
 الصحة: »أمان« يثبت فعاليته في تتبع المخالطين والكشف عن اإلصابات

 إطالق أكاديمية المهندسين 
للتطوير والتدريب الهندسي

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 األمير مرعد: أهمية ضمان 
المشاركة السياسية

 لذوي اإلعاقة

الطباع يدعو الى اعادة النظر 
بقرار وقف توزيع ارباح البنوك 

االنباط-عمان

قام �سمو الأمري مرعد بن رعد بن زيد  

رئي�ص املجل�ص الأعلى حلقوق الأ�سخا�ص 

على  تفقدية  بجولة  ام�ص  الإعاقة  ذوي 

اأحد مراكز الإقرتاع النموذجية املوؤهلة 

على  واملوزعة  الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�ص 

ال���دوائ���ر الإن��ت��خ��اب��ي��ة، وال��ت��ي ك��ان��ت قد 

للنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  عنها  اأعلنت 

العامة  النيابية  للإنتخابات  ا�ستعداداً 

اجراوؤها  واملقرر  ع�سر  التا�سع  للمجل�ص 

يف �سهر ت�سرين الثاين من العام احلايل.

على  �سموه  اط��ل��ع  مت�سل  �سياق  ويف   

ت��وف��ر متطلبات  امل��رك��ز وم����دى  م��راف��ق 

اإمكانية الو�سول املتاحة، وذلك ل�سمان 

حق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف الإقرتاع  

ب�����س��ري��ة وا���س��ت��ق��لل��ي��ة، وت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 

م�ساركتهم يف الإنتخابات النيابية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

دع���ا رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة رج����ال الأع���م���ال 

الأردن���ي���ن ح��م��دي ال��ط��ب��اع، اىل اإع����ادة 

ا�سهم  اأرب����اح  ت��وزي��ع  ب��ق��رار وق��ف  النظر 

البنوك على امل�ساهمن عن عام 2019، 

للعام  اخلتامية  البيانات  مع  وتاأجيلها 

احلايل 2020، موؤكدا ان ذلك اثر على 

حركة الن�ساط القت�سادي.

ب��ي��ان �سحايف ام�ص  ال��ط��ب��اع يف  وق���ال 

ال�سبت، »ان قرار وقف توزيع الأرباح من 

�ساأنه اإحلاق ال�سرر بامل�ستثمرين خا�سة 

ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي مت��ل��ك ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��ه��م 

دخلها  من  كبرية  ن�سبة  اأرباحها  وت�سكل 

ال�سنوي الذي تعتمد عليه«.
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الملك: دور رئيس الوزراء الياباني مهم بتعزيز الشراكة بين البلدين
19 اصابة محلية جديدة و5 من الخارج

»كورونا«.. ارتياح لتناقص العدد 
وتعليق قّداس األحد

االنباط-وكاالت

ق����ال امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع���ن الأر������ص 

ال�سبوعي،  ت��ق��ري��ره  يف  ال�ستيطان  وم��ق��اوم��ة 

ي��وا���س��ل زح��ف��ه و���س��ط ت�ساعد  اإن ال���س��ت��ي��ط��ان 

عمليات هدم م�ساكن ومن�ساآت الفل�سطينين يف 

خمتلف املناطق.

واإعلمية  �سيا�سية  او�ساط  اأن  التقرير  وبن 

تناقلت ال�سبوع املا�سي اأخبارا تفيد باأن رئي�ص 

نتنياهو قد جمد  بنيامن  ال�سرائيلي  ال��وزراء 

الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطاين  البناء  خطط 

ت�����س��اري��ح  مي��ن��ح  ومل  الأردن،  غ����ور  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

لتو�سيع ال�ستيطان منذ اكرث من �ستة اأ�سهر. 

ويف احل��ق��ي��ق��ة ف����اإن م���ا ي��ج��ري ت�����س��ري��ب��ة هو 

التي  ال�سيا�سية  والأك��اذي��ب  امل��ن��اورات  ج��زء من 

يقوم بها نتنياهو وبع�ص الو�ساط يف حكومته 

خمططات  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ردود  ت��ه��دئ��ة  ب��غ��ر���ص 

وخمططات  ناحية  من  ال�ستيطانية  ا�سرائيل 

ال�سم التي ما زالت مدرجة على جدول اأعمال 

نتنياهو واأحزاب اليمن احلاكم يف ا�سرائيل من 

ناحية ثانية. 

م�سادقة  ومنها  كثرية  ذل��ك  على  وال�سواهد 

ح���ك���وم���ة الح�����ت�����لل ع���ل���ى ب����ن����اء األ�������ف وح����دة 

عناتا،  ال��ط��ور،  ق��رى  اأرا���س��ي  على  ا�ستيطانية 

 ،)E1(  العيزرية، واأبو دي�ص يف املنطقة امل�سماة

�سمن م�سروع القد�ص الكربى ال�ستيطاين.

التفا�صيل �ص »9«

االستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات الهدم

فريق أيلة النسوي لكرة القدم ينظم حملة لتنظيف 
»أيلة اإلسالمية«

90 الف معلم ومعلمة التحقوا بمدارسهم 
استعدادا للعام الجديد

أورانج األردن تزود شبكة الجامعات 
األردنية بخدمات اإلنترنت

الكاللدة: تعاملنا مع )49( مخالفة 
منها )26( تتعلق بالمال االسود

القدرة االنتاجية للريشة بين
 19-20 مليون قدم مكعب

االسواق الحرة تبدأ باستقبال 
المواطنين للتسوق

االنباط-العقبة

بامل�سوؤولية  اخلا�سة  ا�سرتاتيجيتها  �سمن 

نظمت  البيئة،  بحماية  واخلا�سة  املجتمعية 

���س��رك��ة واح����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة 

اآب/  25 ال��ث��لث��اء  ال��ع��ق��ب��ة،  اآث����ار  وم��دي��ري��ة 

اأي��ل��ة  م��دي��ن��ة  مل��وق��ع  تنظيف  حملة  اأغ�����س��ط�����ص، 

�سارك  التي  احلملة  هذه  وتهدف  الإ�سلمية. 

القدم. لكرة  الن�سوي  اأيلة  فريق  فيها 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اإن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

90 ال����ف م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة ال��ت��ح��ق��وا  ن��ح��و 

مب��دار���س��ه��م م��ن��ذ ال��ث��ال��ث وال��ع�����س��ري��ن من 

الربوتوكول  على  للتدرب  احل��ايل  ال�سهر 

الدرا�سي  العام  لبدء  وال�ستعداد  ال�سحي 

ال��ث��لث��اء  ي���وم   2021/2020 اجل��دي��د 

امل��ق��ب��ل. وق����ال ال��ن��اط��ق الإع����لم����ي ب��ا���س��م 

الوزارة عبد الغفور القرعان ام�ص.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 

ي��ح��ظ��ى ال���ق���ط���اع امل��وؤ���س�����س��ي وال�����س��رك��ات 

باحللول  ت��رف��ده  اإذ  الأردن،  اأوراجن  باهتمام 

وتطوير  من��ّوه  يف  لت�ساهم  ال��رائ��دة  التقنية 

اأع��م��ال��ه، م��ا ي�����س��ّك��ل ج��ان��ب��اً م��ن ال���دور ال��ذي 

و�سريك  رائد  رقمي  كمزّود  عاتقها  على  يقع 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، ويف ه����ذا الإط�������ار وق��ع��ت  رق���م���ي 

ال�����س��رك��ة م���وؤخ���راً ات��ف��اق��ي��ة ت�����زّود مب��وج��ب��ه��ا 

الإنرتنت  الأردنية بخدمات  �سبكة اجلامعات 

بت�سغيل  ال�سركة  و�ستقوم  اأوراجن،  �سبكة  عرب 

اجلامعات  بن  اخلدمة  ه��ذه  واإدارة  وت��وزي��ع 

جامعة.. كل  حاجة  ح�سب  الأع�ساء 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��لل��دة رئ��ي�����ص 

للنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�ص 

وف���دا م��ن اع�����س��اء ج��م��اع��ة ع��م��ان  حل���وارات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م����ن ال���ل���ق���اءات 

العملية  ���س��رك��اء  م��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 

النتخابية.

هي  النتخابات  تاأجيل  ان  الكللدة  واأكد 

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  وان  امل��ل��ك  ���س��لح��ي��ات  م��ن 

للنتخاب متتلك حق تغيري موعد القرتاع، 

يف  الوبائي  الو�سع  بتطور  منوط   ذلك  وان 

الردن م�ستعر�سا يف الوقت ذاته  ا�ستعدادات 

للنتخاب. امل�ستقلة  الهيئة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق��ال��ت وزي����رة ال��ط��اق��ة وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

الإنتاجية  ال��ق��درة  ان  زوات��ي  هالة  املهند�سة 

ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ن ح��ق��ل ال��ري�����س��ة ال��غ��ازي 

مكعب  ق���دم  م��ل��ي��ون   19-20 ب��ن  م��ا  ت��ب��ل��غ 

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ان  ي��وم��ي��اً.وا���س��اف��ت 

ت�ساعد  اىل  ت�سري  الوطنية  البرتول  ل�سركة 

ت�سل  قد  التي  تدريجياً  الإنتاجية  القدرات 

نهاية  يف  يوميا  مكعب  ق��دم  مليون   50 اىل 

.2024 العام 

وا�سارت الوزيرة يف ت�سريحات �سابقة اىل 

حفر  ا�ستكمال  دون  ح��ال��ت  ك��ورون��ا  اأزم���ة  اإّن 

الري�سة. 50 يف حقل  البئر 

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-عمان

فتحت �سركة ال�سواق احلرة الردنية ام�ص 

اب����واب م��ع��ار���س��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة  ام����ام امل��واط��ن��ن 

ب��ع��د ان ت��و���س��ل��ت ومب����ب����ادرة م��ن��ه��ا  ل��ل��ت�����س��وق 

لت��ف��اق��ي��ة م��ع وزارة امل��ال��ي��ة ودائ���رة اجل��م��ارك 

لت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��واط��ن  ل��ل���س��ت��ف��ادة من 

ام��ك��ان��ي��ات ال�����س����واق احل����رة ومت���ي���ز ن��وع��ي��ات 

�سوابط  �سمن  والت�سوق  وجودتها  ب�سائعها 

املالية  مع  لها  التو�سل  مت  وا�سعار  وتعليمات 

وال�سرائب  الر�سوم  ا�سافة  وبعد  واجل��م��ارك 

. عليها

وت���ه���دف ه���ذه اخل���ط���وة لت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة 

ه���ذه  م����ن  ل���ل����س���ت���ف���ادة  الردين  ل���ل���ج���م���ه���ور 

مناف�سة  دون  الكبرية  الت�سويقية  الم��ك��ان��ات 

للم�ساهمة  تهدف  كما  الردين  املحلي  املنتج 

لبع�ص  ال�سوداء  وال�سوق  التهريب  حماربة  يف 

الردين... ال�سوق  يف  املتداولة  الب�سائع 
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الآحد  30 / 8 / 2020 

الملك: دور رئيس الوزراء الياباني مهم بتعزيز الشراكة بين البلدين

90 الف معلم ومعلمة التحقوا بمدارسهم استعدادا للعام الجديد

إشهار تيار أحزاب اإلصالح الوطني

شخصيات وطنية: إعادة الثقة بالبرلمان أساس اإلصالح والتحول الديمقراطي

افتتاح جسر الكومودور أمام 
حركة المركبات

»استشارية جائزة الحسن« 
تعقد اجتماعها األول

عجلون: إغالق مطعم ومحل 
أقشمة 

االنباط - عمان

 اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، يف 

الياباين  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  بعثها  ر�سالة 

���س��ي��ن��زو اآب����ي، ع��ل��ى دوره ال��ق��ي��ادي امل��ه��م يف 

تعزيز عاقات ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني 

االأردن واليابان. 

واأ����س���اد ج��ال��ت��ه، يف ال��ر���س��ال��ة، ب��ج��ه��ود 

اأع��ل��ن عن  ال���ذي  ال��ي��اب��اين،  ال����وزراء  رئي�س 

ا���س��ت��ق��ال��ت��ه اأخ�����ريا، يف ق��ي��ادة ب����اده خ��ال 

ال�����س��ن��وات ال��ث��م��اين امل��ا���س��ي��ة، م��ث��م��ن��اً دور 

ال��ي��اب��ان يف ال�����س��ع��ي ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال�����س��ام 

واالزدهار يف ال�سرق االأو�سط والعامل. 

ومت��ن��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء 

واأعرب  والعافية.  ال�سحة  موفور  الياباين 

جالته عن �سكره على دور اليابان يف دعم 

احلر�س  م��وؤك��داً  اململكة،  يف  التنمية  قطاع 

على موا�سلة تو�سيع التعاون الثنائي.

االنباط - عمان 

اإن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

90 ال����ف م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة ال��ت��ح��ق��وا  ن��ح��و 

من  والع�سرين  الثالث  منذ  مبدار�سهم 

الربوتوكول  على  للتدرب  ال�سهر احلايل 

ال�سحي واال�ستعداد لبدء العام الدرا�سي 

اجلديد 2020/2021 يوم الثاثاء املقبل.

الوزارة  با�سم  االإعامي  الناطق  وقال 

املدار�س  اإن  ام�س،  القرعان  الغفور  عبد 

يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق وم���دي���ري���ات ال��رتب��ي��ة 

كاما  التزاماً  �سهدت  باململكة،  والتعليم 

م���ن ق��ب��ل ال���زم���اء امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات 

ت�����س��ج��ي��ل ح���االت  اإىل  ب����ال����دوام، م�����س��ريا 

حمدودة من الغياب املربر.

منذ  امل��ع��ل��م��ني  اأن  ال���ق���رع���ان  واأو����س���ح 

ال��ت��ح��اق��ه��م ب����امل����دار�����س، ب�������داأوا ب��ات��خ��اذ 

االإجراءات االإدارية الازمة يف مدار�سهم 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ق��ل وق���ب���ول ال��ط��ل��ب��ة واإع����داد 

الدرا�سية  واخل��ط��ط  امل��در���س��ي  ال��ربن��ام��ج 

وا����س���ت���ام ال��ك��ت��ب امل���در����س���ي���ة، وم��ت��اب��ع��ة 

الطلبة،  ال�ستقبال  م��دار���س��ه��م  ج��اه��زي��ة 

الازمة  ال�سحية  اال�سرتاطات  وتوفري 

بعد  للعودة،  املعد  الربوتوكول  وفق  فيها 

اأن تلقوا التدريبات الازمة عليه.

اأ�سرفوا على تنظيف  املعلمني  اأن  وبني 

املختلفة  ومرافقها  و�ساحاتها  امل��دار���س 

وال���غ���رف ال�����س��ف��ي��ة، وت��ع��ق��ي��م��ه��ا واإع�����ادة 

ت��رت��ي��ب امل��ق��اع��د ال��درا���س��ي��ة، مب���ا يحقق 

�سروط التباعد اجل�سدي، ويحافظ على 

واملعلمني. الطلبة  �سامة 

م��ن  ال���ع���دي���د  اإىل  ال����ق����رع����ان  ول����ف����ت 

امل��دار���س  بع�س  �سهدتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 

من  واملعلمات  املعلمون  نفذها  اململكة،  يف 

خ���ال ت��زي��ني ال��غ��رف ال�����س��ف��ي��ة وت��وف��ري 

امل��ع��ق��م��ات ف��ي��ه��ا، م���ا اأظ���ه���ر ا���س��ت��ي��اق��ه��م 

معاين  وع��ك�����س��ت  وم��دار���س��ه��م،  لطلبتهم 

ا�ستمرار  على  واحلر�س  للوطن  االنتماء 

وا����س���ت���ق���رار م�����س��ريت��ه ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وح��ق 

التعليم. الطلبة يف 

االنباط - عمان

عن  اأردن���ي���ة  �سيا�سية  اأح�����زاب  خم�سة  اأع��ل��ن��ت 

من  الوطني”  االإ����س���اح  “اأحزاب  ت��ي��ار  ت�سكيل 

تعزيزاً  املقبلة،  النيابية  االنتخابات  خو�س  اجل 

العمل احلزبي  الدميقراطية وجتذير  للم�سرية 

يف ال�ساحة االأردنية.

وي�سم التيار اجلديد اأحزاب االحتاد الوطني، 

االأردن بيتنا، البلد االأمني، العدالة االجتماعية، 

وحزب املحافظني.

وج�����اء االإع������ان ع���ن ال��ت��ي��ار اجل���دي���د خ��ال 

اجتماع ممثلي االحزاب اخلم�سة ام�س ال�سبت يف 

مقر حزب االحتاد الوطني، انتخب خاله اأمني 

ع��ام ح��زب االحت���اد الوطني زي��د اأب���و زي��د رئي�سا 

للتيار، وح�سن را�سد امني عام  حزب املحافظني 

لل�سر،  اأمينا  ال�سرايرة  ويو�سف  للرئي�س،  نائبا 

ويو�سف �سرحان اأمينا لل�سندوق.

واأك��دت االأح��زاب املن�سوية حتت مظلة التيار 

اجل���دي���د، اأن ه���ذه اخل���ط���وة ت���اأت���ي ل��ت��ع��زي��ز دور 

االأحزاب الوطنية االأردنية، والبناء على القوا�سم 

اأن التيار �سيعمل كمظلة  امل�سرتكة بينها، مبينة 

تن�سيقية لتوحيد اجلهود وتاقي االأفكار وتبادل 

م��وؤث��ر يف احلياة  تيار فاعل  اإىل  ال���روؤى و���س��وال 

ال�سيا�سية االأردنية.

اأن ه����ذه اخل���ط���وة ت��ن�����س��ج��م مع  واأو����س���ح���ت 

النقا�سية  ب���االأوراق  وت�سرت�سد  االردين  الد�ستور 

جل��ال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين ال��ت��ي اك���دت دور 

االأح��زاب يف احلياة ال�سيا�سية و�سوال اإىل ت�سكيل 

برامج  تبني  على  ال��ق��ادرة  الربملانية  احلكومات 

وحتقيقا  للمواطنني  خ��دم��ة  للتطبيق؛  ق��اب��ل��ة 

لاإ�ساح ال�سامل و�سوال اإىل اأمنوذج دميقراطي 

اأردين فريد يف املنطقة.

و�����س����ددت االح�������زاب ع��ل��ى اأن ال���ت���ي���ار ي��ه��دف 

ال��وط��ن��ي وت��ق��وي��ة امل�سرية  ال��ت��اح��م  ت��ع��زي��ز  اإىل 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وت��ع��زي��ز 

احلريات العامة، وتر�سيخ حقوق االإن�سان واحرتام 

االجتماعية،  ال��ع��دال��ة  وحتقيق  امل��واط��ن  ك��رام��ة 

والتعاون حيال الق�سايا الوطنية لتن�سيق املواقف 

ازاء ما يجري من اأحداث وما ي�ستجد من ق�سايا.

التيار اجلديد، على  واتفقت االح��زاب �سمن 

و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة الآل���ي���ات ع��م��ل��ه��ا يف 

فيما  ال�سيا�سية،  والق�سايا  الت�سريعية  ال�سوؤون 

التيار  لرئا�سة  ال���دوري  االنتخاب  على  توافقت 

لاأحزاب  مفتوحا  الباب  تاركة  ا�سهر،  اأربعة  كل 

االأخ������رى امل��ت��واف��ق��ة م��ع��ه��ا يف ال������روؤى واالأف���ك���ار 

لان�سمام اإىل التيار مع احتفاظ جميع االأحزاب 

با�ستقاليتها التنظيمية.

واكدت االأحزاب جمموعة من الثوابت لعمل 

يتجزاأ  ال  جزء  االأردن  اأن  اأهمها  اجلديد،  التيار 

من اأمته العربية واالإ�سامية، وهويته م�ستمدة 

تعزيز  واأهمية  وحدتها،  ومقومات  ثوابتها  من 

واح��رتام  بالد�ستور  واالل��ت��زام  الوطني  االنتماء 

دولة القانون واملوؤ�س�سات.

ون��اق�����س االج��ت��م��اع ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي للتيار 

وحتديد  عليا،  جلنة  ت�سكيل  املت�سمن  اجل��دي��د 

اآلية جل�ساته والت�سويت على القرارات، وتاأ�سي�س 

دوائ�������ر ع��م��ل��ه وان�����س��ط��ت��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، وحت��دي��د 

�ساحيات رئي�س اللجنة التن�سيقية العليا ونائب 

الرئي�س.

االنباط - برتا

اإعادة االعتبار  اإىل  دعت �سخ�سيات وطنية 

لاإ�ساح  اأ�سا�سا  ال��ربمل��ان  مبوؤ�س�سة  والثقة 

باعتبار  ال��دمي��ق��راط��ي،  وال��ت��ح��ول  ال�سيا�سي 

جم��ل�����س ال����ن����واب رك���ن���ا ا���س��ا���س��ي��ا يف ال��ن��ظ��ام 

م�سدر  ال�سعب  اإرادة  ميثل  ال��ذي  ال�سيا�سي 

ال�سلطة.

على  ن���واب  جم��ل�����س  ت�سكيل  اأن  واع���ت���ربوا 

ُي��ع��زز م��ن فّعالية  ب��راجم��ي وك��ت��ل��وي  اأ���س��ا���س 

ويُعيد  والرقابية،  الت�سريعية  املجل�س  اأدوار 

اهتزت  التي  املوؤ�س�سة  لهذه  واالأل���ق  االعتبار 

ال��ث��ق��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ب��ه��ا اأخ�����رياً. وي�����س��ري اأ���س��ت��اذ 

باجلامعة  احلقوق  بكلية  الد�ستوري  القانون 

االأردن�����ي�����ة ال���دك���ت���ور ل���ي���ث ن�������س���راوي���ن، اإىل 

االأردين،  الد�ستور  يف  النيابي  النظام  مكانة 

م�ستمدة  “ال�سلطة  م��ب��داأ  ت��رج��م��ة  واأه��م��ي��ة 

ال�سلطة  على  ال��ت��ع��دي  وع���دم  ال�سعب”،  م��ن 

املنتخبة.

ال���رك���ن  ال����ن����واب ه����و  اإن جم��ل�����س  وق������ال: 

االأ���س��ا���س��ي يف ال��ن��ظ��ام ال��ن��ي��اب��ي ال��ق��ائ��م على 

ال�سعب  ع��ن  منتخبني  ممثلني  وج��ود  اأ�سا�س 

مي��ار���س��ون ال�����س��ل��ط��ة ب��ا���س��م��ه ون��ي��اب��ة ع��ن��ه، اإذ 

ال��ن��ي��اب��ي  ال��ن��ظ��ام  االأردين  ال��د���س��ت��ور  ك���ّر����س 

االأردن  يف  احل��ك��م  ن��ظ��ام  اأن  االأوىل  امل����ادة  يف 

ن��ظ��ام ن��ي��اب��ي م��ل��ك��ي وراث����ي، ف�����س��ا ع��ن منح 

وا�سدار  الت�سريع  يف  العليا  ال�سلطة  املجل�س 

انق�ساء  اأو  الت�سديق  ع��دم  ح��ال  يف  القوانني 

املدة الد�ستورية، كما ميلك حق حجب الثقة 

فيها  ال���وزراء  اأح��د  اأو  بكاملها  احلكومة  ع��ن 

واإجباره على اال�ستقالة.

ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ت��ع��دي��ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

جلهة  ال��ن��ي��اب��ي  ال���ن���ظ���ام  ع�����ززت   2011 ل���ع���ام 

واك��د  اأ�سهر.   4 م��ن  اأك��ر  املجل�س  غياب  ع��دم 

اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين اجل��م��اع��ي ول��ي�����س 

ال���ف���ردي، وه���و م��ا ي��ت��ي��ح��ه ق��ان��ون االن��ت��خ��اب 

احل������ايل م����ن خ�����ال ن���ظ���ام االن���ت���خ���اب وف���ق 

ي�سرتط  ال���ذي  امل��ف��ت��وح��ة  الن�سبية  ال��ق��ائ��م��ة 

يقل  ال  ق��ائ��م��ة  ب�سكل  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال��رت���س��ح 

ع��دد اأع�����س��اوؤه��ا ع��ن ث��اث��ة وال ت��ت��ج��اوز عدد 

النائب  وقال  االنتخابية.  الدائرة  يف  املقاعد 

الدكتور فوزي طعيمة، اإن املوؤ�س�سة الربملانية 

ب��ات��ت رك��ي��زة ث��اب��ت��ة م��ن رك��ائ��ز ال��ب��ن��اء ل��ل��دول 

ب��اخ��ت��اف االأمن����اط وت��ن��وع��ه��ا، ت��ق��وم ب����اأدوار 

اأن  مبينا  وال��رق��اب��ة،  ال��ت�����س��ري��ع  يف  ج��وه��ري��ة 

ال��ت��ج��رب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة االردن�����ي�����ة، خ���ّل���دت يف 

ن�سيانها  ميكن  ال  ومواقف  حمطات  الذاكرة 

ال���ن���واب  وب��ال��ت��ح��دي��د جم��ل�����س  اأو جت����اوزه����ا 

الوطنية  الق�سايا  ل�سالح  دوًم��ا  انحاز  ال��ذي 

ث��اب��ت وم�����س��ه��ود فيما  وال��ق��وم��ي��ة يف م��وق��ف 

ل��اأم��ة  االأوىل  امل���رك���زي���ة  ب��ال��ق�����س��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق 

عن  التنازل  وعدم  االحتال  ورف�س  العربية 

وحقه  الفل�سطيني  لل�سعب  الثابتة  احل��ق��وق 

الوطني.  ترابه  على  دولته  واإقامة  العودة  يف 

امل���واق���ف  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل ج���ان���ب  وت����اب����ع: 

اأزم��ة  ���س��واًء يف  االأخ���رى  وال��ق��وم��ي��ة  الوطنية 

واالإره���اب  التطرف  ورف�����س  االأوىل،  اخلليج 

الوطني  ال�سعيد  وكذلك على  كافة،  باأ�سكاله 

واملحلي. واأكد اأن احلاجة لوجود برملان قوي 

ت��رت��ب��ط وج���ودا م��ع احل��اج��ة للتنظيم  ف��اع��ل 

والت�سريع املتوازن والفاعل يف تنظيم خمتلف 

اأداء  على  الفاعلة  ال��رق��اب��ة  وك��ذل��ك  امل�سائل، 

�سمانات  م��ن  ك�سمانة  التنفيذية  ال�سلطة 

املجتمع.  ا�ستقرار  وبالتايل  ال�سلطات  ت��وازن 

الت�سريعي  ال��دور  بني  اخللط  ع��دم  اإىل  ودع��ا 

والرقابي للربملان وبني االأدوار االأخرى التي 

من  النواب  اختيار  بو�سلة  انحراف  يف  ت�سهم 

مبا�سرة،  خ��دم��ات  وراء  �سعياً  الناخبني  قبل 

اأو  ينكر  اأن  ي�ستطيع  اأح���د  ال  اأن���ه  اإىل  الف��ًت��ا 

االأداء  يف  وال���ت���ذب���ذب  االخ����ت����االت  ي��ت��ج��اوز 

ك��ان��ع��ك��ا���س ملجمل  ال���ن���ي���اب���ي، وه����ي ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ب��اأي  يجوز  ال  ذل��ك  ولكن  املجتمعية،  احل��ال��ة 

امل�����س��ا���س  اإىل  ي��ق��ودن��ا  اأن  االأح������وال  م���ن  ح���ال 

ما  ومعاجلة  وحمايتها  الد�ستورية  بالبنية 

قد مي�س اأداءها.

الوطني  امل��رك��ز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

حل��ق��وق االإن�����س��ان ال��دك��ت��ور رح��ّي��ل غ��راي��ب��ة، اإن 

ك��ب��ري،  ودوره  م��ه��م��ة  ال����ن����واب  م��ك��ان��ة جم��ل�����س 

م��ا ي��ت��ط��ل��ب اإع�����ادة م��ك��ان��ت��ه احل��ق��ي��ق��ي��ة وح��ف��ظ 

املوؤ�س�سة  بهذه  الثقة  بناء ج�سور  واإعادة  هيبته، 

ال��د���س��ت��وري��ة ال�����س��رع��ي��ة، ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

تكون  اأن  اهمية  واك��د  وا�سحتني.  عمل  وخطة 

اأ�س�س  على  قائمة  املُ�سكلة  االنتخابية  القوائم 

ال�سخ�سيات  مب�ساركة  ت�سمح  وبراجمية  حزبية 

�سيا�سي  اإطار  �سمن  وذلك  وامل�ستقلة،  الوطنية 

م��ع��روف ل��ه ر���س��ال��ة وروؤي����ة واأه�����داف وب��رن��ام��ج 

وا�سح املعامل.

وب���نّي ال��غ��راي��ب��ة ال���ذي �سغل ���س��اب��ق��اً االم��ان��ة 

العامة حلزب املوؤمتر الوطني “زمزم”، اأن من 

املال  اأ�سحاب  ت�سدر  دون  احليلولة  ال�سروري 

بني  امل��زج  وع��دم  االنتخابية،  للقوائم  وامل�سالح 

�سيا�سية  قوائم  خ��ال  من  وال�سيا�سة  التجارة 

منبثقة من تيارات حزبية ذات م�سداقية عالية 

ومنع �سراء الذمم.

ك���م���ا ط�����ال�����ب، اجل�����ه�����ات ال���ر����س���م���ي���ة ب���ع���دم 

االأ�سماء،  بني  الرتجيح  اأو  الت�سكيل  يف  التدخل 

وو���س��ع ك��ل االج����راءات وال�����س��واب��ط ال��ت��ي متنع 

ال�سندوق  يكون  بحيث  حا�سم،  ب�سكل  التزوير 

ك��م��ا  ع��ل��ي��ه،  ج��ه��ة  الأي  و����س���اي���ة  وال  م��ق��د���س��ا، 

منح�سرا  احل��ك��وم��ي  ال����دور  ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 

العملية  وت�سهيل  الناخبني،  اإرادة  تزوير  مبنع 

االن��ت��خ��اب��ي��ة وت�����س��خ��ري ك���ل ط���اق���ات ال���دول���ة يف 

ي���وم االن��ت��خ��اب��ات ل��ن��ق��ل اجل��م��ه��ور اإىل ق��اع��ات 

ال��وب��ائ��ي.  االنت�سار  حم���ددات  �سمن  االن��ت��خ��اب 

ال��ول��وج  م��ن  اأم��ام��ن��ا  مفر  ال  اأن  الغرايبة  واأك���د 

للخيار  النزية، والبد  الدميقراطي  اخليار  اإىل 

ال��دمي��ق��راط��ي م��ن االرت��ك��از على م��ب��داأ اأح���زاب 

احلكومية،  ل���اإرادة  تخ�سع  ال  فاعلة  �سيا�سية 

وم��ت��ح��ررة م��ن امل��اح��ق��ة االأم��ن��ي��ة وت�����س��ارك يف 

اإدارة الدولة حتت مظلة الد�ستور والقانون.

االنباط - عمان 

ال�سبت، ج�سر  اأمانة عمان، ام�س  د�سنت 

�سري  ح��رك��ة  الن�سياب  ال��ك��وم��ودور  تقاطع 

امل��رك��ب��ات ع��ل��ى اجل�����س��ر مب�����س��رب��ني واجت���اه 

اإ���س��ارات )الديز  ال��ق��ادم م��ن  واح��د ليخدم 

اإن( باجتاه دوار املدينة الريا�سية. 

وق�����ال اأم�����ني ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 

ال�سواربة: اإن االأمانة يف مرحلة مهمة من 

العا�سمة  يف  امل��روري��ة  التح�سينات  اإجن���از 

البا�س  م�����س��روع  ح��زم  ت��اأت��ي �سمن  وال��ت��ي 

اأن��ه ي�سري ح�سب  اأك��د  ال��ذي  ال��رتدد  �سريع 

ال���ربن���ام���ج ال���زم���ن���ي امل���ع���د. وي��ب��ل��غ ط��ول 

م�سروع  اأع��م��ال  �سمن  م��رتا   360 اجل�سر 

ال�سريف  ���س��ارع  يف  ال���رتدد  �سريع  ال��ب��ا���س 

نا�سر بن

  االنباط - عمان

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ج���ائ���زة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب 

اال���س��ت�����س��اري��ة يف  ل��ل��ج��ن��ة  االأول  االج��ت��م��اع 

م��دي��ن��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، مب�����س��ارك��ة 15 

وعلمية  اأك��ادمي��ي��ة  �سخ�سيات  م��ن  ع�����س��وا 

و�سبابية.

ورحبت مديرة اجلائزة �سمر كلداين يف 

بيان �سحفي ام�س ال�سبت، باأع�ساء اللجنة 

اأن ج��م��ع اخل����ربات  اال���س��ت�����س��اري��ة، م��ب��ي��ن��ة 

والقدرات ال�سابقة واحلالية نتاجها اإزدهار 

واإقليمياً ودولياً. اجلائزة حملياً 

ال��ل��ج��ن��ة  دور  ع����ن  ك����ل����داين،  وحت����دث����ت 

من  مهم  وق��ت  يف  اجلائزة  باأمور  الناه�س 

على  احل�����س��ول  اإىل  وت��ط��ل��ع��ه��ا  ت��اري��خ��ه��ا، 

اإىل  واأ���س��ارت  اجل��دي��دة.  الدولية  الرخ�سة 

ب��اجل��ائ��زة  بالعناية  ال��ك��ب��ري  االج��ت��م��اع  اأث���ر 

وم��راج��ع��ة اأم���وره���ا ووث��ائ��ق��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة؛ 

وتقدمي نتاج ذلك ملجل�س االإدارة.

وناق�س االجتماع اختيار الدكتور حممد 

اال�ست�سارية،  للجنة  رئي�سا  طالب عبيدات؛ 

له،  نائبا  ال�سرحان  قظام  حممد  والدكتور 

للجنة،  م��ق��ررا  املعايطة  م���روان  وامل��ح��ام��ي 

تتطلبها  التي  الر�سمية  ال��وث��ائ��ق  وع��ر���س 

الدولية. الرخ�سة  معايري 

واأث��ر  دور  ع��ن  اللجنة  اأع�����س��اء  وحت���ّدث 

ت��وط��ي��د ع��اق��ة  اإىل  اجل����ائ����زة، م��ت��ط��ل��ع��ني 

واالأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  اجلائزة 

اأم���ا بتطوير  ال��ت��ي ل��ه��ا ع��اق��ة ب��ال�����س��ب��اب 

�سباٍب واٍع ومنتٍم للوطن.

االنباط - عجلون

يف  العامة  وال�سامة  ال�سحة  جلنة  اأغلقت 

حمافظة عجلون اام�س ال�سبت مطعما خمالفا 

ال�سحية. لل�سروط 

وقال رئي�س اللجنة حمافظ عجلون �سلمان 

النجادا اإن اللجنة من خال جوالتها امل�ستمرة 

اأق�سمة  وحم��ل  مطعما  اأغلقت  االأ���س��واق،  على 

ال�سحية،  ب��ال�����س��روط  ال��ت��ق��ي��د  ل��ع��دم  وت��ن��ج��ي��د 

م�سرتكة  بجهود  تتابع  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا 

ت��رده��ا؛ ح��ف��اظ��ا على  ال��ت��ي  امل��اح��ظ��ات  جميع 

تهاون  ال  اأن  امل��واط��ن��ني.واأك��د  و���س��ام��ة  �سحة 

 11 الدفاع  اأو جت��اوزات الأمر  اأية خمالفات  مع 

حفاظا على ال�سحة وال�سامة العامة.
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والتكنولوجيا  العالية  ال��ه��ّم��ة  لديهم  وال�����ش��ب��اب  واخل���رة  احلكمة  ميتلكون  ال��ك��ب��ار 

الثقافية  الهّوة  جت�شري  واملطلوب  بينهم،  ملمو�س  النظر  وجهات  وتباين  والإندفاعية، 

حتى  جلياً  اجليلني  بني  الوا�شح  التباين  ن�شهد  بتنا  ولعلنا  بينهم؛  والفكرية  واملعرفية 

يف زمن كورونا؛ و�شباب اليوم اأ�شبحت ثقافتهم مرتكزة على التوا�شل الإجتماعي ب�شكل 

رئي�س:

1. ال�شباب يف زمن التكنولوجيا بات يوؤمن بال�شرعة واخلال�شة وال�شطحية دون عمق، 

بيد اأن الكبار تقليدياً خمزونهم الفكري والثقايف حتماً القراءة؛ وباتت ثقافة ال�شرعة يف 

زمن كورونا اأ�شا�شية لدى ال�شباب يف كل �شيء.

باتوا  ع�شر  يف  لل�شباب  الفكري  باملخزون  للرقي  مهم  ُج��ّل  الأج��ي��ال  ب��ني  احل���وار   .2

يعانون فيه من خواء فكري متجّذر بالرغم من اإمتالكهم للمعرفة.

3.  و�شائل التوا�شل الإجتماعي والثورة التكنولوجية ت�شيطر على �شبابنا فكانت اأ�شرع 

منا ب�شبب �شعفنا اأو تلكوؤنا يف متكينهم وحت�شينهم.

املطربني  اأغ��اين  باآخر  اإهتمامهم  والدليل  اجلوهر،  دون  بالق�شور  يهتم  ال�شباب   .4

و�شرعات املو�شة والفكاهة واملوديالت واآخر اأنواع وموا�شفات اخلليويات الذكية وغريها 

دون اإلتفاتهم للق�شايا الفكرية الثقافية والتي ُتغّذى باملطالعة واحلوار وجمال�شة الكبار 

والإن�شات وامل�شاركة وغريها.

بب�شاطه خملوقون لزمان غري  اأبناءنا لزمان غري زماننا لأنهم  نعّلم  اأن  املطلوب   .5

زماننا، ولهذا فعلينا اأخذ اآرائهم حممل اجلّد وعدم الإ�شتخفاف بها.

والواقعية  والعقالنية  املنطق  لغة  وال�شباب  الكبار  ح��وار  على  يغلب  اأن  واملطلوب   .6

والتقارب والإن�شات واإحرتام الراأي الآخر، ل لغة التعليمات والإمالءات والتخّندق.

7. واملطلوب اأن نواجه مع ال�شباب امل�شاكل والتحديات التي يواجهونها لغايات اإيجاد 

حلول عملية لها بدًل من العزف على وتر الأ�شباب وامل�شببات. 

ب�شراحة: زمن الإمالءات والفوقية والأمر والنهي والإ�شتعالء والو�شاية والتنظري 

ك��ورون��ا،  زم��ن  يف  حتى  رج��ع��ة  غ��ري  اإىل  وىّل  وال�شباب  الكبار  ب��ني  والن�شائح  وامل��واع��ظ 

�شيد  هو  الآراء  فاإحرتام  تباينت،  واإن  لالآخر  كل  نظر  ووجهات  تفّهم حاجات  واملطلوب 

املوقف.

د. محمد طالب عبيدات

 حوار األجيال في زمن 
كورونا

االنباط-اربد

 اأوقف حمافظ اإربد ر�شوان العتوم ام�س 

اأمر  ملخالفتهم  ووالديهما  ال�شبت، عري�شني 

واقعتني  زف��اف يف  باإقامة حفلي  ال��دف��اع 11 

منف�شلتني مبحافظة اإربد.

وقال العتوم: اإن الأجهزة الأمنية �شبطت 

اأث��ر ذلك  20 �شخ�شا يف حفلي زف��اف، وعلى 

ا���ش��ت��دع��ي ال��ع��ري�����ش��ان ووال���داه���م���ا، وج���رى 

على  التحفظ  ج��رى  كما  اإداري�����ا،  توقيفهم 

متهيدا  احلفلني  يف  امل�شبوطني  الأ�شخا�س 

لتخاذ املقت�شى القانوين والإداري بحق من 

يثبت م�شاركته باحلفلني.

ال�شبوطات  ع���دد  اأن  اإىل  ال��ع��ت��وم  ول��ف��ت 

ل��ت��ج��م��ع��ات خم��ال��ف��ة لأم�����ر ال����دف����اع خ��الل 

8 جتمعات،  ب��ل��غ  24 الأخ�����رية،  ال����  ال�����ش��اع��ات 

من  خمتلفة  مناطق  يف  لأع��را���س  وجميعها 

حمافظة اإربد.

االنباط-عمان

 اأط��ل��ق��ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ش��ني الأردن���ي���ني 

الهند�شي  وال��ت��دري��ب  للتطوير  اأك��ادمي��ي��ة 

ل��ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب ك����وادره����ا حت���ت ���ش��ع��ار 

الأردين”. املهند�س  “عوملة 
الزعبي،  اأحمد  املهند�شني  نقيب  وق��ال 

اإن  ال�شبت،  ام�����س  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 

ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س م��ن الأك��ادمي��ي��ة يرتكز 

ع��ل��ى رب����ط احل���ي���اة ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ع��م��ل��ي��ة، 

�شوق  دخ��ول  على  ق��ادرا  املهند�س  وليكون 

العمل بقوة، وجلمع ال�شتات داخل اجل�شم 

النقابي يف ظل وجود مركز تدريب ومركز 

اإىل اطار  تاأهيل واعتماد مهني، ما يحتاج 

تنظيمي يحكم الداء وامل�شاق.

ك����وادر  ���ش��ت��رز  الك���ادمي���ي���ة  اأن  واأك������د 

العمل  روح  وتنمي  الإقليم،  داخ��ل  تناف�س 

اجل��م��اع��ي وال����ق����درات وامل����ه����ارات، خ��ا���ش��ة 

لبدء  كورونا،  فريو�س  جائحة  جتاوز  بعد 

وما  الإقليم  دول  يف  اإع��م��ار  اإع���ادة  مرحلة 

الإع��م��ار.  اإع����ادة  اأ����ش���واق  ف��ت��ح  م��ن  يتبعها 

واأكد نائب نقيب املهند�شني فوزي م�شعد، 

ال���ع���دي���د م��ن  ن���ظ���م  ال���ن���ق���اب���ة  اأن جم��ل�����س 

خا�شة  الأكادميية،  لتاأ�شي�س  الجتماعات 

يف ظل الزدياد املت�شارع باأعداد اخلريجني 

التعليم  تراجع  نتيجة  نوعيتهم  وت��راج��ع 

ال��ه��ن��د���ش��ي وع�����دم ق���درت���ه ع��ل��ى م��واك��ب��ة 

تطورات �شوق العمل.

19 اصابة محلية جديدة و5 من الخارج

الصحة: »أمان« يثبت فعاليته في تتبع المخالطين والكشف عن اإلصابات

»كورونا«.. ارتياح لتناقص العدد وتعليق قّداس األحد

الكاللدة: تعاملنا مع )49( مخالفة منها )26( تتعلق بالمال االسود
 تأجيل االنتخابات من صالحيات الملك والهيئة تمتلك حق تغيير موعد االقتراع

االنباط - عمان

وال�شعائر  الأح����د  ق��ّدا���س  اإق��ام��ة  تعليق  احل��ك��وم��ة  ق����ّررت 

ماركا،  ل��واء  مناطق  يف  ال��واق��ع��ة  الكنائ�س  يف  ال��ي��وم  الدينّية 

والأ�شرفّية، وامل�شدار، وو�شط البلد، وجبل التاج.

املحلية  ال�شابات  ع��دد  انخفا�س  من  بالرغم  ذل��ك  ياأتي 

“ م��ق��ارن��ة م��ع ع��دد  “ 19 ح��ال��ة  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�شجلة 

اثار  امللحوظ  النخفا�س  هذا  املا�شية،  اليام  خالل  امل�شجلة 

ا�شابة   68 ت�شجيل  بعد  ج��اء  ان��ه  خا�شة  الرت��ي��اح  م��ن  ن��وع��ا 

الزيادة  اثر  القلق  اثار موجة من  جديدة م�شاء اجلمعة مما 

ا�شبوعني  امل�شجلة بعدد ال�شابات على نحو وا�شح منذ نحو 

جراء الرتاخي احلدودي.

حالة   24 ت�شجيل  ال�����ش��ب��ت  ام�����س  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

19 حملية و5  اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجّد بينها 

العا�شمة  حمافظة  يف   )16( يلي:  كما  ت��وزع��ت  اخل���ارج.  م��ن 

حتت  وحالتان  �شابقني،  مل�شابني  خمالطة  منها   )14( عّمان، 

ال���ش��ت��ق�����ش��اء. وح��ال��ت��ان يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، خم��ال��ط��ت��ان 

مل�شابني �شابقني. وحالة يف حمافظة البلقاء، خمالطة مل�شاب 

م��ن اخل���ارج مّمن  لقادمني  ���ش��اب��ق.و)5( خ��ارج��ّي��ة، )3( منها 

و1  م�شر،  و1  ال�شعودّية،  من   1( احلجر.  فنادق  يف  يقيمون 

حدود  مركز  من  ق��ادم  اأردين،  �شاحنة  ل�شائق  وحالة  قطر(. 

ق���ادم بغر�س  مل��واط��ن م��ن جن�شّية ع��رب��ّي��ة،  ال��ع��م��ري. وح��ال��ة 

ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��الج��ّي��ة. وب��ذل��ك ي��رت��ف��ع اإج��م��ايل ع���دد ح��الت 

الإ�شابة يف اململكة اإىل )1893(.

الأم��ري  م�شت�شفى  يف   8 منها  �شفاء،  حالة   79 �ُشّجلت  كما 

ة بعزل امل�شابني يف البحر املّيت،  حمزة، و68 يف املنطقة اخلا�شّ

فح�شاً   )9615( اإج��راء  ومّت  علياء.  امللكة  م�شت�شفى  يف  و)3( 

خمرّياً، وبذلك ي�شبح اإجمايل عدد التي اأجريت حتى الآن 

.ً )810061(

ويف ���ش��وء ارت��ف��اع ع��دد الإ���ش��اب��ات امل��ح��ل��ّي��ة، دع��ت ال�شّحة 

واّت��ب��اع معايري  رق��م )11(،  ال��ّدف��اع  ب��اأم��ر  ل��الل��ت��زام  اجلميع 

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

ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك����ر م��ن )20( وا���ش��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق )اأم�����ان(، 

وتطبيق )�شحتك(.

بكورونا  حملّية  اإ�شابة  حالت  ت�شجيل  ا�شتمرار  �شوء  ويف 

امل�شّلني  حماية  وب��ه��دف  ع��ّم��ان،  العا�شمة  مناطق  بع�س  يف 

الأح��د  ق��ّدا���س  اإق��ام��ة  تعليق  تقّرر  العبادة؛  اأم��اك��ن  وم��رت��ادي 

الواقعة يف مناطق لواء  الكنائ�س  وال�شعائر الدينّية لليوم يف 

ماركا، والأ�شرفّية، وامل�شدار، وو�شط البلد، وجبل التاج.

الكنائ�س  روؤ�شاء  جمل�س  مع  بالتن�شيق  احلكومة  و�شتقوم 

التي  اجل��دي��دة  ل��الآل��ّي��ة  تطبيقاً  ي��اأت��ي  ال���ذي  ال��ق��رار  لتنفيذ 

الأن�شطة  بع�س  تعليق  على  ت��ق��وم  وال��ت��ي  احل��ك��وم��ة،  تّتبعها 

الوباء  التي ينت�شر فيها  املناطق  واإغالق بع�س القطاعات يف 

والتاأقلم  التكّيف  ال�شامل، بهدف  الإغالق  �شيا�شة  بديال عن 

مع الظروف ال�شحّية.

اململكة،  يف  ال��ع��ب��ادة  ودور  الكنائ�س  ببقّية  يتعّلق  وف��ي��م��ا 

ك��امل��ع��ت��اد، مع  ال��دي��ن��ّي��ة  ال�����ش��ل��وات وال�����ش��ع��ائ��ر  اإق��ام��ة  �شتبقى 

التاأكيد على �شرورة اّتباع جميع اإجراءات الوقاية وال�شالمة 

والبتعاد  الكمامات  وارت���داء  اجل�شدي  كالتباعد  ال�شحّية، 

قدر الإمكان عن املخالطة والتجّمعات التي قد ت�شهم يف نقل 

العدوى.

بدورها، قالت مديرة الأمرا�س ال�شارية يف وزارة ال�شحة 

فعاليته  يثبت  “اأمان”  تطبيق  اإن  ال�شائح  هديل  ال��دك��ت��ورة 

ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم يف ت��ت��ب��ع امل��خ��ال��ط��ني وال��ك�����ش��ف ع���ن م�����ش��در 

الإ�شابة بالفريو�س.

1ر1  اإىل  و���ش��ل  التطبيق  م�شتخدمي  ع��دد  اأن  واأ���ش��اف��ت، 

الدول؛  العديد من  ت�شتخدم يف  التطبيقات  واأن هذه  مليون 

اأملانيا ونيوزلندا وا�شرتاليا والوليات املتحدة وحتتوي  مثل 

كان  اإذا  عما  ال��ن��ا���س  اإب���الغ  منها  م�شرتكة؛  خ�شائ�س  على 

وتوفري  الأعرا�س،  على  بناء  للك�شف  اخل�شوع  عليهم  يتعني 

واأو���ش��ح��ت  امل�شابني.  خمالطي  تتبع  يف  ال��ك��ف��اءة  م��ن  امل��زي��د 

اأن ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��ال��ط��ني و���ش��ل��ت��ه��م ت��ن��ب��ي��ه��ات م��ن خ��الل 

امل�شت�شفيات  يف  ك��ورون��ا  فح�س  ب���اإج���راء  وب�����ادروا  التطبيق، 

ففي  الفحو�شات،  ع��دد  زي��ادة  اإىل  اأدى  ما  ال�شحية  وامل��راك��ز 

يوميا  فح�شا   20 من  العدد  ارتفع  لوحده  الب�شري  م�شت�شفى 

املحلية  احل�����الت  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت   .300 اإىل 

للتطبيق  ك��ان  امل��راك��ز،  ه��ذه  ج��رى فح�شها يف  التي  املكت�شفة 

م�شاعدة  يف  �شاهم  التطبيق  اأن  وبينت  باكت�شافها.  فاعل  دور 

مع  عليهم  ال�شغط  وتخفيف  ال��وب��ائ��ي  التق�شي  عمل  ف��رق 

ت��زاي��د ع��دد احل���الت م��ن خ��الل تنبيه املخالطني ف��ورا دون 

على  التاأكيد  ال�شائح  وجددت  الوبائي.  التق�شي  فرق  انتظار 

اأن التطبيق يحفظ اخل�شو�شية، وفق املعايري التي اعتمدها 

تطبيق  تطوير  يف   )MIT( التقني  ما�شات�شو�شت�س  معهد 

SafePaths الذي ُي�شبه يف طريقة عمله تطبيق “اأمان” 
الهاتف  على  يوما   14 لآخ��ر  ال�شخ�س  تواجد  اأماكن  ويخزن 

واملعايري  الف�شلى  املمار�شات  ه��ذه  اأن  اإىل  وا���ش��ارت  اجل���وال. 

ت�شاعد  امل�شتخدم،  لبيانات  التتبع  تطبيقات  حلماية  العاملية 

اأية  معرفة  ب��دون  املخالطني  معرفة  على  التطبيق  حمملي 

معلومات �شخ�شية عنهم.

لإر����ش���ال  “اأمان” وت��ف��ع��ي��ل��ه  ت��ط��ب��ي��ق  ل���ش��ت��خ��دام  ودع����ت 

اق��رتاب��ه��م  اأو  خمالطتهم  ح���ال  يف  للم�شتخدمني  تنبيهات 

تطبيق  عر  تنبيهات  و�شلتهم  الذين  وكذلك  م�شابني،  من 

للمراكز  ف����وراً  ال��ت��وّج��ه  اإىل  م�����ش��اب��ني،  ملخالطتهم  )اأم�����ان( 

عن  للك�شف  ال��الزم��ة  الفحو�شات  لإج��راء  ة  املخت�شّ الطبّية 

حالتهم، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.

ودع����ت ال�����ش��ائ��ح ج��م��ي��ع حم��م��ل��ي اأم�����ان ال���ذي���ن و���ش��ل��ت��ه��م 

 193 اأو   111 ال��رق��م  م��ع  الت�����ش��ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق،  ع��ر  تنبيهات 

حالتهم  ع��ن  للك�شف  ة  املخت�شّ ال��ط��ب��ّي��ة  ل��ل��م��راك��ز  وال��ت��وّج��ه 

وك�شر  النت�شار  من  احلد  بهدف  املمكنة  بال�شرعة  ال�شحية 

اأمان  تطبيق  وتنزيل  حتميل  وميكن  مبكرا.  العدوى  �شل�شلة 

من خالل الرابط التايل

 http://onelink.to/amanjo :

ال�شهاب  �شعد  الدكتور  العا�شمة  حمافظ  اأعلن  قد  وك��ان 

6 بنايات ام�س ال�شبت، منها بنايتان يف �شويلح بعد  عن عزل 

اكت�شاف اإ�شابات كورونا فيها.

وقال ال�شهاب اإن البنايات تقع يف مناطق نادي ال�شباق وجبل 

املنارة وطربور وعرجان، موؤكدا التعامل مع البنايات وتعقيمها 

ملنع انت�شار العدوى وفقا للروتوكول ال�شحي املعتمد.

وب���ني حم��اف��ظ ال��ع��ا���ش��م��ة اأن����ه ج���رى ات���خ���اذ الإج������راءات 

عدم  ل�شمان  �شرطة  دوري���ة  وت��اأم��ني  ال��الزم��ة،  الح���رتازي���ة 

تتمكن فرق  البنايات وحتى  اإىل  �شخ�س  اأي  خ��روج  اأو  دخ��ول 

التق�شي الوبائي من اأخذ العينات.

االنباط-عمان

رئي�س  ال��ك��الل��دة  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  التقى 

جمل�س مفو�شي الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب 

ع��م��ان  حل��وارات  وف��دا م��ن اع�شاء جماعة 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال��ل��ق��اءات 

العملية  ���ش��رك��اء  م��ع  الهيئة  تعقدها  ال��ت��ي 

النتخابية.

واأكد الكاللدة ان تاأجيل النتخابات هي 

امل�شتقلة  الهيئة  وان  امللك  �شالحيات  من 

ل���الن���ت���خ���اب مت���ت���ل���ك ح�����ق ت���غ���ي���ري م���وع���د 

الو�شع  الق��رتاع، وان ذلك منوط  بتطور 

ال��وق��ت  يف  م�شتعر�شا  الردن  يف  ال��وب��ائ��ي 

ذاته  ا�شتعدادات الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب 

واملقرر  املقبلة  النيابية  النتخابات  لجراء 

اجراوؤها بتاريخ 2020/11/10.

ك��اف��ة  ات����خ����ذت  ال���ه���ي���ئ���ة  ان   واو������ش�����ح  

الج������������راءات واخل������ط������وات ال����ت����ي ت���ت���وائ���م  

وت��و���ش��ي��ات جل��ن��ة الوب���ئ���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

وان��ع��ك��ا���س ذلك  امل��واط��ن��ني  و���ش��الم��ة  �شحة 

على التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية 

اأجرت الهيئة وبالتعاون  النتخابية.  حيث 

ال��ك��ورون��ا  وب���اء  فح�س  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م��ع 

النتخاب  جل��ان  واع�شاء  ل��روؤ���ش��اء  املعتمد 

وموظفي الهيئة والكوادر العاملة معها.

وي����اأت����ي ه�����ذا الج��������راء ي����اأت����ي يف اإط�����ار 

اخل���ط���ة ال���وب���ائ���ي���ة ال���ت���ي اأع���دت���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة 

كورونا  جائحة  ظل  يف  النتخابات  لإج��راء 

الناخبني واملواطنني  للحفاظ على �شالمة 

العملية النتخابية. امل�شاركني يف 

ال���ت���وع���ي���ة يف  ان  ال����ك����الل����دة  وا������ش�����اف 

الن����ت����خ����اب����ات ه����ي م�������ش���وؤول���ي���ة م�����ش��رتك��ة 

بالعملية  املعنية  الط���راف  كافة  تتحملها 

اطلقت  الهيئة  ان  اىل  م�شريا  النتخابية  

ح���م���الت ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف ب���ه���دف ت��وع��ي��ة 

امل���واط���ن���ني وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 

ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ت��ر���ش��ي��ح��ا وان��ت��خ��اب��ا 

وتطوعا.

ت��ع��ام��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ال���ك���الل���دة  وب�����ني 

م��ن��ه��ا )26(  ان��ت��خ��اب��ي��ة  م��ع )49( خم��ال��ف��ة 

خم��ال��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���امل���ال ال����ش���ود وال��ب��اق��ي 

بالدعاية النتخابية، موؤكدا حر�س الهيئة 

من  اليها  ي��رد  م��ا  ك��ل  ور���ش��د  متابعة  على 

�شكاوى وخمالفات من خالل جلنة املتابعة 

النتخابية.مبينا  الدعاية  بر�شد  اخلا�شة 

ع��ل��ي��ه��م ب�شبب  ل��ل��م��ح��ج��ور  اآل���ي���ة الق�����رتاع 

جائحة كورونا وذلك وفق تعليمات حمددة 

�شالمة  ت�شمن  امل��ف��و���ش��ني  جمل�س  اق��ره��ا 

املواطنني.

وت���ط���رق ال��ك��الل��دة اىل ق�����ش��ي��ة ال��ق��ي��ود 

الراكدة �شواء كانت ل�شخا�س لي�س لديهم 

ب��ط��اق��ات اح�����وال م��دن��ي��ة او م��ت��وف��ني ومل 

من  باأ�شمائهم  وف���اة  ���ش��ه��ادات  ل��ه��م  ت�����ش��در 

املدينة واجلوازات، كما بني   دائرة الحوال 

اأن عدد طلبات العرتا�س على الغري بلغت 

على  العرتا�س  طلبات  وعدد  طلبا   )740(

طلبا   )2737( ام�س  ي��وم  حتى  بلغت  ال��ذات 

ق��اب��ل��ة للطعن  ال��ه��ي��ئ��ة  ق������رارات  م��و���ش��ح��ا 

الدائرة النتخابية  التي تقع  لدى حمكمة 

اخت�شا�شاتها. �شمن 

وجرى حوار مطول اأجاب فيه الكاللدة 

الوفد. ا�شئلة وا�شتف�شارات  على 

محافظ اربد: ضبط حفلي زفاف 
مخالفين ألمر الدفاع

 إطالق أكاديمية المهندسين 
للتطوير والتدريب الهندسي

االنباط- عمان 

ق����ال����ت وزي���������رة ال����ط����اق����ة وال�������روة 

امل��ع��دن��ي��ة امل��ه��ن��د���ش��ة ه���ال���ة زوات������ي ان 

من  الطبيعي  للغاز  الإنتاجية  ال��ق��درة 

-19 بني  ما  تبلغ  الغازي  الري�شة  حقل 

20 مليون قدم مكعب يومياً.

ال�شرتاتيجية  اخلطة  ان  وا�شافت 

اىل  ت�شري  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول  ل�شركة 

تدريجياً  الإنتاجية  ال��ق��درات  ت�شاعد 

ق��دم  م��ل��ي��ون   50 ت�����ش��ل اىل  ق���د  ال���ت���ي 

مكعب يوميا يف نهاية العام 2024.

وا�����ش����ارت ال����وزي����رة يف ت�����ش��ري��ح��ات 

ح��ال��ت  ك���ورون���ا  اأزم�����ة  اإّن  اىل  ���ش��اب��ق��ة 

حقل  يف   50 البئر  حفر  ا�شتكمال  دون 

ال��ري�����ش��ة، م���وؤك���دة م�����ش��ي احل��ك��وم��ة يف 

اإط��ار  يف  والتنقيب  ال�شتك�شاف  جهود 

م�����ش��اع��ي��ه��ا ل��ت��ن��وي��ع م�������ش���ادر ال��ط��اق��ة 

املحلية يف خليط الطاقة الكلي.

وا�شتطاعت �شركة البرتول الوطنية 

48 و49 يف  2019 حفر بئري  خالل عام 

ح��ق��ل ال��ري�����ش��ة، يف ح��ي��ت اع��اق��ت ازم��ة 

50، بينما بداأت  البئر  العمل يف  كورونا 

بحفر الآبار 51 و 52.

ال��ري�����ش��ة  ح���ق���ل  49 يف  ب���ئ���ر  وي���ن���ت���ج 

ماليني   3 نحو  الأردن  �شرقي  ال��غ��ازي 

ق���دم م��ك��ّع��ب ي��وم��ي��ا ب��ع��د ت��وق��ف اع��م��ال 

عاما،   11 منذ  احل��ق��ل  يف  ال�شتك�شاف 

ح���ف���ر يف  ع��م��ل��ي��ات  اأي  ح���ي���ث مل جت����ر 

با�شتثناء   2008 عام  منذ  الري�شة  حقل 

امل�����ش��وح��ات ال��زل��زال��ي��ة ث��الث��ي��ة الب��ع��اد 

والبار التي مت حفرها من قبل �شركة 

ب��ري��ت�����س ب���ي���رتول���ي���وم خ�����الل ال���ف���رتة 

ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ف�����رتة  اث����ن����اء   2014-2010

ل��ل��ح��ق��ل ق��ب��ل ان ت���ق���رر الن�����ش��ح��اب يف 

بداية عام 2015.

 30 �شابقا  الري�شة  حقل  اإن��ت��اج  وبلغ 

اإىل  تراجعت  يوميا  مكّعب  قدم  مليون 

بف�شل  ارت��ف��ع��ت  ث���م  وم���ن  م���الي���ني،   9

باملئة   5 ت�شكل  مليونا   16 اإىل   48 البئر 

اليومي  الأردن  ا���ش��ت��ه��الك  م��ع��دل  م��ن 

ق���دم  330 م���ل���ي���ون  ال���ب���ال���غ  ال���غ���از  م���ن 

مكّعب.

خطتها  خ��الل  م��ن  ال����وزارة  وت�شعى 

اإىل  اخريا  اعلنتها  التي  ال�شرتاتيجية 

يف  امل�شغوط  الغاز  با�شتخدام  ال�شماح 

م�شادر  وتنويع  واحلافالت،  ال�شيارات 

الكهربائية اعتمادا على  توليد الطاقة 

الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة.

تغطية  على  ال�شرتاتيجية  وتعمل 

الطبيعي  الغاز  من  اململكة  احتياجات 

من امل�شادر املتاحة حاليا والتي تغطي 

.2030 احتياجات اململكة لغاية عام 

ك���م���ا ت����رك����ز ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ع��ل��ى 

العاملية لال�شتثمار  ال�شركات  ا�شتقطاب 

التقليدي  الغاز  عن  التنقيب  جمال  يف 

املفتوحة  امل��ن��اط��ق  يف  التقليدي  وغ��ري 

ل���ال����ش���ت���ك�������ش���اف، وت���ب���ق���ي ع���ل���ى خ���ي���ار 

عر  امل�����ش��ال  الطبيعي  ال��غ��از  ا���ش��ت��رياد 

ل�شمان  العقبة  يف  �شباح  ال�شيخ  ميناء 

امن التزود بالطاقة على ان يتم تقييم 

ال��ب��دائ��ل امل��م��ك��ن��ة ل���ش��ت��ب��دال ال��وح��دة 

ال��غ��ازي��ة ال��ع��ائ��م��ة ب��ب��دائ��ل اخ����رى اق��ل 

كلفة.

القدرة االنتاجية للريشة بين 19-20 مليون قدم مكعب

االحد   30/ 8 / 2020
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اأعلنا غري ذي مرة انحيازنا لقرارات حكومية باعتبار ذلك انحيازاً للدولة  اأب��داً عندما  مل ن��ردد 

وملقت�صيات امل�صلحة الوطنية العليا، ومل نتوج�س خيفة من تاأييدنا لرئي�س احلكومة عندما انحاز ملعايري 

ال�صفافية والنزاهة يف حت�صني املوؤ�ص�صات الرقابية، وحوكمة الت�صريعات وال�صيا�صات والقرارات، وهللنا 

لعزم احلكومة يف تعديل من�صف لقانون الك�صب غري امل�صروع وقانون النزاهة، وبقينا يف كل مرة نحّثها 

على مزيد من االنحياز ملعايري امل�صاءلة و�صيادة القانون واحرام قواعد امل�صوؤولية التي تتطلبها ح�صن 

�صري املرافق العامة.

عندما نحاكم ال�صيا�صات والقرارات واالأخطاء مب�صوؤولية، ندرك اأننا ن�صري يف ركاب الوطنية الناجزة. 

وحيثما نتخلى عن الرغائبية املقيتة تقت�صي قواعد االإن�صاف اأن يت�صاوى لدينا مفهوم االإ�صادة والنقد 

يف تقييم االأداء العام، واأن نعلن غري اآبهني ب�صرورة ت�صحيح امل�صار احلكومي اإىل جادة ال�صواب واحلذر 

واالهتمام مبفاهيم احلكم الر�صيد واحلاكمية االمينة، ومبا يحرم قواعد امل�صاءلة ال�صيا�صية وامل�صوؤولية 

احلكومة  بني  املتبادلة  وال�صيا�صية  االأخالقية  االلتزامات  م�صفوفة  تطبيق  تفر�س  التي  الوطنية 

وال�صعب يف تطبيق �صيادة القانون.

اأن تتخذ من القرارات  ال�صيا�صي  ال ي�صري احلكومة وال ينتق�س من مكانتها الد�صتورية وقدرها 

ما ين�صجم ويالئم تو�صيات اللجنة امل�صكلة بخ�صو�س حاالت الت�صمم اجلماعي يف عني البا�صا والتي 

تفر�س يف حدها االأدن��ى اإقالة امل�صوؤولني عن التق�صري يف ال�صحة والغذاء وال��دواء مبا فيهم الوزير 

املعني. ومل يكن الئقاً اأن تتكرر التجربة االأردنية القا�صية يف ق�صور امل�صاءلة اإىل م�صتويات تثري اال�صتياء 

واالإدان��ة واالأعياء واالكتفاء بتو�صيات نظرية تثري احلنق والقلق يف مدى جدية احلكومات يف احرام 

م�صري النا�س وم�صاءلة املق�صرين بحقهم. الق�صور الذي رافق االإخفاق الكبري يف �صبط الرقابة الوبائية 

على املنافذ احلدودية يتجاوز االإهمال و�صوء التقدير اإىل م�صتوى تعري�س �صالمة الوطن واملواطنني 

الفح�س  واأ�صاليب  االإج���راءات اجلمركية.  ال�صحية يف  باملعايري  االلتزام  للخطر، وحالة االنفالت يف 

الفني التي تتطلبها عملية دخول وخروج امل�صافرين والب�صائع توؤكد اأن احلر�س املمّيز واالحرافية التي 

رافقت جهد احلكومة يف االأ�صهر اخلم�صة االأخ��رية كاد اأن يتال�صى يف غم�صة عني اأمام �صلف البع�س 

ونكو�س البع�س االآخر بتعري�س اأالأمن الوطني ملنزالقات وبائية واقت�صادية قد توؤثر على الوطن لزمن 

بعيد. وهنا نت�صاءل من امل�صوؤول �صيا�صياً وقانونياً عما جرى؟ ومتى �صتتم امل�صاءلة ؟ وكيف؟. املعادلة 

الوطنية اأب�صط بكثري من اأن نت�صامر حتى �صاعات ال�صباح لتحليلها وتف�صريها، الثواب والعقاب، املواطنة 

ال�صفافية وامل�صاءلة، العدالة و�صيادة القانون، والنزاهة يف حب الرثى والكيان والكينونة،  والوطنية، 

امل�صلحة اخلا�صة على م�صالح  وتغليب  واال�صتعرا�س  واال�صتقواء  النفاق  الوطنية ال حتتمل  املعادلة 

الوطن وال�صعب. املعادلة الوطنية هي وحدها التي جتعل من ذكرى االأردين احلر عبرياً يخالط روائح 

دماء ال�صهداء. املعادلة الوطنية هي وحدها التي حتفظ لنا الكربياء الوطني، وكرامتنا املحلقة يف ف�صاء 

العدالة الرا�صخة. لعلني ال اأجد بداً من مطالبةاحلكومة باتخاذ اإجراءات تتالئم مع االإخفاقات التي 

ذكرت، ولعل منطق احرام الذات يوجب علينا اأن نن�صجم بني مقت�صيات اإ�صناد احلكومة، وموجبات 

نقد بوادر التق�صري وت�صحيحه، وبدون ذلك نفقد بو�صلة املواءمة يف تطبيق قواعد االأخالق الوطنية 

يف التعبري عن الراأي. وحمى اهلل وطننا احلبيب و�صعبنا اال�صيل وقيادتنا احلكيمة من كل �صوء ...!!

د. طالل طلب الشرفات

 المساءلة: اقتناص 
لفرصة أم اجترار ألزمة .. !
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االنباط-عمان

ا�صتئناف  عن  االأردنية  اجلامعة  م�صت�صفى  اأعلن   

ال�صفاء  اأ�صّرة  على  الراقدين  للمر�صى  الزيارة  منع 

م��ن��ع��اً ب���ات���اً وح���ت���ى اإ����ص���ع���اٍر اآخ�����ر، واغ�����الق ال���وح���دة 

ال��ن��ه��اري��ة/ وح����دة ال��ت��ن��ظ��ري ل��ل��ي��وم االأح�����د ل��غ��اي��ات 

التعقيم.

اأن��ه  ال�����ص��ب��ت،  ام�����س  ب��ي��ان،  يف  امل�صت�صفى  واو���ص��ح 

�صيتم اإغالق الوحدة النهارية/ وحدة التنظري لليوم 

لالإجراءات  ا�صتمراراً  وذلك  التعقيم،  لغايات  االأحد 

يف  امل�صت�صفى  يتخذها  التي  والوقائية  االح��رازّي��ة 

الو�صع  كورونا، ويف �صوء تطورات  مواجهة فريو�س 

ال���وب���ائ���ي، وح��ر���ص��اً ع��ل��ى ���ص��الم��ة و���ص��ح��ة م��رت��ادي 

امل�صت�صفى.

املر�صى  دخوالت  تعليق  �صيتم  اأنه  البيان  وا�صاف 

وحتى  ال�صبت،  ال��ي��وم  �صباح  م��ن  اع��ت��ب��اراً  �صاعة   48

ان  اىل  الفتا  التعقيم،  لغايات  االأح��د  غد  ي��وم  م�صاء 

حجز مواعيد العيادات اخلارجية �صيبقى كما هو من 

ا�صتقبال  يتم  ولن  فقط،  االإلكرونية  املن�صة  خالل 

اأي مراجع من خارجها، با�صتثناء احلاالت الطارئة.

فح�س  اإج���راء  �صيتم  اأن���ه  على  امل�صت�صفى  و���ص��دد 

ك���ورون���ا جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي امل�����ص��ت�����ص��ف��ى جم���ان���اً على 

الوظيفّية. م�صمياتهم  اختالف 

اإع����الن  ي���ذك���ر اأن ه����ذه االج���������راءات ت���اأت���ي ب��ع��د 

ملوظفة  اأحدها  كورونا  بفريو�س  اإ�صابتني  امل�صت�صفى 

تراجع  كانت  ملري�صة  والثانية  امل�صت�صفى،  كوادر  من 

امل�صت�صفى.

االنباط-عمان

ب����ه����دف ت�������ص���ري���ع وت�������ص���ه���ي���ل االإج������������راءات 

ول��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة خ��ا���ص��ة 

ال�صناعة  وزارة  اأط��ل��ق��ت  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  يف 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن خ��دم��ة ج���دي���دة بحجز 

اي  ي�صتطيع  ح��ي��ث  ال��ك��رون��ي��ا  م�����ص��ب��ق  م��وع��د 

�صخ�س حجز املوعد الكرونيا” لغايات اجراء 

اأي م��ع��ام��ل��ة داخ����ل ال�����وزارة وذل����ك م��ن خ��الل 

mawid.mit.( ال����راب����ط  اىل  ال����دخ����ول 

.)/gov.jo
ودعت الوزارة املواطنني لال�صتفادة من هذه 

الالزمني  واجلهد  الوقت  توفر  التي  اخلدمة 

الإجناز املعامالت.

االنباط- عمان 

 40 االأردن  يف  ال��ذه��ب  و���ص��راء  بيع  اأ�صعار  زدات 

قر�صا اإ�صافية عما كانت عليه اأ�صعار املعدن النفي�س 

النقابة  ال�صادرة عن  الت�صعرية  اخلمي�س، بح�صب 

العامة الأ�صحاب حم��الت جت��ارة و�صياغة احللي 

واملجوهرات ام�س ال�صبت.

وبلغ �صعر بيع غرام الذهب عيار 21 يف ال�صوق 

املحلية، 39.60 دينارا لغايات �صراء املواطنني من 

حمالت ال�صاغة، مقابل 38 دينارا جلهة البيع.

كما بلغ �صعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 

 47.20 ال�صاغة،  حمالت  من  ال�صراء  لغايات  و18 

و35.200 دينارا على التوايل.

ويوجد نحو 850 تاجرا و�صانع ذهب يف عموم 

 5 من  اأك��رث  يبلغ  خال�س  اأردين  براأ�صمال  اململكة 

مليارات دينار يف حده االأدنى.

االنباط- اربد

بلغ جمموع معامالت البيع وال�صراء العقارية 

االأول من هذا  الن�صف  اإرب��د خ��الل  يف حمافظة 

بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  ب���اإي���رادات  معاملة   18621 ال��ع��ام 

3342775 دينارا.

اإرب����د ال��دك��ت��ور  اأرا����ص���ي  وق���ال م��دي��ر ت�صجيل 

حم��م��د ال���ع���زام اإن االأرق�����ام وامل���وؤ����ص���رات اأظ��ه��رت 

انخفا�صا وا�صحا يف حركة العقار خالل الن�صف 

االول من العام مقارنة مع الفرة ذاتها من العام 

املا�صي والبالغة 34614 معاملة باإيرادات اإجمالية 

بلغت  انخفا�س  وبن�صبة  دينارا  ب���8682331  تقدر 

نحو 65 باملئة.

اإىل فرة تعطل  العزام هذا االنخفا�س  وعزا 

جائحة  خ��الل  االقت�صادية  واالأن�����ص��ط��ة  ال��دائ��رة 

كورونا التي ا�صتمرت بني �صهري اآذار واأيار.

وارجع ع�صو جمل�س اإدارة جمعية امل�صتثمرين 

اإرب��د  يف  اجلمعية  ف��رع  ورئي�س  االإ���ص��ك��ان  بقطاع 

يف  العقار  حركة  ت��راج��ع  التميمي  زي��د  املهند�س 

املحافظة اإىل تراجع ن�صاط قطاع االإ�صكان الذي 

ي�صكل ع�صب الن�صاط العقاري ورافعته االأوىل.

وا�صار اإىل التحديات واالنعكا�صات التي اثرت 

اأزمة  تداعيات  نتيجة  االإ�صكان  على حركة قطاع 

كورونا، داعيا اإىل ايجاد اآليات لدعم القطاع من 

القرو�س  على  البنكية  الفوائد  تخفي�س  خ��الل 

على  باحل�صول  الراغبني  للمواطنني  العقارية 

تاأخذ  متوازنة  معادلة  وف��ق  ومريح  اآم��ن  م�صكن 

باحل�صبان م�صالح جميع االأطراف.

االنباط- عمان 

امل�صروعات  االأردنية لتطوير  املوؤ�ص�صة  ب��داأت 

االقت�صادية “جيدكو”، ام�س  ال�صبت، بتمويل 

 1600 مل�صاعدة  مالية  منح  �صكل  على  مبا�صر 

من  املت�صرّرين  امل��زارع��ني  �صغار  من  م�صتفيد 

اإىل  ت�صل  اإجمالية  وبقيمة  ك��ورون��ا،  تداعيات 

األ���ف دي��ن��ار م��ن خ���الل م�����ص��روع التنمية  4ر78 

من  بتمويل  تنفذه  وال��ذي  والت�صغيل  الريفية 

ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية )ايفاد(.

الدكتور  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال 

قامت  املوؤ�ص�صة  اأن  ت�صريحات  الزعبي يف  ب�صار 

بتقدمي خّطة طوارئ لل�صندوق الدويل للتنمية 

ال��زراع��ي��ة )اي��ف��اد( وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن حر�س 

احلكومة االأردنية على تقدمي ا�صتجابة �صريعة 

التخفيف  وب��ال��ت��ايل  امل��زارع��ني  ل�صغار  وم��رن��ة 

من االآثار املالية واالقت�صادية النت�صار فريو�س 

كورونا.

املوؤ�ص�صة  ا�صتجابة  خ��ّط��ة  اأن  الزعبي  وب���نّي 

املزارعني  انتاج  مدخالت  دع��م  ح��ول  متحورت 

تكاليف  دع��م  اإىل  اإ�صافة  واالأ���ص��م��دة،  كالبذور 

�صغار  م���ن  للم�صتفيدين  امل��ن��ت��ج��ات  ت��و���ص��ي��ل 

البلقاء،  امل�����ص��روع يف حمافظات  م��ن  امل��زارع��ني 

عجلون، جر�س، املفرق وماأدبا.

ي���ذك���ر ان م�������ص���روع ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 

تنموي  زراع��ي  م�صروع  هو  والت�صغيل  الريفية 

�صل�صلة  امل���زارع���ني يف  ي��ه��دف اىل دم���ج ���ص��غ��ار 

القيمة وحت�صني فر�س احل�صول على التمويل 

يف امل��ن��اط��ق الريفية م��ن خ���الل ب��ن��اء ال��ق��درات 

يف  م�صاركتهم  وتفعيل  لهم  والتناف�صية  الفنية 

النواحي  م��ن  ال��ق��درات  وب��ن��اء  القيمة  �صال�صل 

ت�صكيل  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  واالأع����م����ال  ال��ف��ن��ي��ة 

�صل�صلة  ك��ف��اءة  وحت�صني  وجمعيات  جمموعات 

ال��ق��ي��م��ة وت��ط��وي��ره��ا م���ن خ����الل زي������ادة حجم 

القيمة  ذات  والفواكه  اخل�صار  من  ال�����ص��ادرات 

العالية وتوفري فر�س عمل يف املناطق الريفية.

االنباط- عمان

 

باهتمام  وال�صركات  املوؤ�ص�صي  القطاع  يحظى 

اأوراجن االأردن، اإذ ترفده باحللول التقنية الرائدة 

لت�صاهم يف منّوه وتطوير اأعماله، ما ي�صّكل جانباً 

من ال��دور ال��ذي يقع على عاتقها كمزّود رقمي 

االإط��ار  ه��ذا  ويف  للمملكة،  رقمي  و�صريك  رائ��د 

مبوجبها  ت���زّود  اتفاقية  م��وؤخ��راً  ال�صركة  وقعت 

�صبكة اجلامعات االأردنية بخدمات االإنرنت عرب 

ال�صركة بت�صغيل وتوزيع  اأوراجن، و�صتقوم  �صبكة 

االأع�صاء  اجلامعات  بني  اخلدمة  ه��ذه  وإدارة 

ح�صب حاجة كل جامعة.

�صركة  مديري  هيئة  رئي�س  االتفاقية  ووق��ع 

�صبكة اجل��ام��ع��ات االأردن����ي����ة/ رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الق�صاة  الكرمي  االأ�صتاذ الدكتور عبد  االأردن��ي��ة، 

وال�صركات  املوؤ�ص�صي  للقطاع  التنفيذي  واملدير 

لدى اأوراجن االأردن، املهند�س �صامي �صمريات، يف 

مبنى رئا�صة اجلامعة االأردنية.

خ��دم��ات  ت��ق��دمي  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  و�صت�صمل 

االإنرنت لعدد من اجلامعات االأردنية الر�صمية، 

وه����ي اجل��ام��ع��ة االأردن����ي����ة، ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك، 

جامعة  االأردن��ي��ة،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

ال�صلط،  التطبيقية/  البلقاء  جامعة  البيت،  اآل 

ب��ن ط���الل، اجل��ام��ع��ة االأمل��ان��ي��ة  جامعة احل�صني 

االأردنية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة العلوم 

االإ�صالمية، جامعة موؤتة واجلامعة الها�صمية.

واأك������د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م���دي���ري ���ص��رك��ة �صبكة 

االأردن��ي��ة،  رئي�س اجلامعة  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات 

االأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ق�����ص��اة، اأن 

اجل��ام��ع��ات حت��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل م��ا ي�صهم 

البيئة  وت��وف��ري  التدري�صية،  العملية  تعزيز  يف 

املنا�صبة لطلبتها لتمكينهم من القيام بدورهم يف 

بناء م�صتقبل االأردن. 

اإ�صافة  االتفاقية  »اإن هذه  م.�صمريات:  وقال 

خمتلف  م��ع  اأوراجن  ���ص��راك��ات  ملجموعة  ن��وع��ي��ة 

القطاعات، عامة وخا�صة على حد �صواء، حيث اأن 

التزامنا بتقدمي اأف�صل خدمات وحلول االإنرنت 

واالت�صاالت لكل �صركة ح�صب متطلباتها ميّكنها 

فعالية  وت��ع��زي��ز  اإنتاجيتها  م��ن  التح�صني  م��ن 

ال�صراكة متتاز  اأن هذه  والتميز«، الفتاً  اأعمالها 

ب��اأث��ره��ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اجل��ام��ع��ي ال���ه���اّم لبقية 

املجاالت.

للتعليم  ك��ب��رية  اأهمية  االأردن  اأوراجن  ت��ويل 

نظراً الأهميته يف �صنع جيل من ال�صباب الواعي 

وال��ق��ادر على االإجن���از يف كافة القطاعات، حيث 

لتعزيز  امل�صممة  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  ت��ق��دم 

التجارب التعليمية للم�صتخدمني، كما اأنه اإحدى 

االجتماعية  للم�صوؤولية  ا�صراتيجيتها  حم��اور 

التي ترّكز على االرتقاء باملخرجات التعليمية مبا 

يتما�صى واملعايري العاملية ومتطلبات �صوق العمل.

االأردن���ي���ة  اجل���ام���ع���ات  ���ص��ب��ك��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

�صركة غري ربحية مملوكة من قبل اجلامعات 

 2003 ع���ام  تاأ�صي�صها  مت  الر�صمية،  االٕردنية 

ل��ب��ن��اء وت�����ص��غ��ي��ل ���ص��ب��ك��ة ات�������ص���االت وم��ع��ل��وم��ات 

متطورة خلدمة اجلامعات االٕع�ضاء يف ال�صبكة، 

البحث  وم��راك��ز  ال��ع��ايل  التعليم  وموٕ�ض�ضات 

التعليم  اأه���داف  حتقيق  يف  ي�صهم  مب��ا  العلمي، 

العايل.

االنباط-العقبة

بامل�صوؤولية  اخل��ا���ص��ة  ا�صراتيجيتها  �صمن 

املجتمعية واخلا�صة بحماية البيئة، نظمت �صركة 

واحة اأيلة للتطوير بالتعاون مع اجلمعية امللكية 

العقبة،  اآث���ار  ومديرية  البحرية  البيئة  حلماية 

ملوقع  تنظيف  حملة  اآب/اأغ�صط�س،   25 الثالثاء 

مدينة اأيلة االإ�صالمية.

���ص��ارك فيها فريق  وت��ه��دف ه��ذه احلملة التي 

ال���ق���دم، اإىل ح��م��اي��ة البيئة  اأي��ل��ة ال��ن�����ص��وي ل��ك��رة 

القريبة  امل��ن��اط��ق  يف  اال���ص��ت��دام��ة خا�صة  وت��ع��زي��ز 

ل��الأه��داف  الفريق  ب��دع��م  ال��ت��زام��اً  ال�صواطئ  م��ن 

 Sustainableامل�صتدامة للتنمية  ال��ع��امل��ي��ة 

 »Development Goals  »SDGs
امل�����وروث التاريخي  وامل�����ص��اه��م��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى 

واحل�صاري للموقع. 

دعم  القدم  لكرة  الن�صوي  اأيلة  فريق  ويج�ّصد 

امل�صتدامة  للتنمية   17 ال���  العاملية  ل��الأه��داف  اأيلة 

التي تبنتها االأمم املتحدة منذ العام 2015، حيث 

ال���ذي يحمل  ال��راب��ع ع�صر  ال��ه��دف  الفريق  ميثل 

على  احلفاظ  �صعار “احلياة حتت املاء” و�صرورة 

ب�صكل  وا�صتخدامها  وال�صواطئ  املائية  امل�صطحات 

م�صتدام لتحقيق التنمية.

اأيلة  مدينة  موقع  يف  النظافة  حملة  وج���اءت 

االإ�صالمية �صمن اأن�صطة الفريق حلماية الطبيعة 

وال�صواطئ  املائية  امل�صطحات  يف  احليوي  والتنوع 

اأيلة  مدينة  كموقع  البحر  من  القريبة  وامل��واق��ع 

حماية  اأهمية  على  ال�صوء  ي�صلط  ما  اال�صالمية 

بيئة املناطق االأثرية التاريخية القريبة من البحر 

ال�صياحة  ال�صتقبال  م��الئ��م��ة  ب�����ص��ورة  وتهيئتها 

الداخلية، واخلارجية حني ا�صتئنافها من جديد، 

امل��ائ��ي��ة من  امل�صطحات  ه���دف حماية  ي��دع��م  وم���ا 

التلوث املت�صبب به املواقع القريبة من ال�صواطئ.

وي�صلط فريق اأيلة الن�صوي لكرة القدم ال�صوء 

ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات امل���ت���زاي���دة ال��ت��ي ت���واج���ه احل��ي��اة 

للتوعية  كو�صيلة  الريا�صة  وي�صتخدم  الطبيعية، 

والتثقيف البيئي واطالق مبادرات على مدار العام 

خا�صة بحماية التنوع الطبيعي حيث تويل �صركة 

واحة اأيلة للتطوير اهتماماً وا�صعاً يف حماية البيئة 

حيث تنفذ لتحقيق هذه االأه��داف برامج خا�صة 

احلفاظ  ثقافة  ون�صر  والبيئة  الطبيعة  حلماية 

ع��ل��ى احل���ي���اة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى جمتمعي 

ووط��ن��ي وا���ص��ع ال��ن��ط��اق م��ا يفتح امل��ج��ال لتحقيق 

التنمية امل�صتدامة.

وتتبنى اأيلة اأف�صل املمار�صات البيئية التي تعزز 

منط العي�س امل�صتدام، وقد قامت بتنفيذ جمموعة 

اإيجابي ملمو�س  تاأثري  مبادرات وبرامج الإح��داث 

الطبيعية  واحل��ي��اة  املحلي  املجتمع  م�صتوى  على 

وبرامج توعية وتثقيف بيئي تعزز اعتماد اأ�صلوب 

فاعلة  �صراكات  ونفذت  كما  للبيئة،  �صديق  حياة 

مدين  جمتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ع��ام��ة  موؤ�ص�صات  م��ع 

ومنظمات عاملية ذات خربة يف هذا امليدان ل�صمان 

اأف�صل الطرق يف حماية البيئة.  

االنباط-عمان 

اوع����ز وزي����ر امل��ي��اه وال�����ري امل��ه��ن��د���س رائ����د اب��و 

ح�ص�س  ب��زي��ادة  االردن  وادي  �صلطة  اىل  ال�صعود 

ال��ري لالخوة املزارعني  يف مناطق  وكميات مياه 

املتوقعة  احل�����ارة  امل��وج��ة  مل��واج��ه��ة  االردن   وادي 

و�صرورة متابعة انتظام كميات مياه ال�صرب موؤكدا 

ان احلكومة ومن خالل وزارة املياه والري ت�صعى 

امل��زارع��ني  االخ���وة  على  للت�صهيل  امكانياتها  بكل 

وامل��واط��ن��ني وت��ق��دمي ك��اف��ة ال��ت�����ص��ه��ي��الت املمكنة 

الزراعة  بدعم  امللكي  التوجيه  من  انطالقا  لهم 

وامل����زارع����ني وب���ه���دف اجن�����اح ج��ه��وده��م وح��م��اي��ة 

ال���زراع���ة ال��وط��ن��ي��ة وخ��ل��ق ك��ل ال��ظ��روف املنا�صبة 

ومتكينهم من القيام بواجبهم على ال�صكل االأمثل 

امل�صلحة  م��ن احلكومة مب��راع��اة  وال��ت��زام��ا  كوعد 

لكل  ال��زراع��ي��ة  احل��اج��ات  وذل���ك ح�صب  الوطنية 

منطقة .

وادي  �صلطة  موظفي  ك��ب��ار  ال�صعود  اب��و  ودع���ا 

وم��ن خالل  ال��ف��ور  على  اجل��ه��ود  لتن�صيق  االردن 

مركز ادارة التحكم وادارة املياه يف دير عال بتلبية 

مياه  ح�ص�س  ب��زي��ادة  وال��ب��دء  املناطق  احتياجات 

خ��الل  م���ن  االردن  وادي  م��ن��اط��ق  ال����ري جل��م��ي��ع 

وادي  �صمال  ملناطق  املخ�ص�صة   ح�ص�صها  زي���ادة 

االردن والو�صط وجنوب الوادي اعتبارا من �صباح 

يوم االحد املوافق 31 اب 2020 ب�صبب ما تتعر�س 

له اململكة يف ظل املوجة احل���ارة من ارت��ف��اع غري 

واال���ص��ج��ار وحتى  ل��ل��م��زروع��ات  م�صبوق وح��م��اي��ة 

انتهاء هذة املوجة احلارة .

من ناحيته او�صح م�صاعد امني عام �صلطة وادي 

االردن املهند�س ه�صام احلي�صة ان الكوادر الفنية 

�صتعمل على الفور للبدء بزيادة احل�ص�س املائية 

االمكانيات  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  االح��ت��ي��اج��ات  وح�صب 

ال��رك��ائ��ز  اح���د  ك��ون��ه��م  للمزارعني   والت�صهيالت 

ال�صعوبات  كل  تذليل  بهدف  للبالد  االقت�صادية 

ام��ام امل��زارع��ني داعيا اياهم اىل ال��ري يف االوق��ات 

التي تنا�صب مزروعاتهم وا�صتخدام اأف�صل و�صائل 

احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  وتو�صيع  ال���ري 

االقت�صادية  والعوائد  الفوائد  لتعظيم  وتفعيلها 

م��ن ال���زراع���ة ال��وط��ن��ي��ة مب��ا ينعك�س ع��ل��ى امل���زارع 

والوطن ب�صكل ايجابي. 

�صتتابع  ال�صلطة  ان  احلي�صة  املهند�س  وا���ص��ار 

وتن�صق مع جميع جمعيات الري يف الوادي للتاأكد 

م�صتخدمي  جمعيات  اىل  ال��ري  مياه  توزيع  من  

مياه الري التي تقوم بادارة مياه الري بعد موقع 

الزراعية ح�صب  الوحدات  لتوزيعها على  التزويد 

احل�ص�س املقررة واجراء كافة ال�صيانات اخلفيفة 

الالزمة ملاخذ الوحدات الزراعية مبا يحافظ على 

االداء  ويح�صن من  ال��ري  مل�صاريع  التحتية  البنى 

الزراعي وا�صاف انه يتم اي�صا اال�صتمرار بتزويد 

ال�صرب  م��ي��اه  وك��م��ي��ات  ح�ص�س  ان��ت��ظ��ام  ومتابعة 

املخ�ص�صة من قناة امللك عبد اهلل ومن ال�صدود اىل 

كل من حمطات مياه زي وحمطات الزارة ماهني 

وغريها .

االنباط-عمان

 دع���ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة امل���واه���ب ال�����ص��اب��ة اىل 

اجليل”  “�صوت  ال�����ص��ب��اب  جم��ل��ة  يف  امل�صاهمة 

التي ُتعنى باالإبداع ال�صبابي والدرا�صات النقدية 

والفكرية حوله.

وق����ال����ت ال����������وزارة، يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

ال�صبت، اإن املجلة ت�صكل من�صًة اإبداعية الأ�صوات 

ال�صباب، وحتقق فر�صًة للتعبري  املوهوبني من 

وال���ب���وح ع��ن م��ك��ن��ون��ات��ه��م، بغية ان��خ��راط��ه��م يف 

ال��ك��ت��اب��ة االإب���داع���ي���ة؛ ل��ي��ك��ون��وا راف�����دا حقيقيا 

للحركة الثقافية يف االأردن.

امل�صاهمات  با�صتقبال  ُترحب  اأنها  واأ�صافت، 

يف  لن�صرها  االإب��داع��ي��ة،  ال�صبابية  وامل�����ص��ارك��ات 

االل�����ك�����روين للمجلة  ال����ربي����د  ع����رب  امل���ج���ل���ة، 

 ،swtalgeel.m@culture.gov.jo
اأردين  الكاتب  يكون  اأن  االآت��ي��ة:  ال�صروط  وف��ق 

االإب��داع��ي��ة،  ب��ال��ك��ت��اب��ات  يتعلق  فيما  اجلن�صية 

اأم��ا ال��درا���ص��ات والنقد فال ي�صرط ذل��ك، على 

اأن ت��ت��ن��اول ال��درا���ص��ات ك��ت��اب��اً اأردن���ي���ني م��ن فئة 

�صمن  ال�صباب  من  امل�صارك  يكون  واأن  ال�صباب، 

الفئة العمرية ) 18-35 (عاماً، وتقت�صر الكتابة 

االإب���داع���ي���ة ال��ن��رثي��ة وال�����ص��ع��ري��ة ع��ل��ى ال�صباب 

املبدعني فقط.

وفيما يتعلق بالدرا�صات النقدية ميكن للكبار 

ب��اإب��داع��ات  متعلقة  ت��ك��ون  اأن  ب�صرط  تقدميها 

واأن  وموؤ�صراتها،  ال�صبابية  وبالثقافة  �صبابية، 

واأال  الف�صيحة،  العربية  باللغة  امل�صاركات  تقدم 

تتجاوز املادة الن�صية املقدمة 1200 كلمة، وُتر�صل 

ال�صور منف�صلة عن املادة الن�صية يف حال وردت 

يف الدرا�صات النقدية على اأن تكون بجودة عالية.

���ص��وت اجل��ي��ل حققت  اأن جم��ل��ة  اإىل  ُي�����ص��ار 

فرة  يف  وبخا�صة  وال��ع��رب��ي  املحلي  ح�صورها 

اأن  وا�صتطاعت  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات 

تكت�صف العديد من االأ�صوات االإبداعية ال�صبابية 

التي حققت ح�صورها يف ه��ذه االآون���ة يف فنون 

ال�صعر والنرث والدرا�صات، وارتاأت الوزارة اإعادة 

اأهمية كبرية كحا�صنة  ت�صكله من  ملا  اإ�صدارها 

الإث����راء احل��واري��ات  وم��ن��رب  ال�صبابي،  ل���الإب���داع 

النقدية واإبراز االأ�صوات ال�صبابية املهمة.

 مستشفى الجامعة.. منع الزيارة 
واغالق الوحدة النهارية للتعقيم 

»الصناعة« تطلق خدمة حجز 
المواعيد المسبقة الكترونيا

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها 

مدير تسجيل اراضي اربد :  انخفاض 
حركة العقار للنصف األول 

جيدكو تقّدم منحاّ لـ 1600 مستفيد لصغار المزارعين المتضرّرين من كورونا

أورانج األردن تزود شبكة الجامعات األردنية بخدمات اإلنترنت

 زيادة حصص وكميات مياه الري في مناطق وادي االردن

الثقافة تدعو المواهب الشابة للمشاركة في مجلة صوت الجيل«

فريق أيلة النسوي لكرة القدم ينظم حملة لتنظيف »أيلة اإلسالمية«
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ال يوجد �سيء مثري للغ�سب اأكرث من �سخ�ص ين�سب الف�سل لنف�سه يف عمل قمت به، 

�سخ�ص ي�سرق اأفكار االأخرين، وغالبا ما يحدث هذا عند م�ساركة فكرة مع اأحد امل�سوؤولني 

لتتفاجاأ باأنه يطرحها على اأنه هو من ابتكرها!! 

كيف تتعامل مع هذه املواقف؟ هل يجوز التحدث ب�سوت عاٍل يف ذلك الوقت وا�ستنكار 

ما حدث؟ اأو يجب عليك احلفاظ على هدوئك؟ وكيف ميكنك التاأكد من عدم تكرار االأمر 

واأن ين�سب الف�سل الذي ت�ستحقه يف امل�ستقبل؟

يف هذا املقال �ساأحتدث ب�سفتي رئي�ص الهيئة االإداري���ة جلمعية )�سباب معان حلفظ 

البيئة ( ، عندما اأطلق وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة م�سروع 

البيئة بال�سراكة مع وزارة الزراعة وعدد كبري من  التحريج الوطني الذي تنفذه وزارة 

اجلهات الداعمة... تقدمنا باقرتاح وفكرة اأهمية م�ساركة اجلمعيات البيئية يف هذا امل�سروع 

“التحريج   : بعنوان  املطالبة عرب مقال  توثيق هذه  2020/7/15م مت  وبتاريخ  الوطني، 

الوطني... وتهمي�ص اجلمعيات البيئية” املن�سور يف �سحيفة االأنباط بالعدد رقم )5395(  

وطالبنا عدم تهمي�ص اجلمعيات البيئية الأنها تعترب ال�سريك اال�سرتاتيجي لوزارة البيئة .

مع ا�ستجابة الوزارة لهذا الطلب مت دعوة عدد من اجلمعيات البيئية لالجتماع مع وزير 

البيئة الدكتور �سالح اخلراب�سة ، ونحن من اجلمعيات التي مت دعوتها حل�سور االجتماع 

يف مبنى ال��وزارة ، ومل ن�ستطيع وقتها احل�سور اإىل العا�سمة عمان تنفيًذاً لقرار قانون 

الدفاع رقم )11(  واالل��ت��زام ب��االإج��راءات االح��رتازي��ة للوقاية من الفريو�ص واحل��د من 

انت�ساره ، وطالبنا بامل�ساركة من خالل االت�سال املرئي وامل�سموع )عن بعد ( والتي جاءت 

حماوالت من بع�ص االإدارات داخل وزارة البيئة مبنع ذلك االت�سال ؟! 

)جمعية �سباب معان حلفظ البيئة( من اجلمعيات البيئية االأوىل التي تقدمت بهذه 

الفكرة واملبادرة ، ومل ننتظر من وزارة البيئة ال�سكر بل امل�ساركة يف هذا امل�سروع الوطني، 

حيث مت اإر�سال خطاب اىل االأمني العام الدكتور حممد اخل�سا�سنة يت�سمن رغبتنا بامل�ساركة 

يف هذا امل�سروع وحمل اخلطاب رقم 51/ �ص/2020 بتاريخ 2020/7/19م.. ولكن لالأ�سف مت 

التهمي�ص وعدم الرد ،وكالعادة عدم اال�ستماع للجمعيات البيئية يف املناطق االأقل حظاً !!

ر�سالة  �سيدي جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني وا�سحة للجميع عندما قال : 

باأن كل اأردين ي�ستحق الفر�سة التي متكّنه من اأن يتعلم ويبدع،  االإميان  اأوؤمن كل  “اإنني 
واأن ينجح ويتفوق ويبلغ اأ�سمى املراتب، ويطمح دوًما اإىل التميز واالإجناز، ويرنو اأبًدا اإىل 

العلياء”. 

ولكن لالأ�سف ما يقوم به بع�ص العاملني يف وزارة البيئة من تهمي�ص وا�سح و�سريح ، 

و�سرقة مقرتحاتنا واأفكارنا ثم تهمي�سنا !! يدل على عك�ص التوجيهات امللكية ال�سامية ، 

اأتذكر زيارة وزير البيئة الدكتور �سالح اخلراب�سة اإىل حمافظة معان واالجتماع باجلمعيات 

البيئية يف حمافظات اجلنوب ، وكالم معايل الوزير الذي حمل بطياته االأمل والتفاوؤل.. 

مل نعلم وقتها اأننا يف حلم وردي اختفى مبجرد مغادرة معاليه حمافظة معان ؟!

ال نريد من ي�سكرنا نريد من ين�سفنا ، االأن تدخل اجلمعية يف ال�سنة الثانية من عمرها 

وبع�ص العاملني يف وزارة البيئة تغلق علينا اأبواب امل�ساركات والدعم حتى اخلطابات ال يتم 

الرد عليها ، هي فقط ت�سرق اأفكارنا ؟!! 

هذا النداء لي�ص مزايدة و لي�ص جمرد فكرة واإمنا غرية على هذا الوطن الذي يعرتف 

بكفاءة الفرد و قدراته و مهاراته، وطن مينحه حرية التفكري و االإب��داع و روح النقد و 

االإقناع ، وطن يت�سع للجميع دون اإق�ساء اأو تهمي�ص او متييز، وطن لي�ست فيه املواطنة 

جمرد �سعار بل ن�سال وت�سارك و حوار.

سامر نايف عبدالدايم

إنصفنا يا وزير البيئة .. 
سرقوا فكرتنا !!

 األمير مرعد: أهمية ضمان المشاركة السياسية لذوي اإلعاقة

الطباع يدعو الى اعادة النظر بقرار وقف توزيع ارباح البنوك 

االنباط-عمان

قام �سمو االأمري مرعد بن رعد بن زيد  

االأ�سخا�ص  حلقوق  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص 

على  تفقدية  ب��ج��ول��ة  ام�����ص  االإع��اق��ة  ذوي 

املوؤهلة  النموذجية  االإق���رتاع  م��راك��ز  اأح��د 

وامل���وزع���ة على  االإع���اق���ة  ل��الأ���س��خ��ا���ص ذوي 

الدوائر االإنتخابية، والتي كانت قد اأعلنت 

ا�ستعداداً  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  عنها 

للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الإن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر وامل���ق���رر اج���راوؤه���ا يف �سهر 

ت�سرين الثاين من العام احلايل.

���س��م��وه على  ���س��ي��اق م��ت�����س��ل اط��ل��ع   ويف 

م���راف���ق امل���رك���ز وم�����دى ت���وف���ر م��ت��ط��ل��ب��ات 

ل�سمان  وذل��ك  املتاحة،  الو�سول  اإمكانية 

االإق��رتاع   يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ص  حق 

ب�����س��ري��ة وا���س��ت��ق��الل��ي��ة، وت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 

النيابية. االإنتخابات  م�ساركتهم يف 

 واأكد �سموه على اأهمية �سمان امل�ساركة 

االإع���اق���ة  ذوي  ل���الأ����س���خ���ا����ص  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

امل�����س��اواة  ق��دم  وك��ام��ل��ة على  فعالة  ب�����س��ورة 

م���ع االآخ����ري����ن، مب���ا يف ذل���ك ك��ف��ال��ة احل��ق 

وال��ف��ر���س��ة ل��الأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع���اق���ة يف 

ال��ت�����س��وي��ت واالإن��ت��خ��اب م��ن خ���الل �سمان 

يف  امل��ع��ق��ول��ة  التي�سريية  ال��رتت��ي��ب��ات  ت��وف��ر 

مراكز االإقرتاع.

 ووفقاً لتوجيهات الفريق الفني املرافق 

بع�ص  الإج���راء  ح��اج��ة  ه��ن��اك  تبني  ل�سموه 

ال��ت��ع��دي��الت اخل��ا���س��ة مب��ي��ل امل���ن���ح���درات، 

ال�سحية  املرافق  توفر  عدم  اىل  باالإ�سافة 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ص  الإ�ستقبال  املهيئة 

متطلبات   “ كودة  ملتطلبات  وفقاً  احلركية 

البناء لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.«

 وت����اأت����ي ال����زي����ارة ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 

ال�����زي�����ارات ال���ت���ي ن���ف���ذه���ا امل��ج��ل�����ص مل���راك���ز 

االإق������رتاع امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة، 

وذل����ك ب��ه��دف و���س��ع م��الح��ظ��ات ال��ف��ري��ق 

ال��ف��ن��ي ح����ول م����دى م��ط��اب��ق��ة ال��رتت��ي��ب��ات 

ملتطلبات  املراكز  تلك  يف  املتاحة  التي�سرية 

�سيتم  تف�سيلي  تقرير  �سمن  البناء  ك��ودة 

االأي��ام  خ��الل  عنه  واالع���الن  للهيئة  رفعه 

القادمة.

االنباط- عمان 

دع������ا رئ���ي�������ص ج��م��ع��ي��ة رج�������ال االأع����م����ال 

النظر  اإع��ادة  االأردن��ي��ني حمدي الطباع، اىل 

على  البنوك  ا�سهم  اأرب��اح  توزيع  وقف  بقرار 

وت��اأج��ي��ل��ه��ا مع   ،2019 ع���ام  ع���ن  امل�����س��اه��م��ني 

 ،2020 ال��ب��ي��ان��ات اخل��ت��ام��ي��ة ل��ل��ع��ام احل����ايل 

م���وؤك���دا ان ذل���ك اث���ر ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ن�����س��اط 

االقت�سادي.

وقال الطباع يف بيان �سحايف ام�ص ال�سبت، 

»ان قرار وقف توزيع االأرباح من �ساأنه اإحلاق 

ال�����س��رر ب��امل�����س��ت��ث��م��ري��ن خ��ا���س��ة ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي 

اأرباحها  وت�سكل  االأ�سهم  م��ن  الكثري  متلك 

ن�سبة كبرية من دخلها ال�سنوي الذي تعتمد 

عليه«.

ال��وط��ن��ي يتمتع  االق��ت�����س��اد  “ان  وا���س��اف 

مربر  اأي  جند  ال  وبالتايل  نقدي  با�ستقرار 

على  احل�سول  م��ن  امل�ساهمني  ملنع  منطقي 

منهم،  االأجانب  وبخا�سة  النقدية  اأرباحهم 

ك�����ون اح���ت���ي���اط���ي���ات امل��م��ل��ك��ة م����ن ال��ع��م��الت 

االأجنبية مريح«.

على  عمم  االأردين  امل��رك��زي  البنك  وك��ان 

بوقف  امل��ا���س��ي  ني�سان  �سهر  خ��الل  ال��ب��ن��وك 

ت��وزي��ع اأرب���اح االأ���س��ه��م، ع��ن ع��ام 2019، ليتم 

توزيعها مع البيانات اخلتامية لعام 2020.

االج����راءات  �سل�سلة  �سمن  ال��ق��رار  وج���اء 

التي اتخذها املركزي ملواجهة تداعيات اأزمة 

فريو�ص كورونا على االقت�ساد الوطني.

وعرب رئي�ص اجلمعية عن تقديره للدور 

املهم الذي يوؤديه البنك املركزي يف امل�ساهمة 

االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  التخفيف  يف 

الوطني،  االق��ت�����س��اد  على  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص 

م�����س��ي��دا ب�����االإج�����راءات ال���ت���ي ات��خ��ذه��ا ب��ه��ذا 

اخل�سو�ص.

وا�سار اىل ان قرار توزيع االأرب��اح او وقف 

ذل���ك ي��ع��ود ل�����س��ي��ا���س��ات ال�����س��رك��ات، مو�سحا 

على  ح�سولهم  يقت�سي  امل�ساهمني  ح��ق  ان 

اأرب���اح���ه���م ال��ت��ي ي��ن��ت��ظ��روه��ا خ��ا���س��ة يف ظل 

ال��ت��ي مت��ر على  ال�سعبة  ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة 

ك��ورون��ا وما  ف��ريو���ص  اجلميع ج��راء جائحة 

نتج عنها من �سح يف ال�سيولة.

امل�ساهمني ينتظرون توزيع  ان  ولفت اىل 

بالتزاماتهم  ل��ل��وف��اء  ال�سرب  ب��ف��ارغ  االأرب����اح 

امل��ال��ي��ة، مبينا ان ق���رار وق��ف ت��وزي��ع االرب���اح 

التي  املحلية،  بال�سوق  ال�سيولة  على  ي��وؤث��ر 

ن�����س��اط ومن��و  اآث���اره���ا ع��ل��ى ح��رك��ة  �ستنعك�ص 

االقت�ساد الوطني.

مبختلف  اخل��ا���ص  القطاع  ان  اىل  وا���س��ار 

موؤ�س�ساته واجه م�ساكل حقيقية يف ال�سيولة 

اأن  ج��ان��ب  اإىل  ك��اف��ي��ة  م��دخ��رات  وال ميتلك 

ال��ت��وج��ه ن��ح��و االق���رتا����ص ه��و خ��ي��ار �سعب 

والتعقيدات  املتطلبات  من  العديد  يت�سمن 

التي حتتاج لوقت وتكلفة عالية.

تكاتفت  املجتمع  �سرائح  خمتلف  ان  واكد 

ل���ت���ج���اوز اأزم�������ة ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 

زال  ل���ك���ن خ���ط���ر اجل���ائ���ح���ة ال  وال����ت����ع����ايف، 

على  وب��خ��ا���س��ة  ان��ك��اره  مي��ك��ن  وال  م�ستمرا، 

ان  �سرورة  على  م�سددا  الوطني،  االقت�ساد 

مع  بالت�ساور  االقت�سادية  ال���ق���رارات  ت��ك��ون 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.

وب���ني ان ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وم��ن��ذ ب��داي��ة 

ويوؤيد  معها  ويقف  احلكومة  يدعم  االأزم���ة 

على  للجائحة  الت�سدي  �سبيل  يف  قراراتها 

ال��رغ��م م��ن حتمله ل��ت��ب��ع��ات ه���ذه ال���ق���رارات 

التي اأثرت على ن�ساطات قطاعاته الرئي�سية 

واأدائها، ولكنه مل يعد مبقدوره حتمل تبعات 

اأي ق��رارات جديدة ت��وؤدي اإىل تعطل ن�ساطه 

�سبيل  وال  منها  احل��د  اأو  اإنتاجيته  تقليل  اأو 

من  اإال  ال��ع��دي��دة  بالتزاماته  ل��ل��وف��اء  ام��ام��ه 

خالل العمل وتوليد االأرباح.

االحد   30/ 8 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

بريوت - فران�س بر�س

يف م��ن��زل��ه ال�����ذي دّم�����ر ان���ف���ج���ار ب���ريوت 

واج��ه��ت��ه ذات ال��ق��ن��اط��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واأحل���ق 

با�سيال  ب�سام  يقاوم  املرتفع،  ب�سقفه  ���س��رراً 

مالك  م��ن  لها  يتعّر�ض  اإن��ه  يقول  �سغوطاً 

ب��رج جم���اور ل�����س��راء ع��ق��اره ال���ذي ورث���ه من 

عائلته.

وم�سوؤولون  ومهند�سون  �سكان  ويتحّدث 

حمليون عن �سما�سرة وم�ستثمرين يجولون 

�سّدعها،  اأو  اأبنيتها  االنفجار  دمر  اأحياء  يف 

وي��ع��ر���س��ون م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ع��ل��ى اأ���س��ح��اب��ه��ا 

العاجزين مبعظمهم عن ترميمها.

يف  ال��ق��اط��ن  ع��ام��اً(   68( با�سيال  وي��ق��ول 

ع��ري��ق يف  ت��راث��ي  م��ن مبنى  االأول  ال��ط��اب��ق 

حملة مونو يف �سرق بريوت لوكالة فران�ض 

ق��رب��ن��ا ميلك  ع��ق��ار  م��ال��ك  “يحاول  ب��ر���ض، 

اأن ي�سغط علّي الأبيعه البيت  برجا كبريا.. 

الذي اأملكه حتى يهدمه” بهدف “بناء برج 

عال” مكانه.

ويروي با�سيال كيف رف�ض يف وقت �سابق 

عر�ساً مغرياً قّدمه امل�ستثمر لقاء بيع منزله 

وك��ان هذا  م���رتاً.   450 م�ساحته  تبلغ  ال��ذي 

امل�ستثمر جنح يف �سراء الطابق االأر�سي من 

النهاية..  “يف  له حينها  وق��ال  ذات��ه.  العقار 

�ستغادر” املبنى.

عن  با�سيال،  وف��ق  اليوم،  الرجل  وميتنع 

“تدعيم الطابق ال�سفلي”. وي�سيف “اإذا مل 
يفعل ذلك، قد ي�سقط منزيل... ُيفرت�ض به 

اأن يدّعم املبنى«.

ثم يتابع بغ�سب “بعد االنفجار مل ي�ساأل 

اأحد عنا وكاأننا غري موجودين«.

بعد اأكرث من ثالثة اأ�سابيع على االنفجار 

امل�������رّوع، ت��ف��ق��دت م��ن��زل ب��ا���س��ي��ال جم��م��وع��ة 

اأن  اإىل  ط���م���اأن���وه  م��ت��ط��وع��ن  م��ه��ن��د���س��ن 

باإمكانه البقاء يف املنزل لكن ترميمه يتطلب 

وقتاً. ومل ياأت اأحد من جانب ال�سلطات.

واأطاح االنفجار بقناطر جميلة اأ�سبحت 

ب�سقوط جزء  وت�سبب  اأكواما من احلجارة. 

املنزل  �سقف  وبت�سّدع  ال�سرفة،  اأر�سية  من 

الذي يتجاوز ارتفاعه ال�ستة اأمتار.

فوتوغرايف  م�سّور  وه��و  با�سيال،  ويقول 

�سابقاً يعتا�ض اليوم من �سيارة اأجرة، “ولدت 

اأب��ي فيه من قبلي.. ال  يف ه��ذا املنزل وول��د 

اأ�ستطيع العي�ض يف بيت اآخر”. وي�سيف “اإذا 

من  الرتميم،  ن�ستطيع  امل�ساعدات  ت��وّف��رت 

دونها ال ميكننا ذلك«.

وت�سّم اأحياء اجلميزة ومار خمايل ومونو 

ع�سرات االأبنية الرتاثية التي تتميز اإجماال 

مب�����س��اح��ت��ه��ا ال��ك��ب��رية وج���دران���ه���ا امل��زخ��رف��ة 

وقناطرها الداخلية و�سقفها املرتفع.

واأجرت وزارة الثقافة مع منظمات م�سحاً 

مبنى   86 واأح�ست  تراثياً.  مبنى   576 ط��ال 

االنهيار  خلطر  معّر�ض  منها   44 مت�سررا: 

خطر  يف  و41  كاماًل  تدعيماً  ويحتاج  الكلي 

انهيار جزئي.

ب���ع���د ث���الث���ة اأي�������ام م����ن ان���ف���ج���ار امل����رف����اأ، 

اإىل  ي��ت��واف��دون  املنطقة  �سكان  ك��ان  وبينما 

ال��ت��ي حلقت  مكتبه ل��الإب��الغ ع��ن االأ����س���رار 

زائ��ر غري متوّقع مكتب  مبمتلكاتهم، طرق 

خمتار الرميل ب�سارة غالم.

وي����روي غ���الم ل��ف��ران�����ض ب��ر���ض “جاءين 

اإن��ه �سم�سار واأع��رب عن رغبته  ق��ال  �سخ�ض 

ب�����س��راء م���ن���ازل ت�����س��ررت ج����راء االن��ف��ج��ار، 

يحّدده  ال��ذي  املبلغ  لدفع  ا�ستعداده  مبدياً 

“اأبلغته  جازمة  بنربة  وي�سيف  املالكون”. 

اأننا لن نبيع«.

العربية-وكاالت

يف ق�����س��ة ���س��ق��وط اإم�����رباط�����ور ���س��ن��اع��ة 

ي��ح��م��ل ج��ن�����س��ي��ات فرن�سا  ال����ذي  ال�����س��ي��ارات 

غ�سن  كارلو�ض  االأ���س��ل  اللبناين  وال��ي��اب��ان 

ال  اإذ  االآخ����ر،  ت��ل��و  ال��واح��د  تتك�سف  خ��ي��وط 

ت��ق��ل ق�����س��ة ه���روب ال��رج��ل امل��ث��رية يف وق��ت 

تفا�سيل ق�سة  العام اجلاري عن  �سابق من 

ال�����س��ق��وط ال��ت��ي ك�����س��ف��ت وك���ال���ة ب��ل��وم��ب��ريغ 

املزيد حولها يف تقرير حديث.

�سقوط  اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

الرجل الذي كان يوما رمزا للنجاح يف عامل 

جمموعة  وراءه  ي��ق��ف  ال�����س��ي��ارات  ���س��ن��اع��ة 

لالإيقاع  بدقة  خططوا  الذين  الو�ساة  من 

بالرجل بداأ من توفري املعلومات لل�سلطات 

واإبالغهم بها حتى حلظات القب�ض عليه يف 

منت  على  ج��اء  اأن  بعد  املا�سي  العام  نهاية 

طائرته اخلا�سة حل�سور اأحد االجتماعات.

ت�سري  التي  ال�سهرية  القاعدة  كانت  واإذا 

ل��ه من  ب��د  ال  �سركة  ان��ق��الب يف  اأي  اأن  اإىل 

ع��ق��ل م��دي��ر، ف���اإن ال��ع��ق��ل امل��دب��ر يف �سقوط 

ال�سركة  رئي�ض  ن��ائ��ب  ك��ان  غ�سن  ك��ارل��و���ض 

الدقيقة  التفا�سيل  دب��ر  ال��ذي  ن��دا،  ه��اري 

ل��الإي��ق��اع ب��ق��ط��ب االأع���م���ال ال�����س��ه��ري واأح���د 

العامل  حول  ال�سيارات  �سناعة  رجال  اأ�سهر 

والذي ا�ستهر يوما ب�”قاتل النفقات«.

لالإيقاع  خطته  ن��دا  ب���داأ   2018 ال��ع��ام  يف 

بكارلو�ض غ�سن على نحو فردي بعد اأن دبر 

لقر�سنة  خطة  ني�سان  �سركة  رئي�ض  نائب 

ج���ه���از ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر اخل����ا�����ض ب��ك��ارل��و���ض 

امل�سوؤولن عن تكنولوجيا  اإبالغ  غ�سن دون 

املعلومات يف ال�سركة بخطته.

اأحد موظفي تكنولوجيا املعلومات  وقال 

مبكرا  االأم��ر  ب��داأ  “لقد  بلومبريغ:  لوكالة 

خطط  فيما  وجن��ح  اعتقد،  م��ا  على  للغاية 

ال���ربي���د  اإىل  ال�����ول�����وج  يف  جن����ح  ف���ق���د  ل�����ه، 

على  وح�سل  بغ�سن  اخل��ا���ض  االإل��ك��رتوين 

االإي��ق��اع  عملية  �سهلت  التي  الوثائق  مئات 

بغ�سن يف وقت الحق«.

وب����ع����د �����س����ه����ور م�����ن ق���ر����س���ن���ة ال����ربي����د 

االإل����ك����رتوين الأي��ق��ون��ة ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات 

ال��ع��امل��ي��ة ك��ارل��و���ض غ�����س��ن، ق���رر ه����اري ن��دا 

ال��ي��اب��ان��ي��ة، وب����داأ  ال�����س��ل��ط��ات  اإىل  ال��ت��وج��ه 

ال��ه��اوي��ة من  ن��ح��و  ك��ارل��و���ض غ�سن رح��ل��ت��ه 

اإىل  ال�سيارات  �سناعة  عامل  يف  يتالأالأ  جنم 

متهم يف ق�سايا ف�ساد.

اتهامات جرى  االأم��ر هو  املثري يف  ولكن 

ت��وج��ي��ه��ه��ا يف وق����ت الح����ق م���ن ال�����س��ل��ط��ات 

ال�سركة،  يف  امل��ايل  بالف�ساد  لندا  اليابانية 

وقت  يف  اإ�سقاطها  مت  التي  االتهامات  وه��ي 

اأبرمها  التي  الو�ساية  اإطار �سفقة  الحق يف 

يف  جنحت  التي  اليابانية  ال�سلطات  مع  ندا 

وقت الحق يف االإيقاع بكارلو�ض غ�سن.

ول���د ه���اري ن���دا يف م��ال��ي��زي��ا ل��ع��ائ��ل��ة من 

اململكة  يف  يرتعرع  اأن  قبل  متو�سطة  اأ�سرة 

يف  �سهادته  على  منها  ح�سل  التي  املتحدة 

اأن يح�سل على منحة درا�سية  القانون قبل 

يف   Chuo University ج��ام��ع��ة  يف 

اليابان.

 1990 ني�سان  يف  بالعمل  ال��رج��ل  التحق 

مع  التعاقدات  على  يعمل  مغمور  ك�سخ�ض 

اأن  قبل  واأوروب��ا  املتحدة  اململكة  الوكالء يف 

املقر  اإىل  وينتقل  اأوروب���ا  يف  من�سبه  ي��رتك 

.2012 الرئي�سي لل�سركة العام 

مل ي��ك��ن ن����دا ك��ث��ري ال��ظ��ه��ور يف و���س��ائ��ل 

رفيعا  من�سبا  ت��وىل  اأن  بعد  حتى  االإع���الم 

الكثري  يوجد  وال   ،2014 العام  يف  بال�سركة 

اإ�سقاط  عملية  هند�ض  ال��ذي  ال��رج��ل  ح��ول 

غ�����س��ن ���س��وى جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ور على 

املوقع االإلكرتوين لل�سركة.

ب��رج��ل بحجم  ت��ك��ن ع��م��ل��ي��ة االإي���ق���اع  مل 

بحفنة  النجاح  لها  ليكتب  غ�سن  كارلو�ض 

من الوثائق على الربيد االإلكرتوين ورجل 

واحد قرر على نحو منفرد االإيقاع بغ�سن، 

اإذ ت��ع��اون ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال�����س��رك��ة م��ع حفنة 

اأخ�����رى م���ن امل�����س��وؤول��ن يف ن��ي�����س��ان الإمت���ام 

العملية.

بلومبريغ  وك��ال��ة  اأج��رت��ه  حتقيق  وي�سري 

وع���������س����رات امل����ق����اب����الت م����ع جم���م���وع���ة م��ن 

امل�سادر داخل ال�سركة اإىل اأ�سماء اأخرى كان 

يبقى  ول��ك��ن  غ�سن  �سقوط  يف  الف�سل  لها 

االأول يف  ال�سطر  الذي كتب  الرجل  ندا هو 

ق�سة االأفول ال�سهرية لنجم غ�سن.

ومن بن االأ�سماء التي �ساركت يف �سقوط 

غ�����س��ن ح��زم��ة م���ن امل�����س��وؤول��ن ال��ي��اب��ان��ي��ن 

لدمج  غ�سن  خطط  ب�سدة  عار�سوا  الذين 

ني�سان  ���س��رك��ة  م��ع  الفرن�سية  ري��ن��و  ���س��رك��ة 

كرمز  بفخر  ي��اب��اين  ك��ل  اإل��ي��ه��ا  ينظر  ال��ت��ي 

وطني على ال�ساحة العاملية يف عامل �سناعة 

ال�سيارات.

هريتو  لل�سركة  ال�سابق  الرئي�ض  ولعب 

يف  ب���ارزا  دورا  اجلن�سية،  ال��ي��اب��اين  �سيكاوا، 

م�����س��اع��دة ن���دا الإ���س��ق��اط غ�����س��ن م��ن خ��الل 

ت��ع��ق��ب روات�����ب غ�����س��ن وع��م��ل��ي��ات��ه ال�����س��ري��ة 

من  لل�سلطات  ال���الزم���ة  ال��وث��ائ��ق  وت��وف��ري 

اأجل االإيقاع بغ�سن الذي مل يكن يدري اأن 

هناك موؤامرة حتاك �سده.

ويف اأح����دث ت��ف��ا���س��ي��ل واح����دة م���ن اأك���رب 

ع��م��ل��ي��ات ال����ه����روب يف ال���ت���اري���خ احل���دي���ث، 

ت��ك��ل��ف��ة  اأن  اإىل  ب���ل���وم���ب���ريغ  ت���ق���ري���ر  اأ�����س����ار 

اأ�سخا�ض  لها  خطط  ال��ت��ي  ال��ه��روب  عملية 

مت  دوالر  م��ل��ي��ار   1.4 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  ب������ارزون 

امل�سفرة  ال��رق��م��ي��ة  العملة  ب��وا���س��ط��ة  دف��ع��ه��ا 

“بتكوين«.
لت�سليم  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  وت�����س��ع��ى 

اآخ���ر م��ن االأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن  غ�سن وع���دد 

ولكن  املتقنة  ال��ه��روب  عملية  وراء  وق��ف��وا 

يبقى امل�سهد االأبرز يف ق�سة غ�سن دخولها 

م����نت ط����ائ����رة خ��ا���س��ة  ع���ل���ى  ال����ي����اب����ان  اإىل 

لالآالت  �سندوق  داخل  هاربا  منه  وخروجه 

املو�سيقية.

سماسرة عقارات يقتنصون فرصا بين حطام بنايات بيروت

رواية جديدة تكشف أسرار سقوط إمبراطورية غصن

الأحد   30  /  8  / 2020

العربية-وكاالت

ك������ورون������ا وم���ع  يف خ�������س���م ج���ائ���ح���ة 

ال���������س����ع����ود اجل�����ن�����وين الأ�������س������واق امل�����ال 

املتتالية  التحفيز  حزم  بعد  االأمريكية 

القيمة  اأ���س��ح��ت  ال��ف��ي��درايل،  ق��ب��ل  م��ن 

�سركات  اأ���س��ه��م  م��ن  ملجموعة  ال�سوقية 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأم���ريك���ي���ة اأك�����رب م��ن 

ال���ق���ي���م���ة ال�������س���وق���ي���ة الأ������س�����واق اأوروب�������ا 

جمتمعة، بح�سب درا�سة جديدة لوحدة 

االأب���ح���اث ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��ن��ك اأوف 

اأمريكا.

وق������ال ال���ب���ن���ك يف م����ذك����رة ب��ح��ث��ي��ة، 

االأم��ريك��ي��ة   CNBC ���س��ب��ك��ة  ن�����س��رت��ه 

ال�سوقية  القيمة  اإن  منها،  مقتطفات 

االأمريكية  التكنولوجيا  �سركات  لقطاع 

 9 ح�����اج�����ز  االأوىل  ل����ل����م����رة  ت����خ����ط����ت 

القيمة  على  لتتفوق  دوالر  تريليونات 

مبا  االأوروبية  االأ�سواق  لكافة  ال�سوقية 

يف ذل���ك ب��ور���س��ت��ا ل��ن��دن و���س��وي�����س��را، اإذ 

االأ���س��واق  لكافة  ال�سوقية  القيمة  تبلغ 

ت��ري��ل��ي��ون   8.9 ن��ح��و  ب���ال���وق���ت احل�����ايل 

دوالر.

ال��ق��ي��م��ة  اأن  اإىل  امل�����ذك�����رة  واأ�������س������ارت 

ال�سوقية لالأ�سواق االأوروبية قبيل االأزمة 

 4 2007 ك��ان��ت ت��ع��ادل  امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

م���رات ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل��ك��اف��ة ���س��رك��ات 

�سهد  الذي  االأمريكي  التكنولوجيا  قطاع 

ارتفاعا مطردا منذ ذلك احلن.

يت�سمنها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  وال�����س��رك��ات 

وول  يف  االأم��ريك��ي  التكنولوجيا  ق��ط��اع 

وه��ي  ال��ك��ب��ار،  اخلم�سة  ت�سمل  ���س��رتي��ت 

اآب����ل واأم�������ازون وم��اي��ك��رو���س��وف��ت واأل��ف��ا 

وفي�سبوك  لغوغل(  االأم  )ال�سركة  بيت 

 %20 نحو  احل��ايل  بالوقت  متثل  والتي 

ال�سركات  لكافة  ال�سوقية  القيمة  م��ن 

املدرجة على موؤ�سر S&P500، بح�سب 

ما اأ�سارت اإليه املذكرة البحثية.

لعمالق  ال�سوقية  القيمة  وتخطت 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأم����ريك����ي اآب�����ل ح��اج��ز 

���س��اب��ق من  وق���ت  ال��رتي��ل��ي��وين دوالر يف 

���س��رك��ة  اأول  ل��ت�����س��ب��ح  اجل�����اري  ال�����س��ه��ر 

قيمتها  تتخطى  االأم��ريك��ي��ة  ب��االأ���س��واق 

ال�سوقية ذلك احلاجز.

وت�سري املذكرة البحثية اأي�سا اإىل اأن 

العام  منذ   S&P500 موؤ�سر  مكا�سب 

بلغت  ف��ي��م��ا   ،%200 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت   2010

 50  Euro Stoxx م��وؤ���س��ر  مكا�سب 

مكا�سب  بلغت  فيما  فقط،   %13.4 نحو 

امل��دة  تلك  خ��الل   100  FTSE موؤ�سر 

نحو 11% فقط.

وزير: احتياطي مصر االستراتيجي 
من القمح يكفي ستة أشهر

االقتصاد الكندي ينكمش بوتيرة 
قياسية في الربع الثاني بـ %38.7

الدوالر يهبط بعد تغيير سياسة 
االحتياطي الفدرالي

القاهرة -رويرتز

 ق����ال وزي�����ر ال��ت��م��وي��ن امل�������س���ري علي 

امل�����س��ي��ل��ح��ي ام�����ض ال�����س��ب��ت اإن اح��ت��ي��اط��ي 

يكفي  القمح  م��ن  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ب��الد 

اأ�سهر. ملدة �ستة 

احتياطيا من  البلد ميلك  اأن  واأ�ساف 

�سهر يف حن   5.4 يكفي  النباتية  الزيوت 

ي��ك��ف��ي االح��ت��ي��اط��ي اال���س��رتات��ي��ج��ي من 

6.2 �سهر. ال�سكر 

تورنتو - قناة CNBC العربية

ان���ك���م�������ض االق���ت�������س���اد ال���ك���ن���دي ب���وت���رية 

العام اجلاري،  الثاين من  الربع  تاريخية يف 

لكن مع نهاية الف�سل ظهرت موؤ�سرات على 

ال��ت��ع��ايف م��ن ���س��دم��ة وب���اء ك��وف��ي��د-19 التي 

وت�سريح  االإغ����الق  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  اأج����ربت 

املالين من العمال.

لالإح�ساءات  احلكومية  الوكالة  وبح�سب 

انكما�سا  البالد  اقت�ساد  �سجل  فقد  كندا،  يف 

العام  م��ن  ال��ث��اين  الف�سل  يف   %38،7 ن�سبته 

اجلاري ب�سبب اإجراءات االإغالق ملنع انت�سار 

فريو�ض كورونا.

و���س��ج��ل ت��راج��ع يف ك��اف��ة امل��ج��االت و�سط 

اال�ستهالكي  االإن��ف��اق  �سمل  ال��ع��ام  االإغ���الق 

ليتوافق  وال�سياحة،  التجارية  واال�ستثمارات 

انكما�ض  وب��ع��د  امل��ح��ل��ل��ن  ت��وق��ع��ات  ذل���ك م��ع 

 %8،2 بن�سبة  لكندا  االإجمايل  املحلي  الناجت 

يف الف�سل االأول.

تف�سي  ذروة  يف  ح����اد  ان��خ��ف��ا���ض  وع���ق���ب 

واأي��ار/ ني�سان/اأبريل  �سهري  يف  كوفيد-19 

مايو، عاد اإجمايل الناجت الداخلي احلقيقي 

اىل االرتفاع بن�سبة 6،5% يف حزيران/يونيو.

ال��ت��ي توقعت  ال��ب��ي��ان��ات االأول���ي���ة  وت�����س��ري 

ال���ن���اجت  اإج����م����ايل  يف   %3 ب��ن�����س��ب��ة  ارت����ف����اع����ا 

اىل  متوز/يوليو  ل�سهر  احلقيقي  الداخلي 

اأن االأ�سواأ قد مت تخطيه.

ووف������ق وك����ال����ة االح���������س����اءات ال���ك���ن���دي���ة، 

انخف�ض انفاق امل�ستهلكن 13،1% يف الف�سل 

والفر�ض  ال��وظ��ائ��ف  خ�����س��ارة  ب�سبب  ال��ث��اين 

املحدودة لالإنفاق جراء االإغالق.

انت�سار  وو�سط حالة عدم اليقن يف ذروة 

 %16،2 اال����س���ت���ث���م���ارات  ان��خ��ف�����س��ت  ال����وب����اء، 

م��ع ت��ب��اط��وء ق��ط��اع ال��ب��ن��اء واإغ����الق امل�سانع 

النفط. ا�سعار  وانخفا�ض 

وان��خ��ف�����ض ح��ج��م ال�����س��ادرات وال�����واردات 

ب��امل��ئ��ة  و-22،6  ب��امل��ئ��ة   18،4-( ح����اد  ب�����س��ك��ل 

كندا  �سركاء  اقت�سادات  ت��راج��ع  م��ع  تواليا( 

مكافحة  اج���راءات  ب�سبب  اأي�سا  التجارين 

كوفيد-19.

�شيكاغو -رويرتز

ت���راج���ع ال�������دوالر ب���ع���د ت��غ��ي��ري يف ���س��ي��ا���س��ة 

ينبئ  االأمريكي  الفدرايل  االحتياطي  جمل�ض 

حن  يف  منخف�سة،  �ستظل  الفائدة  اأ�سعار  ب��اأن 

الوزراء  رئي�ض  ا�ستقالة  اإعالن  بعد  الن  �سعد 

اآبي. الياباين �سينزو 

تدعم الن بقوة مقابل الدوالر بعد اأنباء اأن 

اأطول فرتة على االإط��الق يف  اآبي، الذي ق�سى 

رئا�سة وزراء اليابان، �سيتنحى الأ�سباب �سحية.

حت��ول  م��ن  امل��خ��اوف  اإن  امل�ستثمرون  وق���ال 

حمتمل عن �سيا�سات تدعيم النمو االقت�سادي 

على  االإق��ب��ال  حفزت  اآب��ي  ينتهجها  كانت  التي 

العملة التي تعد مالذا اآمنا.

وتراجع الدوالر 1.1% اإىل 105.38 ين.

دي.اآر. لدى  اال�سرتاتيجي  برين،  لو  وقال 

دبليو تريدجن يف �سيكاغو، “من املالحظ تعزز 

الن بفعل نذر ي�سري من ال�سبابية.. �سيا�سات 

اآب���ي ك��ان��ت م��ن اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

االأ�سد تاأثريا.«

انخفا�سها  االأم��ريك��ي��ة  العملة  وا���س��ت��اأن��ف��ت 

ت�سريحات  عقب  رئي�سية  عمالت  �سلة  مقابل 

خالل  االحتياطي  جمل�ض  رئي�ض  باول  جريوم 

موؤمتر جاك�سون هول.

ق���ال ب����اول اإن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي االأم���ريك���ي 

“يف   %2 ي��ب��ل��غ  ت�����س��خ��م  م���ع���دل  ���س��ي�����س��ت��ه��دف 

الت�سخم  ف����رتات  اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  املتو�سط”، 

اأكرث من  اإىل  املنخف�ض �ستعقبها جهود لرفعه 

2% لبع�ض الوقت.

 .92.325 اإىل   %0.7 ال����دوالر  م��وؤ���س��ر  ون���زل 

0.36 ب��امل��ئ��ة اأم����ام ال��ي��ورو  وان��خ��ف�����ض ال����دوالر 

لي�سجل 1.1896 دوالر.

حفنة من األسهم األميركية تفوق قيمة بورصات أوروبا
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برلني - فران�س بر�س

ح�����ّذر م�������س����ؤول ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة 

تركيا  ب�ريل  ج�زيب  الأوروب���ي  ب��الحت��اد 

من احتمال فر�ض عق�بات جديدة عليها، 

النطاق،  وا�سعة  اقت�سادية  تدابري  ت�سمل 

ب��اّت��اه خف�ض  ت��ق��دم  ي��ت��م حتقيق  م��ا مل 

ال��ت���ت��ر م���ع ال���ي����ن���ان وق���ر����ض يف ���س��رق 

املت��سط.

ال��ت��ك��ت��ل ي��رغ��ب مبنح  اإن  ب���ري��ل  وق���ال 

يف  ثابت  لكنه  جدية”  فر�سة  “احل�ار 
دع��م��ه ل��ل��ب��ل��دي��ن ال��ع�����س���ي��ن -- ال��ي���ن��ان 

وق��ر���ض -- يف الأزم���ة، م��ا ع��زز املخاوف 

من اإمكانية اندلع م�اجهة ع�سكرية.

واأع�����اد ن����زاع ب�����س��اأن احل����دود ال��ب��ح��ري��ة 

وح����ق�����ق ال���ت���ن���ق���ي���ب ع����ن ال����غ����از اإ����س���ع���ال 

واأن��ق��رة،  اأثينا  بني  التاريخية  اخل�س�مة 

ح��ي��ث اأج����رى ك��ل م��ن ال��ب��ل��دي��ن ت��دري��ب��ات 

منف�سلة. بحرية  ع�سكرية 

ووافق وزراء خارجية الحتاد الأوروبي 

على  ب��رل��ني  يف  اجتماعا  ي��ع��ق��دون  ال��ذي��ن 

مزيد  على  عق�بات  فر�ض  قر�ض  طلب 

م���ن الأ���س��خ��ا���ض ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة دوره����م يف 

يف  تركيا  تريها  التي  التنقيب  عمليات 

م�ساحات مائية تطالب بها اجلزيرة.

وح�ض ب�ريل اأنقرة على “المتناع عن 

اأ�سا�سي  ك�سرط  اأحادي”  ب�سكل  التحرك 

احل���ار،  يف  تقدم  لتحقيق  املجال  لإف�ساح 

الذي حتاول اأملانيا لعب دور و�ساطة فيه.

“اتفقنا  امل��ح��ادث��ات  ب��ع��د  ب���ري��ل  وق���ال 

على اأنه يف غياب التقدم من جانب تركيا، 

التي  القي�د  م��ن  مبزيد  قائمة  ن�سع  ق��د 

يت�قع مناق�ستها خالل )اجتماع( املجل�ض 

الأوروبي يف 24 و25 اأيل�ل/�سبتمر«.

ال��ع��ق���ب��ات،  ع��ن طبيعة  ���س���ؤال��ه  ول���دى 

نطاقها  ت��سيع  ي��ت��م  ق��د  اإن���ه  ب���ري��ل  ق��ال 

اأو غ���ريه���ا م���ن الأ����س����ل  ل��ت�����س��م��ل ���س��ف��ن��ا 

اإ�سافة  التنقيب،  عمليات  يف  امل�ستخدمة 

وم���ع���دات  م����ان���ئ  ا����س���ت���خ���دام  ح���ظ���ر  اإىل 

الحت������اد الأوروب���������ي وف���ر����ض ق���ي����د ع��ل��ى 

والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  التحتية  “البنى 
الأن�سطة«. املرتبطة بهذه 

واأ�����س����اف اأن�����ه ق���د ي��ت��م ال��ن��ظ��ر ك��ذل��ك 

يف ف��ر���ض ع��ق���ب��ات وا���س��ع��ة ���س��د قطاعات 

اأ�سار  لكنه  الرتكي،  القت�ساد  يف  باأكملها 

اإل يف ح��ال مل تثبت  ذل��ك لن يتم  اأن  اإىل 

التنقيب  عمليات  �سد  امل��ح��ددة  ال��ت��داب��ري 

فعاليتها.

قال  اإذ  بتط�رات اجلمعة  اأثينا  ورّحبت 

ل��سائل  دنديا�ض  نيك��ض  خارجيتها  وزير 

اجل���ان���ب  اأن  “اأعتقد  ي����ن���ان���ي���ة  اإع�������الم 

الي�ناين ح�سل على ما باإمكانه احل�س�ل 

ع��ل��ي��ه -- ع��ق���ب��ات حم��ت��م��ل��ة يف ح����ال مل 

تعد  ومل  الت�سعيد  خف�ض  ت��رك��ي��ا  ت��خ��رت 

اإىل احل�ار«.

اإىل  ت��رك��ي��ا  ت��ع���د  ب����اأن  “اآمل  واأ����س���اف 

وعن  ال�ستفزازات  عن  وتت�قف  �س�ابها 

الأع���م���ال ال��ت��ع�����س��ف��ي��ة وان���ت���ه���اك ال��ق��ان���ن 

الدويل«.

دعم  اإن  قائلة  بغ�سب  ردت  اأنقرة  لكن 

امل�سروط”  “غري  الأوروب����������ي  الحت�������اد 

مل��ا و���س��ف��ت��ه��ا مب���اق��ف ال��ي���ن��ان وق��ر���ض 

اأنقرة  مطالب  تتجاهل  فيها”  “املبالغ 
امل�سروعة وت�سكل بحد ذاتها م�سدر ت�تر.

خارجيتها  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 

ت�سدد  وق���ت  “يف  ب��ي��ان  اأك�����س���ي يف  ه��ام��ي 

تركيا كل مرة على احل�ار والدبل�ما�سية، 

اإىل  الأوروب����ي  ي�ساعد جل���ء الحت���اد  ل��ن 

بل  القائمة  امل�ساكل  حل  يف  العق�بات  لغة 

�سيزيد من عزمية بلدنا«.

الأوروب�������ي  الحت������اد  ك����ان  “اإذا  وت���اب���ع 

ي��رغ��ب يف اإي���ج���اد ح��ل يف ���س��رق امل��ت������س��ط 

يك�ن  واأن  ان��ح��ي��از  دون  ال��ت��ح��ّرك  فعليه 

�سادقا«. و�سيطا 

�سف�ف  يف  انق�سامات  الأزم���ة  وحت��دث 

اأع�������س���اء ح��ل��ف ���س��م��ال الأط���ل�������س���ي ال���ذي 

����س���دد اأم���ي���ن���ه ال����ع����ام ي��ن�����ض ���س��ت���ل��ت��ن��رغ 

الرئي�ض  مع  اأج��راه  هاتفي  ات�سال  خ��الل 

الرتكي رجب طيب اإردوغان على �سرورة 

الت�سعيد«. وخف�ض  “احل�ار 
اإردوغ��ان  اأن  الرتكية  الرئا�سة  واأف��ادت 

�سمال  حلف  “على  اإن  ل�ست�لتنرغ  ق��ال 

الأط���ل�������س���ي حت���ّم���ل م�����س���ؤول��ي��ت��ه ���س��د اأي 

الدويل  القان�ن  تتجاهل  اأحادية  خط�ات 

باأمن املنطقة«. وت�سر 

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ب���ل����م���رغ  وك����ال����ة  اأب���ل���غ���ت 

و�سركة  ت�ك  ليتك  املناف�ض   )Triller(

 )Centricus( ال��ع��امل��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ار 

اأعمال تيك  الراغبني يف �سراء  اأحدث  هم 

بقيمة  بعر�ض  املتحدة  ال���لي��ات  يف  ت���ك 

20 مليار دولر.

وي����ع����ن����ي ذل������ك ان���������س����م����ام ال����راغ����ب����ني 

اأوراك�����ل  ���س��رك��ات  اإىل  ب���ال�������س���راء،  اجل�����دد 

وم����اي����ك����رو�����س�����ف����ت وت������ي�����رت ال���راغ���ب���ني 

ب��احل�����س���ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ي��دي���ه��ات 

ال�سهري. الق�سرية 

ب��ل���م��رغ، ق���ال متحدث  وب��ع��د ت��ق��ري��ر 

با�سم تيك ت�ك ل�كالة رويرتز اإن ال�سركة 

ب�ساأن  بها  الت�سال  اأو مت  ا،  تتلق عر�سً مل 

ع��ر���ض حم��ت��م��ل، وق���د ق��ل��ل���ا م���ن اأه��م��ي��ة 

الفكرة لبل�مرغ، وو�سف�ا ال�سفقة باأنها 

غري معق�لة.

واأث���ار ه��ذا الأم���ر ت�����س��اوؤلت ح���ل ك�ن 

اأك��ر  م��ن  اث��ن��ني  ب��ني  امل��ق��رتح��ة  ال�سفقة 

يف  �سعبية  الجتماعي  الت�ا�سل  تطبيقات 

اأم  ج��ادة  حماولة  متثل  املتحدة  ال���لي��ات 

اأنها كانت حيلة دعائية.

 )Triller( تطبيق  اأك���د  ذل���ك،  وم��ع 

اإىل  مبا�سرًة  ق��دم��ه  اأن��ه  مدعًيا  ال��ع��ر���ض، 

 )ByteDance( دان�����ض  ب��اي��ت  �سركة 

م��ال��ك��ة ت��ي��ك ت����ك، ول��ي�����ض اإىل ت��ي��ك ت���ك 

نف�سه.

 Bobby( س��ارن��ي��ف�����س��ت��� ب���ب��ي  وق���ال 

التنفيذي  الرئي�ض   ،)Sarnevesht
قدمنا  ب��ي��ان:  يف   ،)Triller( ل�����س��رك��ة 

دان�������ض من  ب��اي��ت  اإىل  ع��ر���س��ن��ا م��ب��ا���س��رًة 

من  وت��اأك��دن��ا   )Centricus( خ���الل 

ل��ت��ي��ك  ال���ع���ر����ض  ن���ق���دم  ا����س���ت���الم���ه، ومل 

ت�ك يف هذا على  تيك  ي�سارك  ت���ك، ومل 

الإط�����الق، ون��ت��ع��ام��ل م��ب��ا���س��رًة م��ع رئي�ض 

جمل�ض الإدارة فقط.

ع��ر���س��ن��ا  اأن  ن��ت��ف��ه��م  “نحن  واأ�����س����اف 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف  امل��دي��ري��ن  لبع�ض  م��زع��ج 

تيك ت�ك يف ال�ليات املتحدة، لأنه يزعج 

واأقل  لهم  مالءمة  اأكر  تك�ن  قد  �سفقة 

م��ا يف  ك��ل  وي��ب��ذل���ن  للم�ساهمني،  م���ات��اة 

و���س��ع��ه��م ل��ت�����س���ي��ه ���س��م��ع��ة ع��ر���س��ن��ا وم��ن��ع 

حقيقًيا«. اعتباره 

وك��م��ا مت و���س��ف��ه يف الأ����س���ل م���ن قبل 

 )Triller( م�سدر بل�مرغ، فاإن عر�ض

تدفع  اأن  �سي�سهد   )Centricus( و 

دان�����ض،  ب��اي��ت  ل�سركة   )Centricus(

ال�سركة الأم لتيك ت�ك، مبلغ 10 مليارات 

م��ل��ي��ارات دولر  م��ق��دًم��ا، و10  ن��ق��ًدا  دولر 

اأ�س�ل  مللكية  امل�سرتكة  الأرباح  من  اأخرى 

واأ�سرتاليا  املتحدة  ال�ليات  ت�ك يف  تيك 

والهند. وني�زيلندا 

 )Triller( ل���ت���ط���ب���ي���ق  و����س���ي���ك����ن 

لتيك  مم��اث��ل��ة  خ���دم���ة  ي���دي���ر  ال�����ذي   –
ت�������ك، وم�����ن امل���ف���رت����ض اأن������ه ���س��ي�����س��اع��د 

ت�سغيل  ع��ل��ى  ف��ع��ل��ًي��ا   )Centricus(

– ح�سة  ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ي��دي��� ب��ع��د ال�����س��راء 

قليلة يف امل�سروع.

وظ����ل م�����س��ري ت��ي��ك ت�����ك م��ع��ل��ًق��ا منذ 

اأن اأ���س��در ال��رئ��ي�����ض دون��ال��د ت��رم��ب اأم���ًرا 

دان�ض  بايت  الأم  ال�سركة  يطالب  تنفيذًيا 

اإم����ا ب��ب��ي��ع اأو ف�����س��ل اأج�����زاء م��ن ال�����س��رك��ة 

تتعلق  خم���اوف  اإىل  م�����س��رًيا  الأم��ري��ك��ي��ة، 

تتخذ  التي  ال�سركة  من  الق�مي  بالأمن 

من ال�سني مقراً لها.

اأع��رب��ت  ويف الأ���س��اب��ي��ع ال��ت��ي تلت ذل��ك، 

العديد من ال�سركات عن رغبتها يف �سراء 

اأ�س�ل تيك ت�ك، مع وج�د مايكرو�س�فت 

العمالقة  اأوراك��ل  �سركة  تليها  كمر�سحة، 

املفاو�سات  ت��زال  ول  امل�ؤ�س�سات،  ل��رام��ج 

ن�سطة مع بايت دان�ض.

واأعلنت مايكرو�س�فت منذ ذلك احلني 

م��ارت  م��ع وول  ���س��راك��ة غ��ري مت�قعة  ع��ن 

)Walmart( ل�سراء اأ�س�ل تيك ت�ك.

وبح�سب ما ورد اأجرت ت�يرت ونيتفليك�ض 

ا مناق�سات ح�ل عملية �سراء حمتملة،  اأي�سً

الأم  ال�����س��رك��ة  األ��ف��اب��ت،  ���س��رك��ة  اأك���دت  بينما 

جل�جل، اأنها لي�ست يف املناف�سة.

مب��ا   )Triller( ت��ط��ب��ي��ق  وي��ف��ت��خ��ر 

ن�سط  م�����س��ت��خ��دم  م��ل��ي���ن   65 اإىل  ي�����س��ل 

100 م��ل��ي���ن م�����س��ت��خ��دم  ���س��ه��رًي��ا، م��ق��اب��ل 

لتطبيق تيك ت�ك يف ال�ليات املتحدة.

االتحاد األوروبي يهدد بعقوبات على تركيا بشأن
 أزمة المتوسط

تطبيق Triller يعرض 20 مليار دوالر لشراء تيك توك

الأحد    30  /  8  / 2020

تراجع النفط بعد إعصار لورا.. اإلنتاج 
األميركي هبط بهذه النسبة

الدوالر يهبط بعد تغيير سياسة 
االحتياطي الفدرالي

الصين تحذر بمقاطعة »Apple« إذ تم 
حظر »WeChat« في الواليات المتحدة

تك�سا�س - رويرتز

اإن��ت��اج  اإن  الأم��ريك��ي��ة،  احلك�مة  ق��ال��ت 

النفط اخلام البحري املت�قف يف املناطق 

لل�ليات  التنظيمية  لل�لية  اخلا�سعة 

امل��ت��ح��دة ب�����س��م��ال خ��ل��ي��ج امل��ك�����س��ي��ك م���ازال 

م��ل��ي���ن   1.55 ي���ع���ادل  مب���ا   ،%84.3 ي��ب��ل��غ 

الإع�سار  هب�ب  اأعقاب  يف  ي�ميا،  برميل 

ل�را، و�سدرت هذه البيانات،.

البيئي  والإنفاذ  ال�سالمة  وقال مكتب 

ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  اإن����ت����اج  اإن  الحت��������ادي، 

ال���ب���ح���ري يف امل��ن��ط��ق��ة ذات���ه���ا م��ن��خ��ف�����ض 

مكعبة  قدم  ملي�ن   1.6 اأو   %60.1 بن�سبة 

ي�ميا.

اجتاح  اأن  بعد  النفط  اأ�سعار  وتراجعت 

الإع���������س����ار ل�������را ق���ل���ب ���س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط 

وتك�سا�ض  ل�يزيانا  يف  املتحدة  بال�ليات 

النطاق  وا�سعة  اأ�سرار  يت�سبب يف  اأن  دون 

الأن�سطة. ا�ستئناف  ال�سركات  لتبداأ 

اأك��ت���ب��ر  ت�سليم  ب��رن��ت  خ���ام  ان��خ��ف�����ض 

اأربعة �سنتات ليتحدد �سعر  ت�سرين الأول 

يف  للرميل  دولر   45.05 عند  الت�س�ية 

ي�م حل�ل اأجل العقد.

ون��زل اخل��ام الأم��ريك��ي غ��رب تك�سا�ض 

 42.97 لي�سجل  �سنتات  �سبعة  ال������س��ي��ط 

دولر.

اأ�سب�عية  مكا�سب  القيا�ض  خاما  حقق 

ت��ك�����س��ا���ض  غ�����رب  وارت�����ف�����ع   %1.5 ب���ن���ح���� 

لالأ�سب�ع الرابع على الت�ايل.

اأ�سهر  خم�سة  ذروة  بلغا  اخل��ام��ان  ك��ان 

خ���الل الأ����س���ب����ع م���ع ت��ق��ل��ي�����ض امل��ن��ت��ج��ني 

الأم���ريك���ي���ني اإن����ت����اج اخل�����ام ق��ب��ل ه��ب���ب 

التي  امل�ست�يات  ت��ق��ارب  ومب��ع��دلت  ل����را 

.2005 �ساحبت الإع�سار كاترينا يف 

وق����������ال ج����ي����م ري������رتب��������������ض، رئ���ي�������ض 

ريرتب��ض و�سركاه، “تداول النفط ات�سم 

الأ�سب�ع يف ظل  ق�ية يف مطلع  مبكا�سب 

���س��خ ق���در ك��ب��ري م���ن ال���ع���الوة ال�����س��ع��ري��ة 

ل��ل��ع��ا���س��ف��ة يف ال�������س����ق ق��ب��ي��ل الإع�������س���ار 

ل���را، ث��م اأع��ق��ب ذل��ك حم��� كبري لعالوة 

الإع�سار اإثر و�س�ل العا�سفة حيث ظهر 

اأن الأث���ر ك��ان حم���دودا على اإن��ت��اج اخل��ام 

البحري ون�ساط م�سايف التكرير.«

وق������ال اإي�����ج����ن ف���اي���ن���رج امل���ح���ل���ل يف 

اإن ال�س�ق عالقة يف نطاق  ك�مرت�ض بنك 

ت��ذب��ذب��ات حم���دودة ط��ال اأم���ده على غري 

اأ����س����اق  م���ع  م��ت��ن��اق�����ض  اأداء  ويف  امل��ع��ت��اد، 

الأ�سهم.

مل  ال��������دولر  ت����راج����ع  “حتى  وت����اب����ع 

من  اأي  يف  نب�ض  ي�جد  ل  معه.  تتفاعل 

الت����اه����ني. ن������ادرا م���ا ك���ان���ت ت��ق��ل��ب��ات��ه��ا 

حم�����دودة ه��ك��ذا ول���ف���رتة ط���ي��ل��ة ك��ه��ذه، 

ب��خ��ا���س��ة يف ���س���ء ال������س��ع ال��ف��ائ��ر على 

العر�ض والطلب.« �سعيدي 

ال���ذي ُخف�ض  ل�����را،  ���س��رب الإع�����س��ار 

وقت  يف  م���داري،  منخف�ض  اإىل  م�ست�اه 

حممال  ل�يزيانا  ولي��ة  اخلمي�ض  مبكر 

240 كيل�مرتا يف ال�ساعة،  برياح �سرعتها 

مما اأدى اإىل تدمري مبان و�سق�ط اأ�سجار 

 650 وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 

لكن  وتك�سا�ض،  ل�يزيانا  يف  �سخ�ض  األ��ف 

م�سايف التكرير مل ت�سهد �سي�ل �سخمة.

�سيكاغو -رويرتز

�سيا�سة  يف  تغيري  بعد  ال����دولر  ت��راج��ع 

جمل�ض الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��درايل الأم��ريك��ي 

ينبئ باأن اأ�سعار الفائدة �ستظل منخف�سة، 

ا�ستقالة  اإع����الن  ب��ع��د  ال���ني  �سعد  ح��ني  يف 

رئي�ض ال�زراء الياباين �سينزو اآبي.

ت��دع��م ال���ني ب��ق���ة م��ق��اب��ل ال����دولر بعد 

اأنباء اأن اآبي، الذي ق�سى اأط�ل فرتة على 

الإطالق يف رئا�سة وزراء اليابان، �سيتنحى 

لأ�سباب �سحية.

امل����خ����اوف من  اإن  امل�����س��ت��ث��م��رون  وق�����ال 

النم�  تدعيم  �سيا�سات  عن  حمتمل  حت�ل 

القت�سادي التي كانت ينتهجها اآبي حفزت 

الإقبال على العملة التي تعد مالذا اآمنا.

وتراجع الدولر 1.1% اإىل 105.38 ين.

وق����ال ل���� ب���ري���ن، ال���س��رتات��ي��ج��ي ل��دى 

“من  �سيكاغ�،  يف  ت��ري��دجن  دي.اآر.دب���ل���ي���� 

امل����الح����ظ ت���ع���زز ال�����ني ب��ف��ع��ل ن�����ذر ي�����س��ري 

ك��ان��ت من  اآب���ي  �سيا�سات  ال�����س��ب��اب��ي��ة..  م��ن 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات الق���ت�������س���ادي���ة الأ����س���د 

تاأثريا.«

وا�ستاأنفت العملة الأمريكية انخفا�سها 

م����ق����اب����ل ����س���ل���ة ع����م����الت رئ���ي�������س���ي���ة ع��ق��ب 

ت�����س��ري��ح��ات ج����ريوم ب����اول رئ��ي�����ض جمل�ض 

الحتياطي خالل م�ؤمتر جاك�س�ن ه�ل.

الأمريكي  املركزي  البنك  اإن  ب��اول  ق��ال 

“يف   %2 يبلغ  ت�سخم  م��ع��دل  �سي�ستهدف 

الت�سخم  ف��رتات  اأن  يعني  مما  املت��سط”، 

املنخف�ض �ستعقبها جه�د لرفعه اإىل اأكر 

من 2% لبع�ض ال�قت.

ونزل م�ؤ�سر الدولر 0.7% اإىل 92.325. 

اأمام الي�رو  0.36 باملئة  ال��دولر  وانخف�ض 

لي�سجل 1.1896 دولر.

CNBC العربية بكني-قناة 

ح�����ذر ن���اط���ق ب���ا����س���م ب���ك���ني م����ن اح��ت��م��ال 

اإذا  ال�سني  »Apple« يف  منتجات  مقاطعة 

يف  ال�سيني   »WeChat« مت حظر تطبيق

بني  مت�ساعد  ت�تر  و�سط  املتحدة،  ال�ليات 

البلدين.

ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  ووّق��ع 

ال�سهر  �سابق من هذا  تنفيذيا يف وقت  اأم��را 

ال�سيني  ت�ك”  “تيك  تطبيق  بحظر  يهدد 

م��ت��ه��م��ا اإي�������اه ب��ال��ت��ج�����س�����ض ل�����س��ال��ح ب��ك��ني. 

وي�ستهدف مر�س�م مماثل من�سة “ويت�سات” 

الرئي�سية يف ال�سني والتي متلكها جمم�عة 

“تن�سنت” العمالقة.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 

“اإذا  ت���ي��رت  ع��ل��ى  ل��ي��ج��ي��ان  ت�����س��او  ال�سينية 

مت ح��ظ��ر وي��ت�����س��ات )يف ال����لي���ات امل��ت��ح��دة( 

ال�سينيني  ي��دع���  ���س��ب��ب  ه��ن��اك  ي��ك���ن  ف��ل��ن 

اآي���ف����ن وم��ن��ت��ج��ات  اإىل الح��ت��ف��اظ ب��اأج��ه��زة 

ال�����س��ح��اف��ة  وك����ال����ة  ب��ح�����س��ب   ،»Apple
الفرن�سية.

ت��رام��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإدارة  الأم����ر  وي��ه��دد 

كيان  ج��ان��ب  م��ن  م��ال��ي��ة  معاملة  اأي  بحظر 

ي��ج��ر  ق����د  “ويت�سات”ما  م����ع  اأم�����ريك�����ي 

»Apple« بحكم ال�اقع على اإزالة التطبيق 

من من�سة “اآب �ست�ر” اخلا�سة بها.

ويف ختام التداولت بب�ر�سة وول �سرتيت، 

تراجع �سهم Apple بنح� 0.2% لكنه عاد 

لالرتفاع يف ت��داولت ما بعد الإغ��الق باأكر 

من %0.5.

الفعل اجلمعة على م�اقع  ردود  وتباينت 

الت�ا�سل الجتماعي يف ال�سني.

امل�����س��ت��خ��دم��ني ع��ل��ى من�سة  اأح�����د  وك���ت���ب 

املحظ�رة  “ت�يرت”  ملن�سة  “ويب�”امل�سابهة 
 Apple منتجات  اأ�ستخدم  “اأنا  ال�سني  يف 

لكنني اأحب بلدي اأي�سا«.

وعّلق اآخر “بغ�ض النظر عن مدى ج�دة 

اآي��ف���ن  ي��ب��ق��ى   ،Apple ���س��رك��ة  م��ن��ت��ج��ات 

جمرد هاتف وميكن ا�ستبداله. لكن ويت�سات 

اأمر خمتلف«.

عن  يقل  ل  “ويت�سات” ما  من�سة  وت�سم 

1,2 مليار م�ستخدم. وهم يف الغالب �سيني�ن 

رغم اأن التطبيق متاح بح�اىل ع�سرين لغة.

ب�سعبية   »Apple« م��ن��ت��ج��ات  وحت��ظ��ى 

اأح���د الأ���س���اق الرئي�سية  ال�����س��ني،  ك��ب��رية يف 

ل��ل��م��ج��م���ع��ة الأم����ريك����ي����ة خ������ارج ال�����لي����ات 

املتحدة.

على   »Apple« جمم�عة  وا���س��ت��ح���ذت 

يف  ال�سينية  الذكية  ال��ه���ات��ف  �س�ق  م��ن   %8

“ه�اوي”  الثاين، متخلفة كثريا عن  الربع 

ري�سريت�ض”  “كاونرتب�ينت  ل�سركة  وف��ق��ا 

لالح�ساءات.

نيويورك- رويرتز-

اأظ�������ه�������رت ق����ائ����م����ة جم����ل����ة ف�����رب���������ض 

قيمة  ���س��ايف  اأن  احل��ال��ي��ني  للمليارديرات 

 100 ت��اوز  ما�سك  اإيل�ن  امل�ستثمر  ث��روة 

اأ���س��ه��م  ف��ي��ه  م��ل��ي��ار دولر يف وق���ت ق��ف��زت 

ت�سال  الكهربية  ال�سيارات  �سناعة  �سركة 

ب���اأك���ر م���ن خ��م�����س��ة اأم���ث���ال ق��ي��م��ت��ه��ا ه��ذا 

العام.

اإن ج����زءا ك��ب��ريا من  وت���ق����ل ف���رب�����ض 

ت�سال  م��ن ح�سته يف  ي��اأت��ي  م��ا���س��ك  ث���روة 

.%21 التي تبلغ ن�سبتها 

وارت��ف��ع��ت اأ���س��ه��م ت�����س��ال، ال��ت��ي طرحت 

لل�سهم  دولرا   17 ب�سعر  ال��ع��ام  ل��ل��ت��داول 

التعامالت  يف   %3.5 بن�سبة   ،2010 عام  يف 

ال�����س��ب��اح��ي��ة اجل��م��ع��ة ل��ت�����س��ج��ل م�����س��ت���ى 

2318.49 دولر. قيا�سيا مرتفعا عند 

�سناعة  �سركات  اأعلى  ال�سركة  و�سارت 

راأ�ض  حيث  من  قيمة  العامل  يف  ال�سيارات 

مت�ز  ي�لي�  م��ن  الأول  يف  ال�س�قي  امل���ال 

عندما تاوزت �سركة ت�ي�تا م�ت�ر التي 

كثريا  ال�سركة  وجعلت  املقدمة.  يف  كانت 

ملي�نريات  فيها  الأفراد  امل�ستثمرين  من 

يف ال�سن�ات الع�سر املا�سية.

نخبة  ن����ادي  م���ن  ج����زء  الآن  وم��ا���س��ك 

ي��ت��ك���ن �سايف  ف��ق��ط  اآخ��ري��ن  اأرب��ع��ة  ي�سم 

قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما.

ومع ذلك فاإن ثروته التي تبلغ ح�ايل 

مئة مليار دولر تعادل بالكاد نح� ن�سف 

العامل،  يف  رج��ل  اأغ��ن��ى  ث��روة  قيمة  �سايف 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  بيزو�ض  جيف 

اأمازون، وفقا لف�رب�ض.

ثروة إيلون ماسك تتخطى 100 مليار دوالر

العراق يسد فجوة الطلب على األرز 
بإبرام اتفاق مع أمريكا

بغداد -رويرتز

ام�ض  العراقية  التجارة  وزارة  قالت   

ال�سبت اإنها �ست�سرتي اأرزا مب�جب اتفاق 

م��ع ال���لي��ات امل��ت��ح��دة ل��ت���ف��ري اإم����دادات 

برنامج املخ�س�سات التم�ينية التابع لها 

املقبل  الأ�سب�ع  يف  اتفاقات  �سترم  واإنها 

وزي���ت  �سكر  لت�ريد  حملية  �سركات  مع 

نباتية.

ومب�����ج����ب الت����ف����اق ال���ق���ائ���م ���س��ه��دت 

لل�سركات  ال��ع��راق  دع���ة  املا�سية  الأع����ام 

امل��ن�����س��اأ  اأم���ري���ك���ي  ع���رو����ض لأزر  ل��ت��ق��دمي 

فقط.

ب���ني م��ل��ي���ن و1.25  ال���ع���راق  وي��ح��ت��اج 

ل��دع��م  ���س��ن���ي��ا  الأرز  م����ن  ط����ن  م���ل���ي����ن 

الرنامج. ويف ماي� اأيار قالت ال�زارة اإن 

األف طن من   190 العراق ل ميلك �س�ى 

الأرز املتاح يف املخازن وجددت منا�سداتها 

ميزانية  اأم�����ال  م��ن  امل��زي��د  لتخ�سي�ض 

الدولة.

الغذائية  املخ�س�سات  برنامج  ويغطي 

الطهي  وزي���ت  والأرز  ال��دق��ي��ق  ال��ع��راق��ي 

مل�اجهة   1991 يف  اإط��الق��ه  ومت  وال�سكر. 

فر�ستها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ق���ب��ات 

الأمم املتحدة على البلد.

تغطية �سحفية م�ؤيد كناين - اإعداد
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

مقادم  مطعم  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال��روؤو���س     للكر�س 

م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )33589( بتاريخ 2013/8/18 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/8/26  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

عن�ان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  �سم�ر   حمم�د  ب�سام  الدين  ن���ر 

امل�سفي ه� :

هاتف   - حمزة  الم��ري  م�ست�سفى  خلف   – الق�سى  �ساحية 

0799114499

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200062621(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

العجارمه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات  نبيل وحممد  باأن  �سركة 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2003/6/16 حتت الرقم )67274( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نبيل حمدان �سليمان العجارمة  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمالية   ماركا   – عمان   : امل�سفي  عن�ان  ب��اأن  علما 

0799028929

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

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

امل�سارفه  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وابراهيم   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/4/22 بتاريخ   )  119553(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة عمان لال�ستثمارات 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل��ال��ي��ة     والوراق 

 1982/1/27 بتاريخ   )956( الرقم  حتت  حمدودة  م�س�ؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/8/19  

امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�ستاذ 

حممد جرب ح�سن متعب  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

هاتف 5689212- هاتف 0795630898

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة زيد حامت �سلطان الفايز 

و�سريكه  

 )  40809( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1995/8/5 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 العرم�طي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قان�ن  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعم�م  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

�س�ارع  ا�ستحداث  خمطط  على  امل�افقة    2020/5/27 تاريخ   )459  ( رقم 

�سعة ) 14 ( مرت �سمن احل��س رقم ) 4 ( ال�سرعه من ارا�سي الباعج  .

يف بلدية المري احل�سني بن عبداهلل / ل�اء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يج�ز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذك�ر يف 

مكاتب اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية الغربية ومكاتب 

بلدية المري احل�سني بن عبداهلل وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم 

يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

تنويـــه

يف   2020/8/27 ب��ت��اري��خ  لع��الن��ن��ا  لح��ق��ا 

عطاء  بخ�س��س  والن��ب��اط  ال���راي  جريدتي 

بانه  البلدية  تن�ه  البلدية  �س�ارع  وتعبيد  فتح 

يحق للبلدية الغاء العطاء دون ان يرتتب على 

البلدية اي التزامات قان�نية او مالية .

رئيس بلدية بني هاشم

حمد طالب املساعيد

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قان�ن  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعم�م  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

رقم ) 233( تاريخ 2020/3/2  امل�افقة على خمطط احداث �سارع تنظيمي 

�سعة ) 10م ( �سمن القطعة رقم ) 41 ( ح��س رقم ) 1 ( املرقاب من ارا�سي 

ال�سمالية  البادية  ل�اء   / عبداهلل  بن  احل�سني  المري  بلدية  يف  ال�سرب  ام 

الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يج�ز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذك�ر يف 

مكاتب اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية الغربية ومكاتب 

بلدية المري احل�سني بن عبداهلل وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم 

يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير الدارة املحلية

املهند�س وليد حمي الدين امل�سري

رئي�س جمل�س التنظيم العلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )216/ج(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

لدينا  وامل�سجلة   ) و�سريكته  عمرو  حمم�د   ( �سركة  ب��اأن 

بتاريخ   )13470( ال��رق��م   حت��ت   ) ت�سامن   ( ك�سركة  

1984/1/8 قد تقدمت بطلب لتح�يل �سفتها القان�نية من 

�سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  مراقبة  دائ���رة  مراجعة 

والتجارة خالل خم�سة ع�سرة ي�ما من تاريخ ن�سر العالن .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

ابراهيم موسى احمد ابو محارب
الرقم الوطني 9931007783

لل�سناعات  الخ����ة  �سركة  يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

اي��ام   10 ع��ن  تزيد  ومل��دة   2020/8/4 ت��اري��خ  منذ  الغذائية 

متتالية ومل تع�د اىل مقر عملك لغاية تاريخ هذا النذار دون 

اجازة قان�نية او عذر م�سروع .

لذا فاننا ننذرك بالع�دة اىل عملك خالل مدة 3 ايام من تاريخ 

وجميع  ل�ظيفتك  فاقدًا  تعترب  �س�ف  وال  الع��الن  ه��ذا  ن�سر 

العمل  قان�ن  من  28/ه�  املادة  باأحكام  عماًل  العمالية  حق�قك 

الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ ال�سركة 

بكامل حق�قها جتاهك .

شركة االخوه للصناعات الغذائية

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قان�ن  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعم�م  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

رقم ) 542( تاريخ 2020/6/3  امل�افقة على خمطط الغاء طريق واحداث 

اخر �سمن الح�ا�س ذوات الرقام ) 4 / وادي العاقب ( )5 / البلد ( .

يف بلدية اخلالدية / ل�اء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يج�ز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذك�ر يف 

مكاتب اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء و البادية ال�سمالية الغربية ومكاتب 

بلدية اخلالدية وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى بلدية اخلالدية خالل مدة �سهر 

من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والروؤو�س   للكر�س  مقادم  مطعم  �سركة   دائني  من  اأرج� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 33589 ( 

بتاريخ ) 2013/8/18(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ن�ر الدين ب�سام حمم�د �سم�ر

م�ست�سفى  خلف   – الق�سى  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عن�ان 

المري حمزة

خل�ي ) 0799114499 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

“ حممد  ورثة  �سركة  اج��راءات ت�سفية  ا�ستكمال  عن 

�سف�ح “ بندقجي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2009/11/11 بتاريخ   )  96401(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن طرح عطاءات رقم ) 4 (
صادر عن وزارة النقل / ادارة االرصاد الجوية

عطاء  دع���ة  طرح  متديد  عن  اجل�ية  الر�ساد  ادارة   / النقل  وزارة  تعلن 

، فعلى من يرغب بدخ�ل  ار�ساد ج�ية  بال�نات  ل�سراء   )  2020 / 3 ( رقم 

اجل�ية  الر�ساد  ادارة  يف  املحلية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  العطاء 

– ماركا ال�سمالية – مطار عمان املدين ) م�سطحبًا معه ن�سخة م�سدقة عن 
رخ�سة مهن �سارية املفع�ل وال�سجل التجاري ( خالل �ساعات الدوام الر�سمي 

دينارًا  وع�سرون  خم�سة    )  25  ( مقابل  العطاء  دع�ة  ن�سخة  على  للح�س�ل 

غري م�سرتدة .

اخر م�عد لبيع دع�ة العطاء ال�ساعة احلادية ع�سر من ي�م الثنني امل�افق 

ل� 2020/9/14

اخر م�عد ليداع العرو�س ال�ساعة احلادية ع�سر من ي�م الثالثاء امل�افق ل� 

2020/9/15 و�سيتم فتح العرو�س مبا�سرة .

مالحظة : اج�ر ن�سر العالن على من ير�س� العطاء مهما تكرر .

لالطالع على امل�ا�سفات الفنية وال�سروط اخلا�سة يرجى زيارة

Jmd.gov.jo امل�قع اللكرتوين

Advs.gov.jo او م�قع العالنات احلك�مي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والتط�ير  لال�ستثمار  دمل���ن  جمم�عة  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   العقاري  

الرقم  ) 13914 ( بتاريخ ) 2007/3/13(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : فار�س فايز �سعد �ساور

عن�ان امل�سفي : عمان – دوار الكيل� – عمارة 109

خل�ي ) 0799057253 ( 

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) مدر�سة ورو�سة بيت الكرك النم�ذجية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)350( با�سم ) معن عبداهلل احمد ال�سع�ب  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سهري فار�س 

�سليمان ال�سع�ب ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

انذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
اىل املوظف : عدي 
احمد علي الحويان

من  اع��ت��ب��ارًا  ال��ع��م��ل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رُا 

�سبب  ب���دون  الن  ول��غ��اي��ة   2020/8/15

خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فان  لذا  م�سروع 

بالع�دة  ت��ن��ذرك  ال���ربي  وال�سحن  النقل 

ايام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  لعملك 

وبخالف ذلك فانها �ستق�م بانهاء خدماتك 

ادنى  ودون  ا�سعار  دون  عملك  من  بف�سلك 

عماًل  وذلك   ، ال�سركة  عاتق  على  م�س�ؤولية 

28 / ه� ( من قان�ن العمل  باأحكام املادة ) 

الردين وتعديالته رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 

ل�سنة   )  26  ( القان�ن رقم  واملعدل مب�جب 

2010 ، والرج�ع عليك ومطالبتك باحلق�ق 

املرتتبة لها اجتاهك مبا يتفق والقان�ن .

الشركة املتقدمة لخدمات 
النقل والشحن الربي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : علي 

مصطفى علي جانم
يف  عملكم  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��را 

�سركة حممد في�سل ال�سرباتي و�سركاه 

من  متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة 

م�سبق  اذن  بدون   2020/8/12 تاريخ 

او عذر م�سروع ننذركم ب�سرورة الع�دة 

اىل العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ 

ن�سر هذا النذار وخالف ذلك تعتربون 

لحكام  ا�ستنادا  ل�ظائفكم  ف��اق��دون 

العمل  قان�ن  من  ه�  الفقرة   28 امل��ادة 

الردين رقم 8 لعام 1996 وتعديالته .

طائلة  حت��ت  عهدتكم  م��ايف  وت�سليم 

امل�س�ؤولية

شركة محمد فيصل 
الشرباتي وشركاه

اعالن بيع حضانة
اعلن انا  رهام نبيل 

محمد العسود
غزل  ح�سانة  يف  ح�ستي  بيع  عن 

البنات الكائنة يف عمان – طربب�ر 

الخ�سر  ال�سهل  حل�يات  مقابل   –
والتي حتمل �سجل ا�سم جتاري رقم 

397863 تاريخ 2017/9/27 اىل 

�سليمان خليل ي��سف الط��س.

اع���رتا����س  اي  ل���دي���ه  م���ن  ف��ع��ل��ى 

العدل  كاتب  مراجعة  ذل��ك  على 

وزارة   / ال�����س��رك��ات  م��راق��ب��ة   /

ال�سناعة والتجارة / خالل ع�سرة 

ايام من تاريخ ن�سر العالن

الحد   30/ 8 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن اعادة طرح عطاء

 ) شراء مادة الخضار والفواكه والبطاطا والبصل (

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

اعادة طرح العطاء رقم م �س ع 7 / 33 / 23 /2020  �سراء ) مادة اخل�سار والف�اكه والبطاطا والب�سل ( فعلى املتعهدين الراغبني 

بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 250 ( دينار 

املفع�ل و�س�رة عنهما وكتاب  �ساريتي   ) للمن�ساأة  ال�طني  التجاري ) والرقم  املهن وال�سجل  غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة 

تف�ي�س من ال�سركة ملندوبها وجمانا ملن �سبق لهم ال�سراء .

يتم بيع دع�ات العطاء ي�ميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دع�ة العطاء لغاية ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة 

ظهرا حتى ي�م الثنني امل�افق 2020/9/21 ) با�ستثناء ي�مي الحد واخلمي�س من كل ا�سب�ع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات ب�ا�سطة الظرف املخت�م قبل ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة ظهرا من ي�م الثالثاء امل�افق 2020/9/22 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطل�ب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن م�عد الغالق اعاله 

ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عن�ان جلنة العطاءات املركزية :

تلف�ن ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532

فاك�س ) 5000146 (

م�قعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على امل�ا�سفات الفنية املطل�بة ( .

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء ماكنات مختلفة (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

العطاء  بهذا  بال�سرتاك  الراغبني  املتعهدين  فعلى   ) خمتلفة  ماكنات  �سراء   (  2020  /  27  /22  /  7 ع  �س  م  رقم  العطاء  اعادة 

مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني 

معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري ) والرقم ال�طني للمن�ساأة ( �ساريتي املفع�ل و�س�رة عنهما وكتاب تف�ي�س من ال�سركة ملندوبها 

وجمانا ملن �سبق لهم ال�سراء .

يتم بيع دع�ات العطاء ي�ميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دع�ة العطاء لغاية ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة 

ظهرا حتى ي�م الثنني امل�افق 2020/9/21 ) با�ستثناء ي�مي الحد واخلمي�س من كل ا�سب�ع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات ب�ا�سطة الظرف املخت�م قبل ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة ظهرا من ي�م الثالثاء امل�افق 2020/9/22 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطل�ب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن م�عد الغالق اعاله 

ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عن�ان جلنة العطاءات املركزية :

فاك�س ) 5000146 (

تلف�ن ) 5000184 ( فرعي ) 57531 ( ) 57532 (

م�قعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على امل�ا�سفات املطل�بة ( .

مديرية املشرتيات الدفاعية
) Cisco اعالن اعادة طرح عطاء ) شراء نظام

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

اعادة طرح العطاء رقم م �س ع 5 / 47 / 28 /2020  ) �سراء نظام Cisco ( فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء 

م�سرتدة  غري  دينار  �ست�ن    )  60  ( مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  دع�ة  من  ن�سخة  ل�سراء  املركزية  العطاءات  جلنة  �سر  امني  مراجعة 

من  تف�ي�س  وكتاب  عنهما  و�س�رة  املفع�ل  �ساريتي   ) للمن�ساأة  ال�طني  والرقم   ( التجاري  وال�سجل  املهن  رخ�سة  معهم  م�سطحبني 

ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دع�ات العطاء ي�ميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دع�ة العطاء لغاية ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة 

ظهرا حتى ي�م الثنني امل�افق 2020/9/14 ) با�ستثناء ي�م الثالثاء من كل ا�سب�ع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات ب�ا�سطة الظرف املخت�م قبل ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة ظهرا من ي�م الثالثاء امل�افق 2020/9/15 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطل�ب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن م�عد الغالق اعاله 

ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عن�ان جلنة العطاءات املركزية :

تلف�ن ) 5000184 (

فاك�س ) 5000146 ( فرعي ) 57531 ( . ) 57532 (

م�قعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على امل�ا�سفات الفنية املطل�بة ( .

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح مناقصات محلية 

الجهة املستفيدة سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سات املحلية املبينة يف اجلدول ادناه على املهتمني من ذوي الخت�سا�س وامل�سنفني يف وزارة ال�سغال العامة وال�سكان 

ح�سب الفئة املبينة ازاء العطاء مب�جب �سهادة ت�سنيف �سارية املفع�ل �سادرة عن دائرة العطاءات احلك�مية مراجعة مديرية العطاءات يف مبنى 

وغري  العطاء  ازاء  املبني  املبلغ  مقابل  ادناه  املبينة  املناق�سة  من  ن�سخة  على  واحل�س�ل  لالطالع  ال�ساد�س  الطابق  عمان  يف  الرئي�سي  املياه  �سلطة 

م�سرتدة ثمنًا لن�سخة العطاء ال�احد وعلى املناق�س تقدمي �س�رة عن �سهادة الت�سنيف �سارية املفع�ل لدى �سراء وثائق العطاء علما بان اخر م�عد 

للبيع ال�ساعة الثانية م�ساء وتقدمي تاأمني دخ�ل العطاء بكفالة او �سيكات م�سدقة مبغلف منف�سل وان يتم تثبيت ما يلي عليها :

رقم املناق�سة . ا�سم املناق�سة .

التاأمني با�سم : عط�فة امني عام �سلطة املياه بال�سافة ل�ظيفته .

مدة �سر�سان التاأمني : ) 180 ( مائة وثمان�ن ي�ما من تاريخ ايداع العرو�س ) يف حالة تقدمي كفالة ( .

قيمة التاأمني : مبينة ازاء املناق�سة .

ا�سم املناق�س كما ه� وارد يف �سهادة الت�سنيف .

م�عد ايداع العرو�س كما ه� مبني ازاء العطاء يف �سندوق �سلطة املياه الطابق الول .

يحق للجنة ال�سراء املحلية الغاء العطاء يف اي وقت دون ابداء ال�سباب ودون ان تتحمل �سلطة املياه اي تبعات مالية او عقدية .

مدة �سالحية العر�س ) 180 ( ي�ما تق�مييا من تاريخ ايداع العرو�س .

اج�ر العالن على من تر�س� عليه املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء املحلية
املهندس علي صبح

حالة اسم العطاءرقم العطاء
العطاء

ثمن النسخة التصنيف
بالدينار

قيمة تأمين 
الدخول 
بالدينار

اخر موعد لقبول موعد زيارة الموقعموعد البيع
طلب التوضيح 

حول وثائق الشراء 
) االستيضاحات (

موعد ايداع 
العروض

م/2020/32 
شراء محلي

توريد وتركيب مضخة 
غاطسة ومواسير تعليق 
) 4 ( انش وتجهيزها 

وانزالها وملحقاتها ) بئر 
القطرانة الشمالي 1(

ثانية حفر جديد
االبار

2545030/8/2020
-

3/9/2020

االحد 2020/9/6 
الساعة التاسعة 

صباحاً في 
مديرية الحفر

االثنين
7/9/2020 

االثنين 
14/9/2020

الساعة الثانية 
عشر مساء

م/2020/33 
شراء محلي

توريد وتركيب مواسير 
تعليق )6( انش وتجهيزها 
وانزالها وملحقاتها )بئر 
القطرانة الجنوبي رقم 1(

ثانية حفر جديد
االبار

2517530/8/2020
-

3/9/2020

االحد 2020/9/6 
الساعة التاسعة 

صباحاً في 
مديرية الحفر

االثنين
7/9/2020 

االربعاء 
16/9/2020

الساعة الثانية 
عشر مساء

م/2020/34 
شراء محلي

توريد وتركيب مواسير 
تعليق )6( انش وتجهيزها 
وانزالها وملحقاتها )بئر 
القطرانة الجنوبي رقم 2 (

ثانية حفر جديد
االبار

2517530/8/2020
-

3/9/2020

االحد 2020/9/6 
الساعة التاسعة 

صباحاً في 
مديرية الحفر

االثنين
7/9/2020 

االربعاء 
16/9/2020

الساعة الثانية 
عشر مساء

م/2020/35 
شراء محلي

حفر بئر انتاجية ) بئر 
االبيض رقم )2( البديل(

اولى او جديد
ثانية حفر 

االبار

25200030/8/2020
-

3/9/2020

االحد 2020/9/6 
الساعة التاسعة 

صباحاً في 
مديرية الحفر

االثنين
7/9/2020 

االثنين 
14/9/2020

الساعة الثانية 
عشر مساء
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االنباط - وكاالت

الأ�شخا�ص  م��ن  اللف  ع�شرات  تظاهر 

يف وا���ص��ن��ط��ن اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى ال��ع��ن�����ص��ري��ة، 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����اإ�����ص����اح����ات ع��م��ي��ق��ة حت��ق��ق 

امل�������ص���اواة وب���ان���ه���اء اأع���م���ال ع��ن��ف ال�����ص��رط��ة 

املتحدة،  الواليات  يف  ال�صوداء  االأقلية  �صد 

مرددين هتاف “كفى«.

57 ع��اًم��ا ع��ل��ى خطاب  ويف ذك���رى م���رور 

م��ارت��ن لوثر  املدنية  زع��ي��م ح��رك��ة احل��ق��وق 

جتمع   ،1963 اآب   28 يف  حلم”  “لدي  كينغ 

املتظاهرون حتت �صعار “ارفعوا ركبتكم عن 

فلويد  ج���ورج  وف���اة  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  رقابنا”، 

توقيفه  عند  اختناًقا  االإفريقي  االأم��رك��ي 

حتت ركبة �صرطي.

ع���اًم���ا(  ك��ي��ن��غ )12  ي����والن����دا  وحت����دث����ت 

حفيدة كينغ اأمام املتظاهرين عن “امل�صاواة 

ال��ذي  اجل��ي��ل  “نحن  وق��ال��ت  احلقيقية”. 

نهائًيا«. املمنهجة  العن�صرية  �صيفكك 

�صقيق  ف��ي��ل��ون��ي��ز  ���ص��ك��ر  ���ص��دي��د،  وب���ت���اأث���ر 

وق��ال  تعبئتهم.  ع��ل��ى  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ف��ل��وي��د، 

“كنت اأمتنى اأن يكون جورج معنا لراكم”، 
“التغير يحدث  اأن  اأن ي�صيف بتفاوؤل  قبل 

اآخ��ري��ن ع��روا عن  ب��ه«. لكن  الأن��ن��ا نطالب 

منظمي  اأح���د  وق���ال  امل����رارة.  ببع�ض  ���ص��ع��ور 

اأم����ام ن�صب  ���ص��ارب��ن  اآل  ال��ق�����ض  ال��ت��ظ��اه��رة 

قبل  العبودية  األغى  الذي  لينكولن  ابراهام 

“تعبنا م��ن ال��وع��ود ال��ت��ي ال  ق��رن ون�����ص��ف، 

تنفذ«.

م��ارالي��ل  امل��ت��ن��وع ع��ر دون  ويف احل�����ص��د 

ال���رج���ل اخل��م�����ص��ي��ن��ي االأ����ص���ود ع���ن ال�����ص��ع��ور 

 300 “ننتظر امل�صاواة منذ  باالإحباط. وقال 

البلد  ه��ذا  �صيدنا  “تقنًيا،  واأ���ص��اف  �صنة”. 

وهتف  ج��ائ��رة«.  بطريقة  ن��ع��ام��ل  زل��ن��ا  وم��ا 

اأ���ص��ي��ب بجروح  ال���ذي  بليك  وال���د ج��اي��ك��وب 

عدالة  “ال  االأح��د  الباد  �صمال  يف  خطرة 

ال�صرطي  توقيف  يتم  مل  بينما  �صام”،  ال 

الذي اأطلق عليه الر�صا�ض وال اتهامه حتى 

االآن.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ل��ي��ت��ي��را وي���دم���ان 

احملك  ال�����ص��وداء  “اأمركا  ب��ل��ي��ك  �صقيقة 

عليكم  “يجب  اأن����ه  م���وؤك���دة  امل�صوؤولية”، 

اأو  ع��ن��ف  ب���دون  ل��ك��ن  وت��ق��ات��ل��وا  تنه�صوا  اأن 

ف���و����ص���ى«. وع����ر اأق����رب����اوؤه ع���ن ا���ص��ت��ي��ائ��ه��م 

على  ال��ق��درة  فقد  عاًما   29 العائلة  رب  الأن 

امل�صت�صفى.  يف  ب�صريره  مكبا  وبقي  امل�صي، 

نظامان  “هناك  االأب  بليك  جايكوب  وق��ال 

ق�صائيان يف الواليات املتحدة واحد للبي�ض 

لل�صود«. وواحد 

تخللتها  تظاهرات  اإىل  اأدت  املا�صاة  وهذه 

كينو�صا  مدينة  يف  ليال  لثاث  عنف  اأعمال 

�صاب  اأطلقه  بر�صا�ض  �صخ�صان  قتل  حيث 

ب��ن��دق��ي��ة هجومية  م��ن  ع�����ص��رة  ال�����ص��اب��ع��ة  يف 

حلماية  م�صلحة  مل��ج��م��وع��ات  ان�����ص��م  ب��ع��دم��ا 

النار  اإط��اق  اأج��ج  كما  التجارية.  امل��ح��ات 

م�صبوقة  غر  احتجاجية  حركة  بليك  على 

يف عامل الريا�صة.

واأ�صاد اخلطباء يف التظاهرة بالريا�صيني 

ترامب  الرئي�ض  م��ن  غ�صبهم  ع��ن  وع���روا 

العنف  اأعمال  اأ�صابيع على  ي�صدد منذ  الذي 

على هام�ض التظاهرات بدون اأن يذكر �صيئا 

ع��ن م��ط��ال��ب االأم��رك��ي��ني االأف���ارق���ة. وق��ال 

“كل العائات دانت عمليات  الق�ض �صاربن 

النهب لكننا مل ن�صمع اإدانة للر�صا�ض الذي 

ح��وار  اإىل  “نحتاج  واأ���ص��اف  اإط��اق��ه«.  يتم 

االأع��م��ى،  تع�صبكم  ح��ول  العن�صرية،  ح��ول 

حول كراهيتكم وكيف ت�صعون ركبتكم على 

رقابنا بينما ن�صتغيث الأجل حياتنا«.

تري�صي وليامز ع�صكرية متقاعدة �صوداء 

“ل�صنا يف  جاءت مع عائلتها للتظاهر قالت 

ال�صلطة«. ويف  )ت��رام��ب( يف  ب��وج��وده  اأم���ان 

اخلطباء  دع���ا  ���ص��ي��ا���ص��ي،  م��وق��ف  ع��ن  تعبر 

ب��ك��ث��اف��ة يف  ال��ت�����ص��وي��ت  اإىل  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

3 ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين. وق����ال جنل  ان��ت��خ��اب��ات 

عندما  ال��ع��ا���ص��رة  �صنته  يف  ك��ان  ال���ذي  كينغ 

�صناديق  اإىل  ن�صر  اأن  “يجب  والده  اغتيل 

قاتلت  التي  احلريات  عن  للدفاع  االق��راع 

االأجيال ال�صابقة من اأجلها بقوة«.

ك���ام���اال  ق����ال����ت  ف����ي����دي����و،  ت�����ص��ج��ي��ل  ويف 

مع  الرئي�ض  نائب  ملن�صب  املر�صحة  هاري�ض 

“لدينا  ق��ال��ت  ب��اي��دن،  ال��دمي��وق��راط��ي ج��و 

ف��ر���ص��ة ل���ن���رك ب�����ص��م��ة يف ال���ت���اري���خ، ه��ن��ا 

واالآن«.

االنباط - وكاالت

يف  املن�صويتان  واليونان،  تركيا  تنخرط 

�صهور يف خاف  االأطل�صي، منذ  �صمال  حلف 

يف  الطاقة  م��وارد  ب�صاأن  بينهما  االأ���ص��د  يعد 

املرة االأوىل  املتو�صط. لكن هذه لي�صت  �صرق 

ال���ت���ي ي�����ص��ت��ع��ل ف��ي��ه��ا ال��ت��وت��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

اجلارين. 

احلديث  تاريخهما  اإىل  ملحة  يلي  ما  ويف 

ال�صعب:

اإرج����اع اجل���زء االأك����ر م��ن التوتر  مي��ك��ن 

ب�����ص��اأن  ن��زاع��ه��م��ا  اإىل  ب��امل��ت��و���ص��ط  امل���رت���ب���ط 

ردا   1974 عام  تركيا  اجتاحتها  التي  قر�ض 

لتوحيد  م�صعى  يف  اأثينا  رّتبته  انقاب  على 

اجلزيرة مع اليونان. وبات ال�صطر اجلنوبي 

جمهورية  باليونانية  الناطق  اجل��زي��رة  من 

االأوروب��ي  اإىل االحت��اد  ان�صمت  التي  قر�ض 

غ��ر  ال���رك���ي���ة  ال���دوي���ل���ة  اأم������ا   .2004 ع�����ام 

ال�صمايل  وال��واق��ع��ة يف اجل���زء  ب��ه��ا  امل��ع��رف 

ع��ن اجل��ن��وب  ف��ه��ي مف�صولة  م��ن اجل��زي��رة، 

رملية.  واأك��ي��ا���ض  �صائكة  واأ���ص��اك  ب��ج��دران 

ال�صام  حلفظ  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق��وة  وت�����ص��ّر 

االأخ�صر”  “اخلط  ط�����ول  ع���ل���ى  دوري��������ات 

على  تركيا  وتوؤكد  ال�صطرين.  بني  الفا�صل 

اأن��ه��ا م�����ص��ت��ع��دة ل��ل��ت��ف��او���ض م��ع اأي ب��ل��د، مبا 

ال  التي  قر�ض  با�صتثناء  ال��ي��ون��ان،  ذل��ك  يف 

تعرف بها.

وات�������ص���ع ن���ط���اق ال����ن����زاع ب�������ص���اأن ق��ر���ض 

احل��ق��وق  ف��ي��ه��ا  اأخ����رى مب��ا  م�����ص��ائ��ل  لي�صمل 

واملجال  عليها  متنازع  مائية  م�صطحات  يف 

اجل����وي. وت�����ص��ر ال��ي��ون��ان ع��ل��ى اأن ال��ق��ان��ون 

امل�صاحات  رقعة  تو�صيع  حق  مينحها  ال��دويل 

بحريا  ميا   12 اإىل  اإليها  التابعة  البحرية 

لكن  بها،  التي حتظى  ال�صتة  االأميال  مقابل 

من  يحرمها  قد  ذل��ك  اأن  من  تخ�صى  تركيا 

اأيجه  بحر  يف  ال��ق��اري  اجل��رف  اإىل  الو�صول 

بحر  ويت�صم  الطبيعي.  وال��غ��از  النفط  وم��ن 

اأيجه بجغرافيا معّقدة مع وجود �صبكة ت�صم 

اأكرث من األفي جزيرة، معظمها يونانية.

وك�����اد ال���ب���ل���دان ي���ن���خ���رط���ان يف ح����رب يف 

ت�����ص��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل��ا���ص��ي ب�����ص��اأن ج��زي��رت��ي 

“كارداك”  با�صم  تركيا  “اإمييا” املعروفتان 
اخلافات  تنحية  مت  لكن  املاأهولتني.  وغر 

جانبا من خال ما اأطلق عليها “دبلوما�صية 

ا���ص��ت��ج��اب��ت  ع��ن��دم��ا   ،1999 ع����ام  الزلزال” 

اليونان لزلزال مدّمر هز تركيا.

ت���دف���ق  اإىل  ال���������ص����وري����ة  احل��������رب  واأدت 

تعد  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  اإىل  خ�صو�صا  ال��اج��ئ��ني، 

اإىل دول  ل��ل��و���ص��ول  ل��ل�����ص��اع��ني  ن��ق��ط��ة ع��ب��ور 

ت�صت�صيف  ت��رك��ي��ا  وب���ات���ت  ال��غ��ن��ي��ة.  االحت����اد 

�صوريون.  اأغلبهم  اأربعة مايني الجئ،  نحو 

اأك��رث م��ن مليون الج��ئ اإىل االحت��اد  وو���ص��ل 

اتفاقا  ع���ام  ب��ع��د  اأن��ق��رة  ووق��ع��ت   .2015 ع���ام 

تدفق  وقف  على  ين�ض  االحت��اد  مع  تاريخيا 

املهاجرين مقابل احل�صول على حوافز.

ل���ك���ن ال���رئ���ي�������ض رج�����ب ط���ي���ب اإردوغ��������ان 

ل��ط��امل��ا ا���ص��ت��خ��دم ت��ه��دي��د ف��ت��ح ح����دود ب��اده 

ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ب����اجّت����اه اأوروب���������ا يف م�����ص��ع��ى 

ويف  ب��روك�����ص��ل.  م��ن  ت��ن��ازالت  على  للح�صول 

اليونان،  اإىل  �صباط، �صمح لاجئني بالعبور 

ما اأ�صفر عن مناو�صات على احلدود.

التعامل  ط��ري��ق��ة  ب�����ص��اأن  اخل���اف  واأع�����اد 

االن��ق�����ص��ام  ت��رك��ي��ا  ال��ب��ي��زن��ط��ي يف  االإرث  م���ع 

التاريخي بني البلدين اإىل الواجهة. وتعّمق 

املا�صي  ال�صهر  ت��رك��ي��ا  اأع����ادت  ب��ع��دم��ا  ال��ق��ل��ق 

بعدما  م�صجد  اإىل  �صوفيا  اآيا  موقع  حتويل 

م��ت��ح��ف منذ  اإىل  ك��ن��ي�����ص��ة مت حت��وي��ل��ه��ا  ك���ان 

اإط���ار م�صاعي  امل��ا���ص��ي يف  ال��ق��رن  ث��اث��ي��ن��ات 

ون��ددت  علمانية.  اأك��رث  م�صار  لتبني  تركيا 

امل��وق��ع،  اأن��ق��رة الإع���ادة فتح  ال��ي��ون��ان بخطوة 

امل����درج ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����راث ال��ع��امل��ي ملنظمة 

وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  للربية  امل��ت��ح��دة  االأمم 

رئي�ض  اعتر  خطوة  يف  كم�صجد  )يون�صكو(، 

ميت�صوتاكي�ض  كرياكو�ض  اليوناين  ال���وزراء 

اأنها تك�صف “�صعف” تركيا. ويركز اإردوغان 

الإحياء  ب��اذخ��ة  اح��ت��ف��االت  تنظيم  على  اأك��رث 

ذك������رى ه���زمي���ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ني ع���ل���ى اأي�����دي 

العثمانيني. واأمر هذا ال�صهر بتحويل موقع 

بعدما  م�صجد  اإىل  اآخ��ر  تاريخي  اأرثوذك�صي 

اإىل  ال��ب��داي��ة وحت��ول الحقا  يف  م�صجدا  ك��ان 

متحف.

مراعاة  يف  بالف�صل  اليونان  تركيا  وتتهم 

امل�����ص��ل��م��ة يف منطقة  االأق��ل��ي��ة  اأف�����راد  ح��ق��وق 

تراقيا الغربية يف و�صط اليونان، مبا يف ذلك 

اإردوغ����ان  اّت��ه��م  ال��ت��ع��ل��ي��م. ول��ط��امل��ا  حقهم يف 

امل�صلمة  االأق��ل��ي��ات  معاملة  ب��اإ���ص��اءة  ال��ي��ون��ان 

وت��ل��ك ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رك��ي��ة ع��ل��ى اأرا���ص��ي��ه��ا 

االأوروبية  العا�صمة  اأثينا هي  اأن  اإىل  م�صرا 

الوحيدة التي ال ت�صت�صيف م�صجدا ر�صميا.

لفتح  تركيا  على  اأثينا  ت�صغط  ب��دوره��ا، 

م��در���ص��ة ل���رج���ال ال���دي���ن االأرث���وذك�������ض على 

ت��ع��رف  ا����ص���ط���ن���ب���ول. وال  ق���ب���ال���ة  ج����زي����رة 

االرثوذك�صية  البطريركية  ب�صلطات  اأن��ق��رة 

ا�صطنبول. اليونانية يف 

اأت���راك بعد حماولة  ف���رار ج��ن��ود  وحت���ّول 

اإردوغ���ان  حكومة  على   2016 ال��ع��ام  ان��ق��اب 

اإىل م�����ص��در ت��وت��ر اآخ���ر ب��ني ال��ط��رف��ني. ويف 

م��ط��ال��ب  ي��ون��ان��ي��ة  حم��ك��م��ة  رف�����ص��ت   ،2017

ت��رك��ي��ا ت�����ص��ل��ي��م ث��م��ان��ي��ة ���ص��ب��اط ���ص��اب��ق��ني يف 

اليونان  اإىل  الثمانية  وفّر  الركي.  اجلي�ض 

االنقاب  ليلة  ع�صكرية  مروحية  من  على 

الفا�صل الذي تتهم اأنقرة الداعية االإ�صامي 

غولن  اهلل  فتح  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  املقيم 

له. بالتخطيط 

االنباط - وكاالت

ق����ال امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع���ن االأر������ض 

اإن  اال�صبوعي،  تقريره  يف  اال�صتيطان  ومقاومة 

اال�صتيطان يوا�صل زحفه و�صط ت�صاعد عمليات 

خمتلف  يف  الفل�صطينيني  ومن�صاآت  م�صاكن  هدم 

املناطق.

واإعامية  �صيا�صية  او�صاط  اأن  التقرير  وبني 

رئي�ض  باأن  تفيد  اأخبارا  املا�صي  اال�صبوع  تناقلت 

جمد  قد  نتنياهو  بنيامني  اال�صرائيلي  ال���وزراء 

الغربية  ال�صفة  يف  اال�صتيطاين  ال��ب��ن��اء  خطط 

مبا فيها غور االأردن، ومل مينح ت�صاريح لتو�صيع 

اال�صتيطان منذ اكرث من �صتة اأ�صهر. 

ويف احلقيقة فاإن ما يجري ت�صريبة هو جزء 

من املناورات واالأكاذيب ال�صيا�صية التي يقوم بها 

بغر�ض  حكومته  يف  االو���ص��اط  وب��ع�����ض  نتنياهو 

ت��ه��دئ��ة ردود ال��ف��ع��ل ع��ل��ى خم��ط��ط��ات ا���ص��رائ��ي��ل 

التي  ال�صم  ناحية وخمططات  اال�صتيطانية من 

اأع���م���ال نتنياهو  م��ا زال���ت م��درج��ة ع��ل��ى ج���دول 

ناحية  من  ا�صرائيل  يف  احلاكم  اليمني  واأح��زاب 

ثانية. 

م�صادقة  ومنها  كثرة  ذل��ك  على  وال�صواهد 

حكومة االحتال على بناء األف وحدة ا�صتيطانية 

واأبو  العيزرية،  عناتا،  الطور،  قرى  اأرا�صي  على 

م�صروع  �صمن   ،)E1( امل�صماة   املنطقة  يف  دي�ض 

�صاأنه  من  وال��ذي  اال�صتيطاين،  الكرى  القد�ض 

اأن يوؤدي اىل ربط جميع امل�صتوطنات الواقعة يف 

االحتال  بلدية  حدود  وخارج  ال�صرقية  املنطقة 

بلدية  ح��دود  داخ��ل  امل�صتوطنات  م��ع  القد�ض  يف 

العربية  القرى  يحّول  وبالتايل  ليئون،  مو�صيه 

اإىل معازل حما�صرة ف�صا عن كونه يعني �صم 

ال�صفة اىل  االأرا����ص���ي يف  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�����ص��اح��ات 

ح���دود ب��ل��دي��ة ال��ق��د���ض ال��ك��رى وف��ق خمططات 

االحتال. �صلطات 

وقال التقرير: على االر�ض ت�صتمر اعتداءات 

اأرا����ض  ع��ل��ى  ال�صطو  وحم��اوالت��ه��م  امل�صتوطنني 

�صرع  ال��ف��ائ��ت  اال���ص��ب��وع  ف��خ��ال  الفل�صطينيني. 

م�صتوطنون باإقامة بوؤرة ا�صتيطانية جديدة على 

اأرا�صي بلدة عبوين �صمال رام اهلل واأطلقوا عليها 

بيوت  اأرب��ع��ة  ن�صبوا  حيث  �صاي”  “معاليه  ا�صم 

يف  امل��واط��ن��ني  اأرا���ص��ي  على  “كرفانات”  متنقلة 

جلجليا،  )عبوين،  بلدات  تتو�صط  التي  املنطقة 

�صنجل(، وتتبع االأر�ض التي اأقيمت عليها البوؤرة 

للبلدات  بها  املحيطة  واالأرا���ص��ي  اال�صتيطانية 

واأ���ص��ح��اب��ه��ا  “طابو”،  ارا����ص���ي  وه����ي  ال���ث���اث، 

اأوراقاً ر�صميًة توؤكد ملكيتها.  ميلكون 

ثاث  اإن  قالت  عرية،  اإع��ام  و�صائل  وكانت 

يف  ل�ا�صتقرار”  ان��ت��ق��ل��ت  م�صتوطنني  ع��ائ��ات 

املكان والبدء ببناء م�صتوطنة جديدة حتمل ا�صم 

“�صاي  امل�صتوطن  اإىل  ن�صبة  �صاي”،  “معاليه 
تكفا”.  “بتاح  يف  م��وؤخ��را  قتل  ال��ذي  اأوهايون”، 

عن  للدفاع  الوطني  املكتب  م�صادر  تقيد  فيما 

ليفونه”  “معاليه  م�صتوطني  اأن  اإىل  االر����ض 

ال���ت���ي ت��ع��ت��ر ج�����زءا م���ن ال��ت��ك��ت��ل اال���ص��ت��ي��ط��اين 

���ص��ي��ل��و – ع��ي��ل��ي – ���ص��ي��ف��وت راح���ي���ل وراح��ال��ي��م 

حمافظتي  ب��ني  ال��ط��ري��ق  منت�صف  يف  وال��واق��ع��ة 

تو�صيع  اإىل  ي�صعون  ون��اب��ل�����ض،  وال��ب��رة  اهلل  رام 

املواطنني  اأرا�صي  ح�صاب  على  امل�صتوطنة  حدود 

ع�صرة  قرابة  اأي��ام  قبل  ن�صبوا  حيث  املنطقة،  يف 

املذكورة،  امل�صتوطنة  خ��ارج  اأخ��رى  متنقلة  بيوت 

بهدف اإقامة بوؤرة ا�صتيطانية جديدة وال�صيطرة 

م�صتوطنون  اأق��دم  فيما  املواطنني،  اأرا���ص��ي  على 

اأحرون على و�صع بيت متنقل على اأرا�صي يانون 

التابعة لبلدة بيتا جنوب نابل�ض. قرب م�صتوطنة 

يف  امل���واط���ن���ني  اأرا�����ص����ي  ع��ل��ى  امل���ق���ام���ة   ”777“
املنطقة امل�صماة جبل عبد اهلل. 

ب���اأن���ه يف  امل���ت���ح���دة  وت��ف��ي��د اح�������ص���اءات االمم 

اآب  2019 وال��ع��ا���ص��ر م���ن  دي�����ص��م��ر  ب���ني  ال���ف���رة 

الفل�صطينيني  على  اعتداء  حالة   163 وقع   2020

اعتداء  منها   49 امل�صتوطنني  وم��ن  اجلي�ض  م��ن 

ج�������ص���دي وال���ب���اق���ي ح�����رق وت����دم����ر ال��ب�����ص��ات��ني 

واملمتلكات. واحلقول 

اأن����ه مت ك�����ص��ف ال��ن��ق��اب  واأ����ص���ار ال��ت��ق��ري��ر اىل 

ج��دي��دة  ا�صتيطانية  م��دي��ن��ة  ل��ب��ن��اء  خم��ط��ط  ع��ن 

ال��ق��ن��اة  اأف�������ادت  ح��ي��ث  االأردن  غ����ور  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ت�����ص��م��ى  جم��م��وع��ة  اإن  ال���ع���ري���ة:  “ال�صابعة” 
مدينة  اإن�����ص��اء  ع��ن  اأع��ل��ن��ت   ،”2030 “اإ�صرائيل 
م��وق��ع  اأن  م�����ص��ي��ف��ة  االأردن،  غ����ور  يف  ج���دي���دة 

“األون” قرب  حم��ور  على  يقع  اجلديدة  املدينة 

امل��رح��ل��ة  واأن  جيتيت”.  “مو�صاف  م�����ص��ت��وط��ن��ة 

ح��وايل  ب��ن��اء  يت�صمن  امل��دي��ن��ة،  ب��ن��اء  م��ن  االأوىل 

القناة  املوقع. ونقلت  ال�صكنية يف  الوحدات  اآالف 

العرية، عن اللواء غر�صون هكوهني من حركة 

يف  �صباًطا  ت�صم  اإ�صرائيلية  )حركة  “اأمنيني” 
ج��ي�����ض االح���ت���ال( وال��ت��ي اأع��ل��ن��ت م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 

فر�صة  “هذه  قوله:  اال�صتيطانية،  املدينة  بناء 

)خطة  ال�����ص��ي��ادة  تطبيق  ت��اأج��ي��ل  ب��ع��د  لنتنياهو 

االأردن  وادي  م��دي��ن��ة يف  اإن�����ص��اء  ل��ق��ي��ادة  ال�����ص��م( 

وزعم هكوهني وجود  ال�صيادة.  تعزيز  كجزء من 

م�صتقبل  ح���ول  “اإ�صرائيل”  يف  وا����ص���ع  ت���واف���ق 

اإن�صاء  لدعم  نتنياهو  داعيا  االأردن،  غور  منطقة 

املدينة.

ويف �صياق ال�صم الزاحف كذلك ومبا يدح�ض 

احلكومي  وف��ري��ق��ه  نتنياهو  واأك���اذي���ب  م��ن��اورات 

ف��ق��د ���ص��ادق وزي���ر ال��ط��اق��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��وف��ال 

���ص��ت��اي��ن��ت�����ض، ع��ل��ى م�����ص��روع ل��رب��ط امل�����ص��ت��وط��ن��ات 

يف  الطبيعي  ال��غ��از  ب�صبكة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  يف 

ا����ص���رائ���ي���ل، ح��ي��ث ي���خ���دم امل�������ص���روع يف االأ����ص���ا����ض 

هذا  للم�صتوطنني.  التابعة  ال�صناعية  املناطق 

14 منطقة �صناعية  االحتال  فيه  اأق��ام  وقت  يف 

ا���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��ن��ت�����ص��ر م���ن ���ص��م��ال ال�����ص��ف��ة اىل 

جنوبها.

متظاهرون مناهضون للعنصرية في الواليات المتحدة: »كفى«

تركيا واليونان ... تاريخ طويل من النزاعات

االستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات الهدم

االنباط - وكاالت

االإ�صامية”  “املقاومة  ك�صفت 

اهلل  حزب  لتنظيم  الع�صكري  ال��ذراع 

ا�صتخدام  ال�صبت عن  ام�ض  اللبناين 

دمى  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال  جي�ض 

ع��ل��ى ���ص��ك��ل ج���ن���ود خل�����داع م��ق��ات��ل��ي 

احل������زب ع���ل���ى احل�������دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

املحتلة. فل�صطني  �صمايل 

االإ�صامية”:  “املقاومة  وق��ال��ت 

الذي  واالإرب��اك  اخلوف  اأجواء  “يف 
ال��ع��دو   ج��ي�����ض  وج��ن��ود  ق����ادة  يعي�صه 

ت���رق���ًب���ا ل����رد امل���ق���اوم���ة االإ���ص��ام��ي��ة 

جماهديها  اأحد  العدو  اغتيال  على 

االإ�صرائيلي  ال��ع��دو  عمد  ���ص��وري��ا  يف 

حماولة  يف  “متثيلية”  تنفيذ  على 

خل��داع امل��ق��اوم��ة«. واأ���ص��اف��ت “حيث 

3 دب����اب����ات م���رك���اف���ا ع��ن��د  اج����ت����ازت 

االأح����د  ع�����ص��ر  م���ن   3:15 ال�����ص��اع��ة 

عند  التقني  ال�����ص��ي��اج   ،23/8/2020

331، دون  ال��رق��ي��م احل���دودي رق��م 

ك��روم  االأزرق يف حملة  خ��رق اخل��ط 

اجلبل  مي�ض  بلدة  بخراج  ال�صراقي 

“وعند  وت���اب���ع���ت  ل���ب���ن���ان«.  ج���ن���وب 

الدبابات  هذه  ب��داأت   16:15 ال�صاعة 

كثيف  ب�صكل  دخ��ان��ي��ة  ق��ن��اب��ل  اإل��ق��اء 

اأثناء ان�صحابها، وعندها عمد العدو 

اىل ا�صتقدام دمية على �صكل جندي 

مو�صوعة على “روبوت” اىل جانب 

خلداع  يائ�صة  حماولة  يف  الدبابات، 

الدمية  ي�صتهدفون  عّلهم  املقاومني 

على اأنها جندي ا�صرائيلي«. وذكرت 

يحاول  ملا  يقظة  كانت  “املقاومة  اأن 

العدو فعله«.

االنباط - وكاالت

�صجون  يف  اأ���ص��رى  خم�صة  ي��وا���ص��ل 

االح����ت����ال، اإ����ص���راب���ه���م امل���ف���ت���وح ع��ن 

احتجاجا  م��ت��ف��اوت��ة  ل��ف��رات  ال��ط��ع��ام 

ورف�صا العتقالهم االإداري.

االأ���ص��ر معت�صم  ه��م:  وامل�����ص��رب��ون 

�����ص����م����ارة، م���اه���ر االأخ�����ر������ض وحم��م��د 

وه����������دان، وم����و�����ص����ى زه����������ران، وع���ب���د 

�صعيبات. الرحمن 

ع���ام���اً( عن  ���ص��م��ارة )43  واأ����ص���رب 

ال��ط��ع��ام م��ن��ذ ث��اث��ة اأي����ام، اح��ت��ج��اج��اً 

بحقه  االإداري  احل��ك��م  جت��دي��د  ع��ل��ى 

ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل مل���دة 6 

النقب  �صجن  اإدارة  وع��اق��ب��ت  اأ���ص��ه��ر. 

���ص��م��ارة ب��ال��ع��زل وامل���ن���ع م���ن ال���زي���ارة 

علماً  االنفرادية،  الزنازين  اإىل  ونقله 

عديدة،  م��رات  لاعتقال  تعر�ض  اأن��ه 

 18 االحتال  �صجون  يف  اأم�صي  حيث 

عاماً.

���ص��ي��ل��ة  م���ن  “االأخر�ض”  وي���ع���اين 

لليوم  وامل�صرب  جنني،  جنوب  الظهر 

“عوفر”،  ����ص���ج���ن  زن�����ازي�����ن  يف    34

و���ص��داع  ال���وزن  يف  لنق�ض  ب��االإ���ص��اف��ة 

���ص��دي��د،  واإع����ي����اء  امل��ف��ا���ص��ل  يف  واآالم 

ع����ل����م����اً اأن��������ه ي����وا�����ص����ل رف���������ض اأخ�����ذ 

الطبية.  الفحو�ض  واإج��راء  املدعمات 

ووف��ق��اً ل��زي��ارات امل��ح��ام��ني ف���اإن و�صع 

بالتدهور  اآخ��ذ  ال�صحي  “االأخر�ض” 
مع مرور الوقت، وبداأ يتقياأ املاء.

“رنتي�ض”  “وهدان” من  واالأ�صر 

 25 ل���ل���ي���وم  م�������ص���رب  اهلل  رام  ����ص���م���ال 

التع�صفي. اعتقاله  احتجاجا على 

�صمال  اأب��و م�صعل  دير  وزه��ران من 

��ا  رف�����صً  14 ل��ل��ي��وم  م�����ص��رب  اهلل،  رام 

 6 ل����  االإداري  ل��اع��ت��ق��ال  ل��ت��ح��وي��ل��ه 

���ص��ه��ور. وه���و اأ����ص���ر ���ص��اب��ق ق�����ص��ى يف 

����ص���ج���ون االح����ت����ال م����ا جم���م���وع���ه 5 

اإداري،  اأح��ك��ام واع��ت��ق��ال  ب��ني  ���ص��ن��وات 

ويقبع يف زنازين �صجن “عوفر«.

وي�����ص��رب ���ص��ع��ي��ب��ات م���ن ب��ل��دة بيت 

����ص���اح���ور مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل����م، ع��ن 

ب��ع��د حتويله  ال��ع��ا���ص��ر  ل��ل��ي��وم  ال��ط��ع��ام 

لاعتقال االإداري ملدة اأربعة �صهور.

االنباط - وكاالت

ام�ض  االإماراتية،  االأنباء  وكالة  ذكرت 

خليفة  االإم���ارات���ي  ال��رئ��ي�����ض  اأن  ال�����ص��ب��ت، 

يلغي  مر�صوًما  اأ�صدر  نهيان،  اآل  زايد  بن 

ب�����ص��اأن مقاطعة   1972 ل��ع��ام  ي��ع��ود  ق��ان��وًن��ا 

اإ����ص���رائ���ي���ل وال���ع���ق���وب���ات امل���رت���ب���ة ع��ل��ي��ه، 

مع  لعاقاتها  االإم��ارات  تطبيع  يف  وذلك 

اإ�صرائيل.

ووف���ق ال��وك��ال��ة ال��ر���ص��م��ي��ة االإم��ارات��ي��ة 

“لتو�صيع  ي���اأت���ي  اجل���دي���د  امل��ر���ص��وم  ف����اإن 

ال���ت���ع���اون ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي وال���ت���ج���اري مع 

اإ����ص���رائ���ي���ل، وم����ن خ����ال و����ص���ع خ��ري��ط��ة 

ط��ري��ق ن��ح��و ت��د���ص��ني ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك، 

و���ص��واًل اإىل ع��اق��ات ث��ن��ائ��ي��ة م��ن خ��ال 

حت���ف���ي���ز ال���ن���م���و االق����ت���������ص����ادي، وت���ع���زي���ز 

التكنولوجي«. االبتكار 

واأ���ص��اف��ت اأن���ه مي��ك��ن يف اأع��ق��اب اإل��غ��اء 

ق����ان����ون م���ق���اط���ع���ة اإ����ص���رائ���ي���ل ل����اأف����راد 

وال�����ص��رك��ات يف االإم�����ارات ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات 

اإ�صرائيل  يف  مقيمني  اأف��راد  اأو  هيئات  مع 

يعملون  اأو  بجن�صيتهم  اإليها  منتمني  اأو 

وذلك  كانوا،  اأينما  مل�صلحتها  اأو  حل�صابها 

على ال�صعيد التجاري اأو العمليات املالية 

اأياً كانت طبيعته«. كما  اأو اأي تعامل اآخر 

حيازة  اأو  تبادل  اأو  بدخول  ال�صماح  �صيتم 

االإ�صرائيلية  واملنتجات  وال�صلع  الب�صائع 

بكافة اأنواعها يف االإمارات واالجتار بها.

»حزب اهلل« يكشف عن 
»دمية« اإلحتالل لخداع مقاتليه

رفًضا لالعتقال اإلداري ..خمسة 
أسرى يواصلون إضرابهم 

مرسوم رئاسي إماراتي بإلغاء 
قانون »مقاطعة إسرائيل«
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االح���ت���ال  ُي���ع���ده���ا  ج����دي����دة  “نكبة” 
االإ�سرائيلي، الأهايل قرية املقيبلة بالداخل 

ق���رار  ب��ع��د   ،48 ع���ام  امل��ح��ت��ل  الفل�سطيني 

اأرا���س��ي��ه��ا،  م���ن  2200 دومن������اً  م�������س���ادرة 

ل�����س��ال��ح اإق���ام���ة حم��ط��ة ق���ط���ار ي�����س��ل اإىل 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وف��ق��ا ل��ل��وزي��ر يف حكومة 

االح�����ت�����ال، ي�����س��رائ��ي��ل ك���ات�������س ق�����ال ق��ب��ل 

الإق��ام��ة  تخطط  “اإ�سرائيل”  اأن  ���س��ن��وات، 

باخلليج  حيفا  ميناء  وربط  حديدية  �سكك 

العربي. 

وقال �سكرتري اللجنة املحلية يف املقيبلة، 

م�سادرة  قررت  االإ�سرائيلية  “ال�سلطات  اإن 

ل�سالح  القرية،  اأرا�سي  من  دومن   2200
اإق��ام��ة حم��ط��ة ق��ط��ار يف امل��ن��ط��ق��ة«. واأ���س��ار 

اأه��ايل القرية هم جزء من الجئني  اأن  اإىل 

تهجروا بعد نكبة 1948، من قرية “حرم 

ال��ي��وم  يعي�س  منهم  وق�����س��م  علي”،  �سيدنا 

االآخ���ر يف احلي  والق�سم  ب��اط��ة،  يف خميم 

جل��اأوا  والبقية  جنني،  مدينة  من  ال�سرقي 

فيها  ميلكون  كانوا  التي  املقيبلة  قرية  اإىل 

اأرا�س للزراعة والفاحة.

واأو�سح اأن القرية من اجلانب اجلنوبي 

ال�سياج الفا�سل مع ال�سفة الغربية املحتلة، 

250 م����راً، وم��ن  وال ي��ب��ع��د ع��ن��ه��ا ���س��وى 

الناحية ال�سرقية حاجز اجللمة، باالإ�سافة 

“ماجني  ملوقع ع�سكري، وهناك م�ستوطنة 

املتنف�س الوحيد للقرية يف  �ساوؤول”، وبقي 

الناحية الغربية، وهي املنطقة التي تخطط 

فيها،  القطار  حمطة  الإقامة  “اإ�سرائيل” 
مما �سيوؤدي خلنق القرية وحما�سرتها.

���س��ك��ل��وا جلنة  امل��ق��ي��ب��ل��ة  اأه�����ايل  اأن  وب����نينَ 

ومنع  ال��ق��ري��ة،  اأرا���س��ي  ع��ن  للدفاع  �سعبية 

“العدالة”  م���رك���ز  وك���ل���ف���وا  م�������س���ادرت���ه���ا، 

ق�سايا  برفع  اآخرين  وحمامني  احلقوقي، 

ع�سو  “حتى  عمرو:  وق��ال  امل�سروع.  لوقف 

جمل�س ج��ل��ب��وع االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ع��ار���س ه��ذا 

لكن  اأرا���س��ي��ن��ا،  على  �سيقام  ال���ذي  امل�����س��روع 

ال�سلطات االإ�سرائيلية اأعلنت اأنها ما�سية يف 

املقيبلة يعتمدون  اأه��ايل  اأن  واأك��د  تنفيذه«. 

ال��زراع��ة  على  االأ�سا�سي،  دخلهم  م�سدر  يف 

�سيهدد  اأرا���س��ي��ه��م  وم�����س��ادرة  وال��ف��اح��ة، 

باالإ�سافة  خطري،  ب�سكل  املعي�سية  حياتهم 

كافية  اأرا�������سٍ  ف��ي��ه��ا  ل��ي�����س  ال��ق��ري��ة  اأن  اإىل 

ل��ل��ب��ن��اء، وم��ن��ف��ذه��ا ال��وح��ي��د ه��و م��ن اجلهة 

مب�سروع  اإغاقها  �سيتم  من  التي  الغربية، 

القطار، �سمن امل�سروع املطروح حالياً، مما 

يعني قتل احلياة يف القرية.

»المقيبلة«.. محطة القطار »نكبة« جديدة

نظام  اإلغاء  باإ�ستثناء  ال�سحفيني،  نقابة  انتخابات  اآليات  يف  تغيري   يحدث  مل  عاما،   67 منذ 

“الكوتا” يف ت�سكيل املجل�س. هذا النظام معروف لل�سحفيني، وقد كان من�سو�سا عليه يف قانون 
النقابة ال�سابق، وجتاوزه القانون احلايل.

يلفت النظر، اأن نقابة ال�سحفيني تقوم بني حني واآخر باإعادة النظر بالعديد من اإجراءاتها 

واآليات عملها، حتى لو تطلب االأمر  تعديل ت�سريعاتها، مثلما ح�سل بخ�سو�س تو�سعة الع�سوية 

للتما�سي مع تو�سع اجل�سم ال�سحفي. 

ولكن ال نعلم �سر ا�ستثناء نقابة ال�سحفيني من التناف�س االنتخابي �سمن قوائم، لكل منها 

برنامج وخطة عمل، كما ا�ستقر  عليه الُعرف يف النقابات املهنية. 

ما يزال مر�سحو ال�سحفيني ملوقع النقيب ولع�سوية املجل�س، يعتمدون يف حراكهم االنتخابي 

االعتبارات  اأن  ب�سراحة،  ولنعرف  اأحيانا.  واالإحراجات  واملجامات  ال�سخ�سية  العاقات  على 

االأل�سن  تلوكه  ما  ك��رة  رغ��م  االختيار،  يف  دوره��ا  تا�سى  واملعرفة،  الثقافية  وامل��وؤه��ات  املهنية 

ع�سبوية  نزعات  نلحظ  بداأنا  االأخ���رية،  ال�سنوات  ويف  بخا�سة.   االنتخابية  املوا�سم  يف  ب�ساأنها، 

تطل براأ�سها، كاجلهوية واالقليمية والقبلية اأخرياً. وي�سعب ت�سور انت�سار هذه الع�سبيات بني 

ال�سحفيني واأهل القلم عموما باأي قدر كان، باعتبارهم االأقرب اإىل ال�سمري املجتمعي واالأكر 

تعبريا عن الوجدان ال�سعبي، كما ُيفر�س. 

مبعايري  االنتخابات يف الع�سر الراهن، فاإن طرح املر�سح لذاته منفردا ومراهنا على عاقاته 

اأداء  االأ�ساليب، ال ي�سمن  بهذه  االنتخابات  الفوز يف  اأن  واالأ���س��واأ،  املا�سي.  تبدو من  الو�سط،  يف 

ُعد تفعيل دورها يف امل�سهد  نقابيا فاعا، من �ساأنه اإحداث نقات فارقة يف م�سرية النقابة، على �سُ

االعامي وخدمة اأع�سائها وفر�س وجودها. 

تطرح  قوائم  �سمن  االنتخابات،  خو�س  على  احلديثة  الدميقراطية  االأع��راف  ا�ستقرت  لقد 

برامج وخطط عمل،  يتم االلتزام بتنفيذها. من جانبها، متار�س الهيئة العامة دورها يف متابعة 

العامة  امل�سلحة  تطلبت  اذا  التغيري  ُي�ستبعد  ال  االأم��ر،  وبطبيعي  واملحا�سبة.  وامل�ساءلة  التنفيذ 

القوائم، ي�سفي  او  الكتل  اأن نظام  الثابت،  انتخابات جديدة. ومن  اإىل  الدعوة  ذلك، من خال 

الربامج  واث���راء  احل����وارات  م�سامني  اغ��ن��اء  �ساأنه  م��ن  االنتخابية،  العملية  على  حيويا  زخ��م��اً 

املناف�سة، لتقدمي االأف�سل يف �سبيل االرتقاء بفاعلية النقابة. 

ولنا االآن اأن نقارن بني م�ستويي االأداء، يف حال خو�س االنتخابات يف قوائم متناف�سة او الفوز  

بناء على العاقات ال�سخ�سية واجلهد الفردي. يف احلالة االأوىل، ثمة التزام بتطبيق برنامج، 

وهناك متابعة وم�ساءلة وحما�سبة. ويف احلالة الثانية، فاإن ما يدعو اإىل تغليب اخلا�س اأكر مما 

يدفع اىل خدمة العام. فالفوز ح�سل بجهود ذاتية. وحتى لو اأعلن املر�سح برناجما مكتوبا، فاإنه 

اأن العاقات ال�سخ�سية �سبب  اأن حقق مبتغاه. فا متابعة وال حما�سبة، كما  غري ُملزم به بعد 

النجاح قائمة، وقد تتو�سع بعد الفوز.

تاأ�سي�سا على ما تقدم، ال نرى ما مينع من القول باأن تطوير اأداء اأي نقابة، يبداأ بو�سع اآليات 

انتخاباتها حتت جمهر  املراجعة النقدية، ابتغاء التطوير وتايف اأ�سباب ال�سعف. 

ويف اإ�سقاط ذلك على نقابة ال�سحفيني، فمن املفر�س اأن يكون تفاعلها ملمو�سا مع الق�سايا 

العامة،  الهيئة  اأع�ساء  من  كثريين  اأن  كما  واالجتماعية.  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الوطنية، 

ب�سكل خا�س. ومن  واالإع��ام��ي��ة  العامة  احل��ري��ات  ال��دف��اع عن  للنقابة يف  اأك��رب  ل��دور  يتطلعون 

املفر�س اأن يكون للنقابة ح�سورها القيادي الفاعل بني النقابات املهنية، لكن واقع احلال ي�سري 

اإىل عدم حتقيق احلد االأدنى املطلوب على هذا ال�سعيد. 

النقابة  مبادرات  فاأين هي  االعامي.  امل�سهد  دوره��ا يف  تفّعل  اأن  ال�سحفيني  لنقابة  اآن  وقد 

وا�سهاماتها النت�سال االإعام الر�سمي من بوؤ�س حاله؟! فلم يُعد هذا االإعام يحظى بثقة املواطن 

املتعاقبة، يف ع�سر  با�سم احلكومات  الناطق  بدور   بالقيام  �سبب، يف مقدمها مت�سكه  الأكر من 

الف�ساء املفتوح وتدفق املعلومات يف االجتاهات كافة بي�سر و�سهولة. 

�سعف اأداء النقابة وتراجع م�ستوى ح�سورها، اأمران يكاد ُيجمع عليهما معظم اأع�ساء الهيئة 

العامة، من موقع احلر�س على البيت الثاين لكل �سحفي. 

والذي نراه ان االنطاق اإىل التطوير واالرتقاء مب�ستوى االأداء على ال�سعد كلها، اإمنا يبداأ 

يحتمل  يُعد  مل  اأم��ر  وه��و  وخططها.  براجمها  يف  املتناف�سة  الكتل  على  تنه�س  انتخابية  باآلية 

التاأجيل، فمن يعلق اجلر�س؟! 

د. عبداهلل الطوالبة

نحو قوائم تضم المترشحين
إلنتخابات الصحفيين ! 

غزة.. فشل مباحثات التهدئة واقتراب شبح التصعيد 

االحتالل يتكتم على نتائج فحص األسرى المخالطين في عوفر

مصر تحسم مصير العالقات مع إثيوبيا وسط نزاع بسبب »النهضة«

االنباط - وكاالت

ق���ال���ت و����س���ائ���ل االإع�������ام ال���ع���ربي���ة، اإن 

ال�سفري القطري حممد العمادي، �سيغادر 

التهدئة  مباحثات  تو�سل  بعد  غ��زة  قطاع 

بني اإ�سرائيل وحما�س، اإىل طريق م�سدود.

اأن  هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  وذك��رت 

“اأن  ���س��رح،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��اً،  ع�سكرياً  م�����س��دراً 

على  ال�سغط  م�ساعفة  ق���ررت  اإ���س��رائ��ي��ل 

التي  للت�سهيات  ح���دود  وو���س��ع  ح��م��ا���س، 

تريدها”. واأ�ساف “اأن امل�ستويني ال�سيا�سي 

وال��ع�����س��ك��ري يف اإ���س��رائ��ي��ل، ي��ع��ت��ق��دون، اأن 

بدون  والت�سهيات  االأم���وال  تريد  حما�س 

التوتر على احلدود اجلنوبية  واأن  مقابل، 

�سيزداد”.

���س��ح��ي��ف��ة  ق����ال����ت  ال���������س����ي����اق،  ذات  ويف 

امل�سركة  الغرفة  اأن  اللبنانية،  “االأخبار” 
للف�سائل بقطاع غزة، اأعلنت عن جهوزيتها 

م�سدر  وق��ال  اإ�سرائيل.  مع  طويلة  ملعركة 

ال�����س��واري��خ جت��اه  “اإن اط����اق  ب��ال��غ��رف��ة: 

اجلديدة،  للمعادلة  تطبيق  هو  اإ�سرائيل، 

وهي الرد على اأي هجوم اإ�سرائيلي”.

مفاو�سات  “اأن  قال،  اإ�سرائيلي  م�سوؤول 

اإىل  ن�������س���ل  مل  واإذا  ع����ال����ق����ة،  ال���ت���ه���دئ���ة 

ح����ل، ف���رمب���ا ن��ح��ن اأم������ام خ���ي���ار امل��واج��ه��ة 

م��ف��او���س��ات  اأن  م��و���س��ح��ا  الع�سكرية”. 

واأن  م�����س��دود،  ط��ري��ق  اىل  و�سلت  التهدئة 

الو�سطاء و�سلوا اىل حالة الياأ�س.

ب��اإدخ��ال  ت��ط��ال��ب  اأن ح��م��ا���س  ي�����س��ار اىل 

االأم��������وال وال��ب�����س��ائ��ع وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة 

من  التخفيف  وحت���اول  املحا�سر،  للقطاع 

االأزمة االقت�سادية بقطاع غزة، واإ�سرائيل 

ترف�س مطالبها.

االنباط - وكاالت

�سجن  ادارة  ان  االأ���س��رى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  اأك��د 

اجريت  التي  الفحو�سات  نتائج  على  تتكتم  ت��زال  ال  عوفر 

بفريو�س  للم�سابني  امل��خ��ال��ط��ني  االأ���س��رى  م��ن  للع�سرات 

كورونا قبل اأيام .

اعلن  عوفر  �سجن  يف  فل�سطينيانَ  ا�سرياُ   12 اأن  واأو�سح 

ق�سمي  يف  املا�سي  االربعاء  كورونا  بفريو�س  اأ�سابتهم  عن 

21 و22، واثر ذلك قامت االدارة بنقلهم اىل ق�سم خا�س 
املخالطني  اال���س��رى  بعزل  قامت  بينما  ه��دارمي،  �سجن  يف 

لهم ق�سم 18 بنف�س ال�سجن و�سحبت عينات منهم الإجراء 

بنتائج  تبلغ اال�سرى  الوقت مل  فحو�سات لهم، ومنذ ذلك 

الفح�س .

وقال الباحث ريا�س اال�سقر مدير املركز اأن اال�سرى يف 

ال�سديد  واالحتقان  القلق  من  حالة  يعي�سون  عوفر  �سجن 

ب�سبب  ال�سجن  يف  اكت�سفت  ال��ت��ي  اال���س��اب��ات  ع��دد  نتيجة 

ال�سجن  وفتح  اال�سرى،  و�سامه  بحياة  االحتال  ا�ستهتار 

ل��ل��دخ��ول واخل�����روج وا���س��ت��ق��ب��ال ا����س���رى ج���دد دون ات��خ��اذ 

اجراءات احلماية الوقاية اللزمة ملنع ت�سلل الفريو�س اىل 

بينما  اال���س��اب��ات  م��ن  امل��زي��د  ه��ن��اك  ب��ان  وتوقعهم  ال�سجن 

ادارة ال�سجون تخفى االمر .

اإدارة ال�����س��ج��ون امل�����س��ئ��ول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ات�����س��ار  ��ل  وح��مَّ

و�سول  �سهلت  اج��راءات��ه��ا  ان  حيث  اال���س��رى،  ب��ني  ك��ورون��ا 

وانت�سار الفريو�س يف اأق�سام ال�سجن، بعدم اتخاذ االإجراءات 

الكافية ملنع و�سوله لوجود االختاط الوا�سع يف االأق�سام، 

وا�ستمرار عمليات االعتقال التي تدفع باأ�سرى جدد يومياً 

اىل ال�سجن.

�سمتها  عن  ب��اخل��روج  العاملية  ال�سحة  منظمة  وطالب 

نتيجة  ك��ارث��ة حقيقية  م��ن  اال���س��رى  ل��ه  يتعر�س  م��ا  جت��اه 

ار���س��ال وف��د طبي  ال�سجون و���س��رورة  ك��ورون��ا اىل  و���س��ول 

عوفر  داخل  اال�سابات  حقيقة  على  لاطاع  عاجل  ب�سكل 

وغ���ريه م��ن ال�����س��ج��ون وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة اال����س���رى من 

ا�ستهتار االحتال بحياتهم .

االنباط - وكاالت

ب���وزارة  ح�سم م�����س��وؤول م�����س��ري رف��ي��ع 

اخل��ارج��ي��ة امل�����س��ري��ة، م�����س��ري ال��ع��اق��ات 

ع��ل��ى خلفية  ب��ت��ده��وره��ا  ت��ك��ه��ن��ات  و���س��ط 

ف�سل املفاو�سات حول �سد النه�سة.

م�ساعد  حفني،  اأبوبكر  ال�سفري  وق��ال 

وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة امل���������س����ري ل���ل�������س���وؤون 

االأف����ري����ق����ي����ة، خ�����ال اع���ت���م���اد ال�����س��ف��ري 

اإن  االإثيوبي لدى م�سر ماركو�س تيكلي، 

لعاقتها  ك��ب��ريا  اهتماما  ت��ويل  “م�سر 
تاريخ  يربطهما  البلدين  الأن  اثيوبيا  مع 

واأ���س��اف  النيل”.  نهر  يف  متمثا  ع��ري��ق 

تنمية  باأن  توؤمن  امل�سرية  “احلكومة  اأن 

بتعزيز  ومهتمة  للجميع،  تنمية  اإثيوبيا 

ع���اق���ت���ه���ا يف خم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات م��ع 

اإثيوبيا«.

اأنه  االإثيوبي،  ال�سفري  اأكد  من جانبه، 

لتعزيز  �سيعمل  م�سر  يف  اإقامته  “خال 
من  ال�سقيقني،  ال�سعبني  بني  العاقات 

االإجتماعية  امل��ج��االت  يف  ال��ت��ع��اون  خ��ال 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة، ف�����س��ا عن 

البلدين  بني  امل�ستمرة  العاقات  حت�سني 

على مر التاريخ«. كما اأكد، خال تقدمي 

“�سيبذل  اأن��ه  اعتماده،  اأوراق  من  ن�سخة 

ق�������س���ارى ج����ه����ده الإجن��������اح امل���ف���او����س���ات 

وم�سر  وال�����س��ودان  اإثيوبيا  ب��ني  اجل��اري��ة 

ب�����س��اأن ���س��د ال��ن��ه�����س��ة االإث��ي��وب��ي ال��ك��ب��ري، 

وعلى التقدم الذي اأحرز يف املفاو�سات«.

واأع�����ل�����ن ال���������س����ودان، اجل���م���ع���ة، ف�����س��ل 

م��ف��او���س��ات ال����دول ال���ث���اث )ال�������س���ودان، 

اإث���ي���وب���ي���ا، م�����س��ر( ب�������س���اأن ال��ت��و���س��ل اإىل 

م�����س��ودة ات���ف���اق م���وح���دة م���ن م��ق��رح��ات 

النه�سة.  ���س��د  وت�����س��غ��ي��ل  مل���لء  االأط�����راف 

وجت������ري امل���ف���او����س���ات احل���ال���ي���ة ب��ه��دف 

اخلافية  النقاط  حول  لتوافق  التو�سل 

واإع���������داد ت���ق���ري���ر ل��ع��ر���س��ه ع���ل���ى رئ��ي�����س 

ج����ن����وب اأف����ري����ق����ي����ا، ب���و����س���ف���ه ال���رئ���ي�������س 

قمة  وانتهت  االأفريقي،  لاحتاد  احلاىل 

اأفريقية م�سغرة �سمت كا من: “م�سر 

اأفريقيا”،  وج��ن��وب  واأث��ي��وب��ي��ا  وال�����س��ودان 

مظلة  حت���ت  امل���ف���او����س���ات  ا���س��ت��م��رار  اإىل 

االحتاد االإفريقي.

اأث���ي���وب���ي���ا يف وق������ت ����س���اب���ق،  واع����ل����ن����ت 

ل�����س��د  االأوىل  امل�����لء  ع��م��ل��ي��ة  اإمت������ام  ع����ن 

م�سر  مع  التفاق  التو�سل  دون  النه�سة، 

وال�سودان، ما اأثار حفيظة دولتي امل�سب. 

م�سر  بني  للمبادئ  اإع��ان  توقيع  ورغ��م 

ال�سد  ق�سية  ح��ول  واأث��ي��وب��ي��ا،  وال�����س��ودان 

احل���وار  اع��ت��م��د  وال���ذي   ،2015 اآذار  يف 

بني  التفاق  للتو�سل  ك�سبيل  والتفاو�س 

النيل  مياه  ق�سية  ح��ول  الثاثة  ال��دول 

و�سد النه�سة، اإال اأن املفاو�سات مل ت�سفر 

عن اتفاق منذ ذلك احلني.

رسميا.. بدء تقليص القوات األميركية 
في العراق

االنباط - وكاالت

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( 

ر�سميا، بدء خف�س عديد القوات االأمريكية يف 

العراق. وح�سب اإعان البنتاغون مل يتم حتديد 

رقما للتخفي�س، بينما متت االإ�سارة اإىل اأنه يتم 

تن�سيق العملية مع بغداد.

واعتربت املتحدثة با�سم البنتاغون، جي�سيكا 

“بعد  ج���اء  التخفي�س  ق����رار  اأن  ن��ول��ت��ي،  م���اك 

التقدم الذي حققناه يف احلرب على داع�س«.

ووفقا ملا قاله م�سوؤولون اأمريكيون، يف وقت 

مبوجب  ال��ق��وات  ع��دد  تخفي�س  �سيكون  �سابق، 

دع���وة الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب امل��ت��ك��ررة الإع���ادة 

القوات اإىل الوطن، وتعهد حملة اإعادة انتخابه 

باإنهاء ما و�سفه “باحلروب التي ال نهاية لها«.

جورنال”  ���س��ري��ت  “وول  �سحيفة  وك��ان��ت 

اأول من ن�سر خطة تقليل عدد القوة االأمريكية 

يف ال��ع��راق. وحت���دث م�����س��وؤول��ون اأك����دوا اخلطة 

�سريطة كتمان هوياتهم الأنهم يناق�سون اأمرا مل 

يعلن على املاأ بعد. وتتواجد القوات االأمريكية 

لقوات  اال�ست�سارة  وتقدمي  لتدريب  ال��ع��راق  يف 

االأمن التي تقاتل داع�س.

العراق  غزو  بعد  االأمريكية،  القوات  وكانت 

قد ان�سحبت من الباد، ثم بداأت يف العودة اإليها 

م�ساحات  على  داع�����س  �سيطرة  بعد   2014 يف 

�سا�سعة من العراق.

وال��ت��ق��ى ت��رام��ب االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي يف البيت 

ال��ع��راق��ي م�سطفى  ال�����وزراء  برئي�س  االأب��ي�����س 

ال��ك��اظ��م��ي. وال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ق���ال اأب�����رز قائد 

ع�سكري اأمريكي يف ال�سرق االأو�سط اإنه يعتقد اأن 

الواليات املتحدة �ستبقي على تواجد اأ�سغر لكنه 

م�ستمر يف الباد«.

االحد   30/ 8 / 2020



الأحد   30/ 8 /  2020

الـريـا�ضي

االنباط - عمان

العاملي  االومل��ب��ي  العربي  املغربي  البطل  اك��د 

يلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  على  عويطه  �سعيد 

وت�سجيعه  البطل  �سناعة  الريا�سي يف  االع��ام 

وحتفيزه وو�سعه على طريق االب���داع واالجن��از 

وال��ت��م��ي��ز وال��ع��ط��اء وال���ب���ط���والت ..وا�����س����ار جنم 

ري���ا����س���ة ال���ع���اب ال���ق���وى و����س���اح���ب االجن������ازات 

االوملبية والعاملية اىل دور االع��ام الريا�سي يف 

ومواكبة  االجن����ازات  لتحقيق  بدفعه  امل�ساهمة 

..ج��اء  االل��ع��اب  ام  ريا�سة  م��ع  الرائعة  م�سريته 

ذلك خال الندوة التي نظمها االحت��اد العربي 

ل��ل�����س��ح��اف��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت����اد 

تطبيق  بوا�سطة  الريا�سي  ل��اع��ام  ال�سعودي 

زووم ومب�ساركة وا�سعة من الزميات والزماء 

ال��دول العربية تفاعلوا مع الطرح  من خمتلف 

املمتع واال�سلوب املميز الذي قدمه عويطه خال 

الندوة التي ا�سرفت على تنظيمها جلنة الدورات 

يف االحتاد ..وا�ساف عويطه بان الريا�سي بدون 

وان  امل��ج��د  يبلغ  ان  ميكنه  ال  واع����ام  �سحافة 

ي�سل اىل العاملية الن االع��ام هو ال��ذي ي�سجع 

الريا�سي لبلوغ املجد ومطاولة القمة .. و�سدد 

والدعم  التخطيط  اهمية  على  عويطة  البطل 

ريا�سة  تتطور  حتى  الفنيني  اخل���راء  واي��ج��اد 

يكفي  وح��ده ال  امل��ال  العربية الن  القوى  العاب 

دون وج��ود الفنيني من ا�سحاب اخل��رة الذين 

وي�سعونها  ا���س��ا  امل���وج���ودة  امل��واه��ب  ي�سقلون 

�ساحة  ان  ..م�����س��ريا اىل  ع��ل��ى ط��ري��ق االجن�����از 

العاب القوى العربية زاخرة باملواهب واالبطال 

لكن املواهب كما يقول ال تكفي وحدها لتحقيق 

وامل��درب��ني  بالفنيني  االه��ت��م��ام  دون  ال��ب��ط��والت 

ح�سوله  اىل  منوها  امل���دى  ط��وي��ل  والتخطيط 

على  املتوكل  ن��وال  االأوملبية  النجمة  زميلته  مع 

ي��ك��ون ه��ن��اك اي دع��م  ان  84 دون  االجن����از ع���ام 

التجني�س  فكرة  العربي  البطل  ..ورف�����س  كبري 

وغريها  العربية  ال��دول  بع�س  اليها  تلجاأ  التي 

م��ن اج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى اجن�����ازات �سريعة الن 

االهتمام �سيرتكز على الاعب املحرتف و�سينال 

من الدعم واالهتمام واملع�سكرات وغريها اكرث 

من الاعب املحلي ... وكان البطل عويطه قد 

بداأ ندوته باحلديث عن م�سواره الريا�سي الذي 

ب��داأ م��ع ك��رة ال��ق��دم يف اكادميية امل��غ��رب الفا�سي 

ك�سب  يف  لرغبته  امل�����س��ه��ورة  املغربية  امل��دي��ن��ة  يف 

ال�سهرة واملال من خال اللعبة ال�سعبية االوىل 

بالتوجه  ن�سحوه  امل��درب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  اال 

ال��ق��وى وم��ن مدينة فا�س اجلميلة  ال��ع��اب  نحو 

بدا م�سواره مع ام االلعاب. بدوره رحب الزميل 

حممد جميل عبد القادر رئي�س االحتاد يف بداية 

�سطورا من  كتب  ال��ذي  بالبطل عويطه  الندوة 

بالبطوالت  املليئ  الطويل  م�سواره  يف  االجم��اد 

التاريخ وال��رتاث  التي ا�سبحت ج��زءا هاما من 

الريا�سي العاملي وا�ساف انها ق�سة كفاح وتاريخ 

ان  نتمنى  والعربية  املغربية  للريا�سة  م�سرف 

ال��واع��د  اجل��ي��ل  خ��ا���س��ة  اجل��م��ي��ع  منها  ي�ستفيد 

جيل امل�ستقبل ..يف حني توىل الزميل بدر الدين 

االدري�سي نائب رئي�س االحتاد مهمة ادارة الندوة 

ح��ي��ث ق���ام ب��ت��ق��دمي ملخ�س ع��ن اجن�����ازات ه��ذا 

البطل اال�سطورة الذي و�سفه بايقونة الريا�سة 

العاملية الذي رفع هاماتنا فوق ال�سحاب م�ستذكرا 

مقولته ال�سهرية قبل م�ساركته يف االوملبياد ..انا 

القوية  بالعاقة  وا���س��اد  بالذهب  الع���ود  ذاه���ب 

التي تريطه بالبطل عويطة منذ بداية م�سواره  

..كما افاد بذلك الزميل عوين فريج االمني العام 

الناطق االعامي لاحتاد .

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 عويطه ينثر ابداعاته في ندوة العربي للصحافة الرياضية 

 ليون يمطر شباك ديجون

 إتفاقية توأمة بين ناديي 
العطاء والشعلة للمكفوفين

 ترامب يحذر من دمار كرة السلة

 قصة حياة توتي في فيلم

باري�س - وكاالت

ت���األ���ق مم��ف��ي�����س دي���ب���اي الع���ب ل��ي��ون، 

على   )1-4( ك��ا���س��ح  ل��ف��وز  ف��ري��ق��ه  وق����اد 

�سيفه ديجون بعد التاأخر بهدف

اأه��داف   3 الهولندي  املهاجم  و�سجل 

“هاتريك”، و�سارك يف الرابع الذي جاء 
املناف�س  م��رم��ى  يف  ال�سديقة  ب��ال��ن��ريان 

خ��ال ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ني يف 

من  االأوىل  اجل��ول��ة  مناف�سات  م�ستهل 

ملعب  اأر�سية  فعلى  الفرن�سي.  ال��دوري 

ج���وروب���ام���ا، ف��ج��ر ال�����س��ي��وف امل���ف���اج���اأة 

التقدم يف �سباك �ساحب  بت�سجيل هدف 

دوري  نهائي  ن�سف  لعب  ال��ذي  االأر����س، 

االأبطال قبل اأيام، وحمل توقيع اأوريليان 

ليون  )14(.وانتظر  الدقيقة  يف  �سايدلر 

بقليل،  االأول  ال�سوط  نهاية  قبل  حتى 

ي��درك  ك��ي   ،)39( الدقيقة  يف  وحت��دي��ًدا 

ل��دي��ب��اي م��ن ركلة  اأول  ب��ه��دف  ال��ت��ع��ادل 

يف  بلحظات  ال�سوط  انتهاء  وقبل  جزاء. 

الكرة  يف  دي��ب��اي  ت��دخ��ل   ،)45( الدقيقة 

ال��ت��ي اأودع���ه���ا وي�����س��ل��ي الوت�����وا ب��اخل��ط��اأ 

يف م��رم��ى ف��ري��ق��ه دي���ج���ون، ث���م اأ���س��اف 

ولفريقه  ل��ه  الثالث  ال��ه��دف  الهولندي 

الثالث  الهدف  ديباي  )ق45+1(.و�سجل 

ل��ه وال���راب���ع ل��ف��ري��ق��ه يف ال��دق��ي��ق��ة )66( 

ل��ي��خ��ت��ت��م م��ه��رج��ان االأه���داف.ب���ال���ت���ايل 

املو�سم  يف  له  نقاط   3 اأول  ليون  يح�سد 

يف  اخلام�س  املركز  اإىل  لريتقي  اجلديد 

ديجون  اأ�سبح  بينما  اآ(  ال���)ل��ي��ج  ج��دول 

انتظارا   ،18 ال��� املركز  يف  الوفا�س  خ��ايل 

ملا �ست�سفر عنه باقي مباريات االأ�سبوع.

االنباط - عمان

االأردين  ال��ع��ط��اء  ن��ادي��ي  اإدارة  وق��ع��ت 

اخلمي�س  م�����س��اء  للمكفوفني  وال�����س��ع��ل��ة 

اتفاقية تواأمة تهدف اإىل تبادل اخلرات 

الريا�سية  واخل��ط��ط  ال��رام��ج  وتطوير 

وت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال���اع���ب���ني  وت��ع��زي��ز 

القامة  الناديني  بني  والتعاون  ال�سراكة 

ووق��ع  املختلفة.  واالن�����س��ط��ة  ال��ب��ط��والت 

�سهري  رئي�سته  العطاء  ن��ادي  جانب  من 

ال�سعلة  ن����ادي  ج��ان��ب  وم���ن  ع��ب��دال��ق��ادر 

اأع�ساء  وبح�سور  ال�سافعي  يا�سر  رئي�سه 

حكم  وبح�سب  الناديني.  ادارت��ي  جمل�س 

ج���رار ن��ائ��ب رئي�س ن���ادي ال��ع��ط��اء ال��ذي 

ت�سمن  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ب��اخل��ر  اأف�����س��ى 

ا�ستقرار الاعبني يف الناديني مبا يخدم 

االأردن،  يف  ال��ب�����س��ري��ة  االإع���اق���ة  ري��ا���س��ة 

وت��ع��د اأمن���وذج���ا ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 

الاعبني  يخدم  مبا  الريا�سية  االأندية 

ويرتقي مب�ستواهم الفني والبدين.

روما - وكاالت

اأ�سطورة  توتي،  فران�سي�سكو  اأعلن 

روما ومنتخب اإيطاليا، حتويل ق�سة 

�سينمائي. وكتب  ف��ي��ل��م  اإىل  ح��ي��ات��ه 

“تويرت:  ع��ل��ى  ت��وت��ي، ع��ر ح�����س��اب��ه 

ال��ف��ي��ل��م  ل��ك��م  اأق������دم  ع��اط��ف��ة  “بكل 
ال���وث���ائ���ق���ي )ا����س���م���ي ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 

 ت�������وت�������ي( ع�������ن ق���������س����ة ح�����ي�����ات�����ي«.

األيك�س  اإخراج  “الفيلم من  واأ�ساف: 

اإن���ف���ا����س���ت�������س���ي���ل���ي، و����س���ي���ت���م ت��ق��دمي��ه 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي،  م���ه���رج���ان روم�������ا  يف 

-19 من  ال�سينما  دور  يف  و�سيعر�س 

االأول«. ي���ذك���ر  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   21

 1992 م����ن  روم�������ا  م����ّث����ل  ت����وت����ي  اأن 

وح��ت��ى اإع�����ان اع��ت��زال��ه ك���رة ال��ق��دم 

اأب���رز اإجن����ازات توتي  2017. وم����ن  يف 

ال��ف��وز م��ع روم��ا ب��ال��دوري االإي��ط��ايل 

)م������رة واح���������دة(، وك����اأ�����س اإي���ط���ال���ي���ا 

املحلي )مرتني(،  وال�سوبر  )مرتني( 

ب��االإ���س��اف��ة ل��ل��ت��ت��وي��ج ب��ك��اأ���س ال��ع��امل 

2006 رفقة االأزوري.

االنباط - عمان

ق���رر احت����اد ك���رة ال��ق��دم ال�����س��م��اح ب��ع��ودة 

اب���ت���داًء  امل��ح��رتف��ني  ف���رق دوري  ت��دري��ب��ات 

م���ن ي����وم ام�������س ال�����س��ب��ت وف����ق ب���روت���وك���ول 

الو�سع  اإج��راءات  مع  يتوافق  م�سدد  �سحي 

الدفاع  اأم��ر  تفعيل  م��ع  اململكة  يف  الوبائي 

11 وي�سمن الرقابة امل�ستمرة لتطبيق  رقم 

ال���روت���وك���ول ل�����س��م��ان ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة.

ي��ت��زام��ن ق����رار ع����ودة ال���ت���دري���ب���ات الأن���دي���ة 

الإج���راءات  االحت���اد  ت�سديد  م��ع  املحرتفني 

واأح���ك���ام ال���روت���وك���ول ال�����س��ح��ي جت�����س��ي��داً 

�سمو  برئا�سة  ال��ط��وارئ،  جلنة  لتوجيهات 

االأم�����ري ع��ل��ي رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

راأ�س  على  املنظومة  اأرك��ان  �سامة  باعتبار 

املحدثة  االأحكام  وت�سري  االأول��وي��ات.  �سلم 

االأفراد  اإلزامية  فر�س  الذي  للروتوكول، 

ا�ستئناف  ف��ور  “اأمان”،  تطبيق  بتحميل 

ت����دري����ب����ات ال�����ف�����رق وخ��������ال امل���ن���اف�������س���ات 

الر�سمية، مع فر�س عقوبات متدرجة لكل 

ال�����س��ح��ي��ة، وبح�سب  االأح���ك���ام  ي��خ��ال��ف  م��ن 

االحت��اد  ل��دور  وت��ع��زي��زاً  املخالفة.  ج�سامة 

التوعوي، عقد االحتاد االأردين لكرة القدم 

املا�سي الأندية  ور�سة طبية م�ساء اخلمي�س 

املحرتفني عر تقنية الفيديو “عن ُبعد”، 

الطبية،  اللجنة  رئي�س  نائب  عليها  اأ�سرف 

�سرحاً  وت�سمنت  املحارمة،  يحيى  الدكتور 

املعتمد  ال�����س��ح��ي  ل��ل��روت��وك��ول  تف�سيلياً 

خ���ال ال��ت��دري��ب��ات. واأك�����دت االأم����ني ال��ع��ام 

ا�ستئناف  ق���رار  اأن  ن�����س��ار،  ���س��م��ر  ل��احت��اد 

ال��ت��دري��ب��ات الأن���دي���ة امل��ح��رتف��ني ج���اء بعد 

التن�سيق مع اجلهات املعنية وموافقة جلنة 

خلطة  وفقاً  الر�سمية،  واجلهات  الطوارئ 

وقت  يف  االحت��اد  عنها  اأعلن  التي  الطوارئ 

و�سحاب  الفي�سلي  فرق  ا�ستثناء  مع  �سابق، 

واحل�����س��ني م��ن ال��ق��رار يف ال��وق��ت احل���ايل.  

فرتة  يق�سي  ي��زال  م��ا  الفي�سلي  اأن  يذكر 

العزل منذ تاريخ 20 اآب وملدة 14 يوماً، فيما 

الإج��راءات  و�سحاب  احل�سني  فريقا  يخ�سع 

وق���ائ���ي���ة خ��ا���س��ة ب��اع��ت��ب��اره��م��ا خم��ال��ط��ني 

فريق  يخ�سع  حيث  للفي�سلي،  مبا�سرين 

احل�������س���ني ل��ف��ح�����س ك����ورون����ا ج���دي���د ف��ي��م��ا 

ينتظر فريق �سحاب رفع العزل عن مدينة 

���س��ح��اب واخل�������س���وع ل��ل��ف��ح�����س.و���س��ت��ت��م��ك��ن 

تباعاً  للتمارين  العودة  من  الثاثة  الفرق 

فحو�ساتهم  نتائج  �سلبية  من  التاأكد  عند 

واأخذ موافقة وزارة ال�سحة. وكان االحتاد 

والكوادر  املحرتفني  اأندية  اأجنز فحو�سات 

املا�سي  االأ���س��ب��وع  خ���ال  ك��اف��ة  التنظيمية 

باالإ�سراع  اأ�سهم  ما  �سلبية،  جميعها  وجاءت 

يف ق����رار ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���ت���دري���ب���ات، ب��ان��ت��ظ��ار 

�سدور قرار االحتاد لتحديد م�سري دوري 

املحرتفني والبطوالت االأخرى عند انتهاء 

التعليق احلالية. مدة 

االنباط - عمان

اع���ل���ن ال���ن���ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي، ي����وم ام�����س 

الثاين  االحرتازي  الفح�س  نتائج  �سلبية 

اج��ري لاعبني  ال��ذي  ك��ورون��ا،  لفريو�س 

الفي�سلي  وا�سدر  واالداري���ني.  واملدربني 

ال��ف��ح�����س  اإج������راء  “بعد  ف��ي��ه  ق����ال  ب��ي��ان��ا 

املا�سي،  اخلمي�س  يوم  الثاين  االح��رتازي 

وال���ك���ادري���ن  االإدارة  جم��ل�����س  الأع�������س���اء 

وج��م��ي��ع  وال���اع���ب���ني  واالإداري  ال���ف���ن���ي 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ن��ادي، وذل���ك ب��ع��د اإ���س��اب��ة 

كورونا،  النادي بفريو�س  عدد من العبي 

وكانت  �سلبية”.  جميعها  النتائج  ظهرت 

ال�سهر   20 ي��وم  ك�سفت  كورونا  فحو�سات 

الفي�سلي  م��ن  6 الع��ب��ني  اإ���س��اب��ة  احل���ايل 

ب���ال���ف���ريو����س، م����ا دف����ع ال����ن����ادي الإج�����راء 

االحرتازية. الفحو�سات 

مدريد - وكاالت

اإج���راء  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  م��وق��ف��ه  بر�سلونة  ح�سم 

ال�ساعي  �سيتي،  مان�س�سرت  م��ع  ت��ب��ادل��ي��ة  �سفقة 

مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  م��ع  للتعاقد 

الذي يرغب يف الرحيل خال املريكاتو ال�سيفي 

اجلاري.وكانت تقارير �سحفية قد ذكرت موؤخرا، 

اأن ال�سيتي �سيعر�س على البار�سا اأكرث من العب، 

�سحيفة  وق��ال��ت  مي�سي.  ع��ن  بالتخلي  الإق��ن��اع��ه 

اإن  ال�سبت،  الكتالونية،  ديبورتيفو”  “موندو 
ال��اع��ب��ني ال��ذي��ن ج���رى ت����داول اأ���س��م��ائ��ه��م فيما 

يتعلق بال�سفقة التبادلية املحتملة، هم: برناردو 

اإري��ك  جي�سو�س،  جابرييل  حم��رز،  ريا�س  �سيلفا، 

اإدارة  اأن  اإىل  اأ����س���ارت  لكنها  اأجنيلينو  ج��ار���س��ي��ا، 

بر�سلونة وا�سحة، باأن يف حال فتح باب املفاو�سات 

على بيع مي�سي، �سيتم رف�س ت�سمني اأي العبني 

االأم���وال  البلوجرانا  �سيطلب  حيث  ال�سفقة،  يف 

فقط نظري رحيل اأ�سطورته، قبل نهاية عقده بعام 

واحد. و�سلطت ال�سحف االإ�سبانية، ال�سادرة �سباح 

ال�سبت، ال�سوء على رف�س بر�سلونة طلب مي�سي 

التفاو�س ب�سكل ودي، من اأجل رحيله هذا ال�سيف 

“مي�سي  “ماركا”:  عن النادي. وعنونت �سحيفة 

يفتح م��ف��او���س��ات رح��ي��ل��ه.. ل��ك��ن ب��ر���س��ل��ون��ة يغلق 

الطرفني  “االأزمة بني  واأ�سافت:  اأمامه”.  الباب 

ري��ال  “يف  وت��اب��ع��ت:  توتًرا”.  االأوق����ات  باأ�سد  مت��ر 

مدريد �سريحل خامي�س رودريجيز اإىل اإيفرتون، 

واإبراهيم دياز اإىل ميان، واأو�سكار رودريجيز اإىل 

اإ�سبيلية”. وخرجت �سحيفة “موندو ديبورتيفو” 

بعنوان: “مي�سي لي�س للبيع«.

واأردفت: “بر�سلونة ال يفكر يف بيع مي�سي باأي 

اجلزائي  ال�سرط  على  ويوؤكد  االأ�سكال،  �سكل من 

ووا���س��ل��ت:  يورو”.  مليون   700 بقيمة  ع��ق��ده  يف 

االأخ��رى، اأو  االأندية  مع  يتفاو�س  لن  “بر�سلونة 
اآخ��ري��ن، وه��و ميلك  ال��ب��اب الإدراج الع��ب��ني  يفتح 

مي�سي ال����ذي ���س��ي��ك��ون م��ه��ًم��ا يف م�����س��روع امل���درب 

الرئي�سية  ال�����س��ف��ح��ة  كومان”.وعلى  اجل���دي���د 

ل�سحيفة “�سبورت”، جاء العنوان: “مي�سي يطلب 

“النجم  االآن”.واأ�سافت:  للرحيل  ال��ت��ف��او���س 

ال��ن��ادي للتفاو�س  ل��ق��اًء م��ع  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي يطلب 

على الرحيل، والرئي�س بارتوميو ال زال حازًما يف 

موقفه بعدم بيع قائد البلوجرانا”.وتابعت: “لن 

يجري البار�سا اأي �سفقات تبادلية مع مان�س�سرت 

واأ����س���اف���ت  جريمان”.  ����س���ان  ب���اري�������س  اأو  ���س��ي��ت��ي 

للتعاقد مع  االأم���وال،  النادي يريد  اأن  ال�سحيفة 

العبني اآخرين طلب املدرب رونالد كومان �سمهم، 

ل�سد ثغرات يف الفريق.

 بروتوكول صحي مشدد لفرق الدوري

 الفيصلي يتعافى من كورونا

 صحف اسبانيا .. ميسي ليس للبيع

امريكا - وكاالت

ن�ساطا  اعتره  ما  اإن  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  قال 

االأم��ري��ك��ي  ال�����س��ل��ة  ك���رة  ل����دوري  ال��وط��ن��ي��ة  ال��راب��ط��ة  �سيا�سيا م��ن 

“اأعتقد  لل�سحفيني  ترامب  اللعبة. وقال  �سيدمر  للمحرتفني، 

على  ل��ل��م��ح��رتف��ني  االأم���ري���ك���ي  ال�����س��ل��ة  دوري  ي��ف��ع��ل��ون��ه يف  م���ا  اأن 

�سي�سكل  ذل��ك  اأن  ال�سلة«. واعتر  ك��رة  �سيدمر  اخل�سو�س،  وج��ه 

االأم��ري��ك��ي  ال�����س��ل��ة  ك���رة  ل����دوري  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��راب��ط��ة  “تهديدا” 
ل��ل��م��ح��رتف��ني.واأوق��ف الع��ب��و ال����دوري امل��ب��اري��ات مل��دة ث��اث��ة اأي���ام، 

على  النار  اأبي�س  �سرطة  رجل  اإط��اق  اأ�سعله  احتجاج  من  كجزء 

ريا�سات  يف  لقاءات  الإلغاء  واأدى  اأ�سود،  رجل  وهو  بليك،  جاكوب 

ال��ت��ع��ر���س  ي���ري���دون  ال  ال��ن��ا���س  اإن  ت���رام���ب  اأي�سا. وقال  اأخ�����رى 

الريا�سة. ي�ساهدون  لل�سيا�سة عندما 
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االنباط-عمان

ب��ال��ن�����س��ب��ة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��اً  2020 حت����دي����اً  ال����ع����ام  مي���ّث���ل 

جائحة  ت�سببت  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  ح���ول  ال��ري��ا���س��ة  ل��ع�����س��اق 

التوا�سل  اأن�سطة  خمتلف  تعليق  يف   19-COVID
جعل  الأم��ر  وه��ذا  ال�سحية،  املخاطر  من  للحد  املبا�سر 

من  ب��دءاً   – �سعبية  الأك��ر  الريا�سية  الأن�سطة  تنظيم 

وكافة  املاراثون  وحتى  البي�سبول  اإىل  و�سوًل  القدم  كرة 

ا�سطرت  الظروف  هذه  �سعباً.  – اأمراً  بينها  الريا�سات 

الالعبني وامل�سجعني على حد �سواء، للتعامل مع خيارات 

�سفوف  يف  تقف  كنت  واإذا  م�سبوقة،  وغ��ر  خطورة  اأق��ل 

امل�سجعني، فاإنك من بني مئات املاليني الذين يتفهمون 

ومعاناتك. احتياجاتك 

وحالياً، حيث تعود الأحداث الريا�سية الكربى ببطء 

الع��ت��ي��ادي  غ��ر  امل�سهد  ي���زال  ل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��اح��ة  اإىل 

للمالعب اخلالية يجعل التجربة خمتلفة اإىل حد كبر، 

خا�سة لوؤلئك التواقني لالإثارة، املتعة، وبهجة التجربة 

احلّية.

و���س��ط ه���ذه الأو�����س����اع، حل�����س��ن احل���ظ ه��ن��اك ج��ان��ب 

التكنولوجية  الإجن���ازات  اإىل  فيه  الف�سل  يعود  م�سيء 

املتطورة التي حتققت يف جمال الرتفيه املنزيل. فاليوم 

يف  ب��ك  اخلا�سة  الريا�سية  ال�ساحة  خلق  باإمكانك  ب��ات 

اأ�سهل واأكر واقعية.  منزلك ب�سكل 

ت��ع��ري��ف  ع��ن��د   OLED م��ث��ل  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ت��وق��ف  مل 

وامل�سل�سالت  املتحركة  ال�سور  بها  نعاين  التي  الطريقة 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ن خ���الل ت��ق��دمي اأف�����س��ل األ����وان وت��ب��اي��ن 

ا العديد من م�سكالت عالقة  فح�سب، ولكنها عاجلت اأي�سً

منذ اأمد بعيد واأثرت على اأجيال من م�ساهدي امل�سابقات 

امل�سكالت  وه��ذه  واله��ت��زاز.  ال�سبابية  مثل؛  الريا�سية 

الريا�سية  الأحداث  متابعة  توؤثر على جتربة  اأن  ميكنها 

اأخ���رى. ول��ك��ن مع  املتابعني خل��ي��ارات  امل��ن��زل، وت��دف��ع  يف 

تبث  المكانات،  كاملة  جتربة  على  حت�سل   ،OLED
احلياة يف الألعاب الريا�سية التي تع�سقها.

�إل جي OLED: م�شمم لري�شي ذوق ع�شاق 

الريا�شة

2012 مع طرحها  العام  العامل يف  اإل جي  لقد فاجاأت 

55 بو�سة. حيث اعترب نقلة  OLED ذو  اأول تلفزيون 

املنزلية  امل�ساهدة  لتجربة  متكامل  تخّيل  واإع��ادة  نوعية 

الإمكانيات  حمدود  غر  تباينا  توفر  مده�سة  باإمكانات 

و���س��ط��وع مم��ي��ز، م��ع م��ع��اجل��ة احل��رك��ة، وب��ن��اء ع��ل��ى ه��ذه 

امليزات لي�س من امل�ستغرب ا�ستمرار هذه الأجهزة ت�سدر 

ال�سنوات  طيلة  ال��ع��امل  ح��ول  الرئي�سية  املن�سات  ق��وائ��م 

الأخرة، ويف الوقت الذي حاول املناف�سون مالحقة هذه 

LG يف  اأتقنتها  التي  املنتجات  ا�ستمرت  النوعية،  النقلة 

ال�سدارة على مدار ال�سنني وتوفر مزايا ا�ستثنائية.

2020 اأك����ر م���ن جم���رد خ���رب ���س��ار  ل��ق��د ح��م��ل ال���ع���ام 

من   LG CX �سل�سلة  اإط����الق  م��ع  ال��ري��ا���س��ة،  ل��ع�����س��اق 

نالت  متميزة  �سل�سلة  تتّوج  التي   OLED تلفزيونات 

ال����س���دارات  ع��ل��ى  ف��ق��ط  تعتمد  ول  اجل��م��ي��ع  ا�ستح�سان 

وم�ستقبلية  حديثة  تقنيات  تقدم  بل  الناجحة  ال�سابقة 

ت�سميم  مت  ولقد  كلياً.  جديدة  اآف��اق  اإىل  التجربة  تاأخذ 

الريا�سية،  الأل��ع��اب  م�ساهدة  ي��راع��ي  الأج��ه��زة مب��ا  ه��ذه 

متعة  اأك��ر  املكرّبة  اللقطات  الكبرة  ال�سا�سات  جتعل  اإذ 

وده�سة.

 LG OLED ال��ذات��ي��ة يف  ال��ب��ك�����س��ل  ت��ت��ي��ح وح����دات 

  ، 8Kو   4Kمن لكل  العالية  ال��دق��ة  مب��ي��زة  وامل��ت��وف��رة   -

املالعب،  ع�سب  تفا�سيل  اإىل  و�سوًل  املالمح  كافة  روؤي��ة 

كل  ي�سيء  حيث  والومي�س  احلركة  �سبابية  تقليل  مع 

حجماً  الأكرب  ال�سا�سات  توفر  كما  م�ستقل.  ب�سكل  بك�سل 

والأ�سدقاء  للعائلة  ميكن  بحيث  اأو���س��ع،  م�ساهدة  زواي��ا 

 OLED وي��ح��اف��ظ  ب�سهولة،  م��ع��اً  امل��ب��اري��ات  م�����س��اه��دة 

اأي زاوية تقريباً.  التباين من  اللون وتوحيد درجة  على 

 OLED Motion Pro وبالتناغم مع ذلك، يوفر

LG، ا�ستجابة  TruMotion اجلديدان كلياً من  و 

هرتز،   120 ال�����س��وء  �سرعة  ا�ستجابة  اإىل  ت�سل  �سريعة 

ما  ال�سغرة،  الأ�سياء  تظهر  لل�سورة  عالية  �سورة  ودقة 

وكل  وه��دف.  ركلة،  �سلة،  كل  التقاط  للم�ساهدين  يتيح 

يقدمه  ما  يجعل  املرتفع  وال�سطوع  املثايل  التباين  هذا 

ظهوراً، وهو ما  اأكر   Dolby Vision و   HDR
ينعك�س اإىل �سورة وحركة اأكر واقعية.

امل��ث��ايل  الأج����ه����زة  ت�����س��م��ي��م  دع����م  ع��ل��ى   LG ت��ع��م��ل

و�سعت  التي  املميزة   WebOS من�سة  عرب  ب�سال�سة 

املعاير التي يجب اأن يكون عليه نظام ت�سغيل التلفزيون 

اأداء  ت��وف��ر ج����ودة  ي��ق��ت�����س��ر الأم�����ر ع��ل��ى  احل���دي���ث. ول 

رفع  ال��ق��درة على  اإىل  ب��ل ميتد  ل��ه��ا،  وا���س��ت��ق��رار ل مثيل 

م�ستوى املحتوى منخف�س الدقة على الدوام و�سول اإىل 

البيئي  التطبيق  نظام  اأن  كما   ،8K ت�ساهي  عالية  دق��ة 

ا�ستخدامه  من  جتعل  البديهية  والواجهة  التطور  دائم 

اأمراً ممتعاً يف كل م�ساهدة. ويتميز نظام الت�سغيل مبيزة 

متابعة  على  امل�ساهدين  ليبقي  ال��ري��ا���س��ي��ة،  التنبيهات 

ب��اآخ��ر الأح�����داث والأخ���ب���ار املتعلقة  ت���ام  دائ��م��ة واط����الع 

املف�سلة. واألعابهم  بفرقهم 

�لإلكرتونية �لريا�ضات  ينا�ضب  ت�ضميم 

ميتد �سغف ع�ساق الريا�سة لأكر من جتربة امل�ساهدة 

�سناعة  امل�����س��ارك��ة يف  اإىل  ال��ك��ث��رون  ي��ت��ط��ل��ع  ب���ل  ف��ق��ط، 

احل���دث، وه��و م��ا ي��ظ��ه��ره من��و ال��ري��ا���س��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

املت�سارع. فاملعجبون ال�سغار والكبار يبحثون على الدوام 

عن اأكر من�سة األعاب ذات ميزات متطورة جتعل ممار�سة 

اأكر واقعية ويح�سلون من خالل جتربتهم على  اللعب 

وح���دات حتكم  ف��اإن  ول��ذا  الإن��رتن��ت.  ع��رب  اإ�سافية  ميزة 

نهاية  املقرر تقدميها بحلول  التايل،  الألعاب من اجليل 

عرب  الحتياجات،  ه��ذه  اأ�سحاب  �سغف  تلبي   ،2020 ع��ام 

 VRR(  ( املتغر  التحديث  معدل  مثل  ميزات  تقدمي 

ليتيح لالعبني جتربة اأكر واقعية وا�ستجابة.

اأخ����ذ ت�سميم  ال��ري��ا���س��ة،  ع�����س��اق  ت��ط��ل��ع��ات  ومل��واك��ب��ة 

ف��ه��ذه  اع���ت���ب���اره.  امل�����س��ت��ق��ب��ل يف   LG CX م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 

120 اإط����ار يف  4K ل��ك��ل  ال�����س��ل�����س��ل��ة ل ت��ق��دم م��ا م��ع��دل��ه  

الثانية فقط، بل متتد لتوفر باقة اأو�سع من امليزات التي 

املنخف�س  النتقال  زم��ن  و�سع  مثل  الأل��ع��اب  على  تركز 

 ( املح�ّسنة  ال�سوت  اإرج��اع  وقناة   ،)ALLM( التلقائي 

التحديث  ومعدل  رائع،  �سوت  على  )eARCللح�سول 

احتياجات  لرت�سي  جاءت  ميزات  وكلها   ،VRR املتغّر 

اأول  اأي�����س��ا   LG ت��وف��ر  مل��ا �سبق،  ال��الع��ب��ني. وب��الإ���س��اف��ة 

مع  وامل��ت��واف��ق��ة  ال��ك��ب��رة  ال��ل��وح��ة  ذات  التلفزيون  اأج��ه��زة 

ي�سيف  مم���ا   ،NVIDIA م���ن   G-Sync ت��ق��ن��ي��ة 

املزيد من الندماج واملتابعة من خالل الرتقاء يف تقنية 

األعاب  ملحبي  خا�سة  ج��دي��دة  رحبة  اآف���اق  اإىل   VRR
الكمبيوتر.

الإلكرتونية  ال��ري��ا���س��ات  وحم��رتيف  ه��واة  تطلع  وم��ع 

����س���ا����س���ات   LG وف����������رت  اخل���������س����ائ���������س،  م������ن  مل�����زي�����د 

اأرق��ام��اً  4Kلتحقق  ب��دق��ة   ال���رائ���دة   UltraGear
جودة  يوفر  مما   ،4K األ��ع��اب   يف  خا�سة  جديدة  قيا�سية 

ال��ت��ي   Nano IPS ل��وح��ات  ل��ه��ا م��ع  ���س��ورة ل م��ث��ي��ل 

تغطي 98% من األوان �سناعة الأفالم DCI-P3، وهذا 

1 مللي ثانية،  كلة ياأتي بالتوازي مع وقت ا�ستجابة يبلغ 

الريا�سية  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأل���ع���اب  ع���امل  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

اأم���راً غر  املتقدمة ج���داً  امل��ي��زات  ه��ذه  وم��ط��وري��ه��ا، تعد 

م�سبوق على الطالق.

�لآن، هو �لوقت �لأف�ضل 

و�لتطور لالرتقاء 

 بفارغ ال�سرب، ننتظر مباريات 2020 وعديد الأحداث 

معاناة  ورغم  العام.  نهاية  يف  تنظيمها  املقرر  الريا�سية 

ع�ساق الريا�سة خالل هذا العام من �سوء احلظ، اإل اأنه 

الوقت احلايل لتجديد  اأف�سل من  ل يوجد وقت مثايل 

مثالية.  ريا�سية  جت��رب��ة  على  للح�سول  املعي�سة  غ��رف 

 UltraGear و CX وو�سط ذلك تاأتي كل من �سل�سلة

اأنحاء  يف  الريا�سة  لع�ساق  الأوق���ات  اأن�سب  يف   LG م��ن 

باأمان وراحة  املالعب  باإح�سار هذه  لنا  لت�سمح  املعمورة، 

اإىل داخل غرفنا وملئها باملناف�سة وال�سغف مع الأ�سدقاء 

والأحبة.

االنباط- وكاالت

اأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ه��ن��دي��ة ���س��ب��ط 

���س��ب��ك��ات ل��ب��ي��ع ال���ك���م���ام���ات وال���ق���ف���ازات 

اأحيانا  جتمع  التي  امل�ستعملة،  اجلراحية 

امل�ست�سفيات. نفايات  من 

املدينة  ب��وم��ب��اي،  ن��ايف  �سرطة  وق��ال��ت 

�سبطت  اإنها  اجلمعة،  لبومباي،  ال��ت��واأم 

خم�س�سة  ج���راح���ي  ق��ف��از  م��الي��ني   3.8

غ�سلها  ج��رى  واح���دة،  م��رة  لال�ستخدام 

وجتفيفها وتو�سيبها لبيعها من جديد.

وق������ال امل���ح���ق���ق ����س���وب���ا����س ن���ي���ك���ام، اإن 

“ا�سرتوا  العمليات  ه��ذه  يف  ال�سالعني 

35 ط��ن��ا م���ن ال���ق���ف���ازات  م���ا ي���ق���رب م���ن 

امل�����س��ت��ع��م��ل��ة م���ن م�����س��ت�����س��ف��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة، 

خمف�سة  باأ�سعار  لبيعها  يهمون  وك��ان��وا 

“فران�س  وكالة  ذك��رت  وفقما  للتجار”، 

بر�س«.

واأ�سار اإىل اأن هوؤلء “باعوا ما يرتاوح 

على  وك��ان��وا  قطعة،  اآلف   10 اإىل   6 ب��ني 

ات�������س���ال م���ع ����س���راة ك���ر اآخ����ري����ن ل��ب��ي��ع 

الباقي«.

احلماية  م��ع��دات  على  الطلب  وازداد 

البلد  ه��ذا  يف  كبرة  ب��درج��ة  ال�سخ�سية 

ن�سمة،  مليار   1.3 ي�سم  ال��ذي  العمالق، 

م����ع ت��خ��ط��ي ع����دد امل�������س���اب���ني ب��ف��رو���س 

�سخ�س  م��ل��ي��ون   3.45 امل�ستجد  ك��ورون��ا 

و62 األف وفاة.

تكاليف  تكبد  كر  هنود  ي�ستطيع  ول 

ويكتفون  عالية،  ب��ج��ودة  كمامات  ���س��راء 

لتغطية  اأو���س��ح��ة  اأو  حم���ارم  ب��ا���س��ت��خ��دام 

وجوههم.

ولية  يف  ال�سحية  ال�سلطات  واأعلنت 

ب��ي��ه��ار، ���س��رق��ي ال��ه��ن��د، اأن��ه��ا ف��ك��ك��ت ع��دة 

يف  �سالعة  الأخ��رة،  الأ�سهر  يف  ع�سابات 

بيع كمامات م�ستعملة جرى جمعها من 

امل�ست�سفيات. القمامة يف  م�ستوعبات 

 ،”19 “كوفيد  جائحة  قبل  ما  وحتى 

ك���ان���ت ال���ه���ن���د ت�����س��ه��د جت������ارة م���زده���رة 

ب����امل����ع����دات ال���ط���ب���ي���ة امل�������س���ت���ع���م���ل���ة، مب��ا 

لال�ستخدام  اأ���س��ال  امل��ع��دة  الإب���ر  ي�سمل 

م����رة واح������دة، وال�����ذي ق���د ي�����وؤدي ت��ك��رار 

خطرة  اأم��را���س  تف�سي  اإىل  ا�ستعمالها 

بينها الإيدز والتهاب الكبد.

عالم الرياضة داخل المنزل

آفاق جديدة من الترفيه المنزلي لعشاق الرياضة من إل جي

الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات
 والقفازات »من القمامة«

 اللوتشي وكورونا.. كيف يستفيد 
المرضى واألطباء من »روبوت«؟

 وفاة نجم »بالك بانثر« بعد صراع
 4 سنوات مع السرطان

االنباط- وكاالت

ي��ت��ن��ق��ل روب�������وت ���س��غ��ر ب����ني ال���غ���رف 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  تفقد مر�سى  اأج��ل  م��ن 

املك�سيك،  م�ست�سفيات  اأح���د  يف  امل�ستجد 

تقلي�س  بهدف  النف�سي،  بالدعم  ومدهم 

اأف����راد  اإىل  ال���ع���دوى  ان��ت��ق��ال  اح���ت���م���الت 

الطبية. الطواقم 

طوله  ال��ب��ال��غ  الآيل  الإن�����س��ان  وي��ق��ول 

ك��ي��ل��وغ��رام��ا:   37 ووزن����ه  �سنتيمرتا   140

“مرحبا! اأنا الروبوت ال�سغر للوت�سي. 
�سلة  دور  ي����وؤدي  اأن  ق��ب��ل  ا�سمك؟”،  م��ا 

الو�سل بني املري�س واملعاجلة النف�سية.

وت��ت��ي��ح ���س��ا���س��ة م��و���س��وع��ة ع��ل��ى اجل��زء 

ال���ع���ل���وي م���ن ال����روب����وت ال���ت���وا����س���ل ب��ني 

اجل��ان��ب��ني، م��ع ت��ف��ادي خم��اط��ر الإ���س��اب��ة 

الناجمة عن الحتكاك اجل�سدي.

وق�����ال�����ت اأخ���������س����ائ����ي����ة ع����ل����م ال���ن���ف�������س 

م�ست�سفى  يف  ليدي�سما  لو�سيا  الع�سبي 

“ينتقل  ال���روب���وت  اإن  نوفمرب”،   20“
مبفرده، ويتيح اإقامة عالقة بني املري�س 

مع  بالتوا�سل  ي�سمح  كما   )...( واأقربائه 

الطبي«. الطاقم 

وت�����س��ر امل�����س��وؤول��ة ع���ن اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

م��ك��اف��ح��ة ف���رو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د يف 

هذه  اأن  اإىل  مونيوز،  �ساندرا  امل�ست�سفى 

ع��ل��ى  ل���ن���ا  “مفيدة  اجل����دي����دة  اخل����دم����ة 

وف��ق  الذهنية”،  امل��ري�����س  �سحة  �سعيد 

“فران�س بر�س«. ت�سريحاتها لوكالة 

وب����������داأت ال����س���ت���ع���ان���ة ب����ال����روب����وت يف 

ب�سفته  امل���ا����س���ي،  ي��ول��ي��و  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ى 

ال��ع��ن��اي��ة  ق�����س��م  يف  م�ساعدا”  “معاجلا 
.»19 مبر�سى “كوفيد 

و���س��ل،  ك�����س��ل��ة  دوره  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

ي���������س����در ال�������روب�������وت اأ������س�����وات�����ا م���ه���دئ���ة 

النف�سي  ال�����س��غ��ط  لتخفيف  ل��الأع�����س��اب 

الناجم عن عزلة املر�سى.

املك�سيك،  يف  امل�سنوع  الروبوت  اأن  كما 

الوجوه،  على  التعرف  بتكنولوجيا  مزود 

ا�ست�سعار. باأجهزة  بال�ستعانة  ويتنقل 

و���س��ج��ل��ت امل��ك�����س��ي��ك ال���ت���ي ت�����س��م 128 

اإ���س��اب��ة  األ���ف   580 ح���وايل  ن�سمة،  م��ل��ي��ون 

م�����وؤك�����دة ب����ف����رو�����س ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د 

ثالث  يجعلها  مم��ا  وف���اة،  األ���ف   63 ون��ح��و 

ب��ال��وب��اء بعد  ال��ع��امل ت�سررا  ب��ل��دان  اأك��ر 

الوليات املتحدة والربازيل.

االنباط- وكاالت

فيلم  بوزمان بطل  ت�سادويك  املمثل  تويف 

“بالك بانر” عن عمر 43 عاما، بعد �سراع 
4 �سنوات مع �سرطان القولون، وفقا  ا�ستمر 

ب��وزم��ان  ح�سابات  على  اجلمعة  ن�سر  لبيان 

“تويرت” و”في�سبوك«. على 

وقال البيان اإن بوزمان، الذي كان مقيما 

يف ل��و���س اأجن��ل��و���س، ت���ويف يف م��ن��زل��ه وك��ان��ت 

بجواره زوجته واأ�سرته، لكنه مل يحدد متى 

تويف.

بوزمان  اإ�سابة  ت�سخي�س  “مت  واأ���س��اف: 

يف  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  م��ن  الثالثة  باملرحلة 

2016، وظ���ل امل��ر���س ي��ت��ق��دم ح��ت��ى و���س��ل يف 

النهاية اإىل املرحلة الرابعة«.

وخ�����الل م�����س��رت��ه ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ج�����س��د 

احلقيقية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���ددا  ب��وزم��ان 

العرقية  ب��ت��ج��اوز احل��واج��ز  ا���س��ت��ه��رت  ال��ت��ي 

املغني جيم�س براون  بينها  الأمركية، ومن 

العليا  املحكمة  وقا�سي  اأب”،  اأون  “غت  يف 

ورائد  ثورغود مار�سال يف فيلم “مار�سال”، 

البي�سبول جاكي روبن�سون يف فيلم “42«.

ي���ت���ذك���ره���ا  ال����ت����ي  الأدوار  اأك�������ر  ل���ك���ن 

ت�سال  دور   2018 عام  يف  اأداوؤه  كان  متابعوه، 

اخليالية،  الإف��ري��ق��ي��ة  واك��ان��دا  مملكة  ملك 

وحم���ارب اجل��رمي��ة امل��ع��روف ب��ا���س��م “بالك 

بانر” اأو “الفهد الأ�سود«.

اأفالم  اأك��ر  بانر” اأح��د  “بالك  واأ�سبح 

جوائز   6 ل��� ور�سح  ل��الإي��رادات،  حتقيقا  العام 

وفاز  فيلم،  اأف�سل  بينها جائرة  اأو�سكار، من 

اأ�سلية  مو�سيقى  اأف�سل  عن  اأو�سكار  بجوائز 

واأف�سل ت�سميم اأزياء واأف�سل ت�سميم اإنتاج.

االنباط - وكاالت

املتخ�س�سة  “نيورالينك”  �سركة  ك�سفت 

يف علوم الأع�ساب، النقاب، اجلمعة، عن زرع 

يف  املعدنية  العملة  بحجم  كمبيوتر  �سريحة 

خطوة  يعد  فيما  �سهرين،  قبل  خنزير  دم��اغ 

الأم��را���س  ع��الج  ه��دف  حتقيق  نحو  مبكرة 

النوع  نف�س  ب��زراع��ة  الإن�����س��ان،  ت�سيب  ال��ت��ي 

من هذه ال�سرائح.

ال���ت���اب���ع���ة  “نيورالينك،”  وت������ه������دف 

تاأ�س�ست  وال��ت��ي  م��ا���س��ك،  اإي��ل��ون  للملياردير 

زراع��ة  اإىل  فران�سي�سكو،  ���س��ان  يف   2016 ع��ام 

والكمبيوتر،  ال��دم��اغ  ب��ني  ل�سلكية  و���س��الت 

اأك��ر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  اآلف الأق���ط���اب  ت�����س��م 

ع��الج  يف  للم�ساعدة  ت��ع��ق��ي��ًدا،  ب�����س��ري  ع�سو 

ح������الت ع�����س��ب��ي��ة م���ث���ل م���ر����س األ���زه���امي���ر 

واخلرف واإ�سابات احلبل ال�سوكي.

وق�������ال م���ا����س���ك ي������وم اجل���م���ع���ة “ مي��ك��ن 

تلك  فعلي  ب�سكل  ي��ح��ل  اأن  زرع���ه  مت  جل��ه��از 

اأمرا�س مثل فقدان  اإىل  امل�سكالت”، م�سرا 

الذاكرة وال�سمع والكتئاب والأرق.

وق������ال م���ا����س���ك خ�����الل ع���ر����س ت��ق��دمي��ي 

اإن   ،2019 ي��ول��ي��و  يف  “نيورالينك”  ل�سركة 

املوافقة  على  احل�سول  اإىل  تهدف  ال�سركة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل�����زرع ج���ه���ازه���ا خ����الل جت���ارب 

ب�سرية بحلول نهاية هذا العام.

وي��ب��ل��غ ق��ط��ر ج��ه��از ال���س��ت�����س��ع��ار اخل��ا���س 

ب�سركة نيورالينك ثمانية مليمرتات تقريبا، 

يف  زرع��ه  ويتم  الإ�سبع،  ط��رف  من  اأ�سغر  اأو 

باأ�سالك �سغرة. اجلمجمة ومو�سل 

ومب�ساعدة روبوت متطور يتم زرع خيوط 

الإن�����س��ان  ���س��ع��ر  م���ن  اأدق  اأ����س���الك  اأو  م��رن��ة 

يف امل��ن��اط��ق امل�����س��وؤول��ة ع��ن وظ��ائ��ف احل��رك��ة 

املتلقي  يكون  بينما  ال��دم��اغ،  يف  والح�سا�س  

ما�سك  وقال  فقط.  املو�سعي  التخدير  حتت 

اإنه ميكن اإزالة هذا اجلهاز.

وقال خرباء علم الأع�ساب، وفق ما نقلت 

مهمة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن��ه  “رويرتز”، 
“نيورالينك” لقراءة وحتفيز ن�ساط الدماغ 
الزمني  اأن اجلدول  اإل   ، الب�سر ممكنة  لدى 

لل�سركة يبدو مفرًطا يف الطموح.

ال��ب��اح��ث يف علم   ، وق����ال غ����رامي م���وف���ات 

“�سينبهر  ت���ورن���ت���و  ب���ج���ام���ع���ة  الأع���������س����اب 

اأظ���ه���رت  اإذا  امل���ج���ال  ه����ذا  اجل��م��ي��ع يف  ج����دا 

)ن���ي���ورال���ي���ن���ك( ب��ال��ف��ع��ل ب���ي���ان���ات م���ن ج��ه��از 

مزروع يف الإن�سان«.

الأع�ساب  حتفز  �سغرة  اأج��ه��زة  زرع  ومت 

اإل��ك��رتون��ي��ا ل��ع��الج �سعف  وم��ن��اط��ق ال���دم���اغ 

الب�سر  يف  ال��رع��ا���س  ال�سلل  وم��ر���س  ال�سمع 

ال�سنني. منذ ع�سرات 

واأجرى علماء الأع�ساب اأي�سا جتارب زرع 

ال�سيطرة  فقدوا  ممن  �سغر  ع��دد  على  مخ 

احلبل  اإ�سابات  ب�سبب  اجل�سم،  وظائف  على 

اجللطات  مثل  ع�سبية  ح���الت  اأو  ال�سوكي 

الدماغية.

التحكم  التجارب  تلك  يف  للب�سر  وميكن 

مفاتيح  ل��وح��ة  مثل   ، ال�سغرة  الأ���س��ي��اء  يف 

ولكن  )املاو�س(،  الفاأرة  موؤ�سر  اأو  الكمبيوتر 

مل ي��ت��م��ك��ن��وا ب��ع��د م���ن اإك����م����ال م���ه���ام اأك���ر 

تعقيًدا.

الأب���ح���اث  م��ع��ظ��م  اأن  ال���ع���ل���م���اء  ولح�����ظ 

الدماع  بني  الو�سالت  يف  احلالية  املتطورة 

����رى ع��ل��ى احل���ي���وان���ات لأن  وال��ك��م��ب��ي��وت��ر جتجُ

حت����دي����ات ال�������س���الم���ة واإج�����������راءات امل���واف���ق���ة 

اإجراء جتارب اأكرب  التنظيمية املطولة متنع 

الب�سر. على 

 »كمبيوتر« في دماغ خنزير.. والهدف »أعقد« أمراض اإلنسان


