ى ج��ه��ود 

طالباً  غ���زة،  يف  ال��ه��دوء  حتقيق  يف  م�شر 

ا�شتعادة اجلنود  امل�شاعدة يف  منه موا�شلة 

االأ�شرى واملفقودين لدى حما�س.

“حما�س”  حركة  اإن  اإ�شرائيل  وت��ق��ول 

4 اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني، م���ن���ذ احل����رب  حت��ت��ج��ز 

االإ�شرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

االنباط-وكاالت

املا�شية  الليلة  �شخم  حريق  �شب   

ال���ك���ي���م���اوي���ة  امل�������ش���ان���ع  م���ن���ط���ق���ة  يف 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ق��ام��ة ع��ل��ى االأرا���ش��ي 

الفل�شطينية غرب طولكرم

وقال مواطنون يقطنون يف منطقة 

جم���اورة اإن احل��ري��ق ه��ائ��ل، واأ���ش��اروا 

اإىل اأنهم �شمعوا اأ�شواًتا ت�شبه اأ�شوات 

االن��ف��ج��ارات ال��ن��اج��م��ة ع��ن احل��ري��ق، 

���ش��م��اء  غ���ط���ت  ال����دخ����ان  ���ش��ح��ب  واأن 

طولكرم وامتدت مل�شافات طويلة/

ان���دل���ع  ال���ت���ي  امل���ن���ط���ق���ة  اأن  ي���ذك���ر 

ع�شرة  م��ن  اأك��ر  ت�شم  احل��ري��ق  فيها 

ومقامة  اإ�شرائيلية  كيماوية  م�شانع 

على اأرا�س فل�شطينية �شيطرت عليها 

���ش��ل��ط��ات االح���ت���ال، وه����ذه امل�����ش��ان��ع 

ن���ق���ل���ت م����ن ال�����داخ�����ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

ن��ظ��ًرا  ال��ع��م��ل ه��ن��اك،  ب��ع��د منعها م��ن 

مل���خ���اط���ره���ا ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة 

العامة

ومنذ �شنوات يطالب الفل�شطينيون 

باإزالة هذه امل�شانع ومنعها من العمل 

يف تلك املنطقة

االنباط-عمان

ك�����ش��ف��ت و���ش��ائ��ل اإع�����ام اأم��ري��ك��ي��ة، 

م��ع��ل��وم��ات ووق���ائ���ع ج��دي��دة وردت يف 

من  ال��ذي  )الغ�شب(،   Rage كتاب 

ال�����ش��ه��ر  ي�����ش��در م��ن��ت�����ش��ف  اأن  امل���ق���رر 

االأمريكي  ال�شحفي  للكاتب  اجل��اري 

بوب وودوارد

“بيزن�س  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون�����������ش�����رت 

ال��ك��ت��اب،  ع��ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  اإن�شايدر” 

ك��ا���ش��ف��ة اأن ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب 

كان يبحث اغتيال قائد فيلق القد�س 

ال��ت��اب��ع ل��ل��ح��ر���س ال���ث���وري االإي�����راين 

اأيام   4 قبل  �شليماين  قا�شم  اجل��رال 

املا�شي،  يناير  يف  العملية،  تنفيذ  من 

به  اخل��ا���س  الغولف  وذل��ك يف جممع 

يف والية فلوريدا

اأيام من  “قبل  اأنه  وودورد،  وك�شف 

يناق�س  ت��رام��ب  ك��ان  باالغتيال  اأم��ره 

الفكرة يف ملعبه للغولف يف فلوريدا. 

وك���ان ���ش��ري��ك��ه يف ال��ل��ع��ب��ة ذل���ك ال��ي��وم 

ال�شناتور اجلمهوري ليندزي غراهام 

ال����ذي اأ���ش��ب��ح م���ن اأه����م م�����ش��ت�����ش��اري��ه، 

وحثه على اأال يقوم باخلطوة الكبرة 

التي قد توؤدي اإىل حرب �شاملة”

بوب  االأمريكي  ال�شحفي  واأ���ش��اف 

كبر  م��ول��ف��اين،  “ميك  اأن  وودوارد، 

اإىل  تو�شل  االأب��ي�����س،  البيت  موظفي 

راأيه  ليغر  ترامب  يقنع  كي  غراهام 

اأن  اإال  ���ش��ل��ي��م��اين،  اغ��ت��ي��ال  عملية  يف 

الرئي�س االأمريكي مل يقتنع”

�شليماين  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة،  جت���در 

قتل بغارة اأمريكية على مطار بغداد، 

يف ال��ث��ال��ث م��ن ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر امل��ا���ش��ي، 

ب��رف��ق��ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة احل�����ش��د 

اأبو مهدي املهند�س ال�شعبي ال�شابق، 

 الفروف يؤكد استعداد موسكو للرد بالمثل على 
عقوبات جديدة محتملة بحقها من قبل الغرب

عضو »ثوري فتح« يطالب عباس 
بتشكيل حكومة طوارئ وطنية 

مادورو يعلن اعتقال »جاسوس أميركي« 
بالقرب من مصاف لتكرير النفط

 منظمة دولية: ال سالم بدون 
إزالة المستوطنات

االنباط-وكاالت

�شرغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  اأكد   

الفروف، على ا�شتعداد مو�شكو للرد باملثل 

بحقها  حمتملة  جديدة  عقوبات  اأي  على 

من قبل الغرب

وذك���ر الف����روف، ي��وم ال�����ش��ب��ت، يف ح��وار 

“رو�شيا1-”، رداً على �شوؤال عن  مع قناة 

اإم��ك��ان��ي��ة ف��ر���س ع��ق��وب��ات غ��رب��ي��ة ج��دي��دة 

على رو�شيا: “مل يبطل اأحد مبداأ املعاملة 

باملثل يف ال�شوؤون الدولية، و�شرى ما هي 

العقوبات اجلديدة التي قد تفر�س«

الرو�شية:  الدبلوما�شية  عميد  واأردف 

ترك  ميكن  وال  ���ش��رد،  احل��ال،  “بطبيعة 
ذلك بدون رد«

وي�����اأت�����ي ذل�����ك ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ت�����ش��ع��ي��د 

ال���ت���وت���رات ب���ني م��و���ش��ك��و وال���غ���رب يف ظل 

ق�����ش��ي��ة ال��ت�����ش��م��ي��م امل����زع����وم ل��ل��م��ع��ار���س 

حاليا  املتواجد  نافالني،  األيك�شي  الرو�شي 

يف اأملانيا

االنباط-وكاالت

املجل�س  ع�شو  ال��ق��ادر  عبد  ح��امت  ت�شائل   

الرئي�س  ينتظر  »م��اذا  فتح،  حلركة  ال��ث��وري 

التنديد  يف  امل��راوح��ة  �شيوا�شل  وه��ل  عبا�س 

قيمة  ال  امل��واق��ف  ه��ذه  واال�شتنكار  وال�شجب 

لها«

التنديد  م��واق��ف  اأن  ال��ق��ادر  واأ���ش��اف عبد 

تعني  وال  رادع���ا،  ت�شكل  ال  وح��ده��ا  وال�شجب 

كل  ي��ذب��ح  ال���ذي  الفل�شطيني  لل�شعب  �شيئا 

القيادة  االأوان لهذه  اآن  اآن��ه قد  ي��وم، م�شيفاً 

�شعبها  اإىل  وت��ع��ود  غ��ف��وت��ه��ا  م��ن  ت�شحو  اأن 

ال�شعب  اأوان  اأن  كما  م�شوؤوليتها،  وتتحمل 

يقول  اأن  ط��وي��ا  غ��ي��ب  ال����ذي  الفل�شطيني 

كلمته ويدافع عن ق�شيته وهو قادر على ذلك

وط���ال���ب غ��ب��د ال����ق����ادر ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س 

وطنية  ط���وارئ  حكومة  ت�شكيل  وف���ورا  االآن 

واإن��ه��اء  الفل�شطيني  ال�شعب  وح��دة  ت�شتعيد 

االن��ق�����ش��ام واإج������راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف 

موعد اأق�شاه نهاية هذا العام، واإال �شيتحمل 

الوطني  امل�شروع  انهيار  م�شوؤولية  �شخ�شيا 

الفل�شطيني

االنباط-وكاالت

 قال الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو 

اجل��م��ع��ة اإن���ه مت اع��ت��ق��ال ج��ا���ش��و���س اأم��رك��ي 

اأن  بعد   ، بالقرب من م�شفاتني يف فنزويا 

انفجار  الإح��داث  موؤامرة  ال�شلطات  اأحبطت 

يف جممع نفطي اآخر

اعتقلنا  متلفز  خ��ط��اب  يف  م����ادورو  وق���ال 

يف  يتج�ّش�س  ك��ان  اأم��رك��ًي��ا  جا�شو�ًشا  اأم�����س  

والية فالكون على م�شفاَتي اأمواي وكاردون

االنباط-وكاالت

اأك�����������دت م���ن���ظ���م���ة ال����ع����ف����و ال����دول����ي����ة 

“اأمن�شتي” ام�س ال�شبت 13/9/2020، 
تهدف  عملية  اأي  ت�شمل  اأن  وج���وب  على 

االأرا�����ش����ي  يف  ودائ�������م  ع������ادل  ����ش���ام  اإىل 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى اإزال�������ة م�����ش��ت��وط��ن��ات 

حد  وو�شع  القانونية”،  “غر  االحتال 

االإن�����ش��ان،  حل��ق��وق  املنهجية  ل��ان��ت��ه��اك��ات 

ل�شحايا  وال��ت��ع��وي�����س  ال��ع��دال��ة  وحت��ق��ي��ق 

اجلرائم مبوجب القانون الدويل

عر  ن�شرته  بيان  يف  املنظمة،  واعترت 

و�شائل التوا�شل االجتماعي، اأنه ال ميكن 

القانونية  الواجبات  يغر  “اأن  اتفاق  الأي 

اإىل  اإ���ش��ارة  يف  حمتلة”،  كقوة  الإ���ش��رائ��ي��ل، 

اتفاق التطبيع بني البحرين واالحتال

ات����ف����اق  الأي  مي����ك����ن  “ال  وت�����اب�����ع�����ت: 

القانونية  الواجبات  يغر  اأن  دبلوما�شي 

الإ�����ش����رائ����ي����ل ك����ق����وة حم����ت����ل����ة؛ مب���وج���ب 

ال���ق���ان���ون االإن�������ش���اين ال������دويل وال���ق���ان���ون 

يحرم  اأن  وال  االإن�����ش��ان،  حل��ق��وق  ال����دويل 

الفل�شطينيني من حقوقهم ومن احلماية 

التي يكفلها القانون الدويل”

الرئي�س  اأعلن  �شابق اجلمعة،  وقت  ويف 

االأم����ري����ك����ي دون����ال����د ت����رام����ب، ان�����ش��م��ام 

مع  التطبيع  يف  االإم����ارات  اإىل  البحرين 

االحتال

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

الر�شمية، عن خارجية بادها، اأن ترامب 

وامللك حمد بن عي�شى، اتفقا خال مكاملة 

دبلوما�شية  ع��اق��ات  اإق��ام��ة  على  هاتفية 

كاملة بني تل اأبيب واملنامة

االحد  13/ 9 / 2020



الأحد   13/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

امريكا – وكاالت

ياأمل النم�ساوي دومينيك ثيم اأن تكون املرة 

الرابعة ناجحة بعد ح�سوله على فر�سة للفوز 

باأول بطولة كربى خالل م�سريته يف بطوالت 

التن�ض، عندما يخو�ض نهائي اأمريكا املفتوحة 

يف م��الع��ب ف��ال���س��ي��ن��ج م���ي���دوز، م�����س��اء ال��ي��وم 

االأحد. و�سعد ثيم )27 عاما( لثالث مباريات 

فيها  لكنه خ�سر  الكربى  البطوالت  نهائية يف 

جميعا، و�سيلتقي يف نهائي ف��ردي الرجال مع 

االأمل���اين األك�سندر زف��ريي��ف، وه��و ي��درك متاما 

اإذا  لها  يتعر�ض  ق��د  ال��ت��ي  االأم����ل  خيبة  حجم 

حماولته  يف  الكبري  اللقب  ح�سد  يف  ف�سل  م��ا 

باللقب  والتتويج  ال��ف��وز  معنى  الرابعة. وعن 

يف ن��ي��وي��ورك، ق���ال ث��ي��م “اإنه ال��ه��دف االأك���رب 

واحللم االأك��رب يل خالل م�سريتي مع التن�ض 

منذ ب�سعة اأعوام«. واأ�ساف “منذ اللحظة التي 

اأن اأمتكن يوما ما من  اأن��ه ميكن  اأدرك���ت فيها 

حتقيق االإجناز، وخا�سة بعد اأن ظهرت يف اأول 

نهائي يف فرن�سا املفتوحة 2018، ظل هذا حلمي 

ث��ي��م يف  اأري����د حتقيقه«. وخ�سر  ال���ذي  االأك����رب 

نهائي فرن�سا املفتوحة مرتني يف 2018 و2019 

نادال. لكن  رافائيل  املخ�سرم  االإ�سباين  اأم���ام 

خيبة االأمل االأكرب جاءت يف مواجهة ال�سربي 

نهائي  ثيم يف  ه��زم  ال��ذي  ديوكوفيت�ض  نوفاك 

بعد  احل���ايل،  ال��ع��ام  مطلع  املفتوحة  اأ�سرتاليا 

جمموعات  خلم�ض  ام��ت��دت  ماراثونية  م��ب��اراة 

من  “كان  ثيم  �ساعات. وقال  اأرب���ع  وا�ستمرت 

ال�����س��ع��ب ج���دا جت����اوز ال��ه��زمي��ة يف اأ���س��رتال��ي��ا 

املفتوحة الأنني كنت قريبا جدا من الفوز فيها، 

بفوزي  ج��دي��دة  فر�سة  على  بح�سويل  �سعيد 

االأح����د«. ويف ظل  ي��وم  للنهائي  وبتاأهلي  اليوم 

ن��ادال والنجم ال�سوي�سري روج��ر فيدرر  غياب 

يف  منها  ديوكوفيت�ض  وا�ستبعاد  البطولة  ع��ن 

وق���ت ���س��اب��ق، اأ���س��ب��ح زف��ريي��ف )23 ع��ام��ا( من 

يقف يف طريق ح�سول ثيم على اأول لقب كبري 

مع  ثيم  والتقى  املرة. و�سبق  ه��ذه  م�سريته  يف 

زفرييف 9 م��رات، وف��از الالعب النم�ساوي يف 

�سبع منها وكانت اآخرها يف اأ�سرتاليا املفتوحة يف 

وقت �سابق من العام احلايل.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 ثيم يأمل الفوز بلقب امريكا للتنس

 الدردور يعزز صفوف الرمثا

 اندية الثالثة تستنجد باالمير علي  

 االهلي يمنع التصريحات االعالمية

االنباط – عمان

اط��م��ئ��ن جن���م ف��ري��ق ال��رم��ث��ا ح��م��زة 

التي  اال�سابة  �سفائه من  على  ال��دردور 

تعر�ض لها موؤخرا وحرمته من امل�ساركة 

يف م��ب��اراة ف��ري��ق��ه االخ���رية يف ال���دوري 

ام����ام ال���وح���دات ال��ت��ي ف���از ب��ه��ا ال��رم��ث��ا 

اللبناين  مهاجمه  �سجله  وحيد  بهدف 

متاحا  ال��دردور  و�سيكون  عثمان  ماجد 

للم�ساركة  م��درب��ه ج��م��ال حم��م��ود  ام��ام 

اأم����ام �سباب  امل��ق��ب��ل��ة،  يف م��ب��اراة ف��ري��ق��ه 

خاللها  ي�سعى  وال��ت��ي  غ��د  ي��وم  العقبة 

واملناف�سة  انت�ساراته  ملوا�سلة  الفريق 

���س��ي��م��ا وان  ال�������دوري ال  ع���ل���ى �����س����دارة 

لفريقه  ال��ق��وة  م�سدر  ي�سكل  ال����دردور 

ب��اع��ت��ب��اره ال���ه���داف ���س��اح��ب اخل����ربة .

وتعر�ض حمزة الدردور لالإ�سابة خالل 

تدريبات فريقه قبل مواجهة الوحدات 

ب��ي��وم��ني، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ك��دم��ة قوية 

اأعلى القدم.

االنباط – عمان

بلقاء  الثالثة  ال��درج��ة  ان��دي��ة  طالبت 

���س��م��و االم����ري ع��ل��ي ب���ن احل�����س��ني رئ��ي�����ض 

ق���رار االحت��اد  ال��ق��دم ملناق�سة  ك��رة  احت���اد 

القدم  لكرة  الثالثة  الدرجة  دوري  بالغاء 

يف مرحلة دور ال 16 ملو�سم 2020 وفدمت 

 « االنباط   « كتابا لالحتاد و�سل  االندية 

ن�سخة عنه ت�سمن احتجاجها على القرار 

الذي ي�سكل �سررا فادحا لها ال �سيما وان 

مباراتان فقط  ال��دوري هو  تبقى من  ما 

اذا  14 مباراة  لكل فريق اي ما جمموعه 

لالندية  يقدم  مل  االحت��اد  ب��ان  علمنا  ما 

تلك اي دعم مادي يذكر رغم ان االندية 

400 دي��ن��ار ر�سوم  ق��ام��ت ب��دف��ع اك��ر م��ن 

الكتاب  ي��ذك��ر  ك��م��ا  ن��اد  ك��ل  ع��ن  ترخي�ض 

امل��وق��ع م��ن رئ��ي�����ض ن���ادي ���س��ب��اب دي��ر عال 

حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��غ��راغ��ري ال���ذي 

ب��ت��وك��ي��ل  ���س��ت��ق��وم  االن���دي���ة  ان  ا����س���ار اىل 

حم���ام���ي ال���دف���اع ع���ن االن���دي���ة امل��ح��ام��ي 

ق��ا���س��م ال��زع��ب��ي واال���س��ت��اذ حم��م��د ال��دي��ك 

رئي�ض نادي ارحابا .

القاهرة – وكاالت

بقيادة  لالأهلي  الفني  اجلهاز  فر�ض 

ال�سوي�سري رينيه فايلر، حظرا اإعالميا 

بنتيجة  االإ�سماعيلي  على  ال��ف��وز  عقب 

 26 اجل����ول����ة  ����س���م���ن  اجل���م���ع���ة   )0-3(

اجلهاز  املمتاز. وقرر  امل�سري  ل��ل��دوري 

ب���اأي  االإدالء  م���ن  الع��ب��ي��ه  م��ن��ع  ال��ف��ن��ي 

الرتكيز  لفر�ض  اإع��الم��ي��ة،  ت�سريحات 

امل�سري،  ال���دوري  لقب  ح�سم  اأج��ل  م��ن 

خ��الل م��ب��اراة االحت���اد ال�����س��ك��ن��دري ي��وم 

قم�سان،  �سامي  املقبل. وعدد  االإث��ن��ني 

الفوز  مكا�سب  لالأهلي  امل�ساعد  امل��درب 

انت�سار  اأن���ه  م��وؤك��دا  االإ�سماعيلي،  على 

م���ه���م ����س���اه���م يف ت���ق���ري���ب االأه����ل����ي م��ن 

االأه��ل��ي  الدوري. ويحتاج  ل��ق��ب  ح�����س��د 

3 ن���ق���اط ف��ق��ط ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب ال�����دوري 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ت��اري��خ��ه، دون  42 يف  ل��ل��م��رة 

عرب  ق��م�����س��ان  مناف�سيه. وقال  ن��ت��ائ��ج 

ع��ل��ى  ب��ال��ث��الث��ة  “الفوز  ن����ادي����ه:  ق���ن���اة 

بل  الوحيد  املك�سب  لي�ض  االإ�سماعيلي 

ا�ستفاد االأهلي كثريا من هذا االنت�سار، 

واأب�������رز م��ك��ا���س��ب��ه ع�����ودة اأح���م���د ال�����س��ي��خ 

بجانب  غ��ي��اب  ب��ع��د  االأه����داف  لت�سجيل 

بعد  كهربا  املنعم  عبد  حممود  م�ساركة 

غياب لالإيقاف«.

االنباط – عمان

ت����ت����وا�����س����ل م���������س����اء ال�����ي�����وم م���ن���اف�������س���ات 

امل��ح��رتف��ني  م���ن دوري  ال�����س��اد���ض  االأ����س���ب���وع 

 ل�������ك�������رة ال��������ق��������دم ب�������اق�������ام�������ة م�������ب�������ارات�������ان

اإرب�����د  احل�������س���ني  ف����ري����ق  االوىل  يف  ي��ل��ت��ق��ي 

11 ن��ق��ط��ة، م���ع م���ع���ان ���س��اح��ب  ���س��اح��ب ال�������

8 ن���ق���اط، ع��ل��ى ���س��ت��اد احل�����س��ن يف اإرب����د  ال������

يف اخل��ام�����س��ة م�������س���اءا، ف��ي��م��ا ي��ل��ع��ب ف��ري��ق��ا 

���س��ح��اب وال�����س��ل��ط ع��ل��ى ���س��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

فريق  ك��ل  مي��ل��ك  ح��ي��ث  بالقوي�سمة  ال��ث��اين 

م�ساءا . وال��ن�����س��ف  ال�����س��اب��ع��ة  يف  ن���ق���اط   4 

يف اللقاء االول الذي يتوقع ان ي�سهد الكثري 

الفريقني  وال��ت�����س��وي��ق حل��ر���ض  االث����ارة  م��ن 

بامل  امل�سوار  وموا�سلة  ال��ف��وز  حتقيق  على 

ي�سعى  ..حيث  املقدمة  مراكز  على  املناف�سة 

ملوا�سلة  االر�����ض  م��ي��زة  احل�����س��ني ال���س��ت��ث��م��ار 

ن��ح��و املقدمة  م�����س��وار االن��ت�����س��ارات وال��ق��ف��ز 

م�ستثمرا تعر الوحدات املت�سدر احلايل مع 

الفحي�ض ال �سيما وان احل�سني يعي�ض حاليا 

القوية  عرو�سه  بعد  جيد  معنوي  و�سع  يف 

ال�سابقة بقيادة مديره الفني احل�سنات وكان 

املا�سية،  اجلولة  يف  حقق  قد  اإرب��د  احل�سني 

يطمح  وه��و   ،1-2 ال�سلط  على  ثميًنا  ف���وًزا 

معان  ف���اإن  انت�ساراته  يف املقابل،  مل��وا���س��ل��ة 

ال�������ذي خ�������س���ر ج����ه����ود اأك�������ر م����ن الع�����ب يف 

االأ�سبوع املا�سي، ويتقدمهم ع�سام مبي�سني 

واأ����س���ام���ة غ���ن���ام، ح���ي���ث مت ف�����س��خ ع��ق��ده��م��ا 

نتيجة  بت�سجيل  ي��ط��م��ح  ف��اإن��ه  ب��ال��رتا���س��ي، 

ت��ع��ادل يف  ق��د  م��ع��ان  اإي��ج��اب��ي��ة جديدة  وكان 

اآخ���ر ج��ول��ت��ني اأم����ام ال��رم��ث��ا و���س��ب��اب االأردن 

يف  بالتايل  وياأمل   ،”1-1“ النتيجة  بنف�ض 

ا�ستعادة نغمة الفوز بعد ان عزز فريقه بعدد 

من الالعبني اىل جانب الدعم الكبري الذي 

. معان  مدينة  وابناء  امل�سوؤولني  من   يتلقاه 

اهلل  عبد  امللك  �ستاد  على  الثاين  اللقاء  ويف 

مواجهة  ي�سهد  ال���ذي  بالقوي�سمة  ال��ث��اين 

م��ت��ك��اف��ئ��ة ن�����س��ب��ًي��ا جت��م��ع ���س��ح��اب و���س��ي��ف��ه 

ال��ت��ا���س��ع  امل���رك���ز  ���س��ح��اب،  ال�سلط. ويحتل 

مناف�سه  على  يتقدم  حيث  نقاط،   4 بر�سيد 

هذه  فقط. وتعترب  االأه��داف  بفارق  ال�سلط 

يتطلعان  ح��ي��ث  للفريقني،  مهمة  امل���ب���اراة، 

الرتتيب  �سلم  على  والتقدم  ال�سراكة  لف�ض 

وا�سح  تذبذب  من  الفريقان  العام. وعانى 

طعم  �سحاب،  يتذوق  مل  حيث  نتائجهما،  يف 

ال��ف��وز ���س��وى م���رة وح��ي��دة، واالأم����ر ينطبق 

نحو  �سعيهما  �سيكون  ال�سلط ولهذا  ع��ل��ى 

االم��ام  نحو  خطوة  للتقدم  بديل  وال  الفوز 

تعقد  ان  املمكن  م��ن  اخل�سارة  وان  �سيما  ال 

املوقف على �سعيد البقاء وخ�سو�سا لفريق 

من  االك���رب  ال��ع��دد  ا�ستقطب  ال���ذي  ال�سلط 

مل  االداء  ان  اال  اخل��ربة  ا�سحاب  الالعبني 

ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع ذخ���رية ال��ن��ج��وم وه���و م��ا دف��ع 

امل����درب ج��م��ال اب���و ع��اب��د ل��ال���س��ت��ق��ال��ة ال��ت��ي 

حتت  املباراة  ي�سع  ما  وهو  االدارة  رف�ستها 

االختبار لقدراته    .

لندن – وكاالت

اجلديد  املو�سم  يف  م�سواره  اآر�سنال  ا�ستهل 

ب��ت��ح��ق��ي��ق   ،)2021  -2020( ل��ل��ربمي��ريل��ي��ج 

بثالثية  فولهام  م�سيفه  على  مقنع  انت�سار 

اح��ت�����س��ن��ه��ا ملعب  ال���ت���ي  امل����ب����اراة  ن��ظ��ي��ف��ة، يف 

اجلولة  لقاءات  �سمن  ال�سبت،  كوتاج  كرافني 

االأوىل من الدوري االإجنليزي املمتاز. و�سجل 

ث���الث���ي���ة اآر�����س����ن����ال األ���ك�������س���ن���در الك����ازي����ت )9( 

اإميرييك  وبيري   )49( ماجالي�ض  وجابرييل 

ج��اب��ري��ل  . ودون امل�����داف�����ع   (57( اأوب���ام���ي���اجن 

ا���س��م��ه يف ق��ائ��م��ة خ��ا���س��ة م��ن الع��ب��ي اآر���س��ن��ال، 

بقمي�ض  االأول  ظهوره  يف  هدًفا  �سجل  بعدما 

جابريل  الربميريليج  و�سجل  يف  املدفعجية 

 ،49 ال���ث���اين الآر����س���ن���ال يف ال��دق��ي��ق��ة  ال���ه���دف 

ب���ع���دم���ا ارت����ق����ى ل��ع��ر���س��ي��ة م����ن رك���ل���ة رك��ن��ي��ة 

ن��ف��ذه��ا وي���ل���ي���ان، م�������س���دًدا راأ����س���ي���ة م����رت من 

ال�سباك. و�سكنت  ف��ول��ه��ام  ح��ار���ض  اأق���دام   ب��ني 

وب���ات ج��اب��ري��ل ب��ال��ت��ايل ع��ا���س��ر الع���ب ي�سجل 

بقمي�ض  الربميريليج  يف  االأوىل  مباراته  يف 

توما�ض  ذلك منذ  واأول العب يحقق  اآر�سنال، 

 ،2009 اأغ�������س���ط�������ض/اآب  ���س��ه��ر  يف  ف��ريم��اي��ل��ني 

اإيفرتون. واأ�ساف  ���س��ب��اك  يف  ���س��ج��ل  ع��ن��دم��ا 

ب��ي��ري اإمي���ريي���ك اأوب���ام���ي���اجن ال���ه���دف ال��ث��ال��ث 

ق��وي��ة  ب��ت�����س��دي��دة   ،57 ال��دق��ي��ق��ة  الآر����س���ن���ال يف 

هدفه  بالتايل  م�سجاًل  اجل���زاء،  منطقة  م��ن 

االأول  ظ��ه��وره  منذ  الربميريليج  يف   55 رق��م 

اأك��رب  ب��ال��ت��ايل  م�سجاًل  امل��دف��ع��ج��ي��ة،  بقمي�ض 

ع���دد اأه�����داف يف امل�����س��اب��ق��ة م��ن��ذ ذل���ك احل��ني، 

اأوبامياجن  �سالح. وبات  حممد  على  متفوقا 

ا اأول العب من اآر�سنال ي�سجل يف اجلولة  اأي�سً

روب��رت  منذ  متتاليني،  مو�سمني  يف  االأوىل، 

و)2004-   )2004  -2003( مو�سمي  يف  برييز 

اآر���س��ن��ال  م��ن  الع���ب  اأي  ي��ت��م��ك��ن  2005(. ومل 

م��ن �سناعة اأك��ر م��ن ه��دف يف م��ب��اراة خ��ارج 

ينجح  اأن  قبل  املا�سي،  املو�سم  ط��وال  ميدانه 

االأول  ظ���ه���وره  يف  ذل����ك  حت��ق��ي��ق  يف  وي���ل���ي���ان 

املدفعجية. بقمي�ض 

مدريد – وكاالت

اأن  ال�سبت،  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  اأك��د 

الع��ب��ي ب��ر���س��ل��ون��ة، اخ���ت���اروا ق��ائ��د ال��ف��ري��ق 

امل���و����س���م اجل���دي���د. ووف���ًق���ا  ال���ك���ت���ال���وين يف 

ف����اإن  ل�سحيفة »�سبورت« االإ�سبانية، 

لكن  ب��االأق��دم��ي��ة،  تتم  مل  االخ��ت��ي��ار  عملية 

ع���ن ط��ري��ق ت�����س��وي��ت ال��الع��ب��ني يف غ��رف��ة 

اختيار  مت  اأن��ه  اإىل  املالب�ض. واأ�سارت  خلع 

القائد  ليكون  مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني 

دع��م  ع��ل��ى  ب��ع��د ح�����س��ول��ه  ل��ل��ف��ري��ق،  االأول 

ت���ق���اري���ر  ب���ر����س���ل���ون���ة. وك���ان���ت  زم����الئ����ه يف 

�سارة  يحمل  ال  قد  مي�سي  اإن  قالت  �سابقة 

بعدما  اجلديد،  املو�سم  يف  بر�سلونة  قيادة 

هذا  الكتالوين،  النادي  عن  الرحيل  طلب 

ب��ي��ان  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة،  ن����ادي  ال�سيف. وقال 

املو�سم اجلديد،  الفريق يف  اإن قادة  ر�سمي، 

�سريجيو   - مي�سي  ليونيل  بالرتتيب:  هم 

ب��و���س��ك��ي��ت�����ض - ج�����ريارد ب��ي��ك��ي��ه - ���س��ريج��ي 

روبريتو.

 الحسين مع معان في مواجهة قوية

 انتصار كبير لالرسنال في بداية المشوار

 ميسي قائد البرشا من جديد

 منافسات طائرة الجيش تستأنف اليوم
االنباط - عمان

حيث ت�سهد  اجل��ي�����ض  ط��ائ��رة  دوري  مناف�سات  ال��ي��وم  ت��ت��وا���س��ل 

االأح��د  ال��ي��وم  لل�سباب،  احل�����س��ني  ال��ري��ا���س��ة مب��دي��ن��ة  ق�سر  ���س��ال��ة 

االأردنية  امل�سلحة  القوات  اقامة مباراتني يف اطار مناف�سات دوري 

�سباحا  التا�سعة  عند  يلتقي  الطائرة. و  للكرة  العربي  اجلي�ض 

يلعب عند  فيما  و�سالح اجلو،  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  فريقا 

و�سالح  ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  فريقا  والن�سف  ال��ع��ا���س��رة 

الو�سطى،  الع�سكرية  واملنطقة  ال�سمالية  فريقا  املدفعية. ويت�سدر 

الدوري الع�سكري حتى االآن بر�سيد �ست نقاط لكل منهم
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 األول من نوعه في العالم.. إيكيا تفاجئ زبائنها 
بافتتاح مركز تجاري لبيع المنتجات المستعملة

االنباط-وكاالت

ال�����س��وي��دي��ة  “اإيكيا”  ����ش���رك���ة  ت���ع���ت���زم 

متاجرها  �أول  �فتتاح  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  ل���أث��اث، 

�مل�شتعملة  �لأث����اث  ق��ط��ع  ل��ب��ي��ع  �ملخ�ش�شة 

�مل���ج���ددة يف �ل�����ش��وي��د، وذل����ك ���ش��م��ن خطة 

حتويل   �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة  �ل��ع��م���ق��ة  لل�شركة 

بحلول  �لتدوير  �قت�شاد  �إىل  عملها  منوذج 

.2030
�شيا�شة جديدة لل�شركة: و�شيفتح �ملتجر 

�أبو�به يف �أول مركز جتاري خم�ش�ص لل�شلع 

��شم  يحمل  و�ل��ذي  �ل��ع��امل،  يف  �مل�شتخدمة 

�إ�شكيل�شتونا،  مدينة  يف  وي��ق��ع  “ريتونا” 
وفقاً ملا ذكرته وكالة �لأنباء �لفرن�شية.

�ملجموعة �ل�شويدية كانت قد �أعلنت �أنها 

�لأث��اث  قطع  تدوير  و�إع���ادة  تاأجري  �شتبد�أ 

�ل��ت��ي ت��ن��ت��ج��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل��ع��امل، 

يف ب����ادرة ت��رم��ي �إىل �ل���رد ع��ل��ى �لت��ه��ام��ات 

�ل�شته�ك  على  بالت�شجيع  �إليها  �ملوجهة 

منتجات  ت�شنيعها  بفعل  و�ل��ه��در،  �مل��ف��رط 

تركيبها  للزبائن  ومي��ك��ن  مي�شرة  ب��اأ���ش��ع��ار 

باأنف�شهم.

كما �شيجري تزويد �ملتجر �جلديد �لذي 

لتقييم  �شيخ�شع  �ختبارياً  م�شروعاً  ي�شكل 

منزلية  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  �أث����اث  ق��ط��ع  دوري، 

جم��اور،  “اإيكيا”  متجر  م�شدرها  �أخ���رى 

بعد �إ�ش�ح عيوب تكون قد طالتها.

ك���ان���ت �ل�����ش��رك��ة ق���د ب������د�أت ب��رم��ي��م �أو 

����ش��ت�����ش���ح �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ت��ي ت��ت�����ش��رر خ���ل 

ع��م��ل��ي��ة �ل��ن��ق��ل يف ك���ل م��ت��ج��ر، ك��م��ا ت��ت��ي��ح 

ل��ل��زب��ائ��ن �إع�����ادة �مل��ن��ت��ج��ات مب���ا ف��ي��ه��ا قطع 

بها  �ل���ت���رع  �أو  ل��ب��ي��ع��ه��ا جم������دد�ً  �لأث�������اث، 

جلمعيات خريية.

من جانبه، قال مدير �لتنمية �مل�شتد�مة 

لدى “اإيكيا” يف �ل�شويد، يونا�ص كارليهيد، 

للتنمية  �أه��د�ف��ن��ا  ب��ل��وغ  �أردن����ا  م��ا  “�إذ�  �إن���ه 

�مل�شتد�مة، فعلينا �إعادة �لنظر يف مفاهيمنا 

و�ختبار �أفكار على �أر�ص �لو�قع«.

وت����اأت����ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �جل����دي����دة ل��ل�����ش��رك��ة 

�لبيئية  ب�شمتها  خف�ص  �إىل  ت�شعى  بينما 

�لإجمالية بن�شبة 70 % يف �ملعدل عن كل 

.2030 منتج بحلول 

�حلني  بني  �إيكيا  وت�شعى  جديدة:  �أفكار 

وبيع  لت�شويق  جديدة  �أفكار  لطرح  و�لآخ��ر 

 2019 يف  �أط��ل��ق��ت  ق��د  وك��ان��ت  منتجاتها، 

م�شروعاً جتريبياً ب�شاأن تاأجري �لأثاث.

ي�شتخدم  جديد�ً  تطبيقاً  قدمت  كذلك 

من  �لزبائن  لتمكني  ز،  �ملُ��ع��َزّ �ل��و�ق��ع  تقنية 

�ل�شركة  تطرحها  �لتي  �لأث��اث  قطع  و�شع 

د�خل �ملنازل بطريقة �فر��شية.

ي���ت���ي���ح �ل���ت���ط���ب���ي���ق، �ل������ذي ي���ح���م���ل ����ش��م 

من  ب��ع�����ٍص  جت��ري��ب  ب��ف��اع��ل��ي��ٍة   ،Places
�أك���ر م��ن��ت��ج��ات �ل�����ش��رك��ة رو�ج����اً يف �مل��ن��زل، 

�أو  من خ�ل عد�شة كامري� هاتف �لآيفون 

�لآيباد.

ل������ذ� وب���ا����ش���ت���خ���د�م �ل����ك����ام����ري�، مي��ك��ن 

للتطبيق عمل ر�شٍم تف�شيلي للغرفة بذكاٍء، 

ومن َثَمّ حتديد حجم �لأثاث ليتنا�شب مع 

�لغرفة بدقة ت�شل �إىل 98%.

ي��ع��م��ل �ل��ت��ط��ب��ي��ق �أي�������ش���اً ب���دق���ٍة م��ذه��ل��ة 

بالو�شول  لك  �شي�شمح  �لذي  للحد  للغاية، 

تركيب  �إىل  و�ل��ن��ظ��ر  �لأث������اث،  ق��ط��ع��ة  �إىل 

�نعكا�ص  كيفية  روؤي����ة  وح��ت��ى  ب��ل  �ل��ن�����ش��ي��ج، 

�ل�شوء �لطبيعي يف غرفتك، يف �أثناء وجود 

�لأث�����اث �جل���دي���دة، ومي��ك��ن��ك بعدها  ق��ط��ع 

�ل��ت��ج��ول ح���ول ق��ط��ع �لأث�����اث، ون��ق��ل��ه��ا �إىل 

�أو حتى تغيري  �لغرفة،  �أج��ز�ٍء خمتلفة من 

لونها.

أسهل عملية ضبط مخدرات 
في العالم.. تعرف عليها

االنباط-وكاالت

حتى يف �أكر �أح�مهم وردية، مل يتوقع �شباط �ل�شرطة يف �أ�شر�ليا �أن يعرو� على 

كمية �شخمة من �ملخدر�ت بطريقة �شهلة، حتى من دون بذل جهد يذكر.

ويف �لتفا�شيل �لتي �أوردتها �شبكة “�شي �أن �أن �لأمريكية”، �جلمعة، فقد كان �شباط 

�ل�شرطة جال�شني كاملتعاد يف مركزهم مبقاطعة نيو �شاوث ويلز �شمال �شرقي �لب�د.

ب�شيارتني  ��شطدمت  �شغرية  �شاحنة  �أن  ليكت�شفو�  ك��ب��ري�،  دوي���ا  �شمعو�  وف��ج��اأة، 

تابعتني لل�شرطة �أمام �ملركز وفرت من �ملكان.

�ل�شرطة  متكنت  �ل�شهود،  و�إف��اد�ت  �لكامري�ت  على  �عتمدت  ب�شيطة  م�حقة  وبعد 

�لأ�شر�لية من �لعثور على �ل�شاحنة و�شائقها، �لذي كان يت�شرف ب�شكل مريب.

“ميثامفيتامني” تزن  �أنها معبئة بكميات �شخمة من خمدر  ولدى تفتي�شها، تبني 

�أمريكي. دولر  مليون   145 بنحو  قيمتها  وتقدر  كيلوغر�ما،   273
�أن �أن”، فقد وقعت �حلادثة يف يوليو �ملا�شي، لكن تفا�شيلها  “�شي  وطبقا ملعلومات 

�ت�شحت هذ� �ل�شهر، مع �إ�شد�ر حمكمة قر�ر ب�شجن �ملد�ن، �شيمون تو )26 عاما( يف 

�لق�شية 6 �أعو�م، بتهمة نقل خمدر�ت حمظورة.

�أن �لرجل �ملتورط يف �لق�شية  و�عتر �ملحقق يف �ل�شرطة �لأ�شر�لية، غي�ن بيكر، 

كان حظه عاثر� للغاية، قائ� “لقد مر بيوم �شيء للغاية«.

و�أ�شاف �أن ��شطد�م �شاحنة ب�شيار�ت �ل�شرطة وعليها هذه �لكمية من �ملخدر�ت �أمر 

غري معتاد بل ��شتثنائي للغاية.

ل  �أم���ر  �إن���ه  وي��ل��ز.  ���ش��اوث  نيو  �شرطة  نفذتها  �شبط  عمليات  �أ���ش��ه��ل  “هذه  وت��اب��ع: 

ي�شدق«.

فتى »ماكدونالدز الذهبي« الذي تحول من منقذ للشركة إلى أسوأ كوابيسها

قطعت يدها بمنشار... للحصول على تأمين بمليون يورو! 

االنباط-وكاالت

ناجح  �إي�شربورك من مدير  �شتيف  حت��ّول 

�أن���ق���ذ ���ش������ش��ل م��ط��اع��م �ل���وج���ب���ات �ل�����ش��ري��ع��ة 

كابو�ص  �أ�شو�أ  ميثل  رجل  �إىل  “ماكدونالدز” 
لل�شركة، بعد �إجر�ء حتقيقات �أف�شت �إىل تورطه 

يف ع���ق��ة م��ع �إح���دى �مل��وظ��ف��ات، ليو�جه �لآن 

با�شرد�د  �ل�شركة تطالبه  دع��وى ق�شائية من 

ع�شر�ت م�يني �لدولر�ت.

 Business م��ن �ل��ن��ج��اح ل��ل��ط��رد: م��وق��ع

 11 �جل��م��ع��ة  ذك����ر  �لأم���ري���ك���ي،   Insider
ُع��نِيّ �شتيف  �أن��ه حني  �شبتمر/�أيلول 2020، 

�إي�شربروك مدير�ً تنفيذياً ل�”ماكدونالدز” يف 

من  �ل�شركة  ي��ح��ول  ب���اأن  تعهد   ،2015 �ل��ع��ام 

“�شركة �رتبط ��شمها بال�شمنة �ملفرطة”  عهد 

وهي  ومعا�شرة”،  تقدمية  برغر  “�شركة  �إىل 

�لعبارة �لتي كان يكررها دوماً. 

ب��د�أت  �لقمة،  على  �إي�شربروك  وج��ود  وم��ع 

ماكدونالدز تقدم �لإفطار طو�ل �ليوم، وحازت 

���ش��رك��ت��ي ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ون��ق��ل��ت م��ق��ره��ا، وز�دت 

قيمة �أ�شهمها لل�شعف، ويف �ملقابل جمع �ملدير 

ب��اأك��ر م��ن 21 مليون  ر  ُت��ق��َدّ ث���روة  �لتنفيذي 

�إي�����ش��رب��روك من  �أق��ي��ل  ث��م   ،2018 دولر يف 

من�شبه.

ماكدونالدز  �شركة  د�خ���ل  حتقيق  ك�شف  �إذ 

�رت��ب��ط بع�قة غ��ري م�ئمة  �إي�����ش��رب��روك  �أَنّ 

موظفات  �إح����دى  م��ع  ج�شدية-  تكن  مل  -و�إن 

�ل�شركة، لتنهي �لأخرية عقد عمل �إي�شربروك 

�إَنّ  قائلة   ،2019 �لثاين  نوفمر/ت�شرين  يف 

�لع�قة تنم عن �شوء تقدير ل�أمور. 

دعوى  ماكدونالدز  رفعت  �أ�شهر،  ت�شعة  بعد 

حزمة  ل����ش���رد�د  �إي�����ش��رب��روك  �شد  ق�شائية 

�إن��ه��اء �خل��دم��ة، �ل��ت��ي ت��ق��در قيمتها مب��ا ي�شل 

�إىل 57 مليون دولر، ز�عمة يف دعوى ق�شائية 

تعلم  كانت  ل��و  �أن��ه��ا   ،2020 �أغ�شط�ص/�آب  يف 

ب��ع���ق��ات �إي�������ش���رب���روك �جل��ن�����ش��ي��ة م���ع ث���ث 

م��وظ��ف��ات �أخ���ري���ات يف م��اك��دون��ال��دز م���ا كانت 

لتمنحه حزمة نهاية �خلدمة.

�مل��ح��ق��ق��ني وج���دو�  �أَنّ  م��اك��دون��ال��دز  ت��زع��م 

�ل���ع�������ش���ر�ت م���ن �ل����دلئ����ل �ل���ت���ي ت��ث��ب��ط ت���ورط 

�إي�شربروك يف ع�قات مع موظفات بال�شركة، 

خ��و�دم  يف  بالبحث  �ملحققني  ق��ي��ام  عند  وذل���ك 

�أن  �إىل  �ل�شركة  �شكوى  �أ�شارت  كذلك  �ل�شركة. 

�إي�شربروك، و�فق على منحة �أ�شهم ��شتثنائية 

�ل�����دولر�ت، لإح��دى  بقيمة م��ئ��ات �لآلف م��ن 

�لن�شاء �للو�تي ظهرن يف �شور، وجاءت �ملو�فقة 

بعد وقت ق�شري من �أول لقاء بينهما ويف غ�شون 

�أيام من �للقاء �لثاين.

�ن���ت���ق���اد�ت ك��ب��رية ل��ل�����ش��رك��ة: حت����دث م��وق��ع 

 6 م��ن  �أك���ر  م��ع   Business Insider
م���ن م��وظ��ف��ي ���ش��رك��ة م���اك���دون���ال���دز �حل��ال��ي��ني 

�ل�شركة، وغريهم  و�ملتعاقدين مع  و�ل�شابقني، 

م���ن �مل�������ش���ادر �ل���د�خ���ل���ي���ة، ل��ف��ه��م ك��ي��ف حت��ول 

�إي�����ش��رب��روك م��ن ف��ت��ى م��اك��دون��ال��دز �لذهبي 

ق�شائية مب�يني  دع���وى  عليه يف  ُم��دَع��ى  �إىل 

�لدولر�ت.

�أخ�������ر �ل���ع���دي���د م����ن م���وظ���ف���ي �ل�������ش���رك���ات 

و�ملتعاقدين -�لذين حتدثو� ب�شرط عدم �لك�شف 

 Business Insider عن هويتهم- موقع

�أنهم تركو� �ل�شركة لأنهم يعتقدون �أَنّ �لقيادة 

تفتقر �إىل �حلكم �لأخ�قي �ل�شديد. 

يف هذ� �ل�شياق، قال م�شوؤول تنفيذي �شابق، 

ل ي�����ز�ل ع��ل��ى ع����ق���ات وث��ي��ق��ة ب��ال��ع��ام��ل��ني يف 

“�لع�قات �جلن�شية �ملزعومة  �إَنّ  ماكدونالدز، 

م�شاكل  �إىل  ت�شري  �ملوظفات  مع  لإي�شربروك 

�ن�شباط  لديه  يكن  مل  “�إذ�  م�شيفاً:  �أكر”، 

كاٍف لعدم فعل ذلك، فكيف نتوقع منه �لتحلي 

بالن�شباط و�ملبادئ يف �شيا�شاته �لأخرى؟«.

�ملوقع  وبح�شب  ملاكدونالدز:  �أخ��رى  �أزم���ات 

لي�شت  �إي�����ش��رب��روك  ف���اإن ف�شائح  �لأم��ري��ك��ي، 

م�شكلة ماكدونالدز �لوحيدة، �إذ تخو�ص �ل�شركة 

�لعديد من �ملعارك �لق�شائية �ملتعلقة بالتمييز 

�ملنا�شب  م��ن  �جلن�شي  و�ل��ت��ح��ر���ص  �لعن�شري 

�لعليا يف �ل�شركة.

لذلك ب��د�أت �ل�شركة حتقيقاً يف ق�شم �ملو�رد 

�لب�شرية �خلا�ص بها، بعد ف�شل رئي�ص �لق�شم 

�مل��وظ��ف��ات  بع�ص  ج��ع��ل  �أن  ب��ع��د  ما”،  “ل�شبب 
ي�شعرن بالنزعاج خ�ل فعاليات لل�شركة. 

يعتقد بع�ص �ملطلعني �أي�شاً �أَنّ �لنجاح �ملايل 

لإي�شربروك دفع �لقيادة �إىل جتاهل �لع�مات 

�أَنّ  �إىل  �أي�شاً  �مل�شادر  تلك  و�أ���ش��ارت  �حل��م��ر�ء، 

�لتهامات على تلك �لف�شائح، ورد فعل �ل�شركة، 

ميكن  ل  بطريقة  �ل�شركة  مب�شد�قية  �أ���ش��ّر� 

�إ�ش�حها ب�شهولة.

م��ن جانبها، ذك���رت �شركة م��اك��دون��ال��دز، يف 

 ،Business Insider مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح 

لدينا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ص  �لإد�رة  »جم��ل�����ص 

ملتزمون بالقيادة بنز�هة. نحن نعلم �أَنّ �لأفعال 

تتحدث ب�شوت �أعلى من �لكلمات. منذ تعيينه 

ن��وف��م��ر/ �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف  �ل��رئ��ي�����ص  يف من�شب 

]كمبجن�شكي]  ك��ري�����ص  ع���نّي  �ل��ث��اين،  ت�شرين 

مدير�ً جديد�ً ل�أفر�د، و�أعلن عن قيم حمدثة 

تندرج فيها �إ�شهامات �ملوظفني من �أنحاء �لعامل، 

و�ل��ت��زم بجعل ه��ذه �لقيم ج���زء�ً م��ن ك��ل �شيء 

تفعله �ل�شركة. و�شنو��شل �إجر�ء �لتغيري�ت عند 

�ل�شرورة، لدعم جميع �أجز�ء منظمتنا«.

�لنباط-وكالت

قامت فتاة يف �شلوفينيا تبلغ من �لعمر 22 

على  للح�شول  مبن�شار  ذر�ع��ه��ا  بقطع  ع��ام��ا، 

بولي�شات تاأمني مببلغ يزيد عن مليون يورو.

و�أف���ادت ABC News، ب��اأن فتاة تدعى 

ج��ول��ي��ا �أدل��ي�����ش��ي�����ص و�ف���ق���ت ع��ل��ى ق��ط��ع ي��ده��ا 

�لي�شرى فوق �لر�شغ، وفعلت ذلك مع �شديقها 

يف �أو�ئل عام 2019.

�أ�شيبت  باأنها  �لفتاة  زعمت  �مل�شت�شفى  ويف 

�لوقت  يف  ���ش��ج��رة.  ف���روع  بن�شر  قيامها  �أث��ن��اء 

نف�شه، مل تاأخذ �لفتاة و�شديقها، �ليد �ملقطوعة 

معهما لكي ي�شبح من �مل�شتحيل خياطتها ولكي 

ت�شبح يوليا معاقة ب�شكل ل رجعة فيه. وبذلك 

 5 من  �لتعوي�شات  على  �حل�شول  من  تتمكن 

���ش��رك��ات ت��اأم��ني، ك��ان��ت ق��د وق��ع��ت معها عقود� 

حول ذلك يف 2018.

 وك��ان من �ملفر�ص �أن حت�شل �لفتاة على 

ن�شف �لتاأمني على �لفور، و�لباقي على دفعات 

�شهرية منتظمة. لكن �لنيابة �لعامة �كت�شفت، 

�أي���ام قليلة من �حل���ادث بحث �شديق  �أن��ه قبل 

يوليا يف �لإن��رن��ت عن معلومات ح��ول كيفية 

�إ�شايف  دليل  وه��و  �ل�شطناعية،  �لأي���دي  عمل 

على �أنهم فعلو� ذلك عن ق�شد.

يف �ملحاكمة، �أعلنت �لفتاة بر�ءتها، قائلة �إنها 

مل تقطع يدها عن ق�شد، و�أن “ل �أح��د يريد 

�أن ي�شاب بالإعاقة. لقد دمر �شبابي. لقد فقدت 

ذر�ع��ي وعمري 20 عاما«. لكن �ملحكمة د�نت 

يوليا مبحاولة �لحتيال على �شركات �لتاأمني، 

وعلى  ع��ام��ني،  مل���دة  بال�شجن  عليها  وح��ك��م��ت 

يدها  قطعت  ���ش��ن��و�ت.   3 بال�شجن  �شديقها 

مبن�شار... للح�شول على تاأمني مبليون يورو! 

 أنس وأصالة استخدما برج خليفة وزوجان آخران تسببا في 
حرائق ضخمة.. َمن ابتكر حفالت اإلعالن عن جنس المولود؟

االنباط-وكاالت

�جلميع يتحدث عن جنَمي يوتيوب �أن�ص و�أ�شالة �للذين كانا �أول َمن يعلن عن جن�ص مولودهما على برج 

خليفة، وبعيد�ً عن �شجة �إن كان �لإع�ن مدفوعاً �أم هدية من �شركة “�إعمار” �لإمار�تية، و�إن كان جن�ص 

�ملولود ي�شتدعي كل هذه �لأ�شو�ء، قد يت�شاءل �آخرون: من �أول من �بتكر حف�ت �لإع�ن عن جن�ص �ملولود؟ 

وكيف جاءت هذه �لفكرة و�نت�شرت؟

َمن �أول من �بتكر حف�ت �لإع�ن عن جن�ص �ملولود؟

�ليوتيوبر �لأمريكية �ل�شابة جينا كارفونيدي�ص كانت �أول َمن �بتكر حف�ت �لإع�ن عن جن�ص �ملولود 

)Gender Reveal Parties( يف عام 2008. هذ� �حلفل مل ي�شمل تفجري �ألعاب نارية وبالونات 

ول حتى �إ�شاءة �أطول برج يف �لعامل، بل جمرد كعكة ب�شيطة!

عائلة جينا كارفونيدي�ص، �أول من �بتكر حف�ت �لإع�ن عن جن�ص �ملولود

�لكعكة كانت �أب�شط مما قد يتوقع معظمنا، خ�شو�شاً �أولئك �لذين ح�شرو� �أو �شاهدو� حف�ت �لإع�ن 

عن جن�ص �ملولود، كعكة �أول حفل �إع���ن عن جن�ص مولود كانت عادية جد�ً مزينة من �خل��ارج بالكرمية 

�لبي�شاء، ومن �لد�خل بكرمية وردية �للون. فقد كان �أول من يحتفل بجن�شه �شمن تريند �حلف�ت هذ�، 

فتاة �شغرية جميلة �شميت بيانكا )عمرها �لآن 12 عاماً(.

�أول كعكة حلفل �لإع�ن عن جن�ص �ملولود يف �لعام 2008

باإيقاف هذ�  �لأك��ر غر�بة �أن مبتكرة حف�ت �لإع���ن عن جن�ص �ملولود هذه طالبت م��ر�ر�ً وت��ك��ر�ر�ً 

�لريند، بعدما ت�شبب يف �لكثري من �مل�شاكل.

ملاذ� تطالب مبتكرة حف�ت �لإع�ن عن جن�ص �ملولود باإيقاف هذ� “�لريند �لغبي”؟

��شت�شاف برنامج  The Daily Show with Trevor Noah �لأمريكي �ل�شهري جينا، يوم 

قالت �إنها طالبت �أكر من مرة باإيقاف هذ� �لحتفال ب�شبب �لأ�شياء  2020،  حيث  �شبتمر/�أيلول   10
�جلنونية و�لغريبة �لتي يقوم بها �لنا�ص، وذلك بعد حدٍث �شغل �لأمريكيون.

فبينما كان �أن�ص و�أ�شالة من�شغلني بالتح�شري حلفل �إع�ن جن�ص �بنهما �لقادم �لذي �أ�شبح �حلديث 

�ل�شاغل لرو�د �ل�شبكات �لجتماعية يف منطقتنا �لعربية، كان هناك حديث عن هذ� �لريند يف �أمريكا لكنه 

كان غا�شباً وحانقاً بدرجة كبرية، وذلك لأن �أحد �لحتفالت �لتي �أقيمت يف 5 �شبتمر/�أيلول 2020، 

ت�شبب يف �إ�شعال وزي��ادة �شوء حريق هائل ن�شب يف ولية كاليفورنيا �لأمريكية ��شتمر عدة �أي��ام يف مو�شم 

�حلر�ئق �لذي ت�شهده �لولية خ�ل �شهور �ل�شيف �حلارة.

ففي �إحدى حد�ئق مدينة يوكايبا، كانت هناك عائلة حتتفل بجن�ص طفلها �لقادم، وبينما تقوم �شيارة 

�ل�شيارة و�حلديقة،  �إ�شعال  ��شتعر��شات وتطلق عبوة متفجرة باللون �لأزرق، وقع حادث ت�شبب يف  بعمل 

وب�شبب درج��ات �حل��ر�رة �ملرتفعة و�ل��ري��اح ط��ال �حلريق 10 �آلف ف��د�ن، فيما و�شل دخ��ان �حلر�ئق �إىل 

�لوليات �ملجاورة لكاليفورنيا، بينها لو�ص �أجنلو�ص.

�شدرت �أو�مر باإخ�ء مناطق �حلريق، وترك نحو 20 �ألف �شخ�ص منازلهم، فقد كان هذ� �حلريق �أحد 

“�أخطر �حلر�ئق” �لتي هددت �ملنطقة، كما و�شفها عمدة يوكايبا، ديفيد �أفي�، �لذي عمل رجل �إطفاء ل�32 
 CNN عاماً قب من�شبه �لإد�ري �حلايل، كما ت�شبب يف وفاة 3 �أ�شخا�ص على �لأقل، وفق ما نقلته �شبكة

�لأمريكية، و�شحيفة “نيويورك تاميز«.
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