
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

وفاة و ١٩١ إصابة محلية بكورونا
االنباط-عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا  196 ح��ال��ة ج���دي���دة 

منها  ال�سبت،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجّد 

الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع  حملية،   191

اإىل 4540 اإ�سابة.

وت���وزع���ت احل�����الت اجل���دي���دة، وف��ق 

امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

النحو  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء 

 88 م��ن��ه��ا  191 ح���ال���ة حم��ل��ّي��ة  الآت������ي: 

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

ال���زرق���اء، و23  و44 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حالت  و10  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة 

ح�����الت يف  و10  ال���ك���رك،  يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة جر�س، و7 حالت يف حمافظة 

اإربد، وحالة واحدة يف لواء الرمثا، و3 

حالت يف حمافظة الطفيلة، و3 حالت 

يف حم���اف���ظ���ة م�����اأدب�����ا، وح����ال����ة واح�����دة 

يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، وح��ال��ة واح����دة يف 

حمافظة عجلون.

خ��ارج��ّي��ة بني  ح���الت   5 �سجلت  ك��م��ا 

ال��ق��ادم��ني م��ن اخل����ارج، مّم���ن يقيمون 

ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة  احلجر،  فنادق  يف 

ح���ال���ة وف����اة يف م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ت��وت��ن��ج��ي 

لأح��������د امل���������س����اب����ني، ل����رت����ف����ع ال����ع����دد 

الإجمايل للوفيات اإىل 30 حالة.

 161 ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����س����ار 

يلي:  كما  تفا�سيلها  جاءت  �سفاء  حالة 

حالتان يف م�ست�سفى الأمر حمزة.

التفا�صيل �ص »3«

الأحد  2  �صفر  1442 هـ  - املوافق   20  اأيلول  2020 م - العدد  5457   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الرزاز: الملك يوجهنا للتعلم 
من دروس الماضي و تحسين األداء 

االنباط-عمان

حتاول  �سحادة  ح�سن  الأ�سر  عائلة  ت��زال  ما 

احل�������س���ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع���ن جن��ل��ه��ا، منذ 

تلقيهم خرب اإ�سابته بفرو�س كورونا امل�ستجد 

داخل ق�سم “14” يف �سجن عوفر

ويقول حممد �سحادة والد الأ�سر، اإن جنله 

�سهر  م��ن��ت�����س��ف  اع��ت��ق��ل يف  ع���ام���ا(  ح�����س��ن )20 

ل��ه م�سلحة  واأج����رت  امل��ا���س��ي،  اآب  اأغ�����س��ط�����س/ 

����س���ج���ون الح����ت����ال ف��ح�����س ال���ف���رو����س ف���ور 

اعتقاله وكانت نتيجته �سلبية

“عت�سيون”  م����رك����ز  يف  اح����ت����ج����ازه  وب����ع����د 

�سجن  اإىل  ح�����س��ن  ُن��ق��ل  ي���وًم���ا،   15 ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 

بفرو�س  اإ�سابته  عن  الك�سف  ليتم  “عوفر” 

كورونا هناك، قبل نقله اإىل �سجن “هدارمي«

بفرو�س  امل�سابني  الأ���س��رى  ح�سيلة  وبلغت 

ك���ورون���ا ح��ت��ى ال��ي��وم 28 اإ���س��اب��ة، و���س��ط خطر 

�سجون  يف  مري�س  اأ�سر   700 نحو  حياة  يهدد 

الحتال الإ�سرائيلي

وم��ن ب��ني الأ���س��رى امل��ر���س��ى 40 ي��ع��ان��ون من 

بال�سرطان،  م�����س��اب��ون  و10  م��زم��ن��ة،  اأم���را����س 

بينهم الأ�سر امل�ساب بفرو�س كورنا كمال اأبو 

وعر

�شّح املعلومات

ظروف  عن  �سحادة  الأ���س��ر  عائلة  وتت�ساءل 

للح�سول  بعد حماولت عدة  ال�سحية،  جنلها 

ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح��ول��ه ب��ال��ت��وا���س��ل م���ع وزارة 

الأ������س�����رى، وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر وامل��ن��ظ��م��ات 

اأف��اد  م��ا  بح�سب  ردود”،  اأي  “دون  احلقوقية 

والد الأ�سر �سحادة

“�سفا”  لوكالة  حديٍث  يف  �سحادة  ويتخوف 

ت��ه��دي��ًدا  ب��ال��ف��رو���س  الإ���س��اب��ة  ت�سكل  اأن  م��ن 

الإه��م��ال  �سيا�سة  ظ��ل  يف  جنله  حل��ي��اة  حقيقًيا 

الطبي التي تتعامل بها م�سلحة ال�سجون مع 

الأ�سرى

مبقابلة  لنجله  ي�سمح  “مل  اأن���ه  اإىل  ويلفت 

ت�سلهم  مل  الآن  واإىل  اعتقاله،  منذ  حماميه 

باإ�سابته  اإب��اغ��ه��م  ���س��وى  ع��ن��ه  م��ع��ل��وم��ات  اأي 

بفرو�س كورونا«

الذين  الأ���س��رى  اأح���د  ك��ان  “ح�سن  وي�سيف 

ت��ع��ر���س��وا لع���ت���داء ق���وات ال��ق��م��ع داخ���ل �سجن 

ب�سبب  ه����دارمي  �سجن  اإىل  نقله  ق��ب��ل  ع��وف��ر، 

اإ�سابته بالفرو�س«

عبء جديد

و���س��ك��ل و����س���ول ف���رو����س ك���ورون���ا اإىل داخ���ل 

ال�سجون بالتزامن مع �سيا�سة الإهمال الطبي 

التي متار�سها م�سلحة ال�سجون جتاه الأ�سرى 

ثقًا جديداً على كاهل الأ�سرى وذويهم

وت��ق��ول ن��دى جيو�سي وال���دة الأ���س��ر حممد 

عاي�ست  ال��ع��ائ��ل��ة  اإن  “�سفا”،  ل��وك��ال��ة  ح�����س��ن 

ال�سابقة  جتاربها  عن  وخمتلفة  �سعبة  ظروفاً 

جتربة  خا�ست  “اأنها  مو�سحًة  الع��ت��ق��ال،  يف 

الأ�سر بنف�سها.

التفا�صيل �ص »6«

 »كورونا« في السجون.. معلومات مفقودة ومصير مجهول

 مقّدمًا الدعم ألكثر من 140 مستفيدًا

تخريج الدفعة الخامسة من طلبة »أورانج 
اليرموك اإلبداعي«

البلقاء تستعد القوى انتخابات نيابية

البنك العربي يحصل على جائزتي »أفضل 
تطبيق بنكي للهواتف الذكية« لعمالء 
األفراد والشركات في األردن للعام 2020

 المسلماني : من يعوض المطاعم  
ويحمي عمالتهم 

  موجة الحر واصابات كورونا المحلية 
توقف مبيعات األلبسة واألحذية

 نتنياهو ليس لديه سياسة واضحة..
كاتب إسرائيلي يعترف بفشل 
سياسة »إسرائيل« تجاه غزة

االنباط -عمان

العاملّية  فاينان�س  غلوبال  جملة  منحت 

وم���ق���ره���ا   )Global Finance(

جائزتي  م��وؤخ��راً  ال��ع��رب��ي  البنك  ن��ي��وي��ورك 

“اأف�سل تطبيق بنكي للهواتف الذكية” على 

�سعيد اخلدمات امل�سرفية الرقمية املقدمة 

لاأفراد وكذلك املقدمة لل�سركات يف الأردن 

“عربي  تطبيق  ع��ن  وذل���ك   ،2020 للعام 

“عربي  وتطبيق  الأف���راد  موبايل” لعماء 

كونكت .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

عن  امل�سلماين  اأجمد  ال�سابق  النائب  ت�سائل 

اأغاق  اأ�سحاب املطاعم عن قرار  اآلية تعوي�س 

���س��الت��ه��م واخل�����س��ائ��ر امل��ت��وق��ع ت��ك��ب��ده��ا ل��ه��ذه 

. القرار  نتيجة هذا  املطاعم 

واأن��ت��ق��د امل�����س��ل��م��اين اآل���ي���ة ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

احل��ك��وم��ي��ة وت��خ��ب��ط��ه��ا خ���ال ف���رة اجل��ائ��ح��ة 

اأن معظم القرارات احلكومية ل تت�سمن  حيث 

للتخفيف  بديلة  حلول  اأي  اأو  كاملة  درا�سة  اأي 

ع��ن م��ع��ان��اة ال��ق��ط��اع��ات الأك���ر ت�����س��ط��ررا من 

اجل���ائ���ح���ة ف���اأي���ق���اف �����س����الت امل���ط���اع���م ي��ع��ن��ي 

ان��خ��ف��ا���س ارب����اح ه���ذه امل��ط��اع��م وخ�����س��ارت��ه��ا يف 

الوقت الذي ما تزال معه امل�ساريف الت�سغيلية 

للمطاعم.
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االنباط-عمان

اك���د مم��ث��ل ق��ط��اع الل��ب�����س��ة والح���ذي���ة 

والق��م�����س��ة وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

احلر  موجة  ان  القوا�سمي،  ا�سعد  الردن 

التي توؤثر على اململكة منذ اأ�سابيع، وتزايد 

اأوقفت  ال�سابات املحلية بفرو�س كورونا 

مبيعات الألب�سة والأحذية بال�سواق.

�سحفي  ت�سريح  يف  القوا�سمي  وا���س��ار 

ام�����س ال�����س��ب��ت، اىل وج����ود ت��وق��ف ت����ام يف 

بال�سوق  والألب�سة  الأح��ذي��ة  بيع  عمليات 

واعتياد  ال�ستاء  رغم دخول مو�سم  املحلية 

جت�����ار ال���ق���ط���اع ع���ل���ى ت���ب���دي���ل ال��ب�����س��ائ��ع 

ال�سيفية باأخرى �ستوية.
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االنباط-عمان

ال�����رم�����وك  اأوراجن  خم����ت����رب  �����س����ك����ل 

ك��ل��ي��ة  وم�����ق�����ره    )OYIL(الإبداعي

احل����ج����اوي ل��ل��ه��ن��د���س��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 

العام  يف  اإط��اق��ه  منذ  ال��رم��وك،  جامعة 

العملية  احل��ي��اة  يف  ف��ارق��ة  ع��ام��ة   ،2015

ل���ل���ط���ل���ب���ة امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن ب���رن���اجم���ه 

الف�سل  يف  ُيعقد  ما  عادة  والذي  التدريبي 

ال��درا���س��ي ال��ن��ه��ائ��ي ل��ه��م، ويف ه���ذا الإط���ار 

الرموك  وجامعة  الأردن  اأوراجن  احتفلت 

الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة ال��دف��ع��ة 

 ،2020 للعام  املخترب  طلبة  م��ن  اخلام�سة 

للهند�سة  احل��ج��اوي  كلية  عميد  بح�سور 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ال���دك���ت���ور م���وف���ق ال��ع��ت��وم 

وم��دي��ر م��رك��ز ال��ري��ادة والب��ت��ك��ار يف كلية 

احلجاوي للهند�سة التكنولوجية، الدكتور 

اأ�سهر  ل�ستة  امل�سريحي.وختاماً  حممود 

الطلبة  تلقاه  ال��ذي  املكثف  ال��ت��دري��ب  م��ن 

ت���وزي���ع  اخل����ري����ج����ون مت خ������ال احل����ف����ل 

دورات  اج��ت��ازوا  اأن  بعد  عليهم  ال�����س��ه��ادات 

م�����س��م��م��ة ب��ع��ن��اي��ة يف ع���دة جم�����الت، وه��ي 

با�ستخدام  احلا�سوبية  التطبيقات  تطوير 

ج����اف����ا، ت��ط��ب��ي��ق��ات ه����وات����ف الأن�����دروي�����د، 

وت�سميم املواقع وتطويرها، بالإ�سافة اإىل 

جمموعة من املهارات الداعمة.
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االنباط- زيد احلليق

ت�سهده  باملناف�سة  �ساخن و حافل  حراك 

حمافظة البلقاء يف ال�سراع النيابي وذلك 

من خال ت�سكيل القوائم التي اأعلن عنها 

يف خمتلف مناطق املحافظة وابرزها 

انتخابيه  قوائم   3 ت�سكيل  عن  الإع��ان 

داخل مدينة ال�سلط  .

النتخابي  لل�سان  امل��راق��ب��ون  وبح�سب 

ا�ساروا اىل ان البلقاء �ستكون هي  القوى 

يف انتخابات 2020 القادمة.

ي�سر  الكتل  ه��ذه  يف  النتخابي  امل�سهد 

اع�����س��اءه��ا خا�سة  ب��ني  ال��ت��ن��اف�����س  ق���وة  اىل 

ال�ساأن  يف  وج��ود  لها  لمعه  ا�سماء  ب��وج��ود 

ه��ن��اك  ان  وال�����س��ع��ب��ي، وغ����م  ال��ع�����س��ائ��ر ي 

عن  تعلنا  مل  الت�سكيل  ط���ور  يف  ق��ائ��م��ت��ني 

ال�سماء  ال انهما ي�سمان ا�سمني ثقيان 

املقاعد. للمناف�سة على  ومر�سحان 

وبالعوده اىل اخلارطة النتخابية جند 

ان امل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة ب��ال�����س��ل��ط ك���الغ���وار 

باملقعد  وبالخ�س  للظفر مبقعدين  ت�سعى 

مناطق  ت�سعى  ف��ي��م��ا   ) )ال��ك��وت��ا  ال��ن�����س��ائ��ي 

ح��و���س ع��ني ااب��ا���س��ا وال��ب��ق��ع��ة  ب���ان تك�سب 

وكذلك  الكوتا  ومقعد  للرجال  مقعدين 

وعان  وال�سبيحي  ماح�س  ملناطق  الم��ر 

وعرا ويرقا. 

ف��ي��م��ا ت��ع��ك�����س امل���و����س���رات الول����ي����ة  ان 

على  مناف�ستهم  �ستكون  ال�سلط  مر�سحني 

يعتمد  طبعا  وه���ذا  مقاعد  ارب���ع  او  ث��اث 

ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ال��ت�����س��وي��ت ل��ل��ك��ت��ل ال��ت��ي لق��ى 

وكما  ال�سلطي  ال�����س��ارع  يف  ق��ب��ول  معظمها 

هو معروف ان يوم النتخابات يبدا بتفوق 

الت�سويت  ن�سبة  يف  الق�سبة  على  املناطق 

خا�سة  الق�سبة  ل�سالح  المور  تتحول  ثم 

بعد �ساعات الظهر.

احل�سول  هو  ال�سلط  قوائم  يف  ال�سراع 

على ن�سبة عالية

للح�سول  وذل���ك  للكتلة  ال���س��وات  م��ن 

على الن�سبة الكافية من العملية احل�سابية 

ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م ال��ظ��ف��ر ب��اك��ر م���ن مقعد. 

ف��ي��م��ا ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك وج����ه او اث���ن���ني من 

النواب جدد فائزين من ال�سلط بال�سافة 

���س��اب��ق  او اثنني  ن��ائ��ب  اىل اح��ت��م��ال ع���ودة 

للمجل�س.
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االنباط-عمان

الرزاز  الدكتور عمر  الوزراء  اأكد رئي�س 

ي��وج��ه  ال���ث���اين  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  اأن ج��ال��ة 

املا�سي  درو���س  من  للتعلم  دائما  احلكومة 

وحت�سني اأدائها بهدف خدمة املواطنني.

ج�������اء ذل�������ك خ�������ال رع�����اي�����ت�����ه ج��ل�����س��ة 

الإر�سادي  الدليل  باإطاق  تعريفية خا�سة 

ام�س  عقدت  وال��ت��ي  الأث���ر  تقييم  ل�سيا�سة 

العامة  الإدارة  معهد  من  بتنظيم  ال�سبت 

ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����س��ال امل���رئ���ي )ع���ن ُب��ع��د( 

ل���اأم���ن���اء ال��ع��ام��ني يف ال�������وزارات وم����دراء 

امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، ب��ح�����س��ور وزي���ري 

يا�سرة  امل��وؤ���س�����س��ي  الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال��دول��ة 

غ��و���س��ة وال���دول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال����وزراء 

الحت��اد  �سفرة  وم�ساركة  ال���داوود،  �سامي 

الوروبي يف الردن ماريا هادجيثيودو�سيو، 

الإدارة واحلكم  دع��م  م�����س��روع  ع��ام  وم��دي��ر 

الأوروبي  الذي يدعم من الحتاد  الر�سيد 

)�سيجما( جرجور فرنات.

احل���ك���وم���ات  اأن  اإىل  ال���������رزاز  واأ�������س������ار 

بل  ت��خ��ط��ئ،  ال��ت��ي ل  ه��ي  لي�ست  ال��ن��اج��ح��ة 

اأخطائها  م��ن  تتعلم  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ات  ه��ي 

وحت�سن  وت�سحح  با�ستمرار  اأداءه��ا  وتقيم 

با�ستمرار حتى ت�سل اإىل ما ت�سبو اإليه.

علينا  لزاما  اأ�سبح  ال�سدد:  بهذا  وق��ال 

ونقيم  ال��ق��رارات  اتخاذ  عملية  مناأ�س�س  اأن 

اأثرها .
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االنباط - وكاالت

اإن  ت�سوري،  متان  الإ�سرائيلي  الكاتب  قال 

اأن  ي��زع��م  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  نتنياهو  بنيامني 

يتعلق  فيما  ومت�سقة  منظمة  �سيا�سة  ل��دي��ه 

و�سارة،  ملتوية  �سيا�سة  اأنها  رغم  غزة،  بقطاع 

وي�سكون،  يتذمرون،  اجلنوب  م�ستوطني  لأن 

�سيا�سة  ل��دي��ه  ل��ي�����س  ب��اأن��ه  ن��ت��ن��ي��اه��و  وي��ت��ه��م��ون 

وا�سحة جتاه غزة. واأ�ساف ت�سوري، يف مقاله 

�سيا�سة  اأن  اأحرونوت”،  “يديعوت  ب�سحيفة 

ن��ت��ن��ي��اه��و غ���ر م��ق��ب��ول��ة ل����دى امل�����س��ت��وط��ن��ني 

لي�ست  ب��ال��ت��اأك��ي��د  لأن��ه��ا  امل��ح��ل��ي��ة،  وق��ي��ادات��ه��م 

ج���ي���دة م���ع���ه���م، ل��ك��ن��ه��ا م����وج����ودة، وم����ن اأه���م 

ب��ال��ت�����س��وي��ة مع  ي��وؤم��ن  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  خ��ط��وط��ه��ا 

رجله  اإىل  املهمة  اأوكل  الغاية،  ولهذه  حما�س، 

مائر  القومي،  الأمن  جمل�س  رئي�س  ال�سري، 

ع��ل��ى  داأب  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  واأو�����س����ح  ���س��ب��ات.  ب���ن 

يف  ح��رب��ا  ت��ري��د  “اإ�سرائيل” ل  اأن  ال��ت�����س��ري��ح 

غزة، وي�سر على اأن الرد على ال�سمت �سيكون 

مقبول  غر  نهجا  يتبع  وبذلك  الهدوء،  ثمنه 

ال�سواريخ  تقطر  لظاهرة  اعتباره  من خال 

اأ�سهر  ب�سعة  كل  الق�سرة  الت�سعيد  وجولت 

م�����س��األ��ة م��ع��ق��ول��ة، اأم����ا اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

واعتدال. برودا  اأكر  �سيا�سة  فيتبع 

التفا�صيل �ص »3«

تجارة عمان: 63١ر١٩ مليار دينار 
تجارة االردن السلعية العام الماضي

االنباط-عمان

 بلغ اإجمايل حجم التجارة اخلارجية 

الوطنية  )ال�سادرات  للمملكة  ال�سلعية 

وامل�ستوردات(،  ت�سديرها  املعاد  وال�سلع 

631ر19  قيمته  ما  املا�سي  العام  خال 

مليار دينار.

عمان،  جتارة  لغرفة  درا�سة  وا�سارت 

الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة  ارت��ف��اع  اىل 

مليار  992ر4  اىل  املا�سي  ال��ع��ام  خ��ال 

ل��ل��دول  ب��امل��ئ��ة  6ر41  ذه��ب منها  دي��ن��ار، 

التجارة  اتفاقية  دول  تلتها  ال��ع��رب��ي��ة، 

واملك�سيك  )كندا  اأمريكا  ل�سمال  احلرة 

باملئة  6ر28  بن�سبة  املتحدة(،  والوليات 

ث���م جم��م��وع��ة ال�����دول الآ���س��ي��وي��ة غر 

9ر19 باملئة. العربية 

لل�سادرات  ال�سلعي  الركيب  وتنوع 

ال��وط��ن��ي��ة خ����ال ال���ع���ام امل���ا����س���ي ع��ل��ى 

اأبرزها  ال�سلع  من  متعددة  جمموعات 

امل�����واد ال��غ��ذائ��ي�����ة واحل���ي���وان���ات احل��ي��ة 

وامل�����واد اخل���ام غ��ر ال�����س��احل��ة ل��اأك��ل، 

ع�����دا امل����ح����روق����ات وال�����وق�����ود امل���ع���دين 

واملواد  امل�سابهة  واملواد  الت�سحيم  ومواد 

النقل. الكيماوية ومعدات 

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 السياحة: 4 إصابات داخل الوزارة 
وال إصابات داخل مكتب الوزيرة

إبداع تنطلق لدعم الريادة في قطاع 
الصناعات اإلبداعية

تربية البادية الجنوبية تقرر التعلم عن بعد

االنباط-عمان

 نفت وزارة ال�سياحة واالآثار، االأخبار املتداولة 

ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي وامل���واق���ع 

اإ�سابات بفريو�س  االإلكرتونية بوجود  االإخبارية 

ال�سياحة  بالوزيرة  اخلا�س  املكتب  داخ��ل  كورونا 

واالآث��ار جمد �سويكة، الفتة يف الوقت نف�سه اإىل 

وجود اإ�سابات بني موظفي الوزارة.

ال�سبت،  ام�����س  ب��ي��ان،  ال������وزارة يف  واأو���س��ح��ت 

اأن���ه وخ���ال ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ال����وزارة 

ملوظفني  اإ���س��اب��ات  اأرب���ع  وج��ود  تبني  للموظفني، 

يعمان  موظفان  منهم  ال���وزارة،  داخ��ل  يعملون 

يف مديرية الرقابة والتفتي�س �سمن فرق وجلان 

للرقابة  ميدانية  ب��ج��والت  تقوم  التي  التفتي�س 

على املن�ساآت ال�سياحية.

ولفتت الوزارة اإىل اأن عملية اإجراء الفحو�سات 

للموظفني م�ستمرة، ويجري التن�سيق مع وزارة 

�سبب هذه  للتق�سي ومعرفة  واأجهزتها  ال�سحة، 

الربوتوكوالت  تطبيق  اإىل  باالإ�سافة  االإ�سابات، 

ن�سبة  ال��وزارة، وتخفي�س  لتعقيم مبنى  املعتمدة 

عن  العمل  واعتماد  داخلها  العاملني  املوظفني 

املوظفني  اأع���داد  تخفي�س  بالفعل  وج���رى  ب��ع��د، 

ابتداء من االأ�سبوع املا�سي، وفقاً لتعليمات رئي�س 

الوزراء.

االنباط -عمان

يف  املتخ�س�سة  االأع���م���ال  م�سرعة  انطلقت   

دع���م ال�����س��ب��اب وال���ري���ادي���ني يف ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف 

واالإبداعي “اإبداع” التي ت�سرف عليها وتديرها 

الريادية  امل�سروعات  لتنمية  املتكاملة  ال�سركة 

عن  �سحفي  ب��ي��ان  وح�سب  اإك�����س«.  “فينت�سر 
اإب������داع، ام�����س ال�����س��ب��ت، ف��ت��ح��ت امل�����س��رع��ة ال��ب��اب 

اأم��ام  االأع��م��ال  لت�سريع  براجمها  يف  للت�سجيل 

ا����س���ح���اب امل����واه����ب واالأف�����ك�����ار وامل�������س���روع���ات يف 

جم����االت ال�����س��ن��اع��ات االإب���داع���ي���ة، ل��ا���س��ت��ف��ادة 

ب��راجم��ه��ا لت�سريع االع��م��ال وال��ت��ي  م��ن م��زاي��ا 

التي  وامل�����س��روع��ات  ل��اأف��ك��ار  امل�سرعة  �ستقدمها 

الربامج.  ه��ذه  غمار  خلو�س  تاأهيلها  �سيجري 

“اإبداع” ال�سركات  االأعمال  م�سّرعة  وت�ستهدف 

يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�سروعات  النا�سئة، 

هدفها  ويكمن  واالإبداعية،  الثقافية  القطاعات 

اإىل من��اذج قابلة  االإب��داع��ي��ة  االأف��ك��ار  يف حتويل 

امل�سرعة  اإط��اق  وي��اأت��ي  واال�ستدامة.  للتطوير 

�سركة  وقعتها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اط���ار  يف 

فينت�سر اك�س مع وزارة الثقافة قبل �ستة �سهور 

الإطاق ُم�سّرعة اأعمال ثقافية يف اململكة، حيث 

ع��م��ل��ت ال�����س��رك��ة خ���ال ال�����س��ه��ور امل��ا���س��ي��ة على 

توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العديد 

من ال�سركاء الذين �سي�سهمون بتطوير واإكمال 

امللكية  الهيئة  وم��ن��ه��ا:  امل�����س��رع��ة  اأع��م��ال  دائ����رة 

االإع������ام االردين،  ل����اأف����ام، م��ع��ه��د  االردن����ي����ة 

املركز الوطني للثقافة والفنون، املعهد الوطني 

للفنون  االأردين  الوطني  واملتحف  للمو�سيقى، 

ال�سركة  يف  االإداري  ال�سريك  وق���ال  اجلميلة. 

يو�سف حميد الدين اإن انطاقة م�سرعة اعمال 

العاملني  لكل  ذهبية  فر�سة  ي�سّكل  “اإبداع” 
وال�����س��ب��اب واأ����س���ح���اب االأف����ك����ار يف ال�����س��ن��اع��ات 

ويطوروا  يتابعوا  حتى  واناثا،  ذك��ورا  االإبداعية 

اأف���ك���اره���م و���س��غ��ف��ه��م يف ه���ذه ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ي 

ميكن ان ت�سهم بقوة يف االقت�ساد الوطني. من 

يف  االعمال  ت�سريع  وح��دة  مديرة  قالت  جهتها، 

فينت�سر اك�س ديانا ابو عبيد ، اإن باب الت�سجيل 

املوقع  التالية:  ال��ق��ن��وات  ع��رب  فتح  امل�سرعة  يف 

وال�سفحات  للم�سرعة،  الر�سمي  االإل���ك���رتوين 

“ ابداع” على  وم�����س��رع��ة  ل��ل�����س��رك��ة،  ال��ر���س��م��ي��ة 

���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل االج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث ميكن 

فوق  فما  �سنة   18 العمرية  الفئة  م��ن  لل�سباب 

، ويف ج��م��ي��ع جم����االت ال�����س��ن��اع��ات االب��داع��ي��ة 

امل�سرعة  ب��رام��ج  م��زاي��ا  م��ن  لا�ستفادة  ال��ت��ق��دم 

لت�سريع االعمال. ونّظم فريق ال�سركة املتكاملة 

اك�س”  فينت�سر   “ الريادية  امل�سروعات  لتنمية 

جل�سة تعريفية عامة �سمن عدة جل�سات �سيتم 

تنظيمها مب�سرعة االعمال الثقافية واالبداعية 

والفنون. للثقافة  الوطني  املركز  “ابداع” يف 

االأنباط - جواد اخل�رضي

قررت مدير الرتبية والتعليم للبادية اجلنوبية 

مبحافظة معان د �سميه الربديني وبالتن�سيق مع  

حم��اف��ظ م��ع��ان د حممد ال��ف��اي��ز حت��وي��ل امل��دار���س 

لل�سفوف  ا�سبوع  مل��ده  بعد  التعلم عن  اإىل  التاليه 

الثاثه االأوىل... والثاين الثانوي وهي :

مدر�سه بئر ابو دنه للبنني

مدر�سه بئر ابو دنه املختلطة

مدر�سة اإيل الثانويه ال�سامله للبنني

مدر�سه را�سد الثانويه للبنني

مدر�سة را�سد الثانويه للبنات

حر�سا على ال�سامه العامه و تعزيز االإجراءات 

الوقائية

» االأن���ب���اط “ ح��اول��ت االت�����س��ال مب��دي��ر تربية 

ر���س��ال��ة من  لنقل  ال��ربدي��ن��ي  د  ال��ب��ادي��ة اجلنوبية 

اهايل ق�ساء ايل /  قرى النعيمات و�سلت االأنباط 

يوؤكدون فيها على �سرورة حتويل التعلم عن بعد 

لكافة مدار�س الق�ساء كون قرى النعيمات مت فيها 

ت�سجيل حاالت اإ�سابة بفريو�س الكورونا وحفاظا 

على �سحة الطلبة واأهاليهم . 

» االأنباط “ واأهايل الق�ساء ينتظران رد مديرية 

تربية البادية اجلنوبية حول ر�سالة االأهايل .

االنباط-عمان

اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز اأن جالة امللك عبد 

املا�سي  درو���س  للتعلم من  دائما  الثاين يوجه احلكومة  اهلل 

وحت�سني اأدائها بهدف خدمة املواطنني.

باإطاق  ج��اء ذل��ك خ��ال رعايته جل�سة تعريفية خا�سة 

ام�س  والتي عقدت  االأث��ر  تقييم  ل�سيا�سة  االإر���س��ادي  الدليل 

ال�سبت بتنظيم من معهد االإدارة العامة عرب تقنية االت�سال 

امل��رئ��ي )ع���ن ُب��ع��د( ل��اأم��ن��اء ال��ع��ام��ني يف ال������وزارات وم���دراء 

املوؤ�س�سات احلكومية، بح�سور وزيري الدولة لتطوير االأداء 

املوؤ�س�سي يا�سرة غو�سة والدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء �سامي 

ال��داوود، وم�ساركة �سفرية االحت��اد االوروب��ي يف االردن ماريا 

واحلكم  االإدارة  دع��م  م�سروع  ع��ام  ومدير  هادجيثيودو�سيو، 

الر�سيد الذي يدعم من االحتاد االأوروبي )�سيجما( جريجور 

فرينات.

واأ�سار ال��رزاز اإىل اأن احلكومات الناجحة لي�ست هي التي 

ال تخطئ، بل هي احلكومات التي تتعلم من اأخطائها وتقيم 

اأداءها با�ستمرار وت�سحح وحت�سن با�ستمرار حتى ت�سل اإىل ما 

ت�سبو اإليه.

وقال بهذا ال�سدد: اأ�سبح لزاما علينا اأن مناأ�س�س عملية 

اتخاذ القرارات ونقيم اأثرها خ�سو�سا اأننا ناأخذ قرارات ب�سكل 

م�ستمر على م�ستوى رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء والوزير 

املعني واالأمني العام، ونحن جميعا يف هذه العجلة ن�سطر اإىل 

اأن ناأخذ قرارات ونحر�س على اأن تكون �سائبة.

االأث��ر  لتقييم  االإر����س���ادي  الدليل  اأهمية  ال����رزاز  اأك���د  كما 

والت�سريعات  واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��رارات  لدرا�سة  منهجية  بو�سع 

التي ن�ستحدثها، مو�سحا اأن ذلك لنتاأكد هل القرارات توؤتي 

اأن  اأثبتت  التطبيق  يف  اأنها  اأم  اإل��ي��ه،  ن�سبو  ما  وحتقق  اأكلها 

هناك تداعيات �سلبية اأو اإجراءات غري مفهومة اأو غري قابلة 

للتطبيق.

الدليل  على  القائمني  ال���وزراء على جهود  رئي�س  واأث��ن��ى 

املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير  اإدارة  �سواء  االأث��ر  لتقييم  االإر���س��ادي 

وال�سيا�سات )وحدة دعم القرار( يف رئا�سة ال��وزراء، وم�سروع 

االحتاد  من  املدعوم  )�سيجما(  الر�سيد  واحلكم  االإدارة  دعم 

االأوروبي.

واختتم ال��رزاز كلمته قائا: “�سنبقى نطور ونح�سن من 

اأدائنا ونو�سل اخلدمات التي يحتاجها املواطن بتوجيهات من 

جالة امللك عبداهلل الثاين«.

ويهدف الدليل االإر�سادي لتقييم االأثر الذي اأعدته اإدارة 

ال��ق��رار( يف  دع��م  وال�سيا�سات )وح��دة  املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير 

واحلكم  االإدارة  دع��م  م�����س��روع  م��ع  بالتعاون  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة 

الر�سيد املدعوم من االحتاد االأوروبي )�سيجما( ومعهد االإدارة 

العامة، اإىل بناء وتعزيز قدرات الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 

امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  وامل�����س��رع��ني،  ال��ق��رار،  وم��ت��خ��ذي 

خال  م��ن  االأث���ر  تقييم  اأداة  وتطبيق  ا�ستخدام  يف  وغ��ريه��ا 

ح املمار�سات  اإر�سادية وتنظيمية تو�سّ توفري وثيقة مرجعية 

االأدوات  وت��وف��ر  االأث����ر،  تقييم  جم���ال  يف  اجل��ي��دة  املوؤ�س�سية 

واالآليات والنماذج الازمة لتنفيذ درا�سة تقييم االأثر مل�ساعدة 

متخذ ال��ق��رار م��ن خ��ال اإع����داد درا���س��ة تقييم اأث���ر مدعمة 

باالأدلة العلمية والواقعية واإج��راء الت�ساور الفعال لتح�سني 

جودة ال�سيا�سات والت�سريعات.

وقالت وزير الدولة لتطوير االأداء املوؤ�س�سي يا�سرة غو�سة 

يف ت�سريحات �سحفية اإن الهدف من اإطاق الدليل االإر�سادي 

ل�سيا�سة تقييم االثر هو تعريف االأمناء العامني بهذا الدليل 

الذي يعد خارطة طريق لكل الدوائر احلكومية التباع �سيا�سة 

جمل�س  قبل  م��ن  يتخذ  ت�سريع  اأو  ق���رار  الأي  االأث����ر  تقييم 

الوزراء.

تعريف  اإىل  اأي�سا  يهدف  الدليل  اأن  اإىل  غو�سة  وا���س��ارت 

الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية بكيفية درا�سة اأي قرار اأو �سيا�سة 

تقدمها الدائرة اأو املوؤ�س�سة ملجل�س الوزراء، من خال حت�سري 

درا�سات �ساملة حول امل�سروع اأو ال�سيا�سة املنوي تنفيذها مع 

اأثرها من جميع النواحي قبل رفعها ملجل�س ال��وزراء  درا�سة 

حتى يت�سنى له اتخاذ القرار االأف�سل.

ب���دوره، اأ���س��ار وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون رئا�سة ال���وزراء �سامي 

االإر���س��ادي  الدليل  اأن  اإىل  �سحفية  ت�سريحات  يف  ال����داوود 

ل�سيا�سة تقييم االأث��ر يعد ج��زءا مهما من االإ�ساح االإداري 

الذي هو من اأولويات احلكومة، مبينا اأن عقد جل�سة تعريفية 

لاأمناء العامني يف الوزارات تاأتي الأهمية هذا الدليل وما ورد 

اأن االأمناء العامني هم قادة يف موؤ�س�ساتهم  “خ�سو�سا  فيه، 

وعليهم احلمل االأكرب«.

ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ي���ه���دف  ال���دل���ي���ل  اأن  واأ�����س����اف 

والت�سريعات وجتويد القرارات ورفع �سوية االإدارة احلكومية، 

موؤكدا اأنه يعد وثيقة مرجعية للموؤ�س�سات احلكومية يف دعم 

اتخاذ القرار، كما ي�سهم يف حتديد ال�سعوبات وامل�ساكل ويحلل 

اخليارات قبل اتخاذ القرار االأف�سل ثم متابعته بعد التنفيذ.

واأكد الداوود اأهمية اأن تتخذ القرارات بناء على التحليل 

اأن ت�سب يف  لها، بهدف  ال�سلبية واالإيجابية  االآث���ار  ودرا���س��ة 

م�سلحة الوطن واملواطن.

م���اري���ا  االردن  يف  االوروب���������ي  االحت�������اد  ����س���ف���رية  وك����ان����ت 

اإن  اجلل�سة،  خ��ال  لها  كلمة  خ��ال  قالت  هادجيثيودو�سيو، 

م��ن االحت���اد  امل��م��ول  الر�سيد  االإدارة واحل��ك��م  دع���م  م�����س��روع 

االأردن��ي��ة  احلكومة  م��ع  بالتعاون  عمل  )�سيجما(  االأوروب����ي 

الدليل  تعليمات  لبلورة  واملنهجي  الفني  الدعم  على تقدمي 

االإر�سادي لتقييم االأثر الت�سريعي.

واأكدت ال�سفرية اأن االحتاد االأوروبي ملتزم بتقدمي امل�سورة 

والدعم الفني املطلوب خال عملية تنفيذ �سيا�سة تقييم االأثر 

الت�سريعي يف االأردن.

حول  مرئي  عر�س  تقدمي  التعريفية  اجلل�سة  و�سهدت 

قبل  االث��ر من  تقييم  ل�سيا�سة  االر���س��ادي  الدليل  م�سامني 

مدير وح���دة دع��م ات��خ��اذ ال��ق��رار يف رئا�سة ال����وزراء معت�سم 

الدليل، ومراحل درا�سة تقييم  اأه��داف  اأب��رز  مريان، ت�سمن 

االأثر، واملخرجات املتوقعة منه.

م��دون�����ة   2018 ع���ام  اأق����ر  ال������وزراء  اأن جم��ل�����س  اإىل  ي�����س��ار 

ممار�س�ات حوكم�ة ال�سيا�س�ات واالأدوات الت�س�ريعية ف�ي الدوائ�ر 

للت�سريعات  االأث���ر  تقييم  و�سيا�س�ة   ،2018 ل�س�نة  احلكومي�ة 

وال�����س��ي��ا���س��ات، ب��ه��دف حت�����س��ني ج�����ودة ون��وع��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

وال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ت��دخ��ات احل��ك��وم��ي��ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا واآث��اره�����ا 

اإ�ساح فعال��ة و�س��فافة و�س��املة ومت�س��قة  الإح��داث عملي�ات 

خا�سع��ة للتقيي��م وامل�ساءلة، ت�سم��ن حتقي��ق النتائ��ج املرج��وة 

املقدم��ة  اخلدم��ة  م�س��تويات  واأعلى  الت�سريعي  واال�ستقرار 

للمواطني�ن.

االنباط-عمان

 طالب ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة جتارة االأردن رائد 

احللويات  وحم��ال  املطاعم  ���س��االت  فتح  ب��اإع��ادة  بال�سماح  ح��م��ادة، 

املغلقة الأ�سبوعني جتنبا للمزيد من اخل�سائر.

رفع  ال�ساالت يف  تعتمد على  املطاعم واحللويات  اأن  اإىل  واأ�سار 

ن�سبة املبيعات والتي ت�سل اإىل 100 باملئة خال اأيام اجلمع والعطل، 

م��وؤك��دا اأن ال��ق��ط��اع م��ن اأك���ر امل��ن�����س��اآت ال��ت��زام��ا مب��ع��اي��ري ال�سحة 

وال�سامة العامة.

وبني حمادة يف لقاء �سحفي ام�س ال�سبت، اأن املطاعم واحللويات 

وملتزمة  الر�سمية،  اجلهات  خمتلف  من  م�ستمرة  لرقابة  تخ�سع 

بالتعليمات و�سروط ال�سامة وال�سحة من خال توفري املعقمات 

التعقيم  عمليات  واإج����راء  اجل�����س��دي  وال��ت��ب��اع��د  ال��ك��م��ام��ات  ولب�س 

با�ستمرار.

االإبقاء على عمل  تقت�سي  الوطني  االقت�ساد  اأن م�سلحة  واأكد 

ملا  التجارية واخلدمية وعدم تعطيل م�ساحلها؛ نظرا  القطاعات 

بفعل  ن�ساطاتها  وتوقف  االأوىل  االإغ��اق  ف��رتة  تبعات  من  تعانيه 

اأزمة فريو�س كورونا.

توليد  يف  مهما  دورا  تلعب  االقت�سادية  القطاعات  اأن  واأو���س��ح 

فر�س العمل ورفد اخلزينة باالإيرادات املالية التي تاأتي على �سكل 

�سرائب ور�سوم ون�ساطات ا�ستثمارية متعددة. ولفت اإىل اأن املطاعم 

ي�سل  ال�ساالت  تقدم خدماتها من خال  التي  احللويات  وحم��ال 

عددها اإىل 10 اآالف من�ساأة ت�سغل ما يقارب 100 األف عامل، موؤكدا 

اأنها تواجه حاليا �سعوبات يف اأعمالها وتغطية كلفها، ما قد يدفع 

معظمها للتوقف عن موا�سلة ن�ساطها.

واأ�سار حمادة اإىل تراجع ن�ساط قطاع املطاعم واحللويات ب�سكل 

ال�سياحة،  حركة  توقف  ب�سبب  احل��ايل  العام  بداية  منذ  ملحوظ 

تداعيات  ب�سبب  باململكة  اإجازاتهم  لق�ساء  املغرتبني  ع��ودة  وع��دم 

كورونا وما رافقها من اإغاق للمطارات واملعابر ومنع ال�سفر.

وجدد حمادة الطلب بالعمل على تخفي�س �سريبة املبيعات التي 

باملئة،   8 اإىل   16 من  �سياحيا  امل�سنف  غري  املطاعم  قطاع  يدفعها 

وبدل اخلدمات من 10 اإىل 5 باملئة، موؤكدا اأن منحها التخفي�سات 

�سي�سهم يف تعزيز املناف�سة وتخفي�س االأ�سعار وتن�سيط القطاع.

املحلية  ال�����س��وق  داخ���ل  ال�سيولة  امل��زي��د م��ن  ���س��رورة �سخ  واأك���د 

وزي��ادة  التو�سع  على  ال�سركات  وحتفيز  االقت�ساد  عجلة  لتحريك 

زيادة عوائد  �ساأنها  اأن هذه اخلطوة من  الت�سغيل، موؤكدا  عمليات 

اخلزينة من ال�سرائب والر�سوم اجلمركية.

اإىل ذلك، دعا حمادة لتوحيد اجلهات الرقابية على قطاع املواد 

الغذائية و�سخ املزيد من ال�سيولة املالية بال�سوق املحلية لتن�سيط 

القطاعات التجارية وم�ساعدتها على جتاوز تبعات فريو�س كورونا 

امل�ستجد.

وبهذا اخل�سو�س، لفت اإىل اأن هناك اجتماعا �سيعقد غدا االأحد 

مع وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، ملناق�سة معيقات وحتديات 

القطاع ومعاجلتها.

واأك����د اأن اأ���س��ح��اب امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع م��ل��ت��زم��ة مبعايري 

ال�سامة وال�سحة العامة التي حددتها اجلهات الر�سمية الإعادة فتح 

القطاعات التجارية ملواجهة ومنع تف�سي فريو�س كورونا.

باملئة   30 حمليا  الغذائية  امل��واد  قطاع  ي�سكل  ح��م��ادة،  وبح�سب 

األف من�ساأة كبرية   50 التجاري بعدد يزيد على  القطاع  من حجم 

ومتو�سطة و�سغرية يف عموم اململكة يعمل فيها ما يقارب 250 األف 

عامل.

االنباط -عمان

املركزية  البنوك  �ساركت بور�سة عمان يف فعاليات موؤمتر »دعم 

الأ�سواق راأ���س املال يف ظل جائحة كورونا«، وال��ذي عقد بتنظيم من 

احتاد امل�سارف العربية وبالتعاون مع احتاد البور�سات العربية عرب 

تقنية االت�سال املرئي«زووم«. وقالت ال�سركة يف بيان �سحفي، ام�س 

ال�سبت، اإن املوؤمتر ناق�س على مدار يومني دور البنوك املركزية يف 

تطوير اأ�سواق راأ�س املال واآليات التمويل طويل االأجل التي تقدمها 

اأ�سواق راأ�س املال اإىل االقت�سادات العربية وواقع اأ�سواق املال العربية.

خال  الوظائفي  م���ازن  ع��م��ان  لبور�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 

العربية  البنوك  »دور  ح��ول  امل��وؤمت��ر  يف  ح��واري��ة  بجل�سة  م�ساركته 

راأ�س  اأ�سواق  البنوك بدعم  اأهمية دور  امل��ال«  راأ���س  اأ�سواق  يف تطوير 

وم��ا ميثانه من  امل��ايل  النظام  القطاعني يف  واأهمية هذين  امل���ال، 

النمو  ال��ازم يف االقت�ساد ودف��ع عجلة  التمويل  م�سدرين لتوفري 

االقت�سادي وتعزيزه وخا�سة يف ظل الظروف ال�سعبة التي متر بها 

ال��دول العربية نتيجة لتداعيات ازم��ة ك��ورون��ا.  واأ�ساف  اقت�سادات 

اأن هذين القطاعني يتكامان وال يتناف�سان، فوجود قطاع م�سريف 

قوي وم�ستقر يتمتع بالثقة ُي�سكل عامًا رئي�سياً من عوامل جناح 

وا�ستقرار �سوق راأ�س املال واأحد عوامل تعزيز الثقة فيه.

وا�ستعر�س االإجراءات التي اتخذتها البور�سة بالتن�سيق مع هيئة 

ط��وارئ  خطة  و�سعت  حيث  اجلائحة،  اآث��ار  ملواجهة  املالية،  االأوراق 

ُبعد  ع��ن  العمل  الإط���اق  ال��ازم��ة  التحتية  الفنية  البنية  وجتهيز 

ل�سمان ا�ستمرارية العمل والتداول يف البور�سة وتقدمي اخلدمات 

ال�سرورية للمتعاملني، اإ�سافة اإىل تخفي�س �ساعات التداول واحلدود 

ال�سعرية اليومية امل�سموح بها لتغريات اأ�سعار االأوراق املالية املتداولة 

يف البور�سة. واأ�ساف الوظائفي اأنه جرى تخفي�س هام�س ال�سيانة 

والهام�س االأويل، وتخفيف بع�س القيود املتعلقة ب�سقوف التمويل 

امل�سموحة ن�سبة اإىل �سايف حقوق ملكية الو�سيط، وتخفي�س القيود 

على ال�سركات الراغبة ب�سراء االأ�سهم ال�سادرة عنها )اأ�سهم اخلزينة(، 

اإ�سافة اإىل متديد املهلة القانونية لاإف�ساح عن التقارير ال�سنوية 

عن ال�سنة املنتهية يف 3132020 والتقارير الربعية عن الفرتة املنتهية 

يف 31122019.

وبني اأن هناك درو�سا م�ستفادة من هذه االأزمة وخا�سة يف ظل بقاء 

حالة عدم اليقني، م�سريا اإىل �سرورة اأن يوجد يف املوؤ�س�سات املالية 

والقطاع املايل خطة للطوارئ واإجراءات الإدارة املخاطر والعمل عن 

ُبعد يجري حتديثها ب�سكل دوري ل�سمان ا�ستمرار عملها.

واأكد اأهمية دور البنوك املركزية يف حتقيق ا�ستقرار القطاع املايل 

وحمايته وتدخلها ودعمها الإنقاذ االقت�ساد واالأ�سواق ودور اجلهات 

الرقابية االأخرى، واأهمية قراراتها واجراءاتها الرقابية والتنظيمية 

يف هذه الظروف، م�سريا اإىل االإجراءات التي اتخذها البنك املركزي 

ملواجهة اآثار وتداعيات اأزمة كورونا على االقت�ساد الوطني.

و�سام  العربية  امل�����س��ارف  ال��ع��ام الحت���اد  االأم����ني  امل��وؤمت��ر  وح�سر 

فتوح ورئي�س احتاد البور�سات العربية حممد فريد واالأم��ني العام 

لاحتاد رامي الدكاين، وعدد من كبار امل�سوؤولني يف البنوك املركزية 

العربية واالأجنبية، و�سندوق النقد الدويل، ونخبة من �سناع القرار 

والقيادات امل�سرفية واملالية وروؤ�ساء البور�سات العربية.

االنباط-عمان

لل�سمنة د.حممد  العاملي  ق��ال ع�سو االحت��اد 

خ��ري�����س، ان االحت����اد اك���د ب���ان ن�سبة ع��ال��ي��ة من 

االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي�����س��اب��ون ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

اأك��ر  اجل�سم  كتلة  ال�سمنة)موؤ�سر  م��ن  يعانون 

من 35(.

 وا�ساف ان االحت��اد تو�سل اىل تلك النتائج 

العامل،  العالية لل�سمنة يف  اإىل املعدالت  بالنظر 

وان ال���درا����س���ات االأول���ي���ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

عامل  ال�سمنة  اأن  اإىل  ت�سري   وال�سني  واإيطاليا 

خطر على �سحة امل�سابني بالفايرو�س.

ووف��ق��ا ل��درا���س��ة اأج��ري��ت ع��ل��ى م��ا ي��ق��رب من 

امل�ست�سفيات  يف   19 ب��ك��وف��ي��د  م��ري�����س  األ����ف   17

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ك���ان اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

 )BMI( ال�سمنة، ولديهم موؤ�سر كتلة اجل�سم

بن�سبة  ال��وف��اة  خلطر  معر�سني   ،30 م��ن  اأك���ر 

تزيد على 33 يف املئة اأكر من اأولئك الذين مل 

يكونوا بدناء.

ال�سحية  لل�سجات  منف�سلة  درا���س��ة  وقالت 

الوطنية  ال�سحة  لهيئة  التابعة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

 19 كوفيد  ج���راء  ال��وف��اة  خطر  اأن  بريطانيا  يف 

يت�ساعف ب��ني االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

املر�سى  على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  وا���س��ارت  ال�سمنة. 

العناية  وح���دات  يف  خطرية  ب��اأم��را���س  امل�سابني 

يعانون  باملئة   34.5 اأن نحو  بريطانيا  املركزة يف 

م��ن زي����ادة ال�����وزن، و 31.5 يف امل��ئ��ة ي��ع��ان��ون من 

ال�سمنة، و 7 يف املئة يعانون من ال�سمنة املفرطة 

)االإجمايل 73 يف املئة(، مقارنة ب� 26 يف املئة من 

اأولئك الذين لديهم موؤ�سر كتلة اجل�سم ال�سحي.

اما حمليا فتعاين 72.2% من االإناث يف االأردن 

من زيادة الوزن، فيما بلغت الن�سبة لدى الذكور 

67%، وذلك وفق  تقرير التغذية العاملي.

بني  ال��ب��دان��ة  ن�سبة  بلغت  ل��ل��ت��ق��ري��ر،  ووف���ق���اً 

الذكور 28.2%، واالإناث %43.1.  

واو�سح د.خري�س ان عمليات ال�سمنة ت�ساعد يف 

عاج امرا�س ال�سغط وال�سكري وارتفاع الدهون 

يف ال��دم، وانها االن قد ت�ساعد يف التخفيف من 

م�ساعفات اال�سابة بفايرو�س كورونا، خا�سة وانه 

كلما زاد الوزن، زادت الدهون يف اجل�سم، وا�سبح 

الرئة، ه��ذا يعني  اأق��ل لياقة وقلت �سعة  اجل�سم 

ال�سمنة  م��ن  يعاين  ال��ذي  بالكورونا  امل�ساب  اأن 

ويف  ال��دم  االأك�سجني يف  على  للح�سول  �سيكافح 

عموم اجل�سم، وهذا يوؤثر على القلب وتدفق الدم 

اأي�سا.

الرزاز: الملك يوجهنا للتعلم من دروس الماضي 
و تحسين األداء بهدف خدمة المواطنين

 غرفة تجارة األردن تطالب بإعادة فتح صاالت قطاع المطاعم والحلويات

بورصة عمان تشارك بمؤتمر دعم البنوك المركزية ألسواق رأس المال في ظل كورونا

د.خريس: عمليات السمنة تساعد في التخفيف من مضاعفات االصابة بـ»كورونا«
االتحاد العالمي للسمنة... نسبة عالية من مصابين كورونا يعانون من السمنة

االحد   20/ 9 / 2020
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االنباط-عمان

ق����ال حم���اف���ظ ال��ع��ا���س��م��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��د 

34 بناية  ال�سهاب انه جرى ام�س ال�سبت، عزل 

بعد اكت�ساف اإ�سابات كورونا فيها.

تقع  البنايات  اإن  العا�سمة  حمافظ  وق��ال 

اجلامعة وجبل  و�سارع  القلعة  يف مناطق جبل 

و�سحاب  احلمام  وم��رج  احل��زام  و�سارع  الزهور 

و�ساحية  وط��رب��ور  عمان  وجبل  مكة  و���س��ارع 

اال�ستقالل  و�ساحية  ال�سماق  واأم  ح�سن  احلاج 

بدران  و�سفا  وال�سمي�ساين  اليا�سمني  و�ساحية 

ال���زه���ور ووادي احل�����دادة واجل��ن��دوي��ل  وج��ب��ل 

من  كل  يف  بنايتني  اإىل  باالإ�سافة  ع��دن،  وح��ي 

العلي وجبل  الر�سيد واملقابلني وتالع  �ساحية 

االق�سى  و�ساحية  وخ��ل��دا  والبنيات  احل�سني 

الريا�سية. واملدينة 

واأك�������د ال�������س���ه���اب ان�����ه ج�����رى ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

وفقا  العدوى  انت�سار  ملنع  وتعقيمها  البنايات 

املعتمد. ال�سحي  للروتوكول 

وب��ني اأن االإج�����راءات االح��رازي��ة ال��الزم��ة 

���س��رط��ة ل�سمان ع��دم  ات��خ��ذت وت��اأم��ني دوري���ة 

وحتى  للبنايات  �سخ�س  اأي  خ���روج  اأو  دخ���ول 

ت��ت��م��ك��ن ف�����رق ال��ت��ق�����س��ي ال���وب���ائ���ي م����ن اأخ����ذ 

العينات.

االنباط-عمان

اأطلقت وزارة البيئة، ام�س ال�سبت، حملة يف 

والقفازات  الكمامات  جلمع  اململكة  حمافظات 

اأكيا�س خا�سة بالنفايات على  من خالل توزيع 

املحال التجارية واملخابز وال�سيدليات وغريها 

من مراكز جذب املواطنني.

و�سارك يف احلملة ال�سركاء اال�سراتيجيون 

يف اجلمعيات البيئية ومنظمات املجتمع املدين 

لتنظيف  االخت�سا�س  ذات  احلكومية  واجلهات 

االأم���اك���ن ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن ت���راك���م ال��ك��م��ام��ات 

اأزم��ة  ت�سهد  التي  الظروف  ه��ذه  يف  والقفازات 

ف��ريو���س ك��ورون��ا. ودع��ا وزي��ر البيئة وال��زراع��ة 

اليوم  بيان  الدكتور �سالح اخلراب�سة يف  املكلف 

ي�سادف  ال��ذي  العاملي  النظافة  ي��وم  مبنا�سبة 

ال���ي���وم، امل��واط��ن��ني ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة 

ال��ع��ام يف ظ��ل جائحة  امل�����س��ت��وى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى 

ك����ورون����ا ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���ن ت���راك���م ال���ق���ف���ازات 

خالل  من  ال��وزارة  حتاربه  هاج�سا  والكمامات 

ب���رام���ج م��ت��ع��ددة ت��ت��م��ث��ل ب��ال��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة 

والفيديوهات  واال�سكت�سات  البيئية  وامل�سابقات 

التي حتث على النظافة والتخل�س ال�سليم من 

�سيجري  اأنه  اإىل  م�سريا  والقفازات،  الكمامات 

ع��ر���س ه���ذه ال���رام���ج وت��وزي��ع��ه��ا ع��ر م��واق��ع 

ال������وزارة وامل���دي���ري���ات يف امل��ح��اف��ظ��ات وو���س��ائ��ل 

االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  املحلية  االإع��الم 

لت�سل اإىل �سرائح املجتمع كافة. وتاأتي احلملة 

ال��ت��زام��ا م��ن ال����وزارة ب��امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة التي 

ت��اأ���س�����س��ت مب�����س��ارك��ة دول ع���دي���دة م���ن ال��ع��امل 

م�سركة  بجهود  النفايات  من  العامل  لتنظيف 

 Let›s Do It World منظمة  تبنتها 

عام 2011 وان�سمت اإليها 157 دولة عاملية و 18 

حتت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  متطوع  مليون 

�سعار » ي��وم واح��د، كوكب واح��د، ه��دف واح��د« 

الإيجاد بيئة نظيفة خالية من االأمرا�س.

االنباط-عمان

االأكرث   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 

رغ��ب��ة م���ن امل��واط��ن��ني ب��ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ام�����س 

����س���راء  ل���غ���اي���ات  دي���ن���ار  ر39   30 ع���ن���د  ال�����س��ب��ت 

70ر37  مقابل  ال�ساغة،  املواطنني من حمالت 

دينار جلهة البيع.

واك���د اأم���ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة الأ���س��ح��اب 

حم��الت جت���ارة و���س��ي��اغ��ة احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات 

ا�سعار املعدن االأ�سفر بال�سوق  ربحي عالن، ان 

ال��ع��امل��ي��ة اأغ��ل��ق��ت ت��داوالت��ه��ا االأ���س��ب��وع��ي��ة اأم�����س 

اجلمعة عند 1950 دوالرا لالأون�سة الواحدة.

وا�سار اىل وجود ا�ستقرار على ا�سعار الذهب 

باالأيام االخرية  العاملية حيث تذبذبت  بال�سوق 

ال��واح��دة،  ل��الأون�����س��ة  دوالرا  1930و1960  ب��ني 

متوقعا ان تبقى بهذا امل�ستوى خالل ال�سهرين 

الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  اج���راء  وح��ت��ى  املقبلني 

االم���ري���ك���ي���ة م����ا مل ت���ق���ع اح��������داث ���س��ي��ا���س��ي��ة 

بالعامل. واقت�سادية كبرية 

���س��ع��ر بيع  ت�����س��ري��ح��ات، ان  ول��ف��ت ع���الن يف 

ل��غ��اي��ات  24 و18  ع���ي���اري  ال���ذه���ب  م���ن  ال���غ���رام 

90ر46  عند  بلغ  ال�ساغة  حم��الت  من  ال�سراء 

و90ر34 دينار على التوايل.

 7 وزن  الر�سادي  اللرية  �سعر  اأن  اىل  وا�سار 

اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دينارا،   277 بلغ  غرامات 

االإجنليزي وزن 8 غرامات 316 دينارا، مو�سحا 

ان الطلب والعر�س حمليا �سعيفان.

و�سانع ذهب  تاجرا،   850 يقارب  ما  ويوجد 

يبلغ  خال�س  اأردين  براأ�سمال  اململكة  عموم  يف 

اكرث من 5 مليارات دينار يف حده االأدنى.

االنباط-عمان

والورقيات  والفواكه  اخل�سار  كميات  بلغت   

الواردة اىل �سوق اجلملة املركزي التابع الأمانة 

2890 ط��ن��ا،  ال�����س��ب��ت،  ام�������س  ال����ك����رى،  ع���م���ان 

طن  و867  خ�����س��ار،  اط��ن��ان   1910 على  ت��وزع��ت 

فواكه، و113 طن ورقيات.

وحددت ن�سرة ال�سوق املركزي قائمة باأ�سعار 

للكيلو  ���س��ع��ر  واأع���ل���ى  اأدن�����ى  االأ����س���ن���اف ح�����س��ب 

ال���واح���د، ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل، ب��اذجن��ان اأ���س��ود 

 -  200 نا�سف  ب�سل  فل�سا،   250  -  150 عجمي 

 300 150 -300 فل�س، عكوب  400 فل�س، بطاطا 

- 400 فل�س، بندورة 100 - 200 فل�س، بلح 500 

- 1500 فل�س.

االنباط- ب�صريا

يف  وال�سعبية  ال�سبابية  الفعاليات  اأطلقت   

للحجر  وقائية  جمتمعية  مبادرة  ب�سريا  لواء 

البيت  يف  “خليك  �سعار  حتت  الطوعي  املنزيل 

و�سالمتنا”. ل�سالمتك 

وجاءت املبادرة بعد ت�سجيل اإ�سابة بفريو�س 

�سكان  م��ن  مل��واط��ن  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س  ك��ورون��ا، 

ال���ل���واء ي��ع��م��ل يف ���س��رك��ة ل��الأم��ن واحل��م��اي��ة يف 

الب�سري. م�ست�سفيات 

واأك�������د رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة ب�������س���ريا اخل���ريي���ة 

الدكتور جهاد الرفوع اأن املبادرة التي اأطلقتها 

خمتلف الفعاليات يف لواء ب�سريا جاءت جلهة 

منع انت�سار فريو�س كورونا بني اأهايل املنطقة، 

40 خم��ال��ط��ا  ال���س��ي��م��ا م����ع وج������ود اأك������رث م����ن 

ل��ل��م��واط��ن امل�������س���اب، ح��ي��ث ت�����س��م��ن��ت امل���ب���ادرة 

ال�سحية  ال�سروط  بجميع  اللواء  �سكان  التزام 

واالإج�������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 

واحل����ج����ر امل����ن����زيل ال����ط����وع����ي، ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 

�سالمتهم، مع عدم اخلروج من اأحياء ومناطق 

اللواء اإال لل�سرورة الق�سوى، ما يعك�س الوعي 

وح�����س امل�����س��وؤول��ي��ة واالل���ت���زام ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

عام  ب�سكل  الطفيلة  وجمتمع  وذويهم  انف�سهم 

من انت�سار الفريو�س .

ب�����دوره، ق���ال م��دي��ر ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة يف 

يعول  اأن���ه  اخل��وال��دة  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الطفيلة 

الفريو�س  انت�سار  مبنع  ب�سريا  لواء  اأبناء  على 

من خالل اتباع التعليمات والقراءات الر�سمية 

ال�سادرة حيال وقف تف�سي الوباء وخ�سو�سا يف 

املناطق التي �سهدت ظهور حاالت اإ�سابة كلواء 

تعر عن مدى  املبادرة  اأن  اإىل  م�سريا  ب�سريا، 

الر�سمية يف  االنتماء للوطن وم�ساندة اجلهود 

مكافحة اجلائحة .

ال��ت��ق�����س��ي  ف����رق  ان  اىل  اخل����وال����دة  ول���ف���ت 

عمان  يف  املركزية  للمخترات  ار�سلت  الوبائي 

كورونا  م�ساب  ملخالطي  انفية  عينة   41 نحو 

من لواء ب�سريا، ومل ت�سدر نتائج الفحو�سات 

حتى االآن.

الصحة: 191 إصابة محلية بـ»كورونا« وحالة وفاة

 راصد ينظم انتخابات تجريبية شبابية بعمان لرفع الوعي بالعملية االنتخابية

البنك العربي يحصل على جائزتي »أفضل تطبيق بنكي للهواتف 
الذكية« لعمالء األفراد والشركات في األردن للعام 2020

 موجة الحر واصابات كورونا المحلية توقف مبيعات األلبسة واألحذية

 المسلماني : من يعوض المطاعم  ويحمي عمالتهم 

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 196 حالة 

اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 

العدد  لريتفع  حملية،   191 منها  ال�سبت،  ام�س 

االإجمايل اإىل 4540 اإ�سابة.

وت���وزع���ت احل�����االت اجل���دي���دة، وف���ق امل��وج��ز 

ال����وزراء ووزارة  ع��ن رئا�سة  ال�����س��ادر  االإع��الم��ي 

حملّية  حالة   191 االآت���ي:  النحو  على  ال�سحة 

ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  88 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  منها 

ال��زرق��اء، و23 ح��ال��ة يف  و44 ح��ال��ة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء، و10 ح�����االت يف حم��اف��ظ��ة  حم��اف��ظ��ة 

ال���ك���رك، و10 ح����االت يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، و7 

ح����االت يف حم��اف��ظ��ة اإرب������د، وح���ال���ة واح�����دة يف 

الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��االت  و3  الرمثا،  ل��واء 

و3 ح���االت يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، وح��ال��ة واح���دة 

يف حمافظة م��ع��ان، وح��ال��ة واح���دة يف حمافظة 

عجلون.

القادمني  5 حاالت خارجّية بني  كما �سجلت 

م��ن اخل����ارج، مّم���ن يقيمون يف ف��ن��ادق احل��ج��ر، 

م�ست�سفى  يف  وف���اة  ح��ال��ة  ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال��ت��وت��ن��ج��ي الأح�����د امل�����س��اب��ني، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل للوفيات اإىل 30 حالة.

�سفاء  حالة   161 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

جاءت تفا�سيلها كما يلي: حالتان يف م�ست�سفى 

ة  اخلا�سّ املنطقة  يف  حالة  و156  حمزة،  االأم��ري 

يف  ح���االت  و3  امل��ّي��ت،  البحر  يف  امل�سابني  ب��ع��زل 

م�ست�سفى امللكة علياء.

خم��رّي��اً،  فح�ساً   11484 اإج����راء  اإىل  ول��ف��ت 

اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

منذ بدء الوباء وحتى االآن 1057184 فح�ساً.

ودع����ت ال�����وزارة اجل��م��ي��ع يف ���س��وء ا���س��ت��م��رار 

ارت��ف��اع ع���دد االإ���س��اب��ات امل��ح��ل��ّي��ة، اإىل االل��ت��زام 

واّت��ب��اع   ،2020 ل�سنة  و16(   11( ال��ّدف��اع  ب��اأم��رّي 

الكّمامات،  وارت��داء  والوقاية  ال�سالمة  معايري 

�سخ�ساً،   20 من  الأك��رث  التجّمعات  اإقامة  وع��دم 

وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك«.

املوؤ�س�س  امل��ل��ك  م�ست�سفى  م��دي��ر  اأع��ل��ن  ك��م��ا 

ع��ب��داهلل اجل��ام��ع��ي ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��غ��زو عن 

ت�سجيل اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا ملمر�س 

يعمل يف امل�ست�سفى.

اأدخل  املمر�س  اإن  ال�سبت،  ام�س  الغزو  وقال 

امل�����س��ت�����س��ف��ى م�����س��اء اأم�������س اجل��م��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ور 

ظهرت  منه  عينه  اأخ���ذ  وج���رى  عليه،  اأع��را���س 

نتيجتها اليوم اإيجابية.

ع��ي��ن��ات  ���س��ي��ج��م��ع  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  وا�����س����اف 

مل���خ���ال���ط���ي امل���������س����اب م�����ن زم�����الئ�����ه االأط�����ب�����اء 

العمل  واأن  وعائلته،  امل�ست�سفى  يف  واالإداري����ني 

جار لال�ستق�ساء عن م�سدر االإ�سابة.

االنباط-عمان

 ن��ظ��م م��رك��ز احل��ي��اة )را����س���د( ب��ال��ت��ع��اون مع 

الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، ام�س ال�سبت، يف عمان 

ان��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة جت��ري��ب��ي��ة ب��دع��م م��ن االحت���اد 

االأوروبي والوكالة اال�سبانية للتنمية لرفع الوعي 

التا�سع  للمجل�س  الرملانية  باالنتخابات  ال��ع��ام 

ع�سر.

 700 التجريبية  االنتخابات  وا�ستهدفت هذه 

�ساركوا  الذين  عمان  العا�سمة  من  و�سابة  �ساب 

باأهمية  ال��وع��ي  رف��ع  ب��ه��دف  واق���راع���اً  تر�سحاً 

امل�����س��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة واحل��ي��اة 

اجلديدة  التنفيذية  للتعليمات  وفقا  ال�سيا�سية، 

لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي 

ب�سبب  ال�سائدة  ال�سحية  وال��ظ��روف  لتتما�سى 

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر  واأك��د  ك��ورون��ا.  جائحة 

هذه  اأن  املعايطة  مو�سى  املهند�س  وال��رمل��ان��ي��ة 

التجربة من �ساأنها اأن ت�سهم يف رفع وعي ال�سباب 

بقانون االنتخاب واأهمية امل�ساركة واالختيار بناًء 

على الكفاءة واالأ�سا�س الراجمي، داعياً ال�سابات 

وال�سباب لتعزيز امل�ساركة يف العملية االنتخابية 

واختيار من ميثلهم حتت قبة الرملان.

االأردن  االأوروب����ي يف  وق��ال��ت �سفرية االحت���اد 

االأوروب����ي  االحت����اد  اإن  هادجيثيودو�سيو  م��اري��ا 

يف  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  تطوير  بقوة  يدعم 

م�ساركة  تعزيز  يف  امل�ساعدة  اإىل  ويتطلع  االأردن 

معربة  وال��ع��ام��ة،  ال�سيا�سية  باحلياة  االأردن��ي��ني 

باحلياة  املواطنني  م�ساركة  تعزيز  يف  املها  عن 

ال�سيا�سية خالل االنتخابات الرملانية املقبلة.

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  ه�����ذه  اأن  واأ�����س����اف����ت 

العملية  اإج����راء  كيفية  مل��ع��رف��ة  ج��ي��دة  ُت��ع��د ط��ري��ق��ة 

باالنتخابات  النا�س  وعي  لرفع  وفر�سة  االنتخابية 

تقييم  على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  وم�ساعدة 

عملها.

واأ���س��ار م��دي��ر م��رك��ز احل��ي��اة را���س��د الدكتور 

االن���ت���خ���اب���ات  ه�����ذه  اأن  اإىل  ع���ام���ر  ب���ن���ي  ع���ام���ر 

ال��ع��م��ل��ي��ة  جت����وي����د  اإىل  ت����ه����دف  ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة 

االنتخابية، ورفع الوعي لدى ال�سباب بامل�ساركة 

ال�����س��ح��ي��ح��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، وق��ي��ا���س 

االإج��راءات الرقابية وان�سجامها مع االإج��راءات 

اخل��ا���س��ة ب��ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي. واأو����س���ح اأن ه��ذه 

اجلديدة  للتعليمات  اختبارا  متثل  االنتخابات 

وزي��ادة  ال��ع��ام��ة،  ال�سالمة  ���س��روط  حتاكي  التي 

وع���ي امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب����اإج����راءات االن��ت��خ��اب��ات 

تامة  دراية  املواطن على  ليكون  كافة  مبراحلها 

مب���ا حت��ت��اج��ه ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن ك���وادر 

ب�سرية واإدارية.

وتر�سح يف االنتخابات التجريبية التي جرت 

يف مدر�سة ندمي املالح بوادي ال�سري، وا�ستمرت 

3 ظهراً،  ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   11 ال�ساعة  من 

53 مر�سحا ومر�سحة �سمن 11 قائمة انتخابية 

افرا�سية.

االنباط-عمان

م��ن��ح��ت جم��ل��ة غ��ل��وب��ال ف��اي��ن��ان�����س ال��ع��امل��ّي��ة 

نيويورك  ومقرها   )Global Finance(

تطبيق  “اأف�سل  جائزتي  موؤخراً  العربي  البنك 

اخلدمات  �سعيد  على  الذكية”  للهواتف  بنكي 

وك��ذل��ك  ل��الأف��راد  امل��ق��دم��ة  ال��رق��م��ي��ة  امل�سرفية 

وذلك   ،2020 للعام  االأردن  لل�سركات يف  املقدمة 

االأف���راد  لعمالء  موبايل”  “عربي  تطبيق  ع��ن 

لعمالء  موبايل”   - ك��ون��ك��ت  “عربي  وتطبيق 

ال�����س��رك��ات. وق��د مت اخ��ت��ي��ار البنك لهذه  ق��ط��اع 

اجل���وائ���ز م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م ع��امل��ّي��ة ت�سم 

والتكنولوجيا  اال���س��ت�����س��ارات  ق��ط��اع  م��ن  خ���راء 

ف��ري��ق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  اخل�����ارج�����ي،  وال����دع����م 

املحررين املخت�سني يف املجلة.

الريادية  البنك  قدرة  التقدير  هذا  ويج�سد 

امل�سرفية  واحللول  اأح��دث اخلدمات  تبني  على 

كفاءة  بكل  وتوظيفها خلدمة عمالئه  الرقمية 

وف��ع��ال��ي��ة ع���ر خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، وي��ع��ك�����س 

وتطوير  تعزيز  على  امل��ت��وا���س��ل  البنك  ح��ر���س 

خ��دم��ات��ه امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ل��ت��واك��ب اأح���دث 

امل�ستجدات على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية.

وي���اأت���ي ف���وز ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ب��ه��ذه اجل��وائ��ز 

املتخ�س�سة  امل��ع��اي��ري  م��ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ب��ن��اًء 

جلذب  اال�سراتيجية  ال��ق��وة  ت�سمنت:  وال��ت��ي 

امل�سرفية  ال��ق��ن��وات  ع��ر  وخ��دم��ت��ه��م  ال��ع��م��الء 

لهذه  امل�ستخدمني  اأع��داد  فى  والنمو  الرقمية، 

اخل���دم���ات، وال��ت��و���ّس��ع ف���ى امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ى يتم 

املتنوعة  اخل��دم��ات  وكذلك  للعمالء،  تقدميها 

التى يقّدمها كّل من املوقع االإلكروين وتطبيق 

الهاتف املحمول والتي �سمّمت خ�سي�ساً لذلك.

اإ���س��اف��ة  موبايل”  “عربي  تطبيق  وي��ع��ت��ر 

العربي  ال��ب��ن��ك  اإىل جم��م��وع��ة خ��دم��ات  ن��وع��ي��ة 

الرقمية من خالل ما يقدمه من مزايا �سممت 

من  امل��زي��د  االأف�����راد  ال��ع��م��الء  لتمنح  خ�سي�ساً 

امل�سرفية  معامالتهم  الإمت��ام  وال��راح��ة  امل��رون��ة 

التي  املزايا  وت�سمل  اأي مكان.  اأي وقت ومن  يف 

يقدمها التطبيق: اال�سراك الفوري باخلدمة، 

ال���دخ���ول ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة واأم������ان عر 

ب�سمة الوجه اأو ب�سمة اال�سبع، ت�سميم خا�س 

الفواتري  دف��ع  امكانية  العميل،  برنامج  ح�سب 

وم�ستحقات بطاقات االئتمان وتنفيذ احلواالت، 

التوفري  كح�سابات  الرقمية  املنتجات  ت��ق��دمي 

عدد  من  االلكرونية  الق�سائم  �سراء  والودائع، 

كبري من املزودين، تقدمي العديد من اخلدمات 

كخدمة  جونري”  “عربي  ب��رن��ام��ج  اخل��ا���س��ة 

ال��ت��وف��ري ال���ف���وري ورب����ط احل�����س��اب��ات وغ��ريه��ا، 

دون  االآيل  ال�������س���راف  م���ن  ال�����س��ح��ب  ام��ك��ان��ي��ة 

ال��ب��ط��اق��ة، وحت��دي��ث البيانات  احل��اج��ة الدخ���ال 

التطبيق على  يعمل  ذلك،  ا�سافة اىل   .KYC
وت��وف��ري قيمة م�سافة  ال��ع��م��الء  اث���راء جت��رب��ة 

ع��ر ال��رب��ط م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات لتوفري 

ي��وف��ر تطبيق  و  ال��ع��رو���س.  و  اف�سل اخل��دم��ات 

لدى  احل�سابات  فتح  خدمة  موبايل”  “عربي 
ب�سيطة  م��ن خ��الل خ��ط��وات  ال��ك��رون��ي��اً  البنك 

باالإ�سافة اإىل العديد من املزايا االأخرى.

كما يتيح تطبيق “عربي كونكت - موبايل” 

ل��ع��م��الء ق��ط��اع ال�����س��رك��ات االإط�����الع  وال��رق��اب��ة 

معامالتهم  وتنفيذ  ح�ساباتهم  على  امل�ستمرة 

وي��ن��درج  م��ك��ان.  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  يف  البنكية 

كونكت” والتي  “عربي  من�سة  �سمن  التطبيق 

ت��ع��د واح�����دة م���ن اأب�����رز احل���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

امل�سرفية  قنوات اخلدمات  �سعيد  على  الرائدة 

وال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  ل��ق��ط��اع  املخ�س�سة  ال��رق��م��ي��ة 

ال�سناعة  امل�ستجدات يف  اأحدث  لتواكب  �سممت 

امل�سرفية. 

ومن اجلدير بالذكر اأن قائمة اجلوائز التي 

فاينان�س  غلوبال  جملة  من  البنك  عليها  ح��از 

العاملّية )Global Finance( على �سعيد 

اخلدمات امل�سرفية الرقمية لالأفراد وال�سركات 

يف االأردن للعام 2020 قد ت�سمنت كذلك جائزة 

�سبكات  ع��ر  واخل��دم��ات  الت�سويق  يف  االأف�����س��ل 

ت�سميم  اأف�سل  وج��ائ��زة  االجتماعي  التوا�سل 

م��وق��ع اإل���ك���روين وج���ائ���زة االأف�����س��ل يف خدمة 

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

عر االإنرنت.

االنباط-عمان

اك������د مم���ث���ل ق����ط����اع االل���ب�������س���ة واالح�����ذي�����ة 

االردن  جتارة  غرفة  يف  واملجوهرات  واالقم�سة 

توؤثر  ال��ت��ي  احل��ر  م��وج��ة  ان  القوا�سمي،  ا�سعد 

اأ���س��اب��ي��ع، وت��زاي��د اال���س��اب��ات  ع��ل��ى اململكة م��ن��ذ 

امل��ح��ل��ي��ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا اأوق����ف����ت م��ب��ي��ع��ات 

االألب�سة واالأحذية باال�سواق.

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  القوا�سمي  وا�سار 

بيع  عمليات  يف  ت��ام  ت��وق��ف  وج���ود  اىل  ال�سبت، 

دخول  رغم  املحلية  بال�سوق  واالألب�سة  االأحذية 

مو�سم ال�ستاء واعتياد جتار القطاع على تبديل 

�ستوية. باأخرى  ال�سيفية  الب�سائع 

ت��راك��م��ات  ال��ق��ط��اع م��ا زال م��ن  واو����س���ح ان 

متتالية احلقت ال�سرر الكبري مببيعات التجار 

القطاع  االأ�سعار، مبينا ان جتارة  ا�ستقرار  رغم 

احلايل  العام  بداية  منذ  باملئة   20 على  تزد  مل 

رغم انق�ساء املوا�سم. 

يعتر  واالأحذية  االألب�سة  قطاع  ان  واو�سح 

للتجارة  امل�سافة  القيمة  ذات  القطاعات  م��ن 

امل���ح���ل���ي���ة  وك�������ان  االك������رث ت�������س���ررا م����ن اأزم�����ة 

الر�سمية  اجلهات  ان  م��وؤك��دا  ك��ورون��ا،  فريو�س 

مل ت��ق��دم ح��ل��وال خ��ا���س��ة مل�����س��اع��دة ال��ت��ج��ار يف 

التي يعي�سونها واملمتدة منذ  ال�سعوبات  جتاوز 

�سنوات.

 53 وا���س��ار اىل ان ال��ق��ط��اع ي��وف��ر م��ا ي��ق��ارب 

97 ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��ا ل��ل��ع��م��ال��ة  ال����ف ف��ر���س��ة ع��م��ل 

الف حمل منت�سرة بعموم   11 االأردنية، وهناك 

املمكلة 60 باملئة منها بالعا�سمة، كما يغطي 60 

التجارية  باملراكز  امل�سغولة  امل�ساحات  باملئة من 

الكرى واملوالت.

اكرث  م��ن  القطاع  ان  اىل  القوا�سمي  ولفت 

ال���ق���ط���اع���ات ال���داف���ع���ة ل��ل�����س��رائ��ب وال���ر����س���وم 

ال���ق���ي���م���ة اجل��م��رك��ي��ة  ان  اجل���م���رك���ي���ة، م��ب��ي��ن��ا 

باملئة   48 تبلغ  اجلمركي  البيان  على  املدفوعة 

لاللب�سة و58 باملئة لالحذية.

النعا�س  حتفيزية  ح��زم��ا  اط���الق  اإىل  ودع���ا 

ال���ق���ط���اع خ�����س��و���س��ا ب���ع���د ت�����س��ن��ي��ف��ه م����ن ب��ني 

ال���ق���ط���اع���ات االأك��������رث ت���������س����ررا م����ن ف���ريو����س 

املبيعات  �سريبة  تخفي�س  م��ق��رح��ا  ك���ورون���ا، 

والر�سوم اجلمركية والغاء بدل ر�سم اخلدمات 

5 باملئة. اجلمركية البالغ 

العاملني  منح  اىل  كذلك  القوا�سمي  ودع��ا 

ب��ال��ق��ط��اع اع���ف���اءات م���ن ال���غ���رام���ات وال��ف��وائ��د 

ق�سية  النهاء  الية  وو�سع  واحلكومية  البنكية 

ت��وق��ف الن�ساط  امل��ح��ال خ���الل ف���رة  اي���ج���ارات 

احلظر  جراء  متت  التي  واالغالقات  التجاري 

ال�سامل واجلزئي.

االنباط-عمان

عن  امل�سلماين  اأجمد  ال�سابق  النائب  ت�سائل 

اأ�سحاب املطاعم عن قرار اأغالق  اآلية تعوي�س 

���س��االت��ه��م واخل�����س��ائ��ر امل��ت��وق��ع ت��ك��ب��ده��ا ل��ه��ذه 

املطاعم نتيجة هذا القرار .

واأن��ت��ق��د امل�����س��ل��م��اين اآل���ي���ة ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

احل��ك��وم��ي��ة وت��خ��ب��ط��ه��ا خ���الل ف���رة اجل��ائ��ح��ة 

حيث اأن معظم القرارات احلكومية ال تت�سمن 

للتخفيف  بديلة  حلول  اأي  اأو  كاملة  درا�سة  اأي 

ع��ن م��ع��ان��اة ال��ق��ط��اع��ات االأك����رث ت�����س��ط��ررا من 

اجل���ائ���ح���ة ف���اأي���ق���اف �����س����االت امل���ط���اع���م ي��ع��ن��ي 

ان��خ��ف��ا���س ارب����اح ه���ذه امل��ط��اع��م وخ�����س��ارت��ه��ا يف 

الوقت الذي ما تزال معه امل�ساريف الت�سغيلية 

للمطاعم واأق�ساط البنوك م�ستمرة وم�ستحقة 

حالها حال جميع القطاعات التي ت�سررت من 

اجلائحه ومن القرارات احلكومية املتخبطه.

العمالة  ب��اأن  امل�سلماين  اأك��د  االإط��ار  ويف هذا 

ال�سياحة  وق��ط��اع  امل��ط��اع��م  ق��ط��اع  االأردن���ي���ة يف 

االأردنية هي املت�سرر االأكر من كل االإجراءات 

م��ه��ددة  ال����دول����ة  واأن  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����ق�����رارات 

عدم  ب�سبب  وتفاقمها  البطالة  ن�سب  ب��ارت��ف��اع 

اأ���س�����س علمية  اأع��ت��م��اد احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة على 

ودرا�سات لواقع القطاع املت�سرر ي�سمن القرار 

ال�سليم.

وا�����س����ار امل�����س��ل��م��اين ب������اأن ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة 

وال���ط���ريان ا���س��ب��ح��ا ق��ط��اع��ني م��ن��ك��وب��ني ورغ��م 

امل���ن���ا����س���دات ال���ك���ث���رية ل��ل��ح��ك��وم��ة م���ن���ذ ���س��ه��ور 

�سريعه  حلول  واإيجاد  القطاعني  هذين  باأنقاذ 

من  مي��ث��ل��وه��م  مب��ا  ان��ه��ي��اره��م��ا  دون  للحيلولة 

و�سركات  النقل اجلوي  تت�سمن  �سريحه كبرية 

واالدالء  والفنادق  واملطاعم  املحلية  ال��ط��ريان 

ال�سياحيني وتاأجري ال�سيارات ال�سياحية والنقل 

ال�سياحة  وم��ك��ات��ب  ال��ت��ح��ف  وجت���ارة  ال�سياحي 

املت�سررين من اجلائحة  وال�سفر وغريهم من 

اإال اأننا مل نلم�س لهذه اللحظة اأي حل حكومي 

القطاع  ل��ه��ذا  امل��ا���س��اوي  ال��واق��ع  يعالج  حقيقي 

وجميع العاملني فيه .

واأ�ساف امل�سلماين باأننا ياأ�سنا من املنا�سدات 

ومن احللول احلكومية غري املجدية وقراراتها 

امل��ت��ت��ال��ي��ة وال��ت��ي ت��زي��د م��ن م��ا���س��اة ون��ك��ب��ة ه��ذا 

القطاع دون اأي بديل قد ي�ساعدها باالأ�ستمرار 

خا�سة واأن قدرة ال�سركات واملوؤ�س�سات واملن�ساآت 

ال���ع���ام���ل���ة حت���ت م��ظ��ل��ة ال����ط����ريان وال�����س��ي��اح��ة 

ا���س��ب��ح��ت غ���ري ق�����ادرة ع��ل��ى حت��م��ل امل���زي���د من 

اخل�سائر واأن العديد منها بداأت بالفعل باأغالق 

من  للمزيد  جتنباً  عمالتها  وت�سريح  مكاتبها 

اخل�سائر املراكمة �سهرا وراء �سهر.

 محافظ العاصمة : عزل 34 بناية في عمان

البيئة تطلق حملة لجمع 
الكمامات والقفازات

 3ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

 2890 طن خضار وفواكه ترد 
السوق المركزي

 مبادرة مجتمعية وقائية في 
لواء بصيرا لمنع انتشار كورونا

االحد  20/ 9 / 2020
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فيها  تتجلى  خ�صائ�صها  ن  �أل قاتلة  املفرطة  نانية  ا�أل األو  نا  ا�أل لغة 

خر  ا�آل ونكران  النف�س  عن  واحلديث  الذاتية  يف  والتقوقع  الفردية 

على  يق�صي  بالطبع  نا  ا�أل ونبذ  ت�صتحق،  مما  األكرث  النف�س  واإعطاء 

�صّيء واجب  الَنْف�س يف زمن كورونا  املر�صي؛ وحماية  ال�صلوك  هذا 

وهكذا  مّنة؛   دون  دوم��اً  ا�آلخرين  ا�أل�صخا�س  حماية  ا�ألوج��ب  لكن 

ت�صرفات تق�صي على ا�ألنانية؛

النف�س  عن  وحتدث  ونرج�صية  واإ�صتغالل  وفردية  غرور  نا  ا�أل  .1

وت��ف��اخ��ر وق�����ص��ور ف��ك��ري وح�����ص��د وت�صلط وط��م��ع وج�����ص��ع واإح��ت��ك��ار 

لكن  متفاوتة  بن�صب  ال��ن��ا���س  معظم  عند  م��وج��ودة  وه��ي  وم��ر���س، 

الكّي�س من حاول جتاوزها بالتوا�صع والب�صاطة.

واإن�صافهم  خ��ري��ن  ب��ا�آل والتفكري  والتوا�صع  ي��ث��ار  ا�إ باملقابل   .2

ن��ان��ي��ة األم����ر حم��م��ود وي��ق��ع يف خ��ان��ة �صدية  واإح���رام���ه���م ون��ب��ذ ا�أل

نانية. ا�أل

الذاتية  امل�صالح  لتحقيق  �صيقة  نظرتها  ن  �أل قاتلة  ن��ا  ا�أل لغة   .3

املال  وح��ب  خ��ري��ن  ا�آل حاجات  على  �صتحواذ  وا�إ بالنف�س  والتفكري 

واجلاه وال�صلطة ونكران الف�صل ولذلك فهي داء مدمر ل�صاحبها.

نف�صه  على  وينكرها  بل  األنانيته  يعرف   � ن��اين  ا�أل األن  امل�صيبة   .4

خرين بها وي�صقطها عليهم. ويتهم ا�آل

ناين مركز عقله بطنه ونقطة اإرتكازه �صهوته ودائرة حياته  5. ا�أل

لذته ونظرته حتته � األمامه وتفكريه قا�صر واألحادي اجلانب.

يجد  لن  و�صوف  اللحظات  من  حلظة  يف  نف�صه  يفقد  ن��اين  ا�أل  .6

األحداً جلانبه، ويتقوقع على نف�صه فال يعطي �صيئا للحياة، وا�أل�صواأل 

عندما تن�صهر ا�ألنانية بلغة الكراهية واحل�صد واحلقد. 

الذين  وللنا�س  وللنعمة  هلل  ال�صكر  ثقافة  تتجلى  األن  مطلوب   .7

يكونون و�صيلة خلدمتنا واألن � ننكر ف�صلهم. 

ي���ث���ار، ونبذ  8. م��ط��ل��وب م��ن اجل��م��ي��ع ت��رب��ي��ة ه��ذا اجل��ي��ل ع��ل��ى ا�إ

لننعم  اجلماعة  وب���روح  بت�صاركية  والتعامل  ن���ا،  ا�أل ول��غ��ة  ن��ان��ي��ة  ا�أل

باحلياة ونر�صا ون�صعد.

نا باإنت�صار وبتفاوت بني النا�س يف زمن كورونا،  ب�صراحة: لغة ا�أل

ي���ث���ار ب��اإ���ص��م��ح��الل األو رمب���ا اإن��ق��را���س، ورمب���ا ي��ع��زى ذل��ك  ول��غ��ة ا�إ

نا  ميان والر�صا بالرزق وما هو مق�صوم، ومطلوب نبذ ا�أل لنق�س ا�إ

واإحرام غرينا واآلرائهم حتى تظهر ال�صعادة على حميانا وقلوبنا.

نانية يثار ونبذ ا�أل �صباح ا�إ

د.محمد طالب عبيدات

األنانية المفرطة في زمن 
كورونا

الأحد   20/ 9 / 2020 

االنباط-عمان

 األع��ل��ن��ت ���ص��رك��ات ا�ت�������ص���ا�ت اخل��ل��وي��ة 

واألوراجن  )زي��ن  اململكة  يف  العاملة  ال��ث��الث 

واألم���ن���ي���ة( ا���ص��ت��م��راره��ا ب���اإت���اح���ة ال��ت�����ص��ف��ح 

امل����ج����اين ع����ر ���ص��ب��ك��ات��ه��ا مل��ن�����ص��ة ال��ت��ع��ّل��م 

ا�إل�����ك�����روين اخل���ا����ص���ة ب�������وزراة ال��رب��ي��ة 

مليوين  نحو  ليتمكن  )در���ص��ك(،  والتعليم 

ط��ال��ب م���ن م��ت��اب��ع��ة احل�����ص�����س ال��درا���ص��ي��ة 

وا����ص��ت��ف��ادة م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا 

امل��ن�����ص��ة يف ظ���ل ال��ت��وّج��ه ن��ح��و ال��ت��ع��ل��م عن 

تطورات  نتيجة  امل��دار���س  طلبة  ملعظم  بعد 

احلالة الوبائية يف اململكة.

 واألكدت �صركات ا�ت�صا�ت باألنها ما�صية 

عامًة  املحلي  املجتمع  جتاه  م�صوؤوليتها  يف 

وق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���س 

ا�قت�صاد  على  كورونا  األزم��ة  تداعيات  رغم 

امل��ح��ل��ي، وذل���ك ب��ه��دف امل�����ص��اع��دة يف جت��اوز 

وكافة  الطلبة  تواجه  قد  التي  ال�صعوبات 

األرك������ان امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م���ن خ��الل 

ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  اإم��ك��ان��ات��ه��ا خل��دم��ة  ت�صخري 

األّي��ة  دون  التعليمية  العملية  �صري  ل�صمان 

و�صائل  م��ن  ا��صتفادة  ولتعظيم  معيقات، 

ا�ت�����ص��ال وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف ظل 

ُتبذل  التي  اجلهود  مل�صاندة  الظروف،  هذه 

من  التخفيف  �صبيل  يف  اجل��ه��ات  كافة  م��ن 

تداعيات جائحة كورونا.

 وك��ان��ت ���ص��رك��ات ا�ت�����ص��ا�ت ق��د األت��اح��ت 

منذ  “در�صك”  مل��ن�����ص��ة  امل���ج���اين  ال��ت�����ص��ف��ح 

املا�صي  اآلذار  �صهر  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن  ال��ث��اين 

ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإط������الق امل��ن�����ص��ة م���ن ق��ب��ل 

الدوام  تعليق  بعد  والتعليم  الربية  وزارة 

وال��ت��ح��ّول اإىل ال��ت��ع��ّل��م ع��ن ب��ع��د م��ع ب��داي��ة 

اجل��ائ��ح��ة، ح��ي��ث األ���ص��ب��ح ب��اإم��ك��ان ال��ط��ل��ب��ة 

األم��وره��م وك��اف��ة امل��ع��ن��ي��ني، ت�صفح  واألول���ي���اء 

األر�صدتهم  املن�صة جماناً ودون اخل�صم من 

اخللوية  خطوطهم  على  ا�إنرنت  حزم  األو 

يف  وذل��ك  املنزلية،  ا�إن��رن��ت  ا�صراكات  األو 

الفرة من ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحاً وحتى 

م�صاًء. الرابعة 

االنباط- زيد احلليق

ح����راك ���ص��اخ��ن و ح��اف��ل ب��امل��ن��اف�����ص��ة 

ال�صراع  يف  البلقاء  حمافظة  ت�صهده 

ال���ن���ي���اب���ي وذل������ك م����ن خ�����الل ت�����ص��ك��ي��ل 

عنها يف خمتلف  األع��ل��ن  ال��ت��ي  ال��ق��وائ��م 

م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة واب���رزه���ا  ا�إع���الن 

داخ��ل  انتخابيه  ق��وائ��م   3 ت�صكيل  ع��ن 

امل��راق��ب��ون  وبح�صب   . ال�صلط   مدينة 

لل�صان ا�نتخابي ا�صاروا اىل ان البلقاء 

���ص��ت��ك��ون ه����ي  ا�ق������وى يف ان��ت��خ��اب��ات 

يف  ا�نتخابي  امل�صهد  ال��ق��ادم��ة.   2020

التناف�س  ق���وة  اىل  ي�����ص��ري  ال��ك��ت��ل  ه���ذه 

ب��وج��ود ا�صماء  ب��ني اع�����ص��اءه��ا خ��ا���ص��ة 

الع�صائر ي  ال�صاألن  لها وجود يف  �معه 

يف  قائمتني  هناك  ان  وغ��م  وال�صعبي، 

ا��صماء   ع��ن  تعلنا  مل  الت�صكيل  ط��ور 

ا���ص��م��ني ث��ق��ي��الن  ان��ه��م��ا ي�����ص��م��ان  ا� 

امل��ق��اع��د.  ع��ل��ى  للمناف�صة  وم��ر���ص��ح��ان 

وب���ال���ع���وده اىل اخل���ارط���ة ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة 

جن���د ان امل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة ب��ال�����ص��ل��ط 

ك����ا�غ����وار ت�����ص��ع��ى ل��ل��ظ��ف��ر مب��ق��ع��دي��ن 

)ال��ك��وت��ا  الن�صائي  باملقعد  وب��ا�خ�����س 

( ف��ي��م��ا ت�����ص��ع��ى م��ن��اط��ق ح���و����س ع��ني 

مقعدين  تك�صب  ب��ان  والبقعة   ااب��ا���ص��ا 

ا�مر  وكذلك  الكوتا  ومقعد  للرجال 

مل��ن��اط��ق م��اح�����س وال�����ص��ب��ي��ح��ي وع��الن 

املو�صرات  تعك�س  فيما  وي��رق��ا.   وع��ريا 

�صتكون  ال�صلط  مر�صحني  ان  ا�ولية  

مقاعد  ارب��ع  او  ثالث  على  مناف�صتهم 

وهذا طبعا يعتمد على ن�صبة الت�صويت 

يف  ق��ب��ول  معظمها  �ق���ى  ال��ت��ي  للكتل 

ان  معروف  هو  وكما  ال�صلطي  ال�صارع 

املناطق  بتفوق  ي��ب��دا  ا�ن��ت��خ��اب��ات  ي��وم 

ثم  الت�صويت  ن�صبة  يف  الق�صبة  على 

الق�صبة خا�صة  تتحول ا�مور ل�صالح 

بعد �صاعات الظهر.

ال���������ص����راع يف ق����وائ����م ال�������ص���ل���ط ه��و 

احل���������ص����ول ع���ل���ى ن�������ص���ب���ة ع���ال���ي���ة م��ن 

ا������ص����وات ل��ل��ك��ت��ل��ة وذل�����ك ل��ل��ح�����ص��ول 

ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب��ة ال��ك��اف��ي��ة م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة 

باكرث  الظفر  متكنهم  التي  احل�صابية 

وجه  ه��ن��اك  �صيكون  فيما  مقعد.  م��ن 

او اث���ن���ني م���ن ال���ن���واب ج����دد ف��ائ��زي��ن 

م���ن ال�����ص��ل��ط ب��ا����ص��اف��ة اىل اح��ت��م��ال 

للمجل�س  اثنني  او  �صابق   نائب  ع��ودة 

�ن���ه���م م���ا زال�����وا ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ق��ب��ول 

ال�����ص��ع��ب��ي يف امل���ح���اف���ظ���ة.  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

ل��ل��م��ق��اع��د امل�����ص��ي��ح��ي��ة وع���دده���ا اث��ن��ني 

الكتل  ت�صكيل  خ��الل  ال��ب��وادر  فظهرت 

من�صافة  مقعد  لها  �صيكون  ال�صلط  ان 

ال�����ص��ل��ط  ان  ، خ��ا���ص��ة  ال��ف��ح��ي�����س  م���ع 

���ص��ت�����ص��ه��د م��ن��اف�����ص��ة  ق��وي��ة ب���ني اث��ن��ني 

القادمة  وا�ي���ام  مر�صحني   ث��الث  او 

�صتحمل د�له وا�صحه على ذلك.  مع 

امل�صهد  فيه  يتغري  ف��رة  ك��ل  ان  العلم 

ه��ن��اك مابني  وان  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ام 

الت�صكيل.  ط��ور  يف  كتل  ارب��ع  او  ث��الث 

الت�صجيل  املناف�صة �صريتفع بعد  وحدة 

ومن  امل��ق��ب��ل.  ال�صهر  ب��داي��ة   الر�صمي 

فيها  التي  الكبرية  الع�صائر  ان  املتوقع 

اح��د  ب��ق��وة  �صتقتنع  م��ر���ص��ح  م��ن  اك���رث 

اب��ن��ائ��ه��ا و���ص��ت��ق��ف خ��ل��ف��ه. وه���ذا ا�م��ر 

ل��ل��ع�����ص��ائ��ر ال���ت���ي ف��ي��ه��ا م��ر���ص��ح واح���د 

باحد  للظفر  مف�صلي  دعمها  �صيكون 

املقاعد.

االنباط-عمان

وق����ع م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي م��ذك��رة 

ت���ف���اه���م م����ع احت�����اد اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة 

تطوير  ب�صاألن  والتن�صيق  التعاون  لتعزيز 

العربي. العايل  التعليم 

للمنتدى  العام  ا�ألمني  ا�تفاقية  ووّقع 

العام  وا�ألم��ني  حمور  األب��و  حممد  الدكتور 

لالحتاد الدكتور عمرو �صالمة.

وق���ال ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن م��ن��ت��دى الفكر 

األّكدت  ا�تفاقية  اإن  ال�صبت،  ام�س  العربي، 

يف ب��ن��وده��ا جت��دي��د وا���ص��ت��م��راري��ة األوا���ص��ر 

عرى  وتوثيق  وتطوير  والت�صاور،  التعاون 

بني  والبحثي  والعلمي  الفكري  الرابط 

امل�صرك  العربي  العمل  اإطار  اجلانبني يف 

املعا�صرة  التحديات  والتن�صيق يف مواجهة 

وامل�صتقبلية.

الوطن  “اإن  األب��و حمور  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

ن�صطة  ب��ح��رك��ة  ال���ي���وم  ُم��ط��ال��ب  ال��ع��رب��ي 

�إ�صالح التعليم، وتعزيز قدرة املنظومات 

امل�صتدامة  التنمية  رف��د  ع��ل��ى  التعليمية 

ب��ع��ن��ا���ص��ر ا����ص��ت��دام��ة ال��ب�����ص��ري��ة امل���درب���ة، 

والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا يف 

ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة، واملواءمة 

بني خمرجات التعليم ومتطلبات التحول 

امل��ع��ريف  امل��ن��ت��ج وا�ق��ت�����ص��اد  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 

وال�صناعة  ا�ق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ر 

التطبيقي”. العلمي  والبحث 

ال��دول  يف  التعليم  ق�صايا  ان  واأل���ص��اف 

�صلم  على  متقدمة  األهمية  حتتل  العربية 

األب��ع��اد على خمتلف  مل��ا لها م��ن  ا�ألول��وي��ات 

العايل  التعليم  على  وك��ذل��ك  امل�صتويات، 

ال������ذي ُي����ع����ّد األه������م ق���ط���اع م��ن��ت��ج ل��ل��ق��وى 

ال��ع��ام��ل��ة، يف ال���وق���ت ال����ذي ارت��ف��ع��ت فيه 

األ�صعاف   3 تفوق  بن�صب  البطالة  معد�ت 

م��ت��و���ص��ط ال��ب��ط��ال��ة ال���ع���امل���ي ال�����ذي ي��ب��ل��غ 

ت��داع��ي��ات  م���ع  ارت���ف���اع���اً  وزادت  ب��امل��ئ��ة،   6

النظر  اإع���ادة  يتطلب  ما  ك��ورون��ا؛  جائحة 

ال�صعيد،  ه��ذا  على  واخلطط  الرامج  يف 

الفكرية  وامل�صروعات  ا�ألن�صطة  األن  مبينا 

والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  وع��الق��ات  والثقافية 

وا�صعاً  ح�صوراً  ت�صكل  للمنتدى  العلمية 

يحقق  ما  والعاملية؛  العربية  ال�صاحة  على 

امل���زي���د م���ن ال��ت��ف��اع��ل ال����ذي ي��ه��دف اإل��ي��ه 

املنتدى يف تكوين نظرة علمية عربية نحو 

العديد من ق�صايا التنمية.

األن  اإىل  �صالمة  ال��دك��ت��ور  األ���ص��ار  ب���دوره، 

ج��وان��ب  ت�صمنت  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  ب��ن��ود 

رئ��ي�����ص��ي��ة ا���ص��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع��ق��د جم��م��وع��ة 

عدة  تعالج  التي  املختلفة  الفعاليات  م��ن 

والثقافة،  التعليم  جما�ت  يف  مو�صوعات 

من  وا��صتفادة  احل��وار،  ب��روح  وا�هتمام 

ال��ع��ل��وم ال��ت��ي األج���اده���ا وط���وره���ا ال��ع��ل��م��اء 

العرب وامل�صلمون على مر التاريخ.

اإقامة  �صالمة،  وفق  املذكرة،  وت�صمنت 

احل���������وارات وال���ن���ق���ا����ص���ات ب����ني امل��ف��ك��ري��ن 

اإىل �صيغ مبتكرة،  للو�صول  وا�ألكادمييني 

حتاكي  ج��دي��دة  تخ�ص�صات  وا���ص��ت��ح��داث 

على  وت�صاعد  العلوم،  خمتلف  يف  التطور 

على  والعمل  العربية،  اجلامعات  تطوير 

ن�����ص��ر ف���ك���ر وث���ق���اف���ة م����واءم����ة خم���رج���ات 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل م�����ن اجل����ام����ع����ات م��ع 

ورف����ع م�صتوى  ال��ع��م��ل،  ���ص��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 

اجلامعات  م�صاف  اإىل  العربية  اجلامعات 

العاملية.

تت�صمن  اإليها  امل�صار  امل��ذك��رة  األن  ُيذكر 

خ��الل  م��ن  ال��ت��ع��اون  بتنفيذ  تتعلق  ب��ن��وداً 

امل�صركة،  وامل�صروعات  وا�ألن�صطة  الت�صاور 

ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

. والثقافية واملن�صورات والدرا�صات 

االنباط-عمان

ال��������ريم��������وك  األوراجن  خم������ت������ر  ������ص�����ك�����ل 

احل��ج��اوي  كلية  وم��ق��ره    )OYIL(ا�إبداعي

ال��ريم��وك،  ج��ام��ع��ة  يف  التكنولوجية  للهند�صة 

م��ن��ذ اإط��الق��ه يف ال��ع��ام 2015، ع��الم��ة ف��ارق��ة يف 

احلياة العملية للطلبة امل�صتفيدين من برناجمه 

ال��ت��دري��ب��ي وال������ذي ع�����ادة م���ا ُي��ع��ق��د يف ال��ف�����ص��ل 

احتفلت  ا�إط��ار  هذا  ويف  لهم،  النهائي  الدرا�صي 

ا�أل���ص��ب��وع  ال���ريم���وك  وج��ام��ع��ة  ا�ألردن  األوراجن 

امل��ا���ص��ي ب��ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة ال��دف��ع��ة اخل��ام�����ص��ة من 

كلية  عميد  بح�صور   ،2020 للعام  املختر  طلبة 

احل���ج���اوي ل��ل��ه��ن��د���ص��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ال��دك��ت��ور 

يف  وا�بتكار  الريادة  مركز  ومدير  العتوم  موفق 

الدكتور  التكنولوجية،  للهند�صة  احلجاوي  كلية 

حممود امل�صريحي.

وختاماً ل�صتة األ�صهر من التدريب املكثف الذي 

تلقاه الطلبة اخلريجون مت خالل احلفل توزيع 

ال�صهادات عليهم بعد األن اجتازوا دورات م�صممة 

بعناية يف عدة جما�ت، وهي تطوير التطبيقات 

هواتف  تطبيقات  ج��اف��ا،  با�صتخدام  احلا�صوبية 

ا�ألن������دروي������د، وت�����ص��م��ي��م امل����واق����ع وت���ط���وي���ره���ا، 

الداعمة  امل��ه��ارات  م��ن  جمموعة  اإىل  ب��ا�إ���ص��اف��ة 

الفنية،  الكتابة  التقدمي،  الفّعال،  التوا�صل  مثل 

األخالقيات العمل، واأل�صا�صيات الريادة.

واألّكدت األوراجن ا�ألردن على األهمية هذا املختر 

ن��وع��ه يف  م��ن  ف��ري��داً  ال���ذي يعد م��رك��زاً تدريبياً 

ت��دري��ب  ع��ل��ى  ك��ون��ه حلقة و���ص��ل تعمل  امل��م��ل��ك��ة، 

وت��ه��ي��ئ��ة اخل��ري��ج��ني ل�����ص��وق ال��ع��م��ل م���ن خ��الل 

فر�صهم  تعزز  التي  الالزمة  باملهارات  تزويدهم 

من  متّكنهم  مالئمة  وظ��ائ��ف  على  احل�صول  يف 

الذي    )OYIL(التميز وا�إجناز، �فتة اإىل األن

140 طالباً منذ اإطالقه يتما�صى  خّرج ما يقارب 

مفهوم  �صمن  ال�صباب  جت��اه  ال�صركة  ال��ت��زام  م��ع 

األجل الت�صغيل”، كما يدعم دورها  من  “التدريب 
املختلفة  وقطاعاته  الوطني  ا�قت�صاد  رف��د  يف 

ب��ال��ك��ف��اءات امل��وؤه��ل��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى امل�����ص��اه��م��ة يف 

تقّدمه.

التدريبي  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  األن  ال�صركة  وبينت 

با�صراتيجيتها  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن  ج��ان��ب��اً  ي��ع��ك�����س 

رقمي  ك�صريك  ودوره��ا  ا�جتماعية  للم�صوؤولية 

األن �صراكتها مع جامعة الريموك  للمملكة، ذلك 

ت�����ص��ه��م يف دع�����م ومت���ك���ني ال�������ص���ب���اب وا�رت����ق����اء 

باملخرجات التعليمية وبناء اجل�صور بني اخلرات 

بالتدريب،  العمل  و���ص��وق  ا�ألك��ادمي��ي��ة  وامل��ع��ارف 

ليكونوا عن�صراً فاعاًل يف رفعة وطنهم.

ويعّد املختر نتاج �صراكة ا�صراتيجية جتمع 

وت��رج��م��ة  ال���ريم���وك،  وج��ام��ع��ة  ا�ألردن  األوراجن 

ال�صباب  وتدريب  تهيئة  نحو  املتوا�صل  ل�صعيهما 

وتطوير  العمل  �صوق  يف  املطلوبة  امل��ه��ارات  على 

وتعزيز  العاملية  ال��ت��ط��ّورات  ي��واك��ب  مب��ا  التعليم 

مفاهيم التمّيز وا�إبداع.

االنباط-عمان

 بلغ اإجمايل حجم التجارة اخلارجية ال�صلعية 

امل��ع��اد  وال�����ص��ل��ع  ال��وط��ن��ي��ة  )ال�������ص���ادرات  للمملكة 

املا�صي ما  العام  وامل�����ص��ت��وردات(، خ��الل  ت�صديرها 

قيمته 631ر19 مليار دينار.

وا�صارت درا�صة لغرفة جتارة عمان، اىل ارتفاع 

قيمة ال�صادرات الوطنية خالل العام املا�صي اىل 

992ر4 مليار دينار، ذهب منها 6ر41 باملئة للدول 

العربية، تلتها دول اتفاقية التجارة احلرة ل�صمال 

األمريكا )كندا واملك�صيك والو�يات املتحدة(، بن�صبة 

ا�آل���ص��ي��وي��ة غري  ال���دول  ث��م جمموعة  باملئة  6ر28 

العربية 9ر19 باملئة.

الوطنية  لل�صادرات  ال�صلعي  الركيب  وتنوع 

املا�صي على جمموعات متعددة من  العام  خ��الل 

احلية  واحليوانات  الغذائي�ة  امل��واد  األب��رزه��ا  ال�صلع 

واملواد اخلام غري ال�صاحلة لالألكل، عدا املحروقات 

والوقود املعدين وم��واد الت�صحيم وامل��واد امل�صابهة 

وامل�صنوعات  ال��ن��ق��ل،  وم��ع��دات  الكيماوية  وامل����واد 

امل���ت���ن���وع���ة م����ن م���الب�������س واألح�����ذي�����ة وم��ط��ب��وع��ات 

وم�صنوعات بال�صتيكية.

ال�صلعية  امل�صتوردات  ان  اىل  الدرا�صة،  وا�صارت 

لالألردن انخف�صت خالل العام املا�صي اإىل 729ر13 

لعام  دينار  420ر14 مليار  دينار مقارنة مع  مليار 

2018، �صكلت امل�صتوردات ال�صلعية ما ن�صبته 9ر69 

باملئة من اإجمايل التجارة اخلارجية يف 2019.

العام  لل�صلع يف  ا�ردن��ي��ة  امل�صتوردات  وت��وزع��ت 

األب��رزه��ا  ال���دول  املا�صي على ع��دد م��ن جمموعات 

الدول ا�آل�صيوية غري العربية بن�صبة 2ر35 باملئة ثم 

الدول العربية 8ر25 باملئة ودول ا�حتاد ا�وروبي 

التجارة احلرة ل�صمال  اتفاقية  باملئة، ودول  8ر19 

األمريكا بن�صبة 5ر9 باملئة.

خالل  للم�صتوردات  ال�صلعي  الركيب  وت��ن��وع 

ال�صلع  من  متعددة  جمموعات  على  املا�صي  العام 

وامل���واد  احل��ي��ة  الغذائي�ة واحل��ي��وان��ات  امل���واد  منها 

اخل�����ام غ���ري ال�����ص��احل��ة ل���الألك���ل ع����دا امل��ح��روق��ات 

وال��وق��ود املعدين وم��واد الت�صحيم وزي��وت وده��ون 

و�صموع حيوانية ونباتية واملواد الكيماوية واألخرى 

متعددة.

وبينت الدرا�صة ان قيمة ال�صلع املعاد ت�صديرها 

خالل العام املا�صي بلغت ما جمموعه 910 ماليني 

دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع 828 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع���ام 2018 

بارتفاع ن�صبته 9ر9 باملئة.

ت�صتورد  دول����ة   20 األك����ر  ال���درا����ص���ة  وت�صمنت 

اململكة منها ب�صائع و�صلع وهي ال�صعودية وال�صني 

وم�صر  واملانيا  والهند  وتركيا  املتحدة  وال��و�ي��ات 

وال��ي��اب��ان  وفرن�صا  العربية  وا�م�����ارات  واي��ط��ال��ي��ا 

وت��اي��وان  وا�صبانيا  وال���رازي���ل  اجلنوبية  وك��وري��ا 

ورومانيا وا�رجنتني وهولندا ورو�صيا ا�حتادية 

واململكة املتحدة.

وت�����ص��م��ن��ت ال���درا����ص���ة ك���ذل���ك اك����ر 20 دول���ة 

الو�يات  اململكة منتجاتها �أل�صواقها وهي  ت�صدر 

امل��ت��ح��دة وال�����ص��ع��ودي��ة وال��ه��ن��د وال���ع���راق وال��ك��وي��ت 

وا�مارات العربية وال�صني وفل�صطني واندوني�صيا 

و�صنغافورة وم�صر وقطر ولبنان و�صنغافورة وكندا 

واجلزائر و�صوريا واليمن والبحرين وال�صودان.

وا����ص���ارت ال���درا����ص���ة ل��ع��وام��ل ا���ص��ه��م��ت بتطور 

اخلارجي،  العامل  مع  للمملكة  التجاري  التبادل 

بيئة �صديقة  ووج���ود  وا��صتقرار  ا�ألم���ن  اب��رزه��ا 

والو�صول  ا�عمال  ممار�صة  و�صهولة  لال�صتثمار 

بنية حتتية حديثة وحوافز  وتوفر  ا�أل���ص��واق  اإىل 

وموؤ�ص�صات  ال�صريبية  وا�إع����ف����اءات  ا����ص��ت��ث��م��ار 

للمملكة  اجليدة  واملراكز  قوية  ومالية  م�صرفية 

�صمن املوؤ�صرات ا�قت�صادية العاملية.

وخل�����ص��ت ال��درا���ص��ة ال��ع��دي��د م��ن امل���زاي���ا التي 

توفرها التجارة اخلارجية لالألردن منها امل�صاعدة 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز التنمية واحل����د م��ن ال��ف��ق��ر وزي����ادة 

الفر�س التجارية وا��صتثمارية وتطوير القطاع 

اخلا�س الذي يوؤدي اإىل زيادة ا�إنتاجية.

وت�صهم التجارة اخلارجية كذلك بتعزيز القدرة 

التناف�صية للمملكة من خالل امل�صاعدة يف تقليل 

تكلفة الب�صائع الداخلة لل�صوق املحلية واحل�صول 

على ا�ألموال من خالل ا��صتثمارات وزيادة القيمة 

املُ�صافة على املنتجات، با�إ�صافة لتنويع ال�صادرات 

املعريف  التبادل  وت�صهيل عملية  ا�بتكار  وت�صجيع 

وا��صتثمار وبخا�صة ا�جنبي املبا�صر.

ال��ت��ج��ارة اخلارجية  ال��درا���ص��ة اىل ان  وا���ص��ارت 

توفر فر�صاً لل�صركات املحلية للم�صاركة يف ا�أل�صواق 

التجارية  اإىل تو�صيع ا�ألعمال  ي��وؤدي  اجلديدة ما 

واإزال��ة احلواجز وت�صهيل عملية الت�صدير وتنوع 

م�صادر التوريد لل�صلع واخلدمات تو�صيع اخليارات 

وخف�س ا�أل�صعار على امل�صتهلكني.

وبينت ان التجارة اخلارجية تلعب دورا مهما يف 

حت�صني اجلودة ومعايري العمل، والبيئة من خالل 

زيادة املناف�صة والتبادل املهني بني ال�صركاء وتخلق 

فر�س عمل ووظائف م�صتقرة وزي��ادة دخل الفرد 

وحت�صني �صبل العي�س.

واو�صحت ان ا�ردن يوفر ملجتمع ا�ألعمال بيئة 

عامليا،  بها  م��ع��رف  وخ��دم��ي��ة  و�صناعية  جت��اري��ة 

ا�إقليمية  ل��الأل���ص��واق  ال��و���ص��ول  �صهولة  ان  مبينة 

ا��صراتيجي  اململكة  موقع  خ��الل  من  والعاملية 

األهم  تعد من  العاملية  التجارة  على مفرق ط��رق 

مرتكزات بيئة ا�ألعمال املمّيزة.

ي�صتطيعون  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ان  اىل  وا�����ص����ارت 

ا�����ص���ت���ف���ادة ك���ذل���ك م����ن ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة 

تربط  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  وا�ت��ف��اق��ي��ات  التف�صيلية 

ا�ألردن مع العديد من الدول يف األمريكا ال�صمالية 

واألوروب����ا و���ص��رق األ�صيا واألج����زاء األخ���رى م��ن العامل، 

واخلدمات  ال�صلع  اإدخ���ال  بت�صهيل  ا�صهمت  والتي 

ا�ألردنية اإىل هذه ا�أل�صواق.

التجارية  ا�تفاقيات  على  ال��درا���ص��ة  وع��رج��ت 

ومبقدمتها  ع�صويتها  اىل  ا�ردن  ان�����ص��م  ال��ت��ي 

 – ا�ألردن���ي���ة  العاملية وال�����ص��راك��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة 

ا�ألوروبية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكرى 

والتجارة احلرة ا�ألردنية – ا�ألمريكية ودول رابطة 

ا�فتا )�صوي�صرا وخلتن�صتاين واي�صلندا والرنويج(، 

التبادل  منطقة  واإق��ام��ة  �صنغافورة،  م��ع  واحل���رة 

ال��ت��ج��اري احل���ر ب��ني ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة املتو�صطة 

)األغادير(، واحلرة ا�ألردنية الكندية.

تاأل�ص�صت  التي  الغرفة  ان  الدرا�صة اىل  وا�صارت 

ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ع��الق��ات  ع���ام 1923 تعمل ع��ل��ى 

بلدان  والتجارية مع خمتلف  ا�قت�صادية  ا�ألردن 

العامل وذلك من خالل التعريف با�إجنازات التي 

حققتها اململكة على خمتلف امل�صتويات والرويج 

للمزايا والفر�س ا��صتثمارية للموارد وا�إمكانيات 

املتاحة باململكة.

االنباط-عمان

لنقابات عمال  ال��ع��ام  ���ص��ارك ا�حت��اد   

ب��ال��ي��وم  ا�ح��ت��ف��ال  ال��ع��امل  دول  ا�ألردن، 

الدويل للم�صاواة با�ألجور الذي ي�صادف 

18 األيلول من كل عام.

املعايطة،  م��ازن  ا�حت��اد  رئي�س  وق��ال 

يف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي ام�����س ال�����ص��ب��ت، اإن 

الوعي ولفت  لن�صر  املنا�صبة فر�صة  هذه 

ا�ن��ت��ب��اه ل��ه��ذه امل�����ص��األل��ة امل��ه��م��ة يف قطاع 

العمل التي متثل حقا األ�صا�صيا للعاملني. 

واألكد املعايطة حق املراألة ا�ألردنية العاملة 

الرجل  مع  مت�صاوًيا  األج��ًرا  تتقا�صى  ب��األن 

تت�صاوى فيها  التي  بالوظائف وا�ألعمال 

ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل واجل���ه���د امل���ب���ذول، داع��ي��ا 

ومعاجلة  النمطية  ال�صورة  تغيري  اإىل 

خلف  تقف  ال��ت��ي  ا�جتماعية  ا�أل���ص��ب��اب 

ب�صاألنها. والتثقيف  والتوعية  الظاهرة 

اإطار  العام ويف  ا�حتاد  “قام  واأل�صاف 

ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الإن�����ص��اف ب��ا�ألج��ور 

فيها،  املعنية  ا�ألط���راف  م��ع  وبال�صراكة 

بالعمل على تعزيز امل�صاوة بني اجلن�صني 

يف احل��ق��وق ال��ع��م��ال��ي��ة واأله��م��ه��ا م�����ص��األل��ة 

ا�ألج�����ور، اإىل ج��ان��ب م��ع��اجل��ة ا�أل���ص��ب��اب 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ال���ف���ج���وة ب��ني 

املنا�صبة لها”،  اجلن�صني واإيجاد احللول 

ات�������ص���اع ف���ج���وة ا�ألج������ور يف  م�������ص���رًيا اإىل 

التعليم اخلا�س. قطاع 

األّن النقابات العمالية املن�صوية  وتابع 

حت��ت م��ظ��ل��ة ا�حت����اد ت��ع��م��ل وف���ق م��ب��داأل 

احل�����وار ا�ج��ت��م��اع��ي، وت�����ص��ع��ى �إدم����اج 

اجلن�صني  بني  با�ألجور  الت�صاوي  ق�صية 

وعقود  اجلماعية  املفاو�صة  خ��الل  م��ن 

ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي ال���ت���ي ت���رم���ه���ا م��ع 

األ�صحاب العمل يف املن�صاآلت ا�قت�صادية”، 

ب��اب  تفتح  الق�صية  ه���ذه  األن  اإىل  �ف��ًت��ا 

ال����دع����وة ل��ل��ت�����ص��اوي ب���ني اجل��ن�����ص��ني يف 

ح��ق��وق ال��ع��م��ل ك��اف��ة ����ص���واء يف ا�ألج����ور 

ال��ع��م��ل وظ���روف���ه. واألو����ص���ح  ����ص���روط  األو 

ك�صفت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  األّن  امل��ع��اي��ط��ة، 

اإ���ص��ك��ا�ت ع��دي��دة يف ح��ق��وق العمل  ع��ن 

الفجوة  زي���ادة  على  وعملت  ا�أل�صا�صية، 

األن  ب���ني اجل��ن�����ص��ني يف ا�ألج�������ور، م��ب��ي��ًن��ا 

املنظم  غري  ا�قت�صاد  يف  العاملة  امل��راألة 

ا�ألك��رث ت�صرًرا من ه��ذه ا�ألزم��ة ما  هي 

ي��ت��ط��ل��ب ت��وف��ري احل��م��اي��ة ا�ج��ت��م��اع��ي��ة 

ال����الزم����ة و����ص��ي��م��ا يف ه����ذه ال���ظ���روف 

ا��صتثنائية.

في إطار دعمها المستمر للمجتمع ولقطاع التعليم  
شركات االتصاالت: مستمرون بإتاحة 

تصفح منصة »درسك« مجانًا

البلقاء تستعد القوى انتخابات نيابية

 مذكرة تفاهم بين منتدى الفكر العربي واتحاد الجامعات العربية

 مقّدمًا الدعم ألكثر من 140 مستفيدًا

تخريج الدفعة الخامسة من طلبة »أورانج اليرموك اإلبداعي«

 اتحاد العمال يشارك العالم االحتفال باليوم الدولي للمساواة باألجور

تجارة عمان: 631ر19 مليار دينار تجارة االردن السلعية العام الماضي
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االنباط-وكاالت

الأم��را���ض  على  ال�سيطرة  م��راك��ز  اأعلنت 

والوقاية منها يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

اجلمعة، تعديل عدد من اإر�ساداتها املرتبطة 

ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، وذل�����ك عقب 

اعرتا�ض عدد من م�سوؤويل ال�سحة عليها.

الأم��را���ض  ال�سيطرة على  م��راك��ز  وق��ال��ت 

والوقاية منها، اإنه يجب اإخ�ساع الأ�سخا�ض 

الإ���س��اب��ة  اأع���را����ض  عليهم  تظهر  ل  ال��ذي��ن 

ب���ك���وف���ي���د-19، وال���ذي���ن ك���ان���وا ع��ل��ى ات�����س��ال 

ال��ت��اج��ي، لالختبار  ب��ال��ف��ريو���ض  مب�����س��اب��ن 

بغر�ض التحقق من �سالمتهم.

ويف ب���ي���ان ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا، ق���ال���ت م��راك��ز 

منها:  وال��وق��اي��ة  الأم���را����ض  على  ال�سيطرة 

“اإذا كنت على ات�سال، مثال على بعد 6 اأقدام 
من �سخ�ض م�ساب بعدوى �سار�ض- كوف- 2 

)فريو�ض كورونا اجلديد( ملدة 15 دقيقة على 

الأقل ومل تكن لديك اأعرا�ض ، فاأنت بحاجة 

اإىل اختبار كورونا”، ح�سبما نقلت �سبكة “اإن 

بي �سي نيوز«.

ال�سيطرة  ملراكز  املحّدثة  الإر���س��ادات  ويف 

التاأكيد  منها، مت  وال��وق��اي��ة  الأم��را���ض  على 

ي���زال  ل  ب��ك��وف��ي��د-19  “امل�سابن  اأن  ع��ل��ى 

اأن تظهر  ال��ف��ريو���ض ق��ب��ل  ن�����س��ر  ب��اإم��ك��ان��ه��م 

اإذا  اأو  اأع��را���ض(  )انت�سار  الأع��را���ض  عليهم 

ب��دون  )انت�سار  الأع��را���ض  عليهم  تظهر  مل 

اأعرا�ض(«.

اإخ�������س���اع الأ���س��خ��ا���ض  اأن  وي�����رى خ�����راء 

لو  حتى  ك��ورون��ا،  لفريو�ض  تعر�سوا  ال��ذي��ن 

مل ي�سعروا باملر�ض، لالختبار يعد اأمرا بالغ 

الأهمية لوقف �سال�سل النتقال.

وك����ان ال��دك��ت��ور اأن���ت���وين ف��اوت�����س��ي، كبري 

خراء الأمرا�ض املعدية يف الوليات املتحدة 

الأم��ريك��ي��ة، ق��د اأك���د الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي على 

اأهمية التو�سع يف اإجراء الختبارات، م�سددا 

ع��ل��ى ���س��رورة فح�ض ال���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل 

تظهر عليهم اأعرا�ض، و�سبق لهم الختالط 

مب�سابن بكوفيد-19.

املوعد  ع��ن  ال�سهر  ه��ذا  فاوت�سي  وك�سف 

م�سريا  الطبيعية،  احلياة  ل�ستئناف  املتوقع 

اأن��ه يختلف م��ع تقييم  اإىل  ال��وق��ت نف�سه  يف 

الرئي�ض دونالد ترامب باأن الوليات املتحدة 

حتا�سر جائحة فريو�ض كورونا.

وبّن فاوت�سي الذي يدير املعهد الوطني 

الوليات  اأن  املعدية،  والأمرا�ض  للح�سا�سية 

بت�سجيل  الإن��ف��ل��ون��زا  مو�سم  ب����داأت  امل��ت��ح��دة 

بلغ  كورونا  لإ�سابات فريو�ض  معدل مرتفع 

اإ�سابة جديدة يوميا، واألف  األ��ف   40 ح��وايل 

حالة وفاة يوميا يف املتو�سط.

)اإم.اإ����ض.اإن.ب���ي.����س���ي(  لقناة  ح��دي��ث  ويف 

نف�سي  “اأجد  فاوت�سي:  اأو�سح  التلفزيونية، 

م�سطرا لالختالف مع ذلك، لأنك اإذا كنت 

تنظر اإىل ال�����س��يء ال���ذي ذك��رت��ه ل��ل��ت��و، ف��اإن 

الإح�ساءات مقلقة«.

وتابع قائال: “اإذا كنت تتحدث عن العودة 

التي ت�سبه  اإىل درجة من احلياة الطبيعية، 

ذلك  ف�سيكون  كوفيد-19،  قبل  عليه  كنا  ما 

خالل عام 2021، ورمبا حتى قرب نهاية عام 

.»2021

االنباط- وكاالت

م�سروع  على  )بوند�ستاغ(  الأمل��اين  الرملان  �سادق 

ال�ستخدام  ذات  البال�ستيكية  امل���واد  بيع  مينع  ق��رار 

2021، م��ط��ب��ّق��ًة ب��ذل��ك  ال���واح���د اع��ت��ب��ارا م���ن ي��ول��ي��و 

ال��ب��ح��ار  اإىل ح���م���اي���ة  ت���ه���دف  اأوروب������ي������ة  ت���وج���ي���ه���ات 

واملحيطات من التلوث.

يف  احلكومة  قّدمته  ال��ذي  القانون  م�سروع  واأ���س��ار 

تنظيف  “عيدان  منع  اإىل  بالتحديد  الفائت  يونيو 

وامل��الع��ق  وال�����س��ك��اك��ن  وال�������س���وك  وال�����س��ح��ون  الأذن 

والأكواب وق�سبات ال�سرب” و�سواها.

امل�سنوعة  التغليف  م��واد  بع�ض  املنع  ي�سمل  كذلك 

للطعام.  كحاويات  ت�ستخدم  والتي  البولي�سرتين  من 

وفقا لفران�ض بر�ض.

اقّرت  اأوروبية  لتوجيهات  تطبيقاُ  القانون  وي�سكل 

2018 ب��ع��د اأ���س��ه��ر م���ن امل��ف��او���س��ات ب���ن ال���دول  ع���ام 

الأع�����س��اء، ون�����س��ت ع��ل��ى م��ن��ع ن��ح��و 12 ف��ئ��ة م��ن امل��واد 

البال�ستيكية.

باملئة   70 نحو  امل��ن��ع  �سملها  ال��ت��ي  املنتجات  ومت��ّث��ل 

بح�سب  وال�سواطئ،  البحار  تلوث  التي  النفايات  من 

الأوروبية. املفو�سية 

اأق��رت منعاً مماثاًل  قد  اأخ��رى  اأوروبية  دول  وكانت 

املنع  بداأت بتطبيق  التي  �سابق، ومنها فرن�سا  يف وقت 

يف الأول من يناير 2020.

االنباط-وكاالت

اإنها ت�سري على طريق  “موديرنا”، اجلمعة،  قالت �سركة 

هدفها املتمثل باإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي 

لفريو�ض كورونا امل�ستجد مع نهاية العام اجلاري.

مليون   500 توفري  يف  �ستنجح  اأنها  اإىل  ال�سركة  واأ���س��ارت 

القادمة،  ال�سنة  يف  املرتقب”  “اللقاح  اإىل مليار جرعة من 

“ديلي ميل” الريطانية. ح�سبما نقلت �سحيفة 

و296  األ��ف   25 با�ستقطاب  “موديرنا” الأربعاء  وجنحت 

الأخ��رية  املرحلة  يف  �سي�ساركون  األ��ف،   30 اأ�سل  من  م�ساركا 

من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وبح�سب الرئي�ض التنفيذي لل�سركة، �ستيفان بان�سل، فاإن 

التجربة �ستوفر على الأرجح بيانات كافية ملعرفة ما اإذا كان 

اللقاح فعال.

الإ����س���اب���ات  م���ع���دل  ت���ب���اط���اأ  اإذا  اأن�����ه  اإىل  ب��ان�����س��ل  واأ�����س����ار 

الأ�سابيع  يف  كبري  ب�سكل  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بكوفيد-19 

امل��ق��ب��ل��ة، ف��ق��د ي����وؤدي ذل���ك اإىل ت��اأخ��ري ن��ت��ائ��ج ال��ت��ج��رب��ة، اإذ 

لالإ�سابة  يتعر�سون  م�ساركا   53 عن  يقل  ل  ما  اإىل  يحتاج 

مت  الذين  اأولئك  كان  اإذا  فيما  العلماء  ليعرف  بالفريو�ض، 

تطعيمهم اأقل عر�سة لالإ�سابة باملر�ض مقارنة مبن اأعطوا 

دواء وهميا.

“موديرنا” بح�سب ت�سريحات �سابقة لرئي�سها  وتخطط 

التنفيذي للح�سول على “اإذن طارئ” من الهيئات ال�سحية، 

ل�ستخدام لقاحها القادم مع الفئات الأكرث عر�سة للخطر 

اإذا ثبتت فعاليته بن�سبة 70 يف املئة على الأقل.

ال��ك��ام��ل  ال��روت��وك��ول  اخل��م��ي�����ض،  “موديرنا”،  ون�����س��رت 

لتجاربها ردا على الدعوات اإىل مزيد من ال�سفافية.

الثالثة الذي تتفاو�ض ب�ساأنه  وبروتوكول جتربة املرحلة 

ال�سركة مع وكالة الأدوية الأمريكية يف�سل م�سار التجربة 

وال���ق���واع���د امل��ت��ب��ع��ة يف ت���وزي���ع امل�����س��ارك��ن ع��ل��ى جم��م��وع��ات 

اإط��الع  ���س��روط  وخ�سو�سا  معينة  معايري  بح�سب  خمتلفة 

جلنة خراء م�ستقلة على البيانات، واإمكانية وقف التجربة 

اإذا كانت خطرة اأو موا�سلتها.

االنباط-وكاالت

ل  واأن���ت  الرتقالية  النقطة  ظ��ه��رت  اإذا 

اإىل  ذل��ك  ي�سري  فقد  امل��ي��ك��روف��ون،  ت�ستخدم 

خ�سو�سيتك/  ا���س��ت��خ��دام  ي�سيء  م��ا  تطبيٍق 

istock
iOS 14 اجل��دي��د بن  ت��ع��ددت مم��ي��زات 

مرئية  واأخ����رى  �سغرية  وت��غ��ي��ريات  رئي�سية 

من  امل�ستخدم  حماية  اإىل  تهدف  مبوؤ�سرات 

التن�ست وانتهاك اخل�سو�سية.

رمب���ا ت��ك��ون ق��د لح��ظ��ت وج���ود م��وؤ���س��رات 

اأعلى �سريط احلالة على اليمن،  جديدة يف 

وتت�ساءل عن الغر�ض من هذه املوؤ�سرات.

ت��ظ��ه��ر ه���ذه امل���وؤ����س���رات ك��ن��ق��اط اأو دوائ���ر 

برتقالية وخ�سراء فوق موؤ�سر قوة الإر�سال.

ال���واق���ع  ال���ن���ق���اط ه���ي يف  ه����ذه  اأن  ت��ب��ن 

م����وؤ�����س����رات اإع����الم����ي����ة ت�������س���اع���د يف ط��م��اأن��ة 

خ�سو�سيتك وحمايتها.

 iMacو MacBook ومتتلك اأجهزة

موؤ�سراً �سوئياً اأخ�سر بالفعل موجوداً بجوار 

كامريا الويب. وعلى الرغم من ظهور املوؤ�سر 

اجلديد بجوار الإ�سارة اخللوية على الهاتف، 

فاإنه ل عالقة له بقوة الإر�سال.

عندما تكون الكامريا يف حالة ال�ستخدام، 

يتم ت�سغيل �سوء LED لإعالمك باأن اأحد 

ي�ستخدم  نظامك  على  امل��وج��ودة  التطبيقات 

الكامريا.

ال   iPadو  iPhone اأج����ه����زة  ولأن 

قامت  فعلية،   LED م�سابيح  على  حتتوي 

التجربة من خالل هذا  مبحاكاة   Apple
الرنامج اجلديد.

ما  تطبيقاً  اأن  الرتقالية  النقطة  تعني 

املوؤ�سر  امليكروفون. قد يظهر هذا   ي�ستخدم 

عند ا�ستخدام Siri اأو Dictation، على 

 iPhone ي��ح��ّول  عندما  اأي  امل��ث��ال،  �سبيل 

كالمك اإىل ن�ض.

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ج���م���ي���ع  اأن  وب�����اف�����رتا������ض 

النقطة  تظهر  األ  يجب  ن��ي��ة،  بح�سن  تعمل 

يتطلب  �سيئاً  تفعل  عندما  اإل  الرتقالية 

امليكروفون.

وبح�سب ما ن�سره موقع 9to5mac، اإذا 

ظهرت النقطة الرتقالية واأنت ل ت�ستخدم 

ما  تطبيٍق  اإىل  ذل��ك  ي�سري  فقد  امليكروفون، 

ي�سيء ا�ستخدام خ�سو�سيتك.

اإذا لح��ظ��ت ظ��ه��وره يف غ��ري وق��ت��ه، فقد 

عن  لال�ستف�سار  باملطور  الت�سال  يف  ترغب 

�سبب ا�ستخدامه. ميكن اأن يكون جمرد خطاأ 

يف التطبيق، ولي�ض ن�ساط جت�س�ض متعمد.

ا�ستخدام  عند  اخل�����س��راء  النقطة  تظهر 

اأح����د ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ل��ل��ك��ام��ريا، م��ث��ل ال��ت��ق��اط 

�سورة.

ولأن الو�سول اإىل الكامريا يعني الو�سول 

لن  احل��ال��ة،  ه��ذه  اأي�����س��اً؛ يف  امليكروفون  اإىل 

ترى النقطة الرتقالية ب�سكل منف�سل.

اإذا كان اأحد التطبيقات ي�ستخدم الكامريا 

دون علم منك، فهذا انتهاك للخ�سو�سية.

ل يعرف نظام iOS �سبب و�سول تطبيق 

ما اإىل الكامريا، لذا فاإن اأف�سل م�سار للعمل 

هو الت�سال بالتطبيق الذي ت�سك فيه.

هذه  ويف  اخل�سو�سية-  ينتهك  اأن��ه  ف��اإم��ا 

احل��ال��ة مي��ك��ن ح��ذف��ه- اأو ق��د ي��ك��ون جم��رد 

خطاأ.

التحكم  م��رك��ز  على  بال�سغط  قمت  واإذا 

ب�سع  غ�سون  يف  ال�سا�سة  لأ���س��ف��ل  و�سحبته 

اأو امليكروفون،  دقائق من ا�ستخدام الكامريا 

منهما  اأي  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  م��وؤ���س��راً  ف�ستجد 

موؤخراً.

�سيعر�ض نوع الو�سول )�سواء امليكروفون 

ا�ستخدم  ال��ذي  التطبيق  وا�سم  الكامريا(  اأو 

امل�����س��ت�����س��ع��ر. ي��وف��ر ه���ذا ط��ب��ق��ة اإ���س��اف��ي��ة من 

النقاط  ملوؤ�سر  تنتبه  مل  ح��ال  يف  ال�سفافية، 

الدائرية ال�سغرية.

واملهمة  اجل��دي��دة  اخلا�سية  ه��ذه  وتهدف 

اإىل لفت اإىل ا�ستخدام هذه امليزات، وبالتايل 

ي���ت���م حت����دي����د ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ت����ي ت��ن��ت��ه��ك 

ِقبل  م��ن  وف�����س��ح��ه��ا  داٍع  دون  اخل�����س��و���س��ي��ة 

امل�ستخدمن.

من امليزات اجلديدة الرائعة “�سورة داخل 

مت�سفحك  تغيري  ع��ل��ى  وال���ق���درة  �سورة” 

الف��رتا���س��ي، واأخ�����رياً امل��ي��زة ال��ت��ي ق��د تكون 

اأك���رث ف��ائ��دة يف اإع�����دادات اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول 

.iPhone�اخلا�سة ب

ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذه امل���ي���زة اجل����دي����دة ا���س��م 

Back Tap )�سمن قائمة Touch( اأو 
النقر اخللفي.

تتيح هذه اخلا�سية اإمكانية النقر مرتن 

اأو ثالث مرات على اجلزء اخللفي من هاتف 

اإج��راءات معينة ب�سكل  ال�iPhone لتنفيذ 

اأ�سرع.

مما  ن�سخة  لل��ت��ق��اط  ا�ستخدامها  ميكن 

اأو   )Screenshot( ال�����س��ا���س��ة  ت��ع��ر���س��ه 

اأو  امل�ساعدة الفرتا�سي �سريي  اإطالق نظام 

فتح قائمة الإعالمات.

اإىل  ��������ه  ت��������وَجّ اخل�����ا������س�����ي�����ة،  ل����ت����ف����ع����ي����ل 

ث��م   Settings اأو  الإع������������دادات  ق���ائ���م���ة 

ثم   Touch ث���م   Accessibility
.Back Tap

 فيروس كورونا.. تعديل جديد بإجراءات مكافحة انتشار الوباء

 لحماية البحار والمحيطات.. قرار ألماني »جريء«

 »موديرنا« على طريق إنتاج ماليين الجرعات من لقاح كورونا

 مميزات IOS 14 الجديدة كليًا.. ماذا تعني النقاط الخضراء والبرتقالية أعلى الشاشة؟

 األول من نوعه.. كندا تطور اختبار 
»الغرغرة« لكشف كوفيد-19

االنباط-وكاالت

يف  الأط����ف����ال  مل��ع��ظ��م  الآن  مي��ك��ن 

ي��ق��ول��وا  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا 

وداع�������ا ل��ت��ل��ك امل�������س���ح���ات امل���زع���ج���ة، 

ال��ت��ي ت��وؤخ��ذ م��ن الأن���ف، واخ��ت��ب��ارات 

كوفيد-19 الأخرى غري املريحة.

كولومبيا  مقاطعة  اأط��ل��ق��ت  فقد 

ك����ن����دا، ط��ري��ق��ة  ال���ري���ط���ان���ي���ة، يف 

غ���رغ���رة ج���دي���دة ل���ل���ط���الب ال���ذي���ن 

ترتاوح اأعمارهم بن 4 و19 عاما.

ال�سحة  م�سوؤولة  الدكتورة  قالت 

الريطانية،  كولومبيا  يف  الإقليمية 

ب���وين ه����ري، يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي: 

الأوىل من نوعها  من  واحدة  “اإنها 
حول العامل«.

وقال مركز كولومبيا الريطانية 

لل�سيطرة على الأمرا�ض اإن الختبار 

اجل�����دي�����د ل��ل��ك�����س��ف ع�����ن الإ�����س����اب����ة 

امل�سبب  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  ب�فريو�ض 

ل����وب����اء ك����وف����ي����د-19،  دق���ي���ق مت��ام��ا 

م�سحة  با�ستخدام  الختبارات  مثل 

بالن�سبة  بكثري  اأ�سهل  ولكنه  الأن��ف، 

�سبكة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  ل��الأط��ف��ال، 

الأمريكية. اإن” الإخبارية  اإن  “�سي 
“هذه غ��رغ��رة  واأو���س��ح��ت ه��ري 

ت�سيف  مبحلول ملحي جديد حيث 

ال��ع��ادي  امللحي  املحلول  م��ن  القليل 

وحتركه  فمك  يف  املعقم  امل��اء  لذلك 

�سغري  اأن��ب��وب  يف  تب�سقه  ث��م  قليال 

وه��������ذه ط����ري����ق����ة اأ�����س����ه����ل جل��م��ع��ه��ا 

ال�سن«. لل�سباب و�سغار  بالن�سبة 

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م اأو����س���ح م�����س��وؤول��و 

ك���ول���وم���ب���ي���ا  ال����ع����ام����ة يف  ال�������س���ح���ة 

ال��ري��ط��ان��ي��ة اأن��ه��م ق��ام��وا مب��ق��ارن��ة 

نتائج هذا النوع من الختبارات لدى 

ووجدوا  والبالغن  الأطفال  من  كل 

كان  ك��وف��ي��د-19  اكت�ساف  م��ع��دل  اأن 

م�سابها للغاية مل�سحة الأنف.

و���������س��������وف مت������ن������ح ك����ول����وم����ب����ي����ا 

ال���ري���ط���ان���ي���ة الأط����ف����ال الأول����وي����ة 

ت��اأم��ل يف  ل��الخ��ت��ب��ار اجل��دي��د، لكنها 

يف  البالغن  لي�سمل  نطاقها  تو�سيع 

املقبلة. الأ�سابيع 

اأخ����ذ  ي��ت��ع��ن  ي������زال  ل  ح����ن  ويف 

مل��ع��اجل��ت��ه��ا  امل���خ���ت���ر  اإىل  ال���ع���ي���ن���ة 

وا���س��ت��خ��راج ال��ن��ت��ائ��ج، ف��اإن��ه ل ي��ل��زم 

اأخ�سائي  بوا�سطة  الخ��ت��ب��ار  اإج���راء 

رعاية �سحية.

م��ع ال��ت��ح��اق غ��ال��ب��ي��ة ال��ط��الب يف 

كندا حاليا باملدر�سة �سخ�سيا، يزداد 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اخ���ت���ب���ار ك���وف���ي���د-19، 

حيث �سهدت كندا م�ساعفة احلالت 

اليومية اجلديدة يف ال�سهر املا�سي.
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العربية-وكاالت

ت��ت��زاي��د اح��ت��م��االت حت���ول االن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�سية االأمريكية املقررة يوم 3 نوفمرب 

اإىل ف��و���س��ى.  امل��ق��ب��ل،  ال���ث���اين(  )ت�����س��ري��ن 

وه���ن���اك جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 

امل��ال،  اأ���س��واق  يف  العاملني  اأم��ام  املطروحة 

مل يكن يتم التفكري فيها من قبل.

ه���ذه  “بلومربغ”  وك����ال����ة  وط����رح����ت 

اأ���س��ئ��ل��ة، منها  ����س���ورة  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات يف 

م����اذا ل���و خ�����س��ر ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت��رم��ب 

بالنتيجة؟  االع��رتاف  ورف�س  االنتخابات 

وم�����اذا ل���و خ�����س��ر م��ن��اف�����س��ه ال��دمي��ق��راط��ي 

بالنتيجة؟  االع���رتاف  ورف�����س  ب��اي��دن  ج��و 

املجمع  يف  باالأغلبية  ترمب  ف��از  ل��و  وم��اذا 

ال�سعبي،  الت�سويت  يف  وخ�سر  االنتخابي 

احتجاجات  م��وج��ة  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح  مم��ا 

�سعبية مل ت�سهدها البالد من قبل؟

وب����ح���������س����ب ج�������ريد دي�����ل�����ي�����ان، امل���ح���ل���ل 

ال�سارع:  “نزوة  كتاب  وموؤلف  االقت�سادي 

ال��ذي  برازرز”،  ل��ي��م��ان  واجل��ن��ون يف  امل���ال 

ح�����س��ل ع���ل���ى ج����ائ����زة اأف�������س���ل ك���ت���اب ع���ام 

هذه  ف���اإن  “نيوزويك”،  جملة  م��ن   2011

املطروحة. الوحيدة  لي�ست  ال�سيناريوهات 

واأو�سح ديليان، اأنه مييل اإىل ال�سيناريو 

املرتبط بح�ساب االأ�سوات التي �ستتم عرب 

قيا�سياً  رق��م��اً  ت�����س��ج��ل  ق��د  وال��ت��ي  ال��ربي��د 

كورونا.  فريو�س  جائحة  ب�سبب  املرة  هذه 

اإىل  مييلون  ع��ام  ب�سكل  فالدميقراطيون 

اجلائحة،  ظ��ل  يف  ال��ربي��د  ع��رب  الت�سويت 

الت�سويت  اإىل  يف حني مييل اجلمهوريون 

يف م��راك��ز االق�����رتاع. ل��ذل��ك؛ ف���اإن ترمب 

ق��د ي��ت��ق��دم ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ه ب��اي��دن م��ع ب��دء 

ف����رز االأ������س�����وات، ث���م ي���ب���داأ ال����رتاج����ع مع 

و�سول بطاقات االقرتاع القادمة بالربيد 

�سكل  نتخيل  اأن  مي��ك��ن  ل��ذل��ك؛  وف���رزه���ا. 

املناخ ال�سيا�سي يف ظل مثل هذا ال�سيناريو. 

يفوز  عمن  يتحدث  ال  اإن��ه  ديليان،  ويقول 

االآن  تركز  امل��ال  اأ���س��واق  الأن  باالنتخابات؛ 

من  اأكرث  االنتخابية  العملية  طبيعة  على 

النتيجة. تركيزها على 

فامل�سكلة يف الت�سويت عرب الربيد، من 

التزوير،  احتماالت  يف  لي�ست  نظره  وجهة 

�ست�ستغرقه  الذي  الطويل  الوقت  واإمنا يف 

ع��م��ل��ي��ة ف�����رز وجت���م���ي���ع ه�����ذه االأ������س�����وات. 

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م��ن  ال��ع��امل  و�سي�سخر 

3 ن��وف��م��رب ومي���ر دون  ع��ن��دم��ا ي���اأت���ي ي���وم 

باالنتخابات،  الفائز  الرئي�س  ا�سم  اإع��الن 

وال����ذي ق��د ي��ت��اأخ��ر اإع��الن��ه اأ���س��اب��ي��ع ع��دة، 

“ال�سرق االأو�سط«. بح�سب �سحيفة 

امل�ستثمرين  اأن  “علمنا  ديليان  ويقول 

االنتخابات  قبل  حت��وط  اإج���راءات  اتخذوا 

بهدف حماية حمفظتهم اال�ستثمارية من 

ت��اأخ��ذ هذه  م��ا  وع���ادة  �سريع”،  ت��راج��ع  اأي 

اخليارات”  “و�سع  ���س��راء  �سكل  اخل��ط��وة 

على موؤ�سر �سوقي وا�سع، لكن اأي�ساً ميكن 

ا�سرتاتيجيات  االإجراءات  اأن تت�سمن هذه 

اأ�سد تعقيداً. حتوط 

اخليارات”  “و�سع  ع��ق��ود  اأن  وي���ذك���ر 

اال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��دوق  اأو  للم�ستثمر  ت��ت��ي��ح 

موؤ�سر،  اأو  �سركة  م�ستقبل  على  امل��راه��ن��ة 

ال�سركة  �سهم  بيع  ملالكه  العقد  يتيح  حيث 

ب�����س��ع��ر م��ع��ني ق��ب��ل ت���اري���خ حم����دد ب��غ�����س 

وق��د  ال�����س��وق.  يف  ال�سهم  �سعر  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 

اأ���س��ب��ح��ت ال��ت��ح��وط��ات ���س��ائ��ع��ة؛ مم���ا اأدى 

التقلبات  م�����س��ت��وي��ات  يف  ك��ب��رية  زي����ادة  اإىل 

لالأ�سواق. ال�سمنية 

نيوز”  “بلومربغ  خ����دم����ة  وذك���������رت 

االإخ���ب���اري���ة، اأن���ه ي��ت��م اع��ت��ب��ار االن��ت��خ��اب��ات 

ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم���ريك���ي���ة احل��ال��ي��ة احل���دث 

االأع�����ل�����ى خم����اط����رة الأ������س�����واق امل������ال ع��ل��ى 

م���ر ال��ت��اري��خ يف ���س��وء ال��ط��ري��ق��ة امل��ع��ت��ادة 

للمراهنة على التقلبات، ولكن غري املعتاد 

اأ�سعار  ارتفاع  مع  تتزايد  التقلبات  اأن  هو 

االأ�سهم، وهو اأمر نادر احلدوث.

وي���ع���ت���رب ال���ت���ح���وط ����س���د االن���ت���خ���اب���ات 

ويقول  الظاهرة.  عن هذه  م�سوؤواًل جزئياً 

اإنه عندما يكون حجم التداول يف  التاريخ 

اأ���س��واق امل��ال ك��ب��رياً للغاية، ف��اإن��ه م��ن غري 

املحتمل اأن مت�سي االأمور وفقاً للمطلوب.

ا���س��ت��ث��م��ار  ك����ل ����س���ن���دوق  اأن  ل����و  ت��خ��ي��ل 

ع��ل��ى  خيارات”  “و�سع  ع���ق���ود  ا�����س����رتى 

فاإذا  االنتخابات.  قبل  وا�سع،  �سوقي  موؤ�سر 

تراجعت اأ�سعار االأ�سهم بعد االنتخابات كما 

هو متوقع، فاإن ال�سناديق �ستبيع خياراتها 

العقود قد  كاإجراء احرتازي، حيث �ستكون 

ل��ك��ن ق���رار تخلي  ال��ق��ي��م��ة،  زادت م��ن ح��ي��ث 

ال�سناديق عن م�سرتيات التحوط �ست�سبب 

معنى  االأ�سهم.  ل�سوق  االرت��ف��اع  من  املزيد 

ذلك، فاإنه اإذا كان اجلميع يتوقع انخفا�س 

ال�سوق  ترتاجع  اأن  ال�سعب  فمن  االأ�سعار، 

نوع  اإىل  �سيوؤدي  وه��ذا  م�ستدامة،  ب�سورة 

حيث  م��وؤخ��راً،  نراها  التي  التناق�سات  من 

ترتفع  نف�سه  الوقت  ويف  �سلبي  ح��ادث  يقع 

االأ�سواق.

التحوط  ���س��ن��ادي��ق  اإن  ال��ق��ول،  ومي��ك��ن 

االأوراق  ���س��وق  يف  والعاملني  اال�ستثماري 

النتيجة  �سد  حالياً  يتحوطون  ال  املالية 

لالنتخابات؛  لهم  بالن�سبة  املرغوبة  غري 

ال��دمي��ق��راط��ي ج��و بادين  امل��ر���س��ح  اأي ف��وز 

اأغ����ل����ب  ال��������ذي ي����ت����ق����دم ع����ل����ى ت����رم����ب يف 

ا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي ال����ك����ربى، وي��ت��ع��ه��د 

بالن�سبة  �سيئ  اأم��ر  ه��و  ال�سرائب  ب��زي��ادة 

ملا  يتحوطون  لكنهم  واالأ�سواق،  لالقت�ساد 

االنتخابية  العملية  انهيار  وهو  اأخطر  هو 

اأزمة د�ستورية.  البالد يف  بالكامل ودخول 

ف���م���اذا ل���و ت��دخ��ل��ت امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة 

االنتخابات  نتيجة  ح��ول  اخل��الف  حل�سم 

كما حدث عام 2000؟

ويف ت��ل��ك ال��ف��رتة ك��ان��ت ���س��وق االأ���س��ه��م 

اأ�سهم  انفجار فقاعة  اأزمة  ذروة  بالفعل يف 

اأحاط  ال��ذي  الغمو�س  لكن  التكنولوجيا، 

قوية  �سغوطاً  �سّكل  االن��ت��خ��اب��ات  بنتيجة 

وم�����س��ت��م��رة ع��ل��ى االأ����س���ه���م ط�����وال ال��رب��ع 

االأخري من ذلك العام.

اأخرياً، يقول املحلل االقت�سادي ديليان، 

العام  �سهور  اأغلب  اأم�سوا  امل�ستثمرين  اإن 

تكون  كيف  معرفة  يحاولون  وهم  احل��ايل 

ال�سورة يف حني  االأ�سهم جيدة بهذه  �سوق 

وميكن  للغاية.  �سيئة  االقت�ساد  اأو�ساع  اأن 

التناق�س والتنافر  اأن يتخيل مدى  للمرء 

ال������ذي ����س���ي���واج���ه���ه امل�������س���ت���ث���م���رون خ���الل 

ال�سهرين االأخريين من العام احلايل بعد 

اإجراء االنتخابات.

المصرية لالتصاالت تطلب ترددات 
جديدة لـ 10 سنوات

بكين ترد على عقوبات واشنطن.. 
وتطلق آلية مضادة

»تقرير« لهذا المستوى سترتفع 
أسعار الذهب العام المقبل

العربية- رويرتز

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة امل�����س��ري��ة ل��الت�����س��االت 

ب��ع��ر���س م����ايل وف��ن��ي  ت��ق��دم��ه��ا  »We« ع���ن 

ل��ل��ج��ه��از ال���ق���وم���ي ل��ت��ن��ظ��ي��م االت�������س���االت يف 

م�سر للح�سول على حزمة جديدة يف احليز 

 TDD بتقنية  هرتز  ميغا   2600 ال��رتددي 

بنظام حق االنتفاع ملدة 10 �سنوات.

تنتظر  ال�سركة  فاإن  “رويرتز”،  وبح�سب 

عملية البت واالعتماد من قبل جهاز تنظيم 

االت�ساالت.

وك����ان����ت امل�������س���ري���ة ل���الت�������س���االت ح��ق��ق��ت 

جنيه  مليار   15 نحو  بلغت  جممعة  اإي���رادات 

بن�سبة   2020 العام  من  االأول  الن�سف  خالل 

من  ال��ف��رتة  بنف�س  مقارنة   %18 ق��دره��ا  من��و 

اإي���رادات  يف  ب��ال��زي��ادة  مدعوما  ال�سابق  ال��ع��ام 

 %37 خ���دم���ات ال���ب���ي���ان���ات وال���ب���ال���غ���ة ب��ن�����س��ب��ة 

م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام ال�����س��اب��ق 

اإيرادات خدمات ال�سوت  متبوعة بالزيادة يف 

التحتية. والبنية 

ووف����ق ن��ت��ائ��ج اأع���م���ال ال�����س��رك��ة، ف��ق��د بلغ 

ال��رب��ح قبل ال��ف��وائ��د وال�����س��رائ��ب واالإه���الك 

حمققة  جنيه  مليارات   5 نحو  واال�ستهالك 

هام�س ربح قدره %34.

املبكر  املعا�س  برنامج  تكلفة  اأثر  وبتحييد 

 2019 الثاين من عام  الربع  امل�ستحقة خالل 

قبل  ال��رب��ح  حقق  جنيه،  مليار  بلغت  وال��ت��ي 

واال�ستهالك  واالإه��الك  وال�سرائب  الفوائد 

الفرتة من  بنف�س  مقارنة   %38 قدرها  زيادة 

االإيرادات  يف  بالزيادة  مدعوما  ال�سابق  العام 

ال���رب���ح  وح���ق���ق  امل���رت���ف���ع���ة،  ال���ه���وام�������س  ذات 

م��ق��ارن��ة   %27 ق��دره��ا  من��و  ن�سبة  الت�سغيلي 

بنف�س الفرتة من العام ال�سابق )بعد حتييد 

اأث���ر ب��رن��ام��ج امل��ع��ا���س امل��ب��ك��ر( م��دع��وم��ا بنمو 

االإي�������رادات ذات ال��ه��وام�����س امل��رت��ف��ع��ة وال��ت��ي 

حم���ت اأث�����ر االرت����ف����اع يف ت��ك��ال��ي��ف االإه�����الك 

بنف�س  م��ق��ارن��ة   %48 وال��ب��ال��غ  واال���س��ت��ه��الك 

املدة من العام ال�سابق.

وب��ل��غ ���س��ايف ال���رب���ح ب��ع��د ال�����س��رائ��ب 2.1 

بن�سبة  ب�سيطا  انخفا�سا  حمققا  جنيه  مليار 

ال�سابق،  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %3

خ�سائر  القوي  الت�سغيلي  االأداء  عو�س  حيث 

ال��ث��اين م��ن عام  ال��رب��ع  ف���روق العملة خ��الل 

2020 والتي و�سلت اإىل 549 مليون جنيه مع 

 %26 بن�سبة  االقرتا�س  تكاليف  ارتفاع �سايف 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.

العربية- وكاالت

العقوبات  رد على  اإجراء يعترب مبثابة  يف 

االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ال�����س��رك��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة، ويف 

ال�سينية  احلكومة  اأعلنت  ه��واوي،  طليعتها 

باحلد  لها  ت�سمح  اآلية  اإط��الق  ال�سبت،  ام�س 

من ن�ساطات ال�سركات االأجنبية.

وزارة  ع���ن  ال�����س��ادر  االإع�����الن  ي��ذك��ر  ومل 

بكني  ب��ني  اجل��اري  الت�سعيد  و�سط  التجارة 

ووا�سنطن، اأي �سركة اأجنبية حمددة.

يف امل��ق��اب��ل، ع��دد ب�����س��ورة ع��ام��ة جمموعة 

اإدراج  ع���ل���ى  حت���م���ل  ال����ت����ي  ال���ع���م���ل���ي���ات  م����ن 

ال�سركات على “قائمة كيانات غري موثوقة” 

ال��غ��رام��ات  ب��ني  ت���رتاوح  لعقوبات  وتعر�سها 

وال��ق��ي��ود ع��ل��ى اأن�����س��ط��ت��ه��ا وا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف 

ال�سني، وعلى اإدخالها موظفني اأو جتهيزات 

اإىل البالد.

القائمة  ه���ذه  اأن  ال�����وزارة  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا 

���س��ت�����س��م ال�������س���رك���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ن�����س��اط��ات 

واإىل  لل�سني  الوطنية  ال�سيادة  اإىل  “ت�سيء 
اأو  والتنمية”  االأم��ن  �سعيد  على  م�ساحلها 

وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  “القواعد  تنتهك 

املرعية دولياً«.

و����س���در ه����ذا االإع�������الن يف وق����ت ح��ظ��رت 

ال������والي������ات امل���ت���ح���دة اع����ت����ب����اراً م����ن االأح������د 

و”وي  توك”  “تيك  ت���ط���ب���ي���ق���ي  ت���ن���زي���ل 

“بايتدان�س”  ل�سركتي  امل��م��ل��وك��ني  ت�سات” 

ال�سينيتني. و”تين�سينت” 

بكني تتوعد

بيانها  التجارة يف  وزارة  اتهمت  ذلك،  اإىل 

وت��وع��دت  “الرتهيب”  مبمار�سة  وا�سنطن 

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ا���س��ت��م��رت  م���ا  “اإذا  ب���اأن���ه 

ال�سني  ف�ستتخذ  االأح����ادي����ة،  حت��رك��ات��ه��ا  يف 

ال����ت����داب����ري ال�������س���روري���ة حل���م���اي���ة احل���ق���وق 

وامل�سالح امل�سروعة لل�سركات ال�سينية ب�سكل 

حازم«.

ي��ذك��ر اأن ال��ت��وت��ر ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

وال�����س��ني ت�����س��اع��د م��ن��ذ اآب/اأغ�����س��ط�����س حني 

ح����دد ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي دون����ال����د ت��رم��ب 

الواليات  يف  عملياتها  لبيع  توك  لتيك  مهلة 

امل���ت���ح���دة الت��ه��ام��ه��ا ب��ال��ت��ج�����س�����س ال�����س��ن��اع��ي 

اأدل��ة  ع��ن  يك�سف  اأن  دون  م��ن  بكني،  حل�ساب 

ملمو�سة على ذلك.

ال�سينية  ه���واوي  اأدرج����ت جم��م��وع��ة  ك��م��ا 

ما  اأمريكية،  �سوداء  قائمة  على  لالت�ساالت 

ومن  االأمريكية  ال�سوق  دخ��ول  من  يحرمها 

احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات وامل��ك��ون��ات 

لهواتفها. املهمة  االأمريكية 

ع��ل��ى  وا�����س����ن����ط����ن  ت�������س���غ���ط  ذل��������ك،  اإىل 

االأوروب����ي����ني حل��م��ل��ه��م ع��ل��ى اإق�����س��اء ه���واوي 

م�����س��ت��ق��ب��اًل م����ن ����س���ب���ك���ات اإن�����رتن�����ت اجل��ي��ل 

اخلام�س )5 جي(.

امل�صدر: دبي 

م�����ع م���وا����س���ل���ة ال�����ذه�����ب ال�������س���م���ود ف���وق 

1900 دوالرا لالأون�سة ملدة جتاوزت  م�ستويات 

اال�ستثمار  بنك  ت��وق��ع  ال�سهر،  ون�سف  �سهرا 

النفي�س  امل��ع��دن  ي��وا���س��ل  اأن   UBS ال��ع��امل��ي 

و�سط  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  امل��ط��رد  ارت��ف��اع��ه 

العاملي  االقت�ساد  تكتنف  ال�سبابية  من  حالة 

يف خ�سم جائحة كورونا.

لل�سلع  البنك  لدى  املحللني  كبرية  وقالت 

م�سرفها  اإن  االأم��ريك��ي��ة،   CNBC ل�سبكة 

من  املقبل  ال��ع��ام  ال��ذه��ب  ل�سعر  توقعاته  رف��ع 

م�ستوى  اإىل  ل��الأوق��ي��ة  دوالرا   1850 م�ستوى 

على  االإقبال  بارتفاع  توقعات  مع  دوالر   2100

كمخزن  امل�����س��ت��ث��م��رون  يف�سله  وال����ذي  امل��ع��دن 

للقيمة ومالذ اآمن يف اأوقات االأزمات.

اأ�سعار  ارتفعت  اجل��اري،  العام  مطلع  ومنذ 

الذهب بنحو 30% مع جتاوزه م�ستويات 2000 

يوليو متوز  �سابق من  دوالر لالأوقية يف وقت 

عدة  يف  م�ستوياته  اأعلى  ح��ول  ليحلق  املا�سي 

وال��ذي  االأم��ريك��ي  ال��دوالر  تراجع  �سنوات مع 

ي��ق��و���س ارت��ف��اع��ه ج��اذب��ي��ة االأ����س���ول امل��ق��وم��ة 

بالدوالر كالذهب.

متفائلون  “نحن  غ��وان:  ت�سو  يو  واأ�سافت 

اأداء الذهب خالل الفرتة املقبلة.  ب�سدة ب�ساأن 

ولكن  االرت��ف��اع،  �ستوا�سل  االأ���س��ع��ار  اأن  نعتقد 

االأ���س��ع��ار �ستظل  اأن  االأم����ر ح��ق��ا ه��و  امل��ث��ري يف 

مرتفعة ملدة اأطول مما كان متوقعا«.

اأو  �سلبية  بيئة  اأن  اإىل  اأي�سا  ت�سو  واأ���س��ارت 

املعدن  اأداء  �ستدعم  الفائدة  الأ�سعار  �سفرية 

االأ���س��ف��ر خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة و���س��ط توجه 

ع��دد م��ن ك��ب��ار ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ح��ول العامل 

حتفيز  بهدف  تو�سعية  نقدية  �سيا�سات  لتبني 

اق��ت�����س��ادات��ه��ا وال���ت���ي ت��ئ��ن ب�����س��دة م���ن ت��ب��ع��ات 

اجلائحة.

واالأ�����س����ب����وع امل����ا�����س����ي، اأب����ق����ى ال���ف���ي���درايل 

ال��ف��ائ��دة دون تغيري،  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  االأم���ريك���ي 

التو�سعية  ال�سيا�سات  يف  اال�ستمرار  اإىل  واأمل��ح 

م�ستويات  عند  الفائدة  اأ�سعار  على  واالإب��ق��اء 

بنك  اأمل����ح  ك��م��ا   ،2023 ال��ع��ام  ح��ت��ى  منخف�سة 

للمرة  ال��ربي��ط��اين،  امل��رك��زي  البنك  اإجن��ل��رتا، 

اإىل  ال��ل��ج��وء  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ت��اري��خ��ه  يف  االأوىل 

االق��ت�����س��اد  لتحفيز  ال�����س��ال��ب��ة  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار 

ال����ذي ت���اأث���ر ب�����س��دة ب�����س��ب��ب ت��ف�����س��ي ال��ف��ريو���س 

الغام�س.

م�����س��رتي��ات ���س��ن��ادي��ق  اأن  غ�����وان  واأ����س���اف���ت 

دورا  تلعب  اأن  �ساأنها  م��ن  امل��ت��داول��ة  امل��وؤ���س��رات 

كبريا يف موا�سلة �سعود الذهب خالل الفرتة 

امل��ق��ب��ل��ة م��ع ال���زي���ادة امل���ط���ردة يف ح���ي���ازات تلك 

ال�سناديق من املعدن االأ�سفر.

وي�سري تقرير لوكالة بلومربغ اإىل اأن تلك 

ال�سناديق جنحت يف اإ�سافة م�سرتيات جديدة 

م���ن ���س��ب��ائ��ك امل���ع���دن االأ���س��ف��ر خ���الل ال��ف��رتة 

اأك��رب  يف  دوالر  مليار   50 بنحو  ت��ق��در  املا�سية 

 19 ال��ق��رن  منذ  ال��ذه��ب  �سبائك  ل�����س��راء  حمى 

والتي حدثت يف والية كاليفورنيا يف الواليات 

اأن  وا�سع  نطاق  على  يعتقد  كان  حني  املتحدة 

الذهب هو امل�سدر االأوحد لتكوين الرثوات.

االنتخابات األميركية.. أكبر المخاطر أمام أسواق المال

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت ه������واوي خ����الل م���وؤمت���ر م��ط��وري 

2020 )معاً(، عن بع�س التحديثات يف  هواوي 

منظومة خدمات هواوي )HMS(. وخالل 

مع  لنبتكر  “معاً،  بعنوان  االفتتاحية  كلمته 

�سلط   »)HMS( ه���واوي  خ��دم��ات  منظومة 

ت�����س��ان��غ ب��ي��ن��غ��ان، رئ��ي�����س خ���دم���ات امل�����س��ت��ه��ل��ك 

ال�����س��ح��اب��ي��ة يف جم���م���وع���ة ه�������واوي الأع���م���ال 

2020؛  ع��ام  اإجن����ازات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل�ستهلك 

يف  م�سّجل  م��ط��ور  مليون   1.8 ت��وف��ر  واأه��م��ه��ا، 

عام  يف  امل�ساركة  معدل  �سعف  وه��و  املنظومة 

.2019

خدمات  منظومة  “اأ�سبحت  ت�سانغ:  ق��ال 

اأك��رب منظومة  ثالث  االآن   )HMS( ه��واوي 

حت�سناً   HMS core وحققت  ال��ع��امل،  يف 

التي  ه��واوي  يف  العاملة  الفرق  بف�سل  هائاًل 

عام  غ�سون  يف  امل�ستحيل  حتقيق  من  مكنتنا 

واحد«.

 -  )HMS( ه�����واوي خ���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة 

ثالث اأكرب منظومة يف العامل

األف   96 دم��ج  2020، مت  اأي��ل��ول  من  اعتباراً 

وم���ازال   .HMS Core يف  ع��امل��ي  تطبيق 

على  م�����س��ت��م��راً   HMS ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإط������الق 

م�������س���ت���وى ال�����ع�����امل، ح���ي���ث حت���ت���ل ت��ط��ب��ي��ق��ات 

و  Huawei Music م���ث���ل  امل���ح���ت���وى 

 Huaweiو  Huawei Video
و  Huawei Readerو  Themes
م��رك��ز   Huawei GameCenter

ال�سدارة يف العديد من البلدان واملناطق.

ي�����������������س��������م م��������ت��������ج��������ر ال������ت������ط������ب������ي������ق������ات 

 73 االآن   AppGallery Huawei
6000 فقط  ب���  ت��ط��ب��ي��ق حم��ل��ي، م��ق��ارن��ة  األ����ف 

م��ل��ي��ون   700 ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  يف 

م�����س��ت��خ��دم ح����ول ال����ع����امل. وت�����س��ت��م��ر اإ���س��اف��ة 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات واخل���دم���ات امل��ح��ل��ي��ة ي��وم��ي��اً مبا 

 AppGallery ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى 

املحلية”   + العاملية  »للتطبيقات   Huawei
مم���ا ي��وف��ر ل��ل��ع��م��الء جت��رب��ة ���س��ام��ل��ة جلميع 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات. ومت ت��وزي��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف 

اأكرب  ثالث   ،AppGallery Huawei
الثاين  كانون  من  العامل،  يف  تطبيقات  متجر 

وحتى اآب 2020 مبعدل 261 مليار مرة.

العاملية  املبيعات  “ت�سجل  ت�سانغ:  واأ�ساف 

 )HMS( هواوي  خدمات  منظومة  لهواتف 

�سهر  منذ  هائلة  ب�سرعة  كبرياً  املحمولة منواً 

اأي���ار م��ن ال��ع��ام اجل���اري، وحت��ظ��ى ب��دع��م قوي 

امل�ستهلكني  وخا�سة  وال�سركاء،  املطورين  من 

ال��ع��امل��ي��ني. ون���دع���و ب��ف�����س��ل ذل����ك امل���زي���د من 

امل��ط��وري��ن وال�����س��رك��اء ل��الن�����س��م��ام اإل��ي��ن��ا كي 

املفتوحة  اإم��ك��ان��ات��ن��ا  ب��دع��م  اب��ت��ك��ارات��ه��م  نن�سر 

للمزيد  االإف���ادة  م��ن  امل��زي��د  وت��وف��ري  بالكامل، 

امل�ستهلكني«. من 

منظومة خدمات هواوي )HMS( تطلق 

اأ�سا�سية للخدمات خم�سة حمركات 

اأ�سا�سية  حم��رك��ات  خم�سة  ه���واوي  اأطلقت 

البحث،  وت�سم  العامليني،  املطورين  خلدمات 

واخلرائط، والدفع، واملت�سفح، واالإعالنات.

ي��ت��وف��ر حم����رك ب��ح��ث م��ن��ظ��وم��ة خ��دم��ات 

دول���ة   170 م���ن  اأك����رث  يف   )HMS( ه�����واوي 

بحث  وي��ق��دم جت��رب��ة  ال��ع��امل،  ح���ول  ومنطقة 

20 ق��ط��اًع��ا؛  م��ب��ت��ك��رة وم��ت��ن��وع��ة يف اأك���رث م��ن 

والتمويل  والريا�سة  التطبيقات  ذلك  يف  مبا 

واملزيد، كما اأنه يدعم اأكرث من 50 لغة.

يف ال����وق����ت ذات������ه، ج���م���ع حم����رك خ���رائ���ط 

اأك��رث   )HMS( ه����واوي م��ن��ظ��وم��ة خ��دم��ات 

ووف��ر   POI معلومات  م��ن  مليون   180 م��ن 

وتخطيط  امل�سار،  تخطيط  مثل  اإمكانية   11

واالإف����الت،  بال�سحب  االأب���ع���اد  ث��الث��ي  امل�سهد 

امل�سهد،  لكامل  املكانية  احلو�سبة  واإمكانيات 

وال���ت���ن���ق���ل ال���دق���ي���ق ب��ت��ق��ن��ي��ة ال����واق����ع امل���ع���زز. 

وكذلك، مت دمج اأكرث من 2000 تطبيق حملي 

�سمن حمرك خرائط املنظومة.

خدمات  منظومة  يف  الدفع  حمرك  ويوفر 

اإم���ك���ان���ات  ل��ل��م��ط��وري��ن   )HMS( ه������واوي 

املحمول،  الهاتف  عرب  للدفع  وحملية  عاملية 

مم��ا ي�����س��اع��د امل��ط��وري��ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح 

املحلية  التطبيقات  ع���دد  وزاد  اأع��م��ال��ه��م.  يف 

التطبيق  داخ��ل  ال�سراء  خدمات  مع  املدجمة 

619% منذ موؤمتر مطوري هواوي عام  بن�سبة 

.2019

خدمات  ه��واوي  مت�سفح  يوفر  املقابل،  يف 

اجل��ودة  ذات  والدقيقة  الذكية  الويب  ت�سفح 

التطبيقات  ت��وزي��ع  دع��م  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��ال��ي��ة، 

للمطورين  هواوي  اإعالنات  وتوفر  ال�سريعة. 

الت�سفح  ح��رك��ة  لت�سهيل  ال��ف��ع��ال��ة  اخل��دم��ات 

وتوفر  التجاري.  النجاح  من  املزيد  وحتقيق 

خ���دم���ات ت�����س��ه��ي��ل ح���رك���ة ال��ت�����س��ف��ح ال��ف��ع��ال��ة 

ل��ل��م��ط��وري��ن ال���ذي���ن ي��ت��و���س��ع��ون يف االأ����س���واق 

من  ال��ع��امل��ي��ون  امل��ط��ورون  و�سيتمكن  ال��ع��امل��ي��ة. 

 3100 اأكرث من  التجاري مع  ت�سريع جناحهم 

تطبيق عاملي مت�سل باإعالنات هواوي.

االبتكارات  يحول   :5.0  HMS Core
اإىل حقيقة  

مت االإعالن ر�سمياً عن اال�ستخدام التجاري 

خالل  عاملياً   5.0  HMS Core الإمكانات 

2020، وال��ذي  م��وؤمت��ر م��ط��وري ه���واوي ل��ع��ام 

جماالت  �سبعة  يف  املفتوحة  االإمكانات  يغطي 

التطبيقات،  خ��دم��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  رئ��ي�����س��ي��ة؛ 

وال��ذك��اء  امل��ت��ع��ددة،  والو�سائط  وال��ر���س��وم��ي��ات، 

اال���س��ط��ن��اع��ي، واالأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة، واالأم����ن، 

واالأنظمة.

اأدوات  ت��وف��ر  ال��ر���س��وم��ي��ات،  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

اإم���ك���ان���ات   )CG( احل����ا�����س����وب  ر����س���وم���ي���ات 

معاجلة  وح��دة  تقنية  حول  تتمحور  مفتوحة 

اإط��ار  يف  االأل��ع��اب  مطوري  لدعم  الر�سوميات 

املكونات  م��ن  و�سل�سلة  االأداء،  ع��ايل  ال��ع��ر���س 

االأل��ع��اب.  ع��ر���س  ك��ف��اءة  لتح�سني  االإ���س��اف��ي��ة 

وحقق تطبيق االألعاب ما يقرب من 11% زيادة 

االإطارات وخف�س متو�سط  يف متو�سط معدل 

اأدوات  ال���ط���اق���ة م���ن خ����الل دم����ج  ا���س��ت��ه��الك 

.HMS Core ر�سوميات احلا�سوب من

جم���ال  يف   ML Kit اأدوات  وت�����وف�����ر 

ال����ذك����اء اال���س��ط��ن��اع��ي ال��ن�����س��و���س وال���ك���الم 

وال��ل��غ��ة وال�������س���ور ال����وف����رية، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

خ����دم����ة ال����ت����ع����رف ع����ل����ى ال�����وج�����ه واجل�������س���م 

تطبيقات  ت�سميم  ع��ل��ى  امل��ط��وري��ن  مل�����س��اع��دة 

ال�����ذك�����اء اال����س���ط���ن���اع���ي ب�����س��ه��ول��ة وك����ف����اءة. 

هي:  ل��غ��ات  ب�ست  حالياً  مدعمة  امل��ي��زة  وه��ذه 

واالأملانية  والفرن�سية  واالإجنليزية  ال�سينية 

للتطبيقات  وميكن  واالإ�سبانية.  واالإيطالية 

جميع  تغطية   ML Kit اأدوات  يف  املدجمة 

ب�سهولة. االأ�سا�سية  االأنظمة واالأجهزة 

ال�سمعية  من�ستها  ر�سمياً  ه��واوي  اأطلقت 

وال���ب�������س���ري���ة ل���ل���واق���ع االف����رتا�����س����ي ل��ت��وف��ر 

ل��ل��م��ط��وري��ن م��ن�����س��ة ت��ق��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة ت��وف��ر 

جت��رب��ة ���س��وت��ي��ة وم��رئ��ي��ة م��ذه��ل��ة وم��ب��ت��ك��رة 

. للم�ستهلكني

اإم��ك��ان��ات   Image Kit اأدوات  وت��وف��ر 

���م���ات ه�������واوي، وت���وف���ر ت���اأث���ريات  ت���ط���وي���ر ����سِ

ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة وال��ق��وال��ب اجل��اه��زة، مما 

اإب��داع��ي  ب��اإن��ت��اج حم��ت��وى  ل��ل��م��ط��وري��ن  ي�سمح 

ب�سرعة كبرية، حيث كان املطورون يحتاجون 

الربجمية  التعليمات  اأ���س��ط��ر  م��ن  اآالف  اإىل 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال����ت����اأث����ريات، وب���ع���د ال��ت��ك��ام��ل 

اأو ث��الث��ة من  ل���ن ي��ل��زم��ه��م ���س��وى ���س��ط��ري��ن 

و�سع  عليهم  و�سي�سهل  الربجمية،  التعليمات 

ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ال��ب�����س��ي��ط��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���اأث���ريات 

الفريدة. االإبداعية 

خدمة  العامليني  للمطورين  ه��واوي  توفر 

خالل  م��ن  ال��ك��ف��اءة  وعالية  متكاملة  ت�سغيل 

وال��ت��ي   ،AppGallery Connect
27 خدمة منذ عقد  تت�سمن 68 خدمة، اأكرث ب�

2019. وقد  م��وؤمت��ر م��ط��وري ه���واوي يف ع��ام 

من�سة  ت�ستخدم  التي  التطبيقات  عدد  ارتفع 

.%90 بن�سبة   AGC
اأن�������������س������اأت م����ن����ظ����وم����ة خ������دم������ات ه�������واوي 

خمتربات  و7  اإقليمية  م��راك��ز   6  )HMS(

حم��ل��ي��ني  ت��ق��ن��ي��ني  خ�����رباء  ت�����س��م   DigiX
اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  لتقدمي  ت�سغيل  وم��وظ��ف��ي 

ل��ل��م��ط��وري��ن وال�������س���رك���اء امل��ح��ل��ي��ني. ومت��ّك��ن 

املطورين يف كل منطقة من االبتكار،  هواوي 

ك��م��ا ت��ق��دم دع��م��ه��ا ال��ك��ام��ل مل�����س��اع��دت��ه��م على 

العاملية،  ال�ساحة  اإىل  املحلية  ابتكاراتهم  جلب 

مما يحقق ازدهار املنظومة يف الوقت ذاته.

درب  ت�����س��يء  “النجوم  ت�����س��ان��غ:  واأ����س���اف 

واأ�سبحنا  املا�سي  العام  يف  تطورنا  امل�ستقبل. 

النقالة  اأكرب منظمة خلدمات الهواتف  ثالث 

ال�����س��ام��ل��ة يف ال���ع���امل. و���س��ن��وا���س��ل ال��ع��م��ل مع 

جنوم املطورين لدينا من جميع اأنحاء العامل 

لنعزز االبتكار الرقمي«.

منظومة خدمات هواوي )HMS( ترتقي باالبتكار لتمكين 
المطورين حول العالم من صنع المستقبل الرقمي



االقت�صادي
70 الأحد    20  / 9 / 2020

ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من 
اللقاح قبل نهاية العام

خنق إيران.. مطالبات أميركية 
بمعاقبة القطاعات المالية

نزوح 58.9 مليار دوالر من صناديق النقد

دبي - العربية

وع���د ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دون���ال���د ت��رم��ب، 

ل��ق��اح��ات م�ضادة  100 م��ل��ي��ون ج��رع��ة م��ن  ب���اأن 

ل��ك��وف��ي��د-19 ���ض��ت��ك��ون ق��د ���ض��ّن��ع��ت ق��ب��ل نهاية 

 330 ل��� منها  يكفي  ع��دداً  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال��ع��ام، 

م���ل���ي���ون اأم����ريك����ي ���ض��ي��ك��ون م���ت���وف���راً ب��ح��ل��ول 

ني�ضان/اإبريل.

وقال يف البيت الأبي�ض “�ضيكون لدينا 100 

مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم اأكرث بكثري 

�ضتكون  اجلرعات  ماليني  مئات  الأرج��ح،  على 

متوفرة كل �ضهر، و�ضيكون لدينا ما يكفي من 

ني�ضان/ ب��ح��ل��ول  الأم��ريك��ي��ني  ل��ك��ل  اجل��رع��ات 

اإبريل«.

للطرح  متوفراً  �ضيكون  اللقاح  اأن  واأ���ض��اف 

م��ن هيئة  اع��ت��م��اده  م��ن  �ضاعة فقط   24 خ��الل 

الغذاء والدواء الأمريكية.

م��ن��اف�����ض��ه  ن���ظ���ري���ة  اأن  ت����رم����ب  واأ�������ض������اف 

�ضرب  اللقاح  ب�ضاأن  ب��اي��دن  ج��و  ال��دمي��ق��راط��ي 

اآلف الأطباء يعملون  اأن  من احلماقة، موؤكدا 

على تطوير اللقاح يف اأمريكا.

الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اأع��ل��ن  اآخ���ر،  �ضياق  ويف 

القوات الأمريكية  اعتزام بالده تخفي�ض عدد 

يف اأفغان�ضتان ل� 4 اآلف جندي خالل اأ�ضابيع.

ترمب  توقع  ال�ضينية،  املن�ضة  اأزم��ة  وحول 

التو�ضل قريبا لتفاق ب�ضاأن تيك توك.

وك���ان ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رم��ب، 

كورونا  لفريو�ض  لقاحا  اأن  الثالثاء،  يوم  اأعلن 

امل�����ض��ت��ج��د ���ض��ي��ك��ون م���ت���وف���را خ����الل ����ض���ه���ر، يف 

توقعات اأكرث تفاوؤل من تكهناته ال�ضابقة، لكنه 

اأ�ضاف اأن الوباء قد يختفي من تلقاء نف�ضه.

وقال خالل لقاء ح�ضره عدد من الناخبني 

“اإيه.بي.�ضي  �ضبكة  ا�ضت�ضافته  بن�ضلفانيا  يف 

ال��ت��و���ض��ل  م���ن  ج���دا  ق��ري��ب��ون  “نحن  نيوز”: 

اأ�ضابيع  م�ضافة  على  “نحن  واأ���ض��اف  للقاح”. 

م���ن احل�����ض��ول ع��ل��ي��ه، رمب����ا ث���الث���ة اأو اأرب���ع���ة 

اأ�ضابيع«.

وع���ر ال��دمي��ق��راط��ي��ون ع��ن ال��ق��ل��ق م��ن اأن 

الهيئات  ت��رم��ب مي��ار���ض ���ض��غ��وط��ا ع��ل��ى  ي��ك��ون 

على  ل��ل��م��واف��ق��ة  وال��ع��ل��م��اء  ال��ن��اظ��م��ة  ال�ضحية 

ل���ق���اح م��ت�����ض��رع ي�����ض��اع��ده يف ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه 

اأم����ام مناف�ضه  ث��ان��ي��ة  رئ��ا���ض��ي��ة  ب���ولي���ة  ل��ل��ف��وز 

الدميقراطي جو بايدن يف انتخابات 3 ت�ضرين 

الثاين/نوفمر.

دبي - العربية

الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  ت���وا����ض���ل  وق�����ت  يف 

اأع�ضاء  �ضتة  طالب  اإي���ران،  يف  النظام  ح�ضار 

اإىل  ر���ض��ال��ة  يف  ال�ضيوخ  مبجل�ض  جمهوريني 

على  عقوبات  بفر�ض  ترمب  دونالد  الرئي�ض 

جميع القطاعات املالية يف اإيران، ح�ضب الأمر 

التنفيذي ال�ضادر يف بداية هذا العام.

ووق�����ع ه����ذه ال���ر����ض���ال���ة ال���ت���ي مت ن�����ض��ره��ا 

اجل���م���ع���ة، ك����ل م����ن ت�����وم ك����وت����ون م����ن ولي����ة 

اأركن�ضا�ض، وجون كورنني من ولية تك�ضا�ض، 

وتيد كروز من ولية تك�ضا�ض، وماركو روبيو 

ولية  من  �ضكوت  وري��ك  فلوريدا،  ولي��ة  من 

ف���ل���وري���دا، وت����وم ت��ي��ل��ي م���ن ولي����ة ك��ارول��ي��ن��ا 

ال�ضمالية.

ي�ضار اإىل اأنه مبوجب الأمر التنفيذي رقم 

يناير/  10 يف  ترمب  قبل  من  املوّقع   ،13902

كانون الثاين 2020، ُي�ضمح لوزيري اخلارجية 

واخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ني ف��ر���ض ع��ق��وب��ات على 

املزيد من قطاعات القت�ضاد الإيراين.

بنهج  الأع�ضاء اجلمهوريون  واأ�ضاد هوؤلء 

اإدارة ترمب جتاه النظام الإيراين، ودعوه اإىل 

على  لإجبارها  طهران  على  ال�ضغط  تكثيف 

اجللو�ض اإىل طاولة املفاو�ضات.

كما جاء يف الر�ضالة اأنه “على الرغم من 

ال��ع��ق��وب��ات امل��ال��ي��ة �ضد اإي����ران، ل ي���زال م��ا ل 

ب�ضبكة  مت�ضاًل  اإيرانياً  م�ضرفاً   14 عن  يقل 

للمعامالت  �ضويفت  ل�ضركة  املالية  الر�ضائل 

مهم  اقت�ضادي  �ضريان  مبثابة  وه��ي  املالية، 

للنظام«.

وذهب اأع�ضاء جمل�ض ال�ضيوخ اجلمهوريون 

لالإ�ضارة اإىل العقوبات الأمريكية �ضد البنك 

املركزي الإيراين.

“اإذا  اأن��ه  الر�ضالة، ورد  اآخ��ر من  ويف ج��زء 

املتبقية  ال�����14  ال��ب��ن��وك  ا���ض��ت��ه��داف  اأي�����ض��اً  مت 

اإي���ران  ع��زل  ف�ضيتم  الأم��ريك��ي��ة،  بالعقوبات 

متاماً عن النظام املايل العاملي، و�ضتكون قدرة 

النظام على متويل نفوذه ال�ضرير يف املنطقة 

حمدودة بدرجة اأكر«.

مطلعة  م�ضادر  قالت  فيما  الر�ضالة  تاأتي 

اأم��ر  اإ���ض��دار  يعتزم  ت��رم��ب  اإن  “رويرتز”،  ل��� 

اأي جهة تنتهك حظر  تنفيذي جديد ملعاقبة 

الأ�ضلحة املفرو�ض على اإيران.

الأ����ض���ه���ر الأخ��������رية، �ضعت  اأن�����ه يف  ي���ذك���ر 

الوليات املتحدة اإىل منع رفع حظر الأ�ضلحة 

امل��ف��رو���ض على اإي���ران مب��وج��ب ق���رار جمل�ض 

اأع�����ض��اء  غالبية  اأن  غ��ري   ،2231 رق���م  الأم����ن 

جمل�ض الأمن مل يدعموا اجلهود الأمريكية.

وقال وزير اخلارجية مايك بومبيو يف 27 

ال��ولي��ات املتحدة  اإن  امل��ا���ض��ي،  اأغ�����ض��ط�����ض/اآب 

لإع��ادة عقوبات  30 يوماً  ب��داأت عملية مدتها 

اإي��ران من خالل  الأمم املتحدة بالكامل �ضد 

يف  املتحدة  الأمم  ف�ضل  بعد  الزناد”،  “اآلية 
على  احل��ف��اظ  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  مبهمتها  ال���وف���اء 

ال�ضالم والأمن الدوليني.

كما �ضدد بومبيو على اأن العقوبات �ضُتعاد 

تلقائياً من منت�ضف ليل الأحد 20 �ضبتمر/

اأيلول بتوقيت غرينت�ض.

اآل��ي��ة  ه���ي  الزناد”  “اآلية  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

من�ضو�ض عليها يف ق��رار جمل�ض الأم��ن رقم 

النووي  الت��ف��اق  يف  ل��الأط��راف  ت�ضمح   ،2231

العقوبات  جلميع  التلقائية  ال��ع��ودة  بطلب 

الدولية املعلقة. وقد وافق جمل�ض الأمن على 

النووي  التفاق  لدعم   2015 عام  القرار  هذا 

الإيراين.

وقالت الدول املوقعة على التفاق النووي، 

م��ن هذا  ان�ضحبت  ق��د  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن 

الآل��ي��ة،  ا���ض��ت��خ��دام ه���ذه  الت��ف��اق ول ميكنها 

ل��ك��ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي ل��ف��ت اإىل 

قرار  يف  طرفاً  ب�ضفتها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 

باإمكانها  ي���زال  ل   2231 رق��م  الأم���ن  جمل�ض 

التقدم بطلب لتفعيل الآلية.

العربية-وكاالت

ا���ض��ت��ق��ط��ب��ت ���ض��ن��ادي��ق الأ����ض���ه���م م���ا ي��زي��د 

امل��ن��ت��ه��ي  الأ����ض���ب���وع  يف  دولر  م��ل��ي��ار   16 ع��ل��ى 

امل�ضتثمرون  اأق��ب��ل  اإذ  �ضبتمر،  اأي��ل��ول   16 يف 

مبيعات  بعد  الأم��ريك��ي��ة  الأ�ضهم  ���ض��راء  على 

كثيفة يف وقت �ضابق من ال�ضهر بقيادة اأ�ضهم 

التكنولوجيا.

وقال بنك اأوف اأمريكا، اإنه يف “نوبة اإقبال 

امل�ضتثمرون  �ضخ  الأمريكية”  الأ�ضهم  على 

اقت�ضاد  اأك��ر  اأ�ضهم  يف  دولر  مليار   24 نحو 

ل��ل��ت��دف��ق��ات منذ  اأك����ر دخ����ول  ال���ع���امل، يف  يف 

نزول  بعد  التدفقات  تاأتي   .2018 مار�ض  اآذار 

امل��وؤ���ض��ر ن��ا���ض��داك 10 يف امل��ئ��ة يف اأوائ���ل اأي��ل��ول 

�ضبتمر.

�ضناديق  م��ن  دولر  مليار   58.9 ون��زح��ت 

النقد، و�ضهد الذهب اأول خروج للتدفقات يف 

اأربعة اأ�ضهر بقيمة 400 مليون دولر، بح�ضب 

“القت�ضادية«. �ضحيفة 

اأ�ضهم  �ضناديق  �ضهدت  ذل���ك،  غ�ضون  يف 

مليار   2.5 بقيمة  ن��زوح��ا  النا�ضئة  الأ���ض��واق 

�ضجلت  النامية  الديون  �ضناديق  لكن  دولر 

11 على التوايل. دخول تدفقات لالأ�ضبوع ال�

اأن  م�ضرفية  جمموعة  ذك���رت  ذل���ك،  اإىل 

الوطنية  وع��ر  الوطنية  العامة  القطاعات 

كانت من الناحية التاريخية هي الدافع وراء 

اإ�ضدار ال�ضندات الجتماعية مل�ضتوى قيا�ضي، 

لكن تف�ضي كوفيد - 19 اأثار اهتماما متزايدا 

من البنوك التجارية واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.

وذك����رت وك���ال���ة ب��ل��وم��رغ ل���الأن���ب���اء، نقال 

ع���ن ت��ق��ري��ر اأ����ض���درت���ه جم��م��وع��ة اأ���ض��رتال��ي��ا 

امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اأن  امل�����ض��رف��ي��ة  ون���ي���وزي���ل���ن���دا 

من  يت�ضح  كما  اأي�ضا،  الأم��ر  على  منفتحون 

الإفراط يف الكتتاب يف عديد من ال�ضفقات، 

املالية  ل���الأوراق  ال�ضوق  ت�ضور  اإىل  ي�ضري  ما 

ك����اأداة ف��ع��ال��ة يف امل�����ض��اع��دة يف م��ع��اجل��ة الأث���ر 

الق����ت���������ض����ادي والج����ت����م����اع����ي ل���ل���ف���ريو����ض، 

وامل�ضاعدة يف عملية التعايف.

وبلغ اإجمايل اإ�ضدار ال�ضندات الجتماعية 

ح��زي��ران   22 م��ن  اب��ت��داء  دولر  م��ل��ي��ار   37.9

دولر  م��ل��ي��ار   18.5 م��ت��ج��اوزا   ،2020 ي��ون��ي��و 

باأكمله. املا�ضي  للعام 

الذين  امل�ضتهدفني  ال�ضكان  اأن  اإىل  ي�ضار 

الجتماعية  ال�ضندات  اإ�ضدار  عائدات  تهدف 

احل���الت، هم  م��ن  ك��ان��وا يف كثري  خلدمتهم، 

اأنف�ضهم من حتملوا وطاأة الإغالق والتباطوؤ 

امل�����ض��اح��ب ل���ه وم����ا ي�����ض��اح��ب��ه م���ن امل�����ض��اوئ 

الجتماعية.

برلني - فران�س بر�س

ت���ع���ت���زم اأمل����ان����ي����ا حت���م���ي���ل م��ي��زان��ي��ت��ه��ا 

 96،2 ت��ب��ل��غ  اإ���ض��اف��ي��ة  دي���ون���ا   2021 ل��ل��ع��ام 

على  ال��ث��اين  للعام  متخّلية  ي���ورو،  مليار 

لطاملا  التي  الالعجز  قاعدة  عن  التوايل 

التداعيات  ملعاجلة  وذل��ك  فيها،  التزمت 

ما  وفق  كوفيد-19،  جلائحة  القت�ضادية 

املالية. وزارة  م�ضادر  اجلمعة،  ك�ضفت، 

حني  الأربعاء  ر�ضميا  الأرق��ام  و�ضتعلن 

���ض��ول��ت�����ض  اأولف  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر  ���ض��ي��ق��ّدم 

املقبل. للعام  الحتادية  امليزانية  م�ضروع 

 218 ن���ح���و  ب���رل���ني اق����رتا�����ض  وت����ن����وي 

العام لدعم متويل خطة  مليار يورو هذا 

ال��ت��ح��ف��ي��ز ال��ه��ائ��ل��ة وال��ت��داب��ري الإن��ق��اذي��ة 

اأكر قوة اقت�ضادية  اإىل م�ضاعدة  الهادفة 

اأزمة كوفيد-19. اأوروبا يف تخطي  يف 

لوكالة  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  م�����ض��در  وق���ال 

عدم  “كلفة  اإن  الأملانية:  اإيه”  بي  “دي 
بكثري«. اأكر  �ضتكون  �ضيء  باأي  القيام 

امل�ضبوق حكومة  الإنفاق غري  وقد دفع 

امل�����ض��ت�����ض��ارة الأمل��ان��ي��ة اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل اإىل 

من  خالية  مبيزانية  مت�ّضكها  عن  التخلي 

بن�ض  العمل  وتعليق  الإ�ضافية  ال�ضتدانة 

الدين«. “كبح  يفر�ض  د�ضتوري 

يف  ا�ضتحدث  الذي  الد�ضتوري  والن�ض 

مينع   2009 ال��ع��ام  يف  املالية  الأزم���ة  ذروة 

 %0،35 تتخطى  بن�ضبة  العام  الدين  زيادة 

من اإجمايل الناجت املحلي يف �ضنة واحدة.

دي��ن��ا   2020 ال���ع���ام  م��ي��زان��ي��ة  وت��ل��ح��ظ 

الناجت  اإجمايل  من   %75،25 ن�ضبته  عاما 

 %60 الن�ضبة  ه��ذه  ن��اه��زت  بعدما  املحلي، 

.2019 يف العام 

وت��ت��وّق��ع اأمل��ان��ي��ا اإع�����ادة ت��ف��ع��ي��ل ق��ان��ون 

ال�ضرامة  اإىل  وال��ع��ودة  الدين”  “كبح 
وف���ق   ،2022 ال����ع����ام  يف  امل���ع���ت���ادة  امل���ال���ي���ة 

املالية. وزارة  م�ضادر 

كبريا  تراجعا  احلكومة  تتوّقع  كذلك 

 2020 ع��ام��ل��ي  ال�����ض��ري��ب��ي��ة يف  ل��ل��ع��ائ��دات 

و2021.

�ضريبية  عائدات  حاليا  اأملانيا  وتتوّقع 

العام  عن  ي��ورو  مليار   264 تبلغ  احت��ادي��ة 

وزي��ر  م��ن توقعات  اأدن��ى  رق��م  2020، وه��و 

مليارا،   275 اإىل  ت�ضري  كانت  التي  املالية 

التي   2019 العام  اأرق��ام  عن  ج��دا  وبعيدة 

يورو. 329 مليار  بلغت 

اأن ت�ضتعيد العائدات  املتوّقع  ومن غري 

ال�����ض��ري��ب��ي��ة م�������ض���ت���وي���ات م����ا ق���ب���ل اأزم�����ة 

.2024 العام  كوفيد-19 قبل 

ميزانية ألمانيا تحمل ديونًا إضافية بسبب جائحة كورونا

العربية-دبي

 UBS ل���دى  ال���ض��ت��ث��م��ار  اأ���ض��در مكتب 

تاأثري  م��دى  تقريرا ح��ول  ال��رثوات،  لإدارة 

انتخابات الرئا�ضة الأمريكية على الأ�ضواق 

التعاون  جمل�ض  دول  يف  �ضيما  ول  النا�ضئة 

اخلليجي.

وبح�ضب التقرير، الذي تلقت “العربية.

نت” ن�ضخة منه، يويل امل�ضتثمرون اهتماماً 

اأكرث من  بالنتخابات الرئا�ضية الأمريكية 

اأي ا�ضتحقاقات مماثلة اأخرى.

وي��وؤك��د ه��ذا اله��ت��م��ام، ���ض��رورة البحث 

ال�ضابقة  وال�ضتفادة من درو�ض النتخابات 

النا�ضئة. وتاأثرياتها على القت�ضادات 

وت���ت���م���ث���ل اإح���������دى ه������ذه ال������درو�������ض يف 

الأ�ضواق  اأ�ضول  لأ�ضعار  القوية  التحّركات 

مل���دة ق�����ض��رية، يف ي��وم  ال��ن��ا���ض��ئ��ة، واإْن ك��ان��ت 

النتخابات.

ك���م���ا ل مي���ك���ن جت���اه���ل الأه���م���ي���ة ال��ت��ي 

ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات، 

ح��ي��ث ُت���ب���دي اأ�����ض����ول الأ������ض�����واق ال��ن��ا���ض��ئ��ة 

ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال���ف���رتات  خ���الل  اأف�����ض��ل  اأداًء 

وتلك  م��وّح��دة،  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة  فيها 

ال���ت���ي ت�����ض��ه��د ا���ض��ت��الم رئ��ي�����ٍض م���ن احل���زب 

الدميقراطي للحكم يف البيت الأبي�ض.

جمل�ض  دول  ُت��ع��ت��ر   ،UBS وب��ح�����ض��ب 

التعاون اخلليجي من املناطق الأكرث تاأثراً 

النتخابات. بنتائج 

وب��ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع م��ع��دلت اع��ت��م��اد 

ال��ط��اق��ة،  واردات  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

ت�����ض��ت��اأث��ر ���ض��ي��ا���ض��ات ال��ط��اق��ة يف ال�����ض��ع��ودي��ة 

والإمارات وغريها من دول جمل�ض التعاون 

اخل��ل��ي��ج��ي ب��اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى 

العاملي نظراً لتاأثريها على الأ�ضعار العاملية 

للطاقة.

حمكمة  �ضيا�ضة  وج���ود  اأه��م��ي��ة  ��ح  وت��ت�����ضّ

الطاقة  ملنتجي  بالن�ضبة  للطاقة  و�ضائبة 

يف الوليات املتحدة، نظراً لدور القطاع يف 

فيها،  العمل  فر�ض  ��ر  وت��وُفّ ال��دول��ة  تنمية 

م���ن حيث  ا���ض��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا  دع���م  اإىل ج��ان��ب 

الطاقة.

ومت��ت��ل��ك ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة م�����ض��ل��ح��ة 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ب��رية يف ال�����ض��رق الأو���ض��ط. 

وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ّم���ن ���ض��ي��ت��وىل ال��رئ��ا���ض��ة 

الأمريكية بعد النتخابات، فاإنه �ضيحافظ 

الفاعلة  اجل��ه��ات  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  على 

الرئي�ضية يف املنطقة ل�ضمان حوار م�ضتمر 

ودعم ال�ضتقرار.

وباملقارنة مع احتمال فوز ترمب بولية 

بايدن  فوز  ي�ضهم  اأن  يرّجح  ثانية،  رئا�ضية 

التحول نحو  بت�ضريع وترية  يف النتخابات 

م�ضادر طاقة اأكرث كفاءة ومراعاة للبيئة.

الأمريكية  احلكومة  اعتماد  �ضاأن  وم��ن 

ل�ضيا�ضة طاقة اأكرث ا�ضتدامًة اأن يف�ضي اإىل 

الأح��ف��وري،  ال��وق��ود  على  الطلب  تخفي�ض 

م���ا ي��ع��زز ال��ت��وج��ه ال��ع��امل��ي ن��ح��و ال��ط��اق��ات 

دول  حاجة  على  ال�ضوء  وي�ضلط  املتجددة، 

اإىل  للم�ضارعة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

تعزيز براجمها لتنويع م�ضادر الطاقة.

ويف تقرير �ضدر موؤخراً عن UBS، فقد 

ال�ضتق�ضائية  ال��درا���ض��ات  اإح���دى  اأظ��ه��رت 

اإم��ارات��ي��ون  م�ضتثمرون  فيها  ���ض��ارك  ال��ت��ي 

الأمريكية؛  بالنتخابات  متزايداً  اهتماماً 

كبرياً،  اهتماماً  امل�ضاركني  من   %64 واأب��دى 

يف  املقيمني  امل�ضتثمرين  م��ن   %70 وت��وق��ع 

الإمارات اأن يكون بايدن هو الرئي�ض القادم 

للوليات املتحدة الأمريكية.

العربية-وكاالت

ان��خ��ف�����ض��ت اأ���ض��ع��ار وث���ائ���ق ت���اأم���ني امل��رك��ب��ات 

 2020 ال��ع��ام اجل���اري  م��ن��ذ مطلع  الإم�����ارات  يف 

مدفوعة برتاجع حجم الإقبال من قبل حملة 

الوثائق يف ظل انت�ضار جائحة “كورونا«.

جل��اأ  ف��ق��د  “اخلليج”،  ���ض��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ض��ب 

العمالء اىل جتديد وثائق مركباتهم القدمية 

ظل  يف  جديدة  مركبات  �ضراء  عن  وال�ضتغناء 

“اجلائحة”، ح�سب ما  التي فر�ضتها  الظروف 

اأفاد به و�ضطاء تاأمني.

�ضركات  يف  م�ضوؤولني  عن  ال�ضحيفة  ونقلت 

ال��ت��اأم��ني  خ��دم��ات  م��ن  وم�ضتفيدين  ال��ت��اأم��ني، 

خا�ضة  الإم����ارات،  يف  ال��ت��اأم��ني  �ضوق  اإن  قولهم 

م�ضاربة  ي�ضهد  )ال�����ض��ي��ارات(  امل��رك��ب��ات  ت��اأم��ني 

وهم  والو�ضطاء،  التاأمني  �ضركات  بني  �ضعرية 

كثريون جداً، مقارنة مع حجم ال�ضوق املحلي.

اأ����ض���ع���ار  ان���خ���ف���ا����ض  اإىل  امل��ن��اف�����ض��ة  ودف���ع���ت 

�ضهدت  ب��ع��دم��ا   ،2018 منت�ضف  م��ن��ذ  ال��وث��ائ��ق 

حت�����ض��ن��اً ط��ف��ي��ف��اً م��ع ���ض��دور ال��وث��ي��ق��ة امل��وح��دة 

التاأمني” نطاقني  “هيئة  خاللها  حددت  التي 

اأ�ضعار  ل��ط��رح  واأدن���ى،  اأع��ل��ى،  وح��ّدي��ن  �ضعريني 

ت���اأم���ني امل���رك���ب���ات ب���ن���اء ع��ل��ى ح��ج��م ال��ع��ر���ض، 

والطب.

وي���ه  “جيت  ل�����ض��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وق�����ال 

اإن  الأ���ض��ق��ر،  ج��ورج  اأ�ضورن�ض”  اإنرتنا�ضيونال 

امل��رك��ب��ات،  اأ���ض��ع��ار  ان��خ��ف��ا���ض��اً يف  ال��ق��ط��اع ي�ضهد 

وي���ع���زى ذل���ك اإىل ث��الث��ة اأم�����ور، ه���ي: ت��راج��ع 

حجم مبيعات املركبات اجلديدة، وبالتايل عدم 

تاأمني  بولي�ضة  وا�ضت�ضدار  ل�ضراء  ا�ضطرارهم 

التاأمني  اأ�ضعار  انخفا�ض  وثانياً:  لهم،  جديدة 

ال�ضعرية  امل�ضاربات  �ضيا�ضات  لوجود  باملجمل 

على  للح�ضول  ال�ضركات  ب��ني  الأ���ض��ع��ار  وح��رق 

لدى  “كا�ض”،  نقدية  و�ضيولة  �ضوقية  ح�ضة 

ال�����ض��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال�����ض��وق، وث��ال��ث��اً: جل��وء 

ح��م��ل��ة ال���وث���ائ���ق اىل حت��وي��ل وث���ائ���ق ال��ت��اأم��ني 

“�ضد  اإىل  “ال�ضامل”  م����ن  ب���ه���م  اخل���ا����ض���ة 

الغري”، وبالتايل دفع مبالغ مالية قليلة جداً، 

“ال�ضامل«. مقارنة ب�ضراء وثيقة 

ال���ت���اأم���ني  ����ض���رك���ات  اأن  الأ����ض���ق���ر  واأ������ض�����اف 

نقدية  �ضيولة  اىل  ك��ب��رية  ب��ح��اج��ة  وال��و���ض��ط��اء 

بهم،  اليومية اخلا�ضة  اللتزامات  اأقل  لتوفري 

ت��اأم��ني  م��ن  املكتتبة  الأق�����ض��اط  وت��راج��ع ح��ج��م 

امل��رك��ب��ات وان��خ��ف��ا���ض اأ���ض��ع��ار ال���وث���ائ���ق، ي��دف��ع 

ال�ضركات،  “الكا�ض” بني  توفري  ذلك اىل عدم 

م�ضاربة  �ضيا�ضات  اتخاذ  اىل  معظمهم  فيتجه 

على  اأك��ر  �ضوقية  بح�ضة  وال�ضتئثار  �ضعرية، 

ح�ضاب ال�ضركات الأخرى، الأمر الذي ي�ضل يف 

نهاية املطاف اىل انخفا�ض الأ�ضعار ب�ضكل عام.

 buy« ب�����دوره، ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ض��رك��ة

ال��ت��اأم��ني  ل��و���ض��اط��ة   »any insurance
اإن �ضوق التاأمني على املركبات  مارك با�ضاياين 

ي�ضهد حاليا فرتة تعاف اىل م�ضتويات ما قبل 

الأ�ضهر  خ��الل  ك��ث��رياً  ع��ان��ى  بعدما  “كورونا” 
 100-50 بني  ما  ن�ضدر  حيث  املا�ضية،  القليلة 

وثيقة تاأمني على املركبات يومياً، وهي الن�ضبة 

قبل  ما  منذ  عليها  كانت  التي  الطبيعية  �ضبه 

يومي  مبيعات  وبحجم  “اجلائحة”،  انت�ضار 

حجم  يرتفع  وب��ذل��ك  دره���م،  األ���ف   80-60 ب��ني 

مع  م��ق��ارن��ة   %40-30 ب���ني  والق���ب���ال  ال��ط��ل��ب 

الفرتة التي ترافقت مع انت�ضار “كورونا«.

ب��وال�����ض  اأ���ض��ع��ار  اأن  اأىل  ب��ا���ض��اي��اين  واأ����ض���ار 

20- 30%، ب�ضبب  التاأمني �ضهدت انخفا�ضاً بني 

املركبات  بيع  يف  انخفا�ض  اأهمها  ع��دة،  عوامل 

حرق  �ضيا�ضات  اإىل  البع�ض  وجل��وء  اجل��دي��دة، 

توفر  لهم  �ضوقية  ح�ض�ض  لقتنا�ض  الأ�ضعار 

ارتفاع حجم  با�ضاياين  “�ضيولة نقدية”. وعزا 
قبل  ما  اىل  املركبات  تاأمني  �ضراء  على  الطلب 

الأعمال  قطاعات  ع��ودة  اإىل  “كورونا”؛  ف��رتة 

ب�ضروط  اللتزام  مع  طبيعي  ب�ضكل  العمل  اإىل 

ع��ودة  اىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��ام��ة،  وال�ضالمة  ال�ضحة 

يتمكنوا  ومل  اخل��ارج،  من  املقيمني  من  الكثري 

م���ن ال���ع���ودة اىل ال���دول���ة ن���ظ���راً ل��ق��ي��ود ح��رك��ة 

التنقل ومنع الطريان بني خمتلف الدول.

UBS : هكذا تتأثر أسواق الخليج باالنتخابات األميركية  

اإلمارات.. تراجع أسعار تأمين السيارات بنسب تصل لـ %30
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200105125(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ريان   ابو  وجمانا  الناطور  ديانا  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2009/8/9 بتاريخ   )95542( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  هاين فهمي ابراهيم مهنا  م�سفيا 

لل�سركة .

بيعة  مدر�سة  من  بالقرب  طرببور   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الر�سوان – ت: 0795645701

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الربجمه الع�سريه 

لتكنولوجيا املعلومات    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )19706( بتاريخ 2009/9/17 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2019/4/16  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

رائد عي�سى �سامل عبوي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 -  27 عمارة  ال��رزاز  منيف  – �سارع  ال�سمايل  – الها�سمي  عمان 

هاتف 0796242867

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لل�سناعات  ارل  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الغذائية    

حمدودة حتت الرقم )43885( بتاريخ 2016/4/26 قد قررت 

املوافقة    2020/9/1 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني �سليمان حممود 

�سليمان برغل  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هارون  �سارع   – عرجان  منطقة   – الريا�سية  املدينة   – عمان 

الر�سيد - هاتف 0795666573

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  معفاه  ذ.م.م  للغات  الدويل  املعهد  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة معفاه 

/ حتت الرقم )2034( بتاريخ )2015/11/8( 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

حمدودة معفاه بتاريخ )2020/9/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200164759(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكها   احمد  جنوى  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2017/11/19 بتاريخ   )117504( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/16 

حممد  اجلليل  عبد  �سالح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الفياليل م�سفيا لل�سركة .

– �سارع الكني�سة ت :  – ناعور  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0795596028

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  باكري   وجهاد  فيا�ض  �سركة  بان  والتجارة 

  1996/4/21 بتاريخ   )43099( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : فيا�ض وجهاد باكري

اإىل �سركة : جهاد باكري وورثة فيا�ض باكري فيا�ض باكري

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  الب�سرية  للمواد  ا�سافات  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )22936( بتاريخ )2010/10/7( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/9/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176799(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   منر  حممود  �سركة  ب��اأن   والتجارة 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد   2020/3/12 ب��ت��اري��خ   )120717( ال��رق��م  حت��ت 

بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت 

 2020/9/17

م�سفيا  منر    علي  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - العدنانيه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سرايره  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

واملعايطه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/12/9 بتاريخ   )  120360(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سومان    الهنداوي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )120238( 

2019/11/6  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الهنداوي و�سومان

اإىل �سركة : عفيف وحمزه الهنداوي

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

املالية   والوراق  لال�ستثمارات  عمان  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 956 ( بتاريخ ) 1982/1/27(

م�ستحقة  كانت  �سواء  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 العنوان التايل :

ال�سالمي  البنك  – جممع  ما�سي  ابي  ايليا  – �سارع  ال�سمي�ساين 

الردين عمارة رقم ) 11 (

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حممد جرب ح�سن متعب

– جممع  ما�سي  ابي  ايليا  – �سارع  ال�سمي�ساين   : امل�سفي  عنوان 

البنك ال�سالمي الردين 

هاتف ) 5664495 ( فاك�ض ) 5679192 (

خلوي ) 0795630898 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ارل لل�سناعات الغذائية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 43885 ( بتاريخ 

)2016/4/26 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  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 العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سليمان حممود �سليمان برغل

عنوان امل�سفي : عمان – املدينة الريا�سية – منطقة عرجان – 

�سارع هارون الر�سيد

�ض.ب ) 470 ( الرمز الربيدي ) 11118 (

خلوي ) 0795666573 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200104928(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد �سنك وحممد عو�ض  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2009/7/30 حتت الرقم )95453( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/17 

عو�ض   احمد  حممود  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الرو�سة  �ساحية   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0799665011

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  الك�سواين   وا�سامه  �سالح  �سركة ح�سام  بان  والتجارة 

بتاريخ   )119791( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/7/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سام �سالح وا�سامه الك�سواين

اإىل �سركة : ح�سام �سالح وحممد البدويه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الربجمه الع�سريه لتكنولوجيا املعلومات  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 19706 ( بتاريخ ) 2009/9/17(

م�ستحقة  كانت  �سواء  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 العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رائد عي�سى �سامل عبوي

عنوان امل�سفي : عمان – الها�سمي ال�سمايل – �سارع منيف الرزاز 

– عمارة 27
خلوي ) 0796242867 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200096330(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سمري عبد اللطيف ابو غويله واولده  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/6/11 حتت الرقم )91050( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/17 

ابو  حممد  اللطيف  عبد  �سمري  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

غويله  م�سفيا لل�سركة .

بن  معاذ  م�سجد  من  بالقرب  طرببور   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

جبل – ت: 0770393570

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الحد  20/ 9 / 2020

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمد عبد الهادي 
محمود الخواجه

الرقم الوطني : 2000465234
تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن  تزيد  ومل��دة    2020  /8/  31

�سركة  ل��دى  متتالية  اي��ام  ع�سرة 

بدون  ال�سعبية  للماكولت  تبولة 

�سبب م�سروع اوعذر ر�سمي لذا فان 

ال�سركة تنذرك بالعودة اىل عملك 

خالل ثالثة ايام و ال �سيتم انهاء 

خدماتك لديها �سندا لحكام املادة 

 8 رق��م  العمل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه���� 

ل�سنة 1996

�سركة تبولة للماكولت ال�سعبية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

هيثم وليد علي علي

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة لخدمات 

االسناد ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املعلمة : بيان 

راتب محمد سليم

ان�����ذرك ب��ال��ع��ودة ل��ع��م��ل��ك خ��الل 

 ، ي��وم��ني م��ن ت��اري��خ ن�سر الع���الن 

 ، لوظيفتك  فاقدة  تعتربين  وال 

ح�سب   ، امل�سوؤولية  كامل  وتتحملني 

رقم  الردين  العمل  قانون  ن�سو�ض 

) 8 ( �سنة ) 96 ( وتعديالته املادة 

28/ه� .

اكاديمية القادة الدولية
شركة مهند مناصرة وشركاه
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مل ياأِت التعليم عن بعد يف �ضياق تطور طبيعي �ضمل العملية التعليمية، بل كان خيار ال�ضرورة 

الطارئ، �ضمن اإجراءات الوقاية من خطر انت�ضار فريو�س كورونا. وبغري ذلك، كان من املمكن 

اأن تتحول موؤ�ض�ضات التعليم اإىل بوؤر لتف�ضي الفريو�س ون�ضره يف املجتمع، مما �ضيقود بالتايل اإىل 

اإغالق اجلامعات واملدار�س. وهذا ما ال يريده احد وال يتمناه.

من طبائع االأمور، اأن ي�ضتغرق الطارئ وقتا لي�س بقليل على �ضعيدي التقومي والتقييم، من 

خالل التطبيق العملي، للحكم عليه بالراأي العلمي والدرا�ضات. 

لكن هذا ال يعني التغا�ضي عن اأ�ضئلة كثرية اأثارها التعليم عن بعد، معظمها ما يزال معلقا 

يبحث عن اإجابات، ناهيك مبا اعرتى العملية من عيوب و�ضلبيات، منها ما يتعلق بطبيعة هذا 

النوع من التعليم. نقول ذلك، ويف الذهن اأعداد املتاأثرين بهذه التجربة �ضلبا او ايجابا، وتقارب 

حوايل مليوين طالبة وطالب على مقاعد الدرا�ضة يف املدار�س واجلامعات. 

جاهزية  مب��دى  يتعلق  ما  مقدمها  يف  لعل  العالقة،  ذات  والت�ضاوؤالت  االأ�ضئلة  �ضعيد  على 

املوؤ�ض�ضات التعليمية لهذا النوع من التعليم.  فهل البنية التحتية متوفرة، وبخا�ضة التقنية 

اأ�ضاتذة  فهناك  بعد؟!  التعليم عن  اآل��ي��ات  والطلبة على  املدر�ضني  تدريب  وه��ل مت  ال��الزم��ة؟! 

جامعات يجدون �ضعوبة يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات احلديثة. ومنهم من يتعامل مع 

املو�ضوع ل�ضمان ا�ضتمرار الراتب. ال�ضيء ذاته، ال بد ين�ضحب على معلمي املدار�س بن�ضبة معينة. 

اما الطلبة، فاإىل اإىل حد هم جاهزون للتلقي عن بعد، يف �ضوء ا�ضتمرار واحدة من م�ضكالت 

التعليم يف بلداننا، وتتمثل بالتلقني واحل�ضو؟!  وما الذي ي�ضمن تركيز الطلبة خالل املحا�ضرات 

ويوؤكد اأن تفاعلهم لي�س وهميا؟! فقد يكون الطالب حا�ضرا، كما توؤكد �ضا�ضة الكمبيوتر ال�ضماء، 

لكنه فعليا من�ضغل باأمور اأخرى يف بيته غري متابعة املحا�ضرة! وماذا عن الطلبة يف املناطق االأقل 

حظا، حيث ال تتوفر خدمة االنرتنت يف كل منزل؟! وكيف يتم تفادي م�ضكلة انقطاع خدمة 

االنرتنت فجاأة؟! 

نكتفي بهذا القدر من االأ�ضئلة امل�ضروعة، وننتقل اإىل العيوب وال�ضلبيات، مبتدئني باكرثها 

�ضررا، لتعلقها بطبيعة التعليم عن بعد. ويف بيان ذلك، من ال�ضرورة مبكان التذكري باأن التعليم 

عملية توا�ضلية، تتطلب التفاعل الوجاهي والتما�س الب�ضري وال�ضوتي بني عن�ضريها الرئي�ضني، 

لتحقيق اأهدافها يف التكوين والتاأهيل العلميني. مق�ضود القول، ي�ضعب حتى االآن ت�ضور التعليم 

خارج تفاعل املعلم يف املدر�ضة واالأ�ضتاذ اجلامعي مبا�ضرة مع طلبتهما. هذا التفاعل باخت�ضار، هو 

اأهم �ضروط جناح العملية التعليمية. �ضحيح ان التكنولوجيا احلديثة توفر اإمكانية التوا�ضل 

بني املعلم واملتعلم، لكنه توا�ضل جامد بارد، بال روح. هنا، يبدو التعليم اأقرب ما يكون اإىل عملية 

ار�ضال املعلومات من ُمر�ضٍل هو االأ�ضا�س، اإىل ُم�ضتقبٍل ال دور �ضوى التلقي التلقيني. اأما التفاعل، 

�ضرط جناح التعليم مبعايري احلا�ضر، فال وجود له يف اآلية ميكانيكية كهذه، واإن اأتاح الوقت 

املجال له،  ففي حدود �ضيقة ال ُتدث اأثرا. 

اأ�ضرار بالعملية التعليمية، فيتعلق  اأن ي�ضت�ضحبه التعليم عن بعد من  اأم��ا ا�ضواأ ما ميكن 

بنزاهة االمتحانات واإمكانية �ضبطها. فقد ح�ضل اأن اإجابات بع�س الطلبة يف االمتحانات، تفوق 

قدراتهم، وال تن�ضجم مع م�ضتوى التزامهم بح�ضور املحا�ضرات. هذا يعني ان هناك من اأجاب 

اأعدته ال�ضحفية املبدعة،  بدال من الطالب. ويف ال�ضياق، ن�ضري اإىل التحقيق ال�ضحفي الذي 

الدكتورة حنان الك�ضواين وزميلتها روان �ضعبي، بعنوان “جتارة االمتحانات ت�ضرب التعليم عن 

بعد”. 

التحقيق ن�ضرته �ضحيفة )الغد(، قبل حوايل ثالثة اأ�ضابيع، وميكن الرجوع اليه ب�ضهولة من 

خالل موؤ�ضر البحث )جوجل(. وقد ت�ضمن تفا�ضيل اأقل ما يقال عنها اأنها خمجلة تت عناوين 

حمقة، كل منها يتكفل باالإف�ضاح عن م�ضمونه، من نوع “فو�ضى التعليم االإلكرتوين والتعليم 

عن بعد”، و”انتعا�س التجارة بالعلم”، و” الغ�س االإلكرتوين”. ومن املعيب م�ضاهمة اأكادمييني، 

ح�ضب التحقيق، يف ذينك الغ�س والتجارة!!! 

تاأ�ضي�ضا على ما تقدم، ال اأظننا جنانب ال�ضواب اذا قلنا ان من ال�ضعب التفكري باعتماد التعليم 

عن بعد بديال للتعليم املبا�ضر.  ويف اف�ضل احلاالت على املدى املنظور، ميكن ا�ضتخدامه كمعزز 

للعملية التعليمية ولي�س فاعال رئي�ضا فيها. كما اأن غاية ما تقق بوا�ضطة هذا النوع من التعليم، 

هو ابقاء الطلبة على توا�ضل مع املوؤ�ض�ضات التعليمية ومع املناهج املقررة، يف ظرف طارئ. 

ومع ذلك، فاإن واقع احلال ي�ضتدعي و�ضع اآليات علمية لتقييم خمرجات التعليم عن بعد. فقد 

فجاأنا “املار�ضال” كورونا بفر�ضه علينا وعلى العامل كله. ومن غري امل�ضتبعد، ان يقرر املار�ضال 

ذاته متديد العمل به!

د. عبداهلل الطوالبة

التعليم عن بعد!
االنباط-وكاالت

ت�ضوري،  متان  االإ�ضرائيلي  الكاتب  قال 

ن��ت��ن��ي��اه��و رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  ب��ن��ي��ام��ني  اإن 

ومت�ضقة  منظمة  �ضيا�ضة  لديه  اأن  يزعم 

�ضيا�ضة  اأنها  رغم  بقطاع غزة،  يتعلق  فيما 

اجلنوب  م�ضتوطني  الأن  و���ض��ارة،  ملتوية 

نتنياهو  ويتهمون  وي�����ض��ك��ون،  ي��ت��ذم��رون، 

باأنه لي�س لديه �ضيا�ضة وا�ضحة جتاه غزة

ب�ضحيفة  مقاله  يف  ت�����ض��وري،  واأ���ض��اف 

���ض��ي��ا���ض��ة  اأن  اأحرونوت”،  “يديعوت 
امل�ضتوطنني  ل��دى  مقبولة  غ��ري  نتنياهو 

لي�ضت  بالتاأكيد  الأنها  املحلية،  وقياداتهم 

اأه��م  وم��ن  م��وج��ودة،  لكنها  معهم،  ج��ي��دة 

بالت�ضوية  ي��وؤم��ن  نتنياهو  اأن  خ��ط��وط��ه��ا 

م��ع ح��م��ا���س، ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة، اأوك���ل املهمة 

االأم��ن  جمل�س  رئي�س  ال�ضري،  رجله  اإىل 

القومي، مائري بن �ضبات

الت�ضريح  داأب على  نتنياهو  اأن  واأو�ضح 

غ��زة،  يف  ح��رب��ا  ت��ري��د  ال  “اإ�ضرائيل”  اأن 

�ضيكون  ال�ضمت  على  الرد  اأن  على  وي�ضر 

ث��م��ن��ه ال���ه���دوء، وب��ذل��ك ي��ت��ب��ع ن��ه��ج��ا غري 

مقبول من خالل اعتباره لظاهرة تقطري 

الق�ضرية  الت�ضعيد  وج���والت  ال�����ض��واري��خ 

ك���ل ب�����ض��ع��ة اأ���ض��ه��ر م�����ض��األ��ة م��ع��ق��ول��ة، اأم���ا 

اأك��رث  �ضيا�ضة  فيتبع  االإ�ضرائيلي  اجلي�س 

احلكومة  �ضيا�ضة  وه��ذه  واع��ت��داال،  ب���رودا 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، وه����ي م��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى اأر�����س 

للم�ضتوطنني،  �ضيئة  اأن��ه��ا  رغ���م  ال���واق���ع، 

لكنها جيدة بنظرها

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة من  اأن احل��ك��وم��ة  واأك����د 

جهتها تواظب على الطلب من م�ضتوطني 

اجلنوب تمل حرب اال�ضتنزاف هذه من 

والتوتر  القلق  �ضحايا  اأن  بزعم  حما�س، 

اأف�����ض��ل ح���اال م��ن االإ���ض��اب��ة اجل�����ض��دي��ة يف 

اأثناء حرب عنيفة حقا، يف حني اأن حما�س، 

�ضاحبة ال�ضيادة على غزة، ونتحدث معها، 

اأم��ا  االغ��ت��ي��االت،  م��ن  وق��ادت��ه��ا حم�ضنون 

“اإ�ضرائيل”  ب���اأن  فيعلن  وزرائ���ن���ا  رئ��ي�����س 

اإع��م��ار  اإع����ادة  م�����ض��اري��ع  ب��ت��ع��زي��ز  �ضت�ضاعد 

القطاع

واأ�ضار اإىل اأن خال�ضة القول، اأن مكتب 

ال����وزراء وجم��ل�����س االأم���ن القومي  رئ��ي�����س 

تركز على كل جهد ممكن  �ضيا�ضة  يتبعان 

لعدم االنحدار اإىل عملية حربية ع�ضكرية 

وت�ضتند هذه  التكلفة،  كانت  وا�ضعة، مهما 

ال�ضيا�ضة على املعرفة املحبطة باأن احلرب 

���ض��د غ���زة ���ض��ت��ع��ي��دن��ا اإىل ن��ق��ط��ة ال��ب��داي��ة 

الليكود  اأن�����ض��ار  ب��ع�����س  دف���ع  مم��ا  نف�ضها، 

نتنياهو  م��وق��ف  اأن  مب�����رارة  ل���الع���رتاف 

جت����اه غ����زة ه����و ال���ن���ه���ج االأك������رث ي�����ض��اري��ة 

وتراخيا

واأ�ضاف اأنه يف جولة الت�ضعيد القادمة 

م���ع ح��م��ا���س يف غ�����زة، ���ض��ت��ع��ود ال�����ض��ك��وى 

م����ن ج����دي����د، وي���ت���م م��ه��اج��م��ة احل��ك��وم��ة 

حينها  لكن  �ضيا�ضة”،  وج��ود  ع��دم  ب�ضبب 

للحظة،  يتوقفوا  اأن  امل�ضتوطنني  باإمكان 

باأن  باأ�ضى  ويعرتفون  حولهم،  وينظرون 

وال  م�����ض��وه��ة،  لكنها  م���وج���ودة،  ال�ضيا�ضة 

الأنها  متثلهم،  الذين  االإ�ضرائيليني  تفيد 

يهمه  ال  ال��ذي  نتنياهو،  �ضيا�ضة  من  ج��زء 

طاملا  اجلنوب،  يف  امل�ضتوطنني  اآراء  كثريا 

اأن��ه  يعتقدون  الكني�ضت  يف  مقعدا   36 اأن 

ال�ضحيح ال�ضيء  يفعل 

االنباط-عمان

اإي���ران موجة ثالثة من تف�ضي فريو�س  دخلت 

االإ�ضابات  اأع��داد  ت�ضهد ت�ضاعدا يف  كورونا، حيث 

والوفيات بهذا الفريو�س التاجي

وح����ث ال��رئ��ي�����س االإي���������راين، ح�����ض��ن روح�����اين، 

امل��واط��ن��ني ع��ل��ى م��زي��د م��ن ال��ت��ق��ي��د ب���االإر����ض���ادات 

ال�����ض��ح��ي��ة، حم�����ذرا م���ن ت���زام���ن ان��ت�����ض��ار م��ر���س 

االأن���ف���ل���ون���زا م���ع ف���ريو����س ك���ورون���ا خ����الل ف�ضل 

اخلريف اجلاري

وق��ال روح��اين خالل اجتماع اللجنة الوطنية 

“بع�س ال��دول امل��ج��اورة باتت  اإن  ملكافحة ك��ورون��ا 

تعاين من اأمرا�س اأخطر من كورونا، اأ�ضبه بذات 

االإج�����راءات  ات��خ��اذ  ���ض��رورة  اإىل  م�����ض��رياً  الرئة”، 

للحيلولة دون دخول هذا املر�س اإىل اإيران

من جانبه قال داود بيام طرب�ضي، رئي�س ق�ضم 

دان�����ض��ف��ري،  م�ضيح  م�ضفى  امل��ع��دي��ة يف  االأم���را����س 

ال��ذي يعترب من بني اأه��م م�ضايف عالج كورونا يف 

الوباء  م��ن  الثالثة  امل��وج��ة  اإن  ط��ه��ران،  العا�ضمة 

بداأت يف اإيران منذ نهاية االأ�ضبوع املا�ضي، م�ضرياً 

اإىل احتمال اأن ت�ضتمر ملدة اأربعة اأ�ضهر

وحذر طرب�ضي، من اأن عدد الوفيات يف اإيران 

قد يرتفع اإىل 600 حالة يومياً يف حال بقي الو�ضع 

على ماهو عليه االآن، موؤكداً على “�ضرورة التقيد 

وق��وع  دون  للحيلولة  ال�ضحية  ب��ال��ربوت��وك��والت 

الكارثة«

من جانبها قالت املتحدثة با�ضم وزارة ال�ضحة 

ا�ضتخدام  ن�ضبة  اإن  ���ض��ادات الري،  �ضما  االإي��ران��ي��ة، 

امل���واط���ن���ني تقل�ضت خ��الل  ال��ك��م��ام��ات م���ن ق��ب��ل 

االأ�ضبوع املا�ضي حتى اأقل من %60

وت���ع���ت���رب اإي��������ران م����ن اأك������رث ال�������دول ت�������ض���رراً 

بالفريو�س يف املنطقة، وفاقم الو�ضع فيها تعر�ضها 

للعقوبات االأمريكية، وعدم متكنها من احل�ضول 

على م�ضاعدات من �ضندوق النقد الدويل ملكافحة 

اجلائحة

يف  الفريو�س  لتف�ضي  الثالثة  املوجة  وتتزامن 

بت�ضجيل  متثلت  اقت�ضادية،  �ضعوبات  مع  اإي���ران، 

انخفا�س جديد للعملة الوطنية، وارتفاع حاد يف 

اأ�ضعار ال�ضلع االأ�ضا�ضية، مما ي�ضعب على املواطن 

احل�ضول على املعقمات والكمامات باأ�ضعار منا�ضبة

االنباط-وكاالت

ال�ضبت م�ضاعي هولندا ملالحقة   دان��ت دم�ضق 

م�ضوؤولني �ضوريني مبوجب القانون الدويل، بتهمة 

االإن�ضان”،  حل��ق��وق  ���ض��ارخ��ة  “انتهاكات  ارت��ك��اب 

ما  وف��ق  املتحدة،  للواليات  بالتبعية  اإياها  متهمة 

اأفادت وكالة االأنباء ال�ضورية الر�ضمية )�ضانا(

اخلارجية  وزارة  يف  م�ضدر  ع��ن  �ضانا  ونقلت 

ال�������ض���وري���ة ق���ول���ه “من ج���دي���د ت�����ض��ر احل��ك��وم��ة 

الهولندية التي ارت�ضت لنف�ضها دور التابع الذليل 

ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة، ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام 

حمكمة العدل الدولية يف الهاي خلدمة اأجندات 

�ضيدها االأمريكي«

واعترب امل�ضدر اأن قرار هولندا مبثابة “انتهاك 

لهذه  املقر  كدولة  والتزاماتها  لتعهداتها  فا�ضح 

بدعم  اإي��اه��ا  متهماً  ونظامها”،  الدولية  املنظمة 

“تنظيمات م�ضلحة” يف �ضوريا. وقال اإن احلكومة 
امل��الح��ق��ة  ب���ح���ق  ل��ن��ف�����ض��ه��ا  “تتفظ  ال�������ض���وري���ة 

القانونية لكل من تورط بدعم االإرهاب يف �ضوريا«

حما�ضبة  تنوي  اأن��ه��ا  اجلمعة  هولندا  واأعلنت 

اإىل  ه��ذا  توّجهها  يف  م�ضتندة  �ضوريني  م�ضوؤولني 

اتفاقية االأمم املتحدة املناه�ضة للتعذيب. واتهمت 

دم�ضق بارتكاب “جرائم مروعة” بينها “اللجوء 

وق�ضف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  واالأ���ض��ل��ح��ة  ال��ت��ع��ذي��ب  اإىل 

امل�ضت�ضفيات«

وق��ال��ت ه��ول��ن��دا اإن��ه��ا دع���ت دم�����ض��ق م��ن خ��الل 

مذكرة دبلوما�ضية اإىل وقف انتهاكاتها لالتفاقية 

والدخول يف مفاو�ضات

ويف ح���ال عجز ال��ب��ل��دان ع��ن ح��ل ال��ن��زاع فيما 

بينهما ميكن اأن تال الق�ضية اإىل التحكيم، اأما 

هولندا  ف�ضتتقدم  التفاق،  التو�ضل  تعّذر  ح��ال  يف 

بدعوى ق�ضائية اأمام حمكمة دولية، من املرجح اأن 

تكون حمكمة العدل الدولية يف الهاي، اأعلى هيئة 

ق�ضائية تابعة لالأمم املتحدة

وحم��ك��م��ة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة خم��ول��ة ال��ن��ظ��ر يف 

االأمم  يف  االأع�ضاء  ال��دول  بني  القائمة  النزاعات 

املتحدة ويف انتهاكات االتفاقات االأممية

ووقعت �ضوريا اتفاقية االأمم املتحدة املناه�ضة 

ال���ق���وات  وا����ض���ت���ع���ادت   2004 ال���ع���ام  يف  ل��ل��ت��ع��ذي��ب 

احلكومية خالل ال�ضنوات املا�ضية، وبدعم رو�ضي 

واإيراين، اأجزاء وا�ضعة من االأرا�ضي ال�ضورية التي 

والتنظيمات  املعار�ضة  الف�ضائل  عليها  �ضيطرت 

اجلهادية خالل �ضنوات النزاع االأوىل

ولطاملا اتهمت دول غربية على راأ�ضها الواليات 

املتحدة دم�ضق بارتكاب انتهاكات حلقوق االإن�ضان، 

يف  الكيميائية  االأ���ض��ل��ح��ة  ا���ض��ت��خ��دام  �ضمنها  م��ن 

هجمات �ضد مناطق �ضيطرة الف�ضائل املقاتلة

عن�ضران  ُيحاكم  ني�ضان/اأبريل،  نهاية  ومنذ 

�ضابقان يف اال�ضتخبارات ال�ضورية، اأحدهما �ضابط 

اأمل��ان��ي��ا يف  �ضابق رف��ي��ع امل�����ض��ت��وى، اأم����ام حمكمة يف 

حماكمة تقّدم على اأنها تاريخية الأنها املرة االأوىل 

ال��ت��ي ي��ح��اك��م ف��ي��ه��ا م��ت��ه��م��ون ب��ارت��ك��اب جت����اوزات 

من�ضوبة اإىل النظام ال�ضوري

االأوروب��ي  املتحدة واالت��اد  الواليات  وتفر�س 

عقوبات اقت�ضادية م�ضددة على دم�ضق، كان اآخرها 

قي�ضر  قانون  مبوجب  وا�ضنطن  فر�ضتها  حزمة 

منذ حزيران/يونيو وتعد االأكرث �ضدة بحق �ضوريا

ال��ع��ام 2011  دام��ي��اً منذ  ن��زاع��اً  ���ض��وري��ا  وت�ضهد 

ت�ضّبب مبقتل اأك��رث من 380 األ��ف �ضخ�س واأحل��ق 

املنتجة  والقطاعات  التحتية  بالبنى  هائاًل  دم��اراً 

داخ��ل  ال�ضكان  ماليني  وت�ضريد  ن���زوح  اإىل  واأدى 

البالد وخارجها

االنباط-وكاالت

ال��رئ��ي�����ض��ي  ال���ع���ام���ل  اأن  ���ض��ك  وا���ض��ن��ط��ن: ال 

النا�ضئة  ال�ضيا�ضية  للجغرافيا  تف�ضريا  االأك���رث 

ال��ت��ي ت�����ض��ه��ده��ا م��ن��ط��ق��ة ال�����ض��رق االأو�����ض����ط هو 

وباإمكان  منها.  املتحدة  الواليات  ان�ضحاب  توقع 

احللفاء واالأع���داء، على ال�ضواء، فهم ما تك�ضفه 

فاالأمريكيون  االأم��ري��ك��ي��ة.  ال���راأي  ا�ضتطالعات 

يريدون يف حقيقة االأم��ر اأن تقوم بالدهم بدور 

اأقل يف ال�ضرق االأو�ضط واأعربوا عن راأيهم هذا يف 

العديد من دورات احلمالت الرئا�ضية

ويقول وليام وي�ض�ضلر، مدير برنامج ال�ضرق 

االأو�ضط باملجل�س االأطل�ضي االأمريكي لالأبحاث 

اإن االأه���م من ذل��ك هو اأن االأط���راف الفاعلة يف 

اأمريكيني  روؤ����ض���اء  ث��الث��ة  م��ع  تعاملت  املنطقة 

متعاقبني تخلوا عن الدور االأمريكي التقليدي 

امل��ت��م��ث��ل يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���و����ض���ع ال���ق���ائ���م يف 

ال�ضرق االأو���ض��ط، وفعل كل منهم ذل��ك بطريقة 

خمتلفة. ويرى وي�ض�ضلر اأن توقيتات االنتخابات 

الدافع  ه��ي  اال�ضرتاتيجية،  ولي�س  االأم��ري��ك��ي��ة، 

القوات  ع��دد  بتخفي�س  اخلا�ضة  ال��ق��رارات  وراء 

االأمريكية يف العراق واأفغان�ضتان

�ضابقا  ن��ائ��ب��ا  ك���ان  ال���ذي  وي�ض�ضلر،  وي�ضيف 

مل�ضاعد وزير الدفاع االأمريكي ل�ضوؤون العمليات 

ن�ضرته  تقرير  يف  االإره����اب،  ومكافحة  اخلا�ضة 

جم��ل��ة ذا ن��ا���ض��ي��ون��ال ان��رتي�����ض��ت االأم��ري��ك��ي��ة اإن 

االأط�����راف ال��ف��اع��ل��ة يف ال�����ض��رق االأو����ض���ط ت�ضمع 

االإ�ضرار املتكرر للرئي�س دونالد ترامب على اأن 

على  باحلفاظ  مهتمة  لي�ضت  املتحدة  ال��والي��ات 

ال��ت��دف��ق احل��ر للطاقة، وه��و اأم���ر ك��ان يعد من 

اأ�ضا�ضيات الوجود االأمريكي طوال اأربعني عاما

يف  العميق  اخللل  الفاعلة  االأط���راف  وت�ضهد 

ال�ضيا�ضة االأمريكية والت�ضدع املتزايد يف املجتمع 

ال��ت�����ض��اوؤل عن  اإىل  االأم��ري��ك��ي، وه���و م��ا يدفعها 

ق��ادرة  املتحدة  ال��والي��ات  �ضتظل فيها  التي  امل��دة 

بالفعل  تقوم  ول��ذل��ك فهي  املنطقة.  ق��ي��ادة  على 

باال�ضتعداد لهذا امل�ضتقبل ونتيجة لذلك، ي�ضهد 

ال��ع��امل م��ي��الد ن��ظ��ام ج��غ��رايف �ضيا�ضي ج��دي��د يف 

ال�ضرق االأو�ضط. وهو نظام من املرجح اأن يكون 

ال��ذي  اخلطري  النظام  م��ن  حتى  ا�ضتقرارا  اأق��ل 

ينطوي  ن��ظ��ام  عليه،  م��ع��ت��ادة  املنطقة  اأ�ضبحت 

على عدد كبري من االأط��راف الفاعلة وم�ضتقبل 

اأكرث غمو�ضا. ولكن معامل هذا النظام اأ�ضبحت 

االآن حمورا للرتكيز ويقول وي�ض�ضلر اإن ال�ضني 

دول  جلميع  بالن�ضبة  دائ����م  اق��ت�����ض��ادي  حم���رك 

اأ�ضا�ضي  �ضريك جت��اري  وه��ي   ، االأو���ض��ط  ال�ضرق 

بالن�ضبة ملعظمها، وم�ضتهلك ال غنى عنه للطاقة 

بالن�ضبة لبع�س هذه الدول. ولكن مل ت�ضبح بعد 

للمنطقة.  ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  يف  مهما  العبا 

ومن املحتمل اأن تتحرك يف هذا االجتاه يف العقود 

الن�ضاط  ذات  ال�����ض��ني  ت�ضتخدم  ع��ن��دم��ا  املقبلة 

املتنامي  ال��ب��ح��ري  اأ�ضطولها  امل��ت��زاي��د  ال��ت��ج��اري 

حلماية �ضريان الطاقة بالن�ضبة لها

ويف امل��ق��اب��ل، ه��ن��اك ث���الث دول اأخ����رى غري 

عربية، هي: اإيران وتركيا ورو�ضيا، ت�ضعى بالفعل 

باالن�ضحاب  االح�ضا�س  ع��ن  الناجم  ال��ف��راغ  مل��لء 

فاإنها  الإي�����ران،  وبالن�ضبة  امل��رت��ق��ب.  االأم��ري��ك��ي 

ط����وال ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ض��ي��ني وب��ف�����ض��ل االأخ���ط���اء 

وج��وده��ا  م��ن  زادت  االأم��ري��ك��ي��ة،  اال�ضرتاتيجية 

واليمن،  ولبنان،  و���ض��وري��ا،  ال��ع��راق،  يف  ونفوذها 

الوكالء  جانب  اإىل  تعمل  ف��اإي��ران  واأفغان�ضتان. 

باالأ�ضلحة  ومت��ده��م  ل�ضاحلها  يعملون  ال��ذي��ن 

الدقيقة ال�ضتهداف املدنيني يف اإ�ضرائيل ومنطقة 

اخلليج، كما تقوم بتنفيذ عمليات �ضرية لزعزعة 

مواطنني  ت�ضم  ال��ت��ي  املجتمعات  يف  اال���ض��ت��ق��رار 

الع�ضكرية  القوة  ا�ضتخدمت موؤخرا  �ضيعة. وقد 

الدولية. ويبدو  املياه  املبا�ضرة عرب احل��دود ويف 

لقتل  م�ضرية  طائرة  ا�ضتخدام  اأمريكا  ق��رار  اأن 

اإي���ران  جعل  ال�ضليماين  قا�ضم  االإي����راين  ال��ل��واء 

اأقل ا�ضتعدادا لتهديد االأمريكيني عالنية، رغم 

الواليات  املن�ضود، وهو طرد  اأنها توا�ضل هدفها 

املتحدة من املنطقة وبالن�ضبة لرتكيا، فقد توىل 

الرئي�س رجب طيب اأردوغان من�ضبه وهو يتبنى 

، وب�ضورة متزايدة يقدم تركيا  اإ�ضالمية  اأجندة 

وخا�ضة  للم�ضلمني،  الطبيعي  القائد  اأنها  على 

ق��ائ��ده��م. ومع  ه��و  وب��ال��ت��ايل  املنطقة،  ال�ضنة يف 

تخلي تركيا عن تقاليدها العلمانية التي و�ضعها 

كمال اأتاتورك، والعودة ملا�ضيها العثماين، نبذت 

وب��دال  اإ���ض��رائ��ي��ل،  م��ع  ال�ضابقة  ال��ب��الد عالقاتها 

م��ن ذل��ك اخ��ت��ارت ال��وق��وف اإىل جانب االإخ���وان 

ع�ضكرية  بعمليات  تركيا  ت��ق��وم  كما  امل�ضلمني. 

قوات  ولها  وليبيا؛  وال��ع��راق،  �ضوريا  يف  حا�ضمة 

ع�ضكرية متمركزة يف قطر، وهي تقوم بدور ن�ضط 

اإىل  وتهدف  وال�����ض��ودان؛  وال�ضومال،  اليمن،  يف 

م��وارد  على  املناف�ضة  يف  اأ�ضا�ضيا  العبا  ت�ضبح  اأن 

الرغم  وعلى  املتو�ضط.  البحر  �ضرق  يف  الطاقة 

للواليات  ر�ضميا  حليفا  زال���ت  م��ا  تركيا  اأن  م��ن 

املتحدة من خالل الناتو، اأدت ت�ضرفاتها املتكررة 

اإىل توتر العالقات الثنائية، التي رمبا و�ضلت اإىل 

اأدنى م�ضتوياتها عندما قررت اأنقرة �ضراء نظام 

الدفاع اجلوي الرو�ضي اإ�س-400

وبالن�ضبة لرو�ضيا، فاإن اأهدافها ال تتوافق مع 

امل�ضالح االأمريكية. فقد تالفت مع اإيران لدعم 

النظام ال�ضوري، وت�ضعى اإىل بيع اأ�ضلحة متقدمة 

يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ه��دف ت��ه��دي��د اجل��ي�����س االأم��ري��ك��ي 

وت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق وج���وده���ا يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ض��ط 

دبلوما�ضيا  دورا  رو�ضيا  ولعبت  الناتو.  لتهديد 

حيث اأ�ضبحت عامال اأ�ضا�ضيا بالن�ضبة الأي قرار 

يتعلق ب�ضوريا، ومن خالل ذلك عززت عالقاتها 

مع اإ�ضرائيل وتركيا. كما تاول رو�ضيا التدخل يف 

ليبيا دون التعر�س ملخاطر كبرية، ومقابل مردود 

جانب  اإىل  للقتال  مرتزقة  باإر�ضال  وذل��ك  جمز 

اأن  املتمردين هناك، بح�ضب وي�ض�ضلر الذي ذكر 

احد اأهم اجنازات ال�ضيا�ضة اخلارجية االأمريكية 

خالل الربع االأخري من القرن الع�ضرين هو اإبعاد 

الرو�س عن القيام بدور �ضرير يف ال�ضرق االأو�ضط. 

ولكن رو�ضيا عادت االآن

وملواجهة هذا ال�ضعود لنجم دول غري عربية 

يف املنطقة، هناك تالف جديد ت�ضهده املنطقة 

متثلت ب��داي��ات��ه يف ال��ت��ق��اء ك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ني من 

املتحدة والبحرين مع رئي�س  العربية  االإم���ارات 

الوزراء االإ�ضرائيلي بنيامني نتنياهو يف وا�ضنطن 

اتفاقيتني لتطبيع  املا�ضي لتوقيع  يوم الثالثاء 

جانب  اإىل  ال��دول��ت��ان،  هاتان  وت�ضعر  العالقات. 

بع�س ال���دول االأخ����رى يف اخل��ل��ي��ج، اأن��ه��ا مهددة 

غري  وب�ضورة  اإي���ران  جانب  م��ن  مبا�ضر  ب�ضورة 

وه��ذه  امل�ضلمني.  االإخ�����وان  ج��ان��ب  م��ن  مبا�ضرة 

الدول اخلليجية تف�ضل االعتماد على اتفاقياتها 

الثنائية مع الواليات املتحدة بالن�ضبة ملتطلباتها 

يف  للتحوط  بو�ضعها  م��ا  ت��ب��ذل  ولكنها  االأم��ن��ي��ة 

اأن��ه،  وي�ض�ضلر  وي��رى  غام�س  م�ضتقبل  مواجهة 

ب��دون ج��دال، يعترب ظهور هذا التحالف تطورا 

امل��ت��ح��دة، ذل���ك الأن  ل��ل��والي��ات  اإي��ج��اب��ي��ا بالن�ضبة 

منطقة  على  تركيا  اأو  رو�ضيا،  اأو  اإي���ران،  هيمنة 

ال�ضرق االأو�ضط ال تخدم م�ضالح االأمن القومي 

االأم����ري����ك����ي. وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

ت��ع��زي��ز ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف اجل���دي���د، واإع������ادة تاأكيد 

دوره�����ا االإق��ل��ي��م��ي، وت�����ض��ح��ي��ح ح��ج��م ت��واج��ده��ا 

املنطقة  ع��ن  التخلي  وجت��ن��ب  وا�ضرتاتيجيتها، 

ل�ضالح اآخرين
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اأظهر ا�ضتطالع جديد للراأي تقدم مر�ضح 

احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ة 

االأمريكية جو بايدن على الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب يف واليات “مني” و”اريزونا” 

و”نورث كاروالينا”. واأو�ضح اال�ضتطالع الذي 

االأمريكية  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  اأج��رت��ه 

باال�ضرتاك مع جامعة “�ضيينا” يف نيويورك 

على  مئوية  نقطة   17 بفارق  تقدم  بايدن  اأن 

ترامب يف “مني” و9 نقاط يف اريزونا وبفارق 

نقطة واحدة يف نورث كاروالينا.

ك��م��ا اأظ��ه��ر اال���ض��ت��ط��الع ت��ق��دم املر�ضحني 

الدميقراطيني ملجل�س ال�ضيوخ على مناف�ضيهم 

اجلمهوريني بفارق خم�س نقاط مئوية على 

االأقل يف الواليات الثالث املذكورة.

االأ�ضبوع  يف  اأج���ري  �ضابق  ا�ضتطالع  وك��ان 

اأي��ل��ول احل��ايل اأظ��ه��ر تقدم بايدن  االأول م��ن 

ب��ف��ارق كبري على ت��رام��ب يف ن��واي��ا الت�ضويت 

الالتينية  اأمريكا  م��ن  املتحدرين  للناخبني 

من  الثالث  يف  �ضتجرى  التي  االنتخابات  يف 

ت�ضرين الثاين.

 استطالع.. بايدن يتقدم على 
ترامب في ثالث واليات أمريكية
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االنباط-وكاالت

ال  �إن��ه  �لفرن�سية  �خلارجية  وز�رة  قالت 

يوجد دليل ي�شري اإىل اأن حزب اهلل اللبناين 

يف  متفجرات  ل�شنع  كيميائية  م��واد  يخزن 

اأمريكي  م�شوؤول  قال  بعدما  وذل��ك  فرن�شا، 

اأق��ام خمابئ يف اأوروب��ا منذ  كبري اإن احل��زب 

عام 2012

وزارة اخلارجية  �شيلز من�شق  ناثان  وكان 

اإن  اخلمي�س  الإره����اب  ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة 

احل���زب امل���دع���وم م��ن اإي����ران ي��ه��رب وت��خ��زن 

الأم��ون��ي��وم،  ن���رات  ومنها  كيميائية،  م���واد 

واإيطاليا  واليونان  فرن�شا  اإىل  بلجيكا  من 

و�شوي�شرا واإ�شبانيا 

ي��خ��زن ه��ذه  “اإنه  اإف�����ادة  ���ش��ي��ل��ز يف  وق���ال 

تنفيذ  ل��ه  يت�شنى  حتى  اأم��اك��ن  يف  الأ�شلحة 

هجمات كبرية عندما يرى �شرورة لذلك«

تفا�شيل  الأم��ريك��ي  امل�����ش��وؤول  ي��ق��دم  ومل 

اأخرى اأو اأدلة على وجود تلك الأن�شطة

ون�������رات الأم����ون����ي����وم م������ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�شناعية ي�شيع ا�شتخدامها يف �شنع الأ�شمدة 

وك���م���ادة م��ت��ف��ج��رة يف امل��ح��اج��ر وال��ت��ع��دي��ن. 

وت��ع��ت��ر اآم���ن���ة ن�����ش��ب��ي��ا يف ح����ال خ��ول��ه��ا من 

امللوثات وتخزينها ب�شكل مالئم

تعر�شت  اإذا  للغاية  خطرية  امل��ادة  وتكون 

تخزينها  ج��رى  اأو  ب��وق��ود  وم��زج��ت  للتلوث 

ب��ط��ري��ق��ة غ���ري اآم���ن���ة ك��م��ا ح����دث يف م��رف��اأ 

طنا   2750 انفجر  حني  اأغ�شط�س  يف  ب��ريوت 

اأ�شفر عن تدمري  من نرات الأمونيوم مما 

190 �شخ�شا امليناء ومقتل 

اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 

الفرن�شية اأنيي�س فون دير مول لل�شحفيني 

ل  علمنا،  حد  “على  �شيلز  مزاعم  على  ردا 

الزعم  هذا  مثل  يوؤكد  ملمو�س  �شيء  يوجد 

يف فرن�شا اليوم«

وع���ل���ى ع��ك�����س ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ال��ت��ي 

عام  منذ  اإرهابية  منظمة  اهلل  حزب  ت�شنف 

1997، فاإن فرن�شا تقول اإن جناحها املنتخب 

له دور �شيا�شي م�شروع

وت�����ش��ن��ف اأمل���ان���ي���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا، ح��ل��ي��ف��ت��ا 

اإره��اب��ي��ة  اأن���ه منظمة  ب��اري�����س، احل���زب ع��ل��ى 

اإن  يقولون  فرن�شيني  م�شوؤولني  لكن  اأي�شا 

نبذ احلزب �شيجعل حل الأزمة م�شتحيال

ج��رى  الكيميائية  امل���واد  اإن  �شيلز  وق���ال 

لالإ�شعافات  ع��ب��وات  يف  اأوروب���ا  اإىل  تهريبها 

الأولية، واإن من املحتمل وجودها يف اإ�شبانيا 

واإيطاليا واليونان 

“�شتفر�س  مول  دير  فون  اأنيي�س  وقالت 

اأي  على  العقوبات  اأ�شد  الفرن�شية  ال�شلطات 

جماعة  اأي  متار�شها  قانونية  غ��ري  اأن�شطة 

اأرا�شينا« اأجنبية على 

االنباط-وكاالت

عبد  ال�شحفي  زوج��ة  ال�شايح  ر�شا  حّملت 

الرحمن ظاهر املعتقل يف �شجون جهاز الأمن 

امل�شوؤولية  الفل�شطينية  ال�شلطة  ال��وق��ائ��ي، 

الكاملة عن حياة زوجها الذي تدهور و�شعه 

�شهر  ا�شتمر لأكرث من  اعتقال  ال�شحي بعد 

بتهمة “ذم ال�شلطات العامة«

لو�شائل  وجهتها  ر���ش��ال��ة  يف  ر���ش��ا  وق��ال��ت 

اإن زوجتها  وامل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة،  الإع����الم 

حت���دث ع���ن م���ا ي��ع��ان��ي��ه م���ن اأم���را����س خ��الل 

اعتقاله واإهمال طبي، اأثناء جل�شة حماكمته 

نابل�س،  �شلح  حمكمة  يف  اخلمي�س،  الأخ��رية 

م�شرية اإىل اأنه مل يتلق العالج املنا�شب �شوى 

مرة واحدة

واأ�شافت اأن و�شع زوجها ال�شحي يتدهور 

وغري مطمئن؛ اإذ اأفاد خالل جل�شة حمكمته 

رئ��وي ح��ادي ونوبات  التهاب  م��ن  اأن��ه يعاين 

���ش��ع��ال ون��زي��ف دم���وي ب�شبب ال��ظ��روف غري 

التي  ال��زن��زان��ة  يف  ال��الئ��ق��ة  وغ���ري  ال�شحية 

يحتجز فيها

الرغم من  اأنه وعلى  اإىل  ال�شايح  واأ�شارت 

يعانيه  وم��ا  والنف�شي  ال�شحي  و�شعه  ���ش��وء 

توقيفة  م���ددت  املحكمة  اأن  اإل  ال�����ش��ج��ن،  يف 

خ��م�����ش��ة اأي������ام اأخ������رى ع��ل��ى ذم����ة ال��ت��ح��ق��ي��ق، 

الوقائي” ل يحقق معها  “الأمن  اأن  موؤكدة 

خالل وجوده يف ال�شجن، ودائما ما يح�شره 

فقط،  واح����د  ب��ي��وم  امل��ح��ك��م��ة  ق��ب��ل  للتحقيق 

لي�شمن متديده اأياما اأخرى

النف�شي  ال��و���ش��ع  ع���ن  ال�����ش��اي��ح  وحت���دث���ت 

زوجها  غياب  ب�شبب  واأطفالها  تعانيه  ال��ذي 

الوحيد  املعيل  ك��ان  ال��رح��م��ن  “عبد  ق��ائ��ل��ة: 

لالأ�شرة، ونفتقده كثريا، وهذا الأمر اأثر على 

واأدائهم يف  اأطفايل ونف�شيتهم  حياتي وحياة 

املدر�شة«

من جانبها، قالت جمموعة حمامون من 

كراجة،  مهند  يراأ�شها  التي  العدالة،  اأج��ل 

اأن  ال��رح��م��ن،  ال��دف��اع اخل��ا���س بعبد  حمامي 

النا�شط ظاهر يف  زيارة  من  ممنوع  “الدفاع 
مكان توقيفه منذ احتجازه وحتى تاريخه«

����ار�����س بحق  م���ا يمُ اأن  امل��ج��م��وع��ة  وت�����رى 

النا�شط ظاهر بحجة تطبيق واإنقاذ القانون 

هو يف حقيقته جمزرة قانونية تمُرتكب بحقه، 

الأ�شا�شي  ال��ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك  يتم  واأن���ه  �شّيما 

الفل�شطيني و�شمانات املحاكمة العادلة التي 

ال���دف���اع من  الأدن�����ى مت��ك��ني  ب��احل��د  تقت�شي 

زيارته يف اي وقت، ل منعه من ممار�شة هذا 

احلق؟

وجت�������دد حم����ام����ون م����ن اأج�������ل ال���ع���دال���ة 

النائب  لعطوفة  منا�شدتهما  ظاهر،  وزوج��ة 

كافة  وكذلك  اخلطيب،  اأك��رم  الأ�شتاذ  العام 

من  العمل  احلقوقية  والفعاليات  املوؤ�ش�شات 

الأمنية يف عمل  الأج��ه��زة  وق��ف تدخل  اأج��ل 

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وق�����رارات ال�����ش��ادة ال��ق�����ش��اة، 

ل�شمان احلفاظ على حيادية هذه املوؤ�ش�شات 

��رت��ك��ب ب��ا���ش��م��ه��ا خم��ال��ف��ات ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت��ي تمُ

ج�����ش��ي��م��ة، م���ن اأج�����ل اإ����ش���ف���اء ���ش��رع��ي��ة على 

اعتقالت تع�شفية وغري قانونية با�شم احلق 

العام

“الوقائي” يحقق مع ال�شحفي  اأن  يذكر 

 2020/8/17 تاريخ  عبد الرحمن ظاهر منذ 

على خلفية ق�شايا لها عالقة بحرية الراأي 

الفل�شطيني  القانون  يكفلها  التي  والتعبري 

وجميع املواثيق الدولية، وعلى خلفية عمله 

اأع��م��ال  2015، وك��ل��ه��ا  ال�����ش��ح��ف��ي، م��ن��ذ ع���ام 

لل�شلطة  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��يء  مل  ق��دي��ة  �شحفية 

الت�شهري  اأو  ال��ق��دح  ي��ار���س  اأو  الفل�شطينية 

بحق اأفراد اأو موؤ�ش�شات

االنباط-وكاالت

ت��ر���ش��ان��ة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي�����ش��ع��ى الحت������اد الأوروب���������ي 

ك�شف  اأن  بعد  العن�شرية  تنامي  مواجهة  يف  ت�شريعاته 

ال��ت��ف��اع��ل الأوروب������ي م��ع ح��ادث��ة م��ق��ت��ل ج���ورج ف��ل��وي��د، 

الأم���ريك���ي م��ن اأ����ش���ول اأف��ري��ق��ي��ة، ع��ل��ى ي��د ال�����ش��رط��ة، 

وق�شور  الأوروب��ي��ة  املجتمعات  داخ��ل  النق�شامات  حدة 

املقاربات املتبعة حتى الآن يف تطويق جرائم الكراهية

خطة  اجلمعة  الأوروبية  املفو�شية  اأطلقت  بروك�شل 

ع��م��ل م��ن��اه�����ش��ة ل��ل��ع��ن�����ش��ري��ة ب��ه��دف ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��وده��ا 

وقت  يف  الأوروب����ي،  الحت��اد  داخ��ل  العن�شرية  ملكافحة 

اأجهزة  الكراهية  دوافع  ذات  تنامي اجلرائم  فيه  يوؤرق 

الأوروبية ال�شتخبارات 

وق��ال��ت م��ف��و���ش��ة الحت����اد الأوروب������ي امل��ك��ل��ف��ة مبلف 

اإح��رازه يف  اإن التقدم الذي جرى  القيم، فريا يوروفا، 

لي�س  اأوروب���ا  يف  والكراهية  العن�شرية  مكافحة  اإط���ار 

اجلهود  من  واملزيد  الوقت  مع  اأن��ه  ناأمل  ولكننا  كافيا 

. واأ�شافت يوروفا هذا  اأوروبا  يكننا تغيري الو�شع يف 

هو هدف خطة العمل اجلديدة ولن نردد يف التحرك، 

مبا يف ذلك تعزيز ت�شريعاتنا واإنفاذ القوانني بقوة

الأوروبية  املفو�شية  رئي�شة  اإعالن  عقب  هذا  وياأتي 

اأورزول فون دير لين الأربعاء عن اإطالق من�شق جديد 

املفو�شية  ت�شتعد  فيما  العن�شرية،  مبناه�شة  معني 

املقبل العام  لتنظيم قمة مناه�شة للعن�شرية 

وتعك�س اخلطوة جدية املخاطر املحدقة باملجتمعات 

الأوروبية متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ل�شيما 

بعد تنامي املّد ال�شعبوي داخل بلدان التكتل التي باتت 

ال�شلة  ذات  اجل��رائ��م  ن�شب  يف  مفزعة  اأرق��ام��ا  ت�شجل 

الأجانب العن�شري وكراهية  بالتمييز 

وان��دل��ع��ت م��وج��ة ج��دي��دة م��ن امل��ظ��اه��رات يف اأن��ح��اء 

اأ�شخا�س  ع��دة  وف��اة  عقب  اجل��اري  العام  اأوائ���ل  العامل 

فلويد  ج���ورج  وبينهم  ال��داك��ن��ة،  الب�شرة  اأ���ش��ح��اب  م��ن 

الأم��ريك��ي م��ن اأ���ش��ل اأف��ري��ق��ي ال���ذي قتل يف ال��ولي��ات 

املتحدة وهو يف عهدة ال�شرطة

و����ش���ه���دت ع���وا����ش���م م��ث��ل ب���اري�������س وب���رل���ني ول��ن��دن 

وبروك�شل موجة غ�شب �شعبي �شد عن�شرية ووح�شية 

ال�����ش��رط��ة يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 

اإىل  ق��د حت��ول��ت  اأن��ه��ا  اإل  �شلمية،  ب���داأت  الح��ت��ج��اج��ات 

ا�شتباكات ما بني ح�شود املتظاهرين وال�شرطة يف اأكرث 

من مدينة

ال�شورة  تكوين  يف  كبريا  دورا  لعبت  الرقيق  جت��ارة 

امل�شتوى  العرق خا�شة على  اإىل  الغرب  بها  ينظر  التي 

الالوعي اجلماعي

واأث��������ارت ����ش���ور ال��ت��م��اث��ي��ل امل��ح��ط��م��ة يف اإجن���ل���را 

مت  حيث  ال�شاحلية،  بري�شتول  مدينة  يف  وبالتحديد 

ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  يف  الرقيق  تاجر  متثال  اإ���ش��ق��اط 

األ��ف   80 تهريب  يف  دورا  لعب  ال��ذي  كول�شتون  اإدوارد 

فعل  ردود  العبودية،  اإىل  اأفريقي  وطفل  وام��راأة  رج��ل 

ذاك���رة  ت��ه��دمي  م��ع��ار���ش��ة  اأن  اإل  امل��ج��ت��م��ع.  يف  متباينة 

متثال  باإزالة  املطالبة  من  املحتجني  متنع  مل  املا�شي 

)�شي�شل رود( يف جامعة اأك�شفورد

لي�شت  العن�شرية  اأن  ال��غ��اردي��ان  �شحيفة  وذك���رت 

بريطانيا  �شهدت  اإذ  ال��ري��ط��اين،  املجتمع  م��ن  بعيدة 

كثرية،  عنف  ح��وادث  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خ��الل 

ك���ان اأب��ط��ال��ه��ا رج���ال ���ش��رط��ة، و���ش��ح��اي��اه��ا م��ن اأ���ش��ول 

اأفريقية

ال�شوداء،  الثقافية  املحفوظات  مركز  مديرة  وراأت 

اأفريقيا  ت��اري��خ  على  باحلفاظ  متخ�ش�س  مركز  وه��و 

اأح�����داث  اأن  اأري�����ك روك�����ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  وال���ك���اري���ب���ي يف 

الوليات املتحدة تعيد تذكرينا باأن جمتمعنا الأوروبي 

ال�شرعي  والأب  العن�شرية  لتلك  ال�����ش��رع��ي  الأب  ه��و 

الرقيق لتجارة 

القدمي قد  �شكلها  العبودية يف  اأن  الرغم من  وعلى 

داخله  يحمل  م��ازال  الأوروب���ي  املجتمع  اأن  اإل  انتهت، 

ي��ع��رف  اأن  ي�����ش��اأ  واإن مل  ح��ت��ى  ال���ش��ت��ع��م��اري،  ال��ف��ك��ر 

يف  بيت�س  ج��وين  ال��ري��ط��اين  الكاتب  ي�شري  اإذ  ب��ذل��ك، 

حركة  اأن  اإىل  ال�����ش��وداء  اأوروب����ا  م��ن  م��الح��ظ��ات  كتابه 

جتارة الرقيق عر املحيط الأطل�شي لعبت دورا كبريا 

العرق،  اإىل  الغرب  بها  ينظر  التي  ال�شورة  تكوين  يف 

خا�شة على امل�شتوى الالواعي

وح�����ش��ب ب��ي��ت�����س، م���ازال���ت ال�����ش��ع��وب ال��غ��رب��ي��ة ت��وؤم��ن 

ال��ق��رون  ل��روؤي��ة  وف��ق��ا  ل���الأع���راق،  ال��ه��رم��ي  بالت�شل�شل 

املجتمع  ي��ب��ذل  ال����ذي مل  الأم����ر  ال���ش��ت��ع��م��اري��ة. وه���و 

الدويل فيه جمهودا كبريا لتغيريه منذ مطلع القرن 

املا�شي وحتى الآن

االنباط-عمان

الأ�شري ح�شن �شحادة حتاول احل�شول على  ما تزال عائلة 

بفريو�س  اإ���ش��اب��ت��ه  خ��ر  تلقيهم  م��ن��ذ  ع��ن جن��ل��ه��ا،  م��ع��ل��وم��ات 

عوفر �شجن  كورونا امل�شتجد داخل ق�شم “14” يف 

 20( ح�شن  جنله  اإن  الأ���ش��ري،  وال��د  �شحادة  حممد  وي��ق��ول 

واأجرت  املا�شي،  اآب  اأغ�شط�س/  عاما( اعتقل يف منت�شف �شهر 

اعتقاله  فور  الفريو�س  فح�س  الحتالل  �شجون  م�شلحة  له 

�شلبية نتيجته  وكانت 

يوًما،   15 للتحقيق  “عت�شيون”  مركز  يف  احتجازه  وبعد 

اإ���ش��اب��ت��ه  ع��ن  ال��ك�����ش��ف  ليتم  “عوفر”  �شجن  اإىل  ح�شن  ��ق��ل  نمُ

بفريو�س كورونا هناك، قبل نقله اإىل �شجن “هدارمي«

حتى  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�شابني  الأ���ش��رى  ح�شيلة  وبلغت 

ال��ي��وم 28 اإ���ش��اب��ة، و���ش��ط خ��ط��ر ي��ه��دد ح��ي��اة ن��ح��و 700 اأ���ش��ري 

مري�س يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي

اأمرا�س مزمنة،  40 يعانون من  ومن بني الأ�شرى املر�شى 

بفريو�س  امل�����ش��اب  الأ���ش��ري  بينهم  بال�شرطان،  م�شابون  و10 

كورنا كمال اأبو وعر

املعلومات �شّح 

وتت�شاءل عائلة الأ�شري �شحادة عن ظروف جنلها ال�شحية، 

بالتوا�شل  على معلومات حوله  للح�شول  بعد حماولت عدة 

احلقوقية  واملنظمات  الأح��م��ر  وال�شليب  الأ���ش��رى،  وزارة  مع 

�شحادة الأ�شري  والد  اأفاد  ما  بح�شب  ردود”،  اأي  “دون 
ت�شكل  اأن  “�شفا” من  لوكالة  حديٍث  يف  �شحادة  ويتخوف 

الإ���ش��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س ت��ه��دي��ًدا ح��ق��ي��ق��ًي��ا حل��ي��اة جن��ل��ه يف ظل 

ال�شجون  م�شلحة  بها  تتعامل  التي  الطبي  الإه��م��ال  �شيا�شة 

مع الأ�شرى

منذ  حماميه  مبقابلة  لنجله  ي�شمح  “مل  اأن��ه  اإىل  ويلفت 

���ش��وى  ع��ن��ه  م��ع��ل��وم��ات  اأي  ت�����ش��ل��ه��م  مل  الآن  واإىل  اع��ت��ق��ال��ه، 

اإبالغهم باإ�شابته بفريو�س كورونا«

وي�شيف “ح�شن كان اأحد الأ�شرى الذين تعر�شوا لعتداء 

اإىل �شجن هدارمي  نقله  القمع داخل �شجن عوفر، قبل  قوات 

بالفريو�س« اإ�شابته  ب�شبب 

عبء جديد

و�شكل و�شول فريو�س كورونا اإىل داخل ال�شجون بالتزامن 

ال�شجون  م�شلحة  متار�شها  التي  الطبي  الإهمال  �شيا�شة  مع 

جتاه الأ�شرى ثقاًل جديداً على كاهل الأ�شرى وذويهم

لوكالة  ح�شن  حممد  الأ���ش��ري  وال��دة  جيو�شي  ن��دى  وتقول 

عن  وخمتلفة  �شعبة  ظ��روف��اً  عاي�شت  العائلة  اإن  “�شفا”، 
“اأنها خا�شت جتربة  العتقال، مو�شحًة  ال�شابقة يف  جتاربها 

اعتقال  لكن  �شابًقا،  وابنتها  زوج��ه��ا  واعتقل  بنف�شها  الأ���ش��ر 

املختلف  وقعه  له  ك��ان  الراهنة  ال�شحية  ال��ظ��روف  يف  حممد 

والأ�شعب على الإطالق«

حممد  جن��ل��ه��ا  اإ���ش��اب��ة  اّدع����ت  ال�����ش��ج��ن  اإدارة  اأن  وت��و���ش��ح 

الفحو�شات  اإع��ادة  وبعد  اعتقاله،  بداية  يف  كورونا  بفريو�س 

على  واخل���وف  “القلق  اأن  م�شيفًة  �شلبية،  نتيجته  اأن  تبني 

م�شري حممد ما زال قائًما، خا�شًة بعد و�شول الفريو�س اإىل 

الأ�شرى« �شفوف 

وت�شري اجليو�شي اإىل اأن اأهايل الأ�شرى قلقون على م�شري 

ال�شحية  العناية  تقدمي  يف  الإهمال  �شيا�شة  ب�شبب  اأبنائهم، 

لالأ�شرى، و�شح املعلومات حول الظروف التي يعي�شها الأ�شرى 

داخل �شجون الحتالل

وت�شييق اإهمال 

اأبو  ق��دري  واملحررين  الأ�شرى  �شوؤون  هيئة  رئي�س  ويحّذر 

الأ�شرى، موؤكداً  الإ�شابات بني �شفوف  اأعداد  ارتفاع  بكر من 

خطورة الأو�شاع التي ير بها الأ�شرى داخل �شجون الحتالل

عزلت  ال�شجون  اإدارة  اأن  “�شفا”  بكر لوكالة  اأبو  ويو�شح 

واأج��رت  و”جلبوع”  “عوفر”  �شجني  م��ن  م�شاباً  اأ���ش��رياً   28

الأ�شرى  غالبية  اأن  اإىل  املخالطني، لفتاً  لالأ�شرى  فحو�شات 

الأ�شري  بينهم  من  الفايرو�س  من  للتعايف  متاثلوا  امل�شابني 

كمال اأبو وعر

اإج���راءات  ج��دي��ة  يف  الأ���ش��رى  ���ش��وؤون  هيئة  رئي�س  وي�شكك 

فور  حمررين  لأ���ش��رى  اإ�شابتني  عن  الك�شف  بعد  الح��ت��الل، 

تنفي  كانت  ال�شجون  اإدارة  اأن  ال�شجن، يف حني  خروجهم من 

وجود اأي اإ�شابات بني الأ�شرى

وك���ان���ت ���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل م��ن��ع��ت زي�����ارات الأ����ش���رى مل��دة 

ال�شاد�س من متوز/ ا�شتئنافها يف  قبل  اأ�شهر  تزيد عن ثالثة 

140 �شنفاً من  اإدارة ال�شجون نحو  يوليو املا�شي، كما �شحبت 

ومعقمات منظفات  بينها  ال�شجن  “كانتينا” 

 خالفًا لالدعاءات األمريكية.. فرنسا تنفي تخزين حزب اهلل مواد كيميائية

 بعد تدهور وضعه الصحي... زوجة الصحفي عبد 
الرحمن ظاهر تحمل السلطة المسؤولية عن حياته

حادثة جورج فلويد تجبر االتحاد األوروبي على مراجعة سياساته العنصرية

 االستخبارات العراقية تعلن القبض  »كورونا« في السجون.. معلومات مفقودة ومصير مجهول
على داعشيين اثنين في األنبار

 ترمب قال إنه التقى أميًرا كويتًيا منفتًحا على التطبيع، 
لكن الحقيقة غير ذلك.. كويتيون يوضحون السياق

 سفراء عدد من الدول اإلسالمية يؤكدون 
ثبات مواقف بالدهم تجاه فلسطين

 طهران تتهم الدول األوروبية بالتواطؤ 
مع واشنطن في العقوبات

االنباط-وكاالت

العراقية   ال�شتخبارات  وكالة  اأعلنت   

ام�س ال�شبت القب�س على اآمري ما ي�شمى 

قاطع الرمادي يف الأنبار

بيان  يف   ، ال�شتخبارات  وكالة  وق��ال��ت  

 ، )واع(  ال��ع��راق��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرته 

املتمثلة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  م��ف��ارز  اإن 

الأن���ب���ار يف وزارة  ا���ش��ت��خ��ب��ارات  مب��دي��ري��ة 

اإره��اب��ي��ني  ع��ل��ى  القب�س  األ��ق��ت  ال��داخ��ل��ي��ة 

اث���ن���ني م��ط��ل��وب��ني وف����ق اأح���ك���ام الره�����اب 

الإرهابية داع�س  لنتمائهما لع�شابات 

الإره��اب��ي��ني  هذين  اأن  البيان  واأ���ش��اف 

ال��رم��ادي  قاطع  ي�شمى  م��ا  اآم���ران يف  هما 

ولي����ة الأن����ب����ار وا����ش���رك���ا ب��ع��دة ع��م��ل��ي��ات 

واملواطنني  الأمنية  القوات  �شد  اإرهابية 

اأث����ن����اء ���ش��ي��ط��رة داع�������س الإره���اب���ي���ة على 

اآنذاك املحافظة 

وط��ب��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان، اع�����رف  امل��وق��وف��ان، 

معهما،  الأول��ي��ة  التحقيقات  خ��الل  وم��ن 

داخ��ل  اإره��اب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  بنيتهما 

اإىل  ه���رب���ا  ق���د  ك���ان���ا  اأن  ب���ع���د  امل���ح���اف���ظ���ة 

اإحالتهما  اإىل  دول اجلوار، م�شريا  اإحدى 

للق�شاء.

االنباط-وكاالت

اإط��الق  كويتيون،  م��غ��ردون  ا�شتهجن   

لقب  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

���ش��ب��اح  ن��ا���ش��ر  ال�����ش��ي��خ  ع��ل��ى  “الأمري” 
الأح����م����د، جن���ل اأم�����ري ال���ب���الد، يف ���ش��ي��اق 

مزاعم النفتاح على ت�شويق التطبيع

وات���ه���م ك���وي���ت���ي���ون ت���رم���ب ب��ال��ت��الع��ب 

التقى  ب��اأن��ه  �شعبه  واي��ه��ام  بامل�شطلحات، 

اأم����ري ك��وي��ت��ي، ب��زع��م  اأو  اأم����ري ال���ك���وي���ت، 

وجود انفتاح جتاه التطبيع مع الحتالل 

الإ�شرائيلي

اأن احلقيقة هي عدم  واأو�شح كويتيون 

ال�شباح،  لنا�شر  ر�شمية  �شفة  اأي  وج��ود 

و�شام  لت�شلم  بهدف  ك��ان  ت��رام��ب  ول��ق��اوؤه 

ن��ي��اب��ة ع���ن وال�����ده ال����ذي ي��ت��ل��ق��ى ال��ع��الج، 

ابنه فقط وب�شفته 

وات��ه��م ك��وي��ت��ي��ون ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

جديدة  انتخابية  دعاية  حتقيق  مبحاولة 

على ح�شابهم، موؤكدين اأن بلدهم يرف�س 

ب�شكل تام التطبيع 

واأكدوا اأن ال�شيخ نا�شر �شباح الأحمد، 

اأمري  ولي�س  الكويت  الأك��ر لأم��ري  الب��ن 

واأن��ه  اأم���رًيا،  ولي�س  �شيخ  ولقبه  الكويت، 

ب���ال���ك���وي���ت اب�����ن الأم������ري ل��ي�����س ل����ه ���ش��ف��ه 

اأو ات��خ��اذ  ق��ان��ون��ي��ه ت��ت��ي��ح ل���ه ال��ت��ف��او���س 

القرار ح�شب الد�شتور

و�������ش������دد م�������غ�������ردون ك����وي����ت����ي����ون ع��ل��ى 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع م��ع  ت��خ�����ش��ع  ل���ن  ال���ك���وي���ت  اأن 

بهذه  اإليه  اجنرارها  يتم  ولن  الحتالل، 

الطريقة

االنباط-وكاالت

ال��دول الإ�شالمية  اأك��د �شفراء ع��دد من 

دع��م ب��الده��م ال��ث��اب��ت جت��اه ح��ق��وق ال�شعب 

الفل�شطيني يف دولته، وعلى اأر�شه املحتلة، 

وال���ق���د����س ال�����ش��رق��ي��ة ع��ا���ش��م��ت��ه��ا، ورف�����س 

وال�شتيطان  والإم������الء،  ال�����ش��م،  �شيا�شات 

و�لتطبيع

واأك��������د ����ش���ف���راء ك����ل م����ن اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، 

ومالديف،  واإي���ران،  وماليزيا،  واأندوني�شيا، 

وت���رك���ي���ا، وب��ن��غ��الد���س، وب��اك�����ش��ت��ان، خ��الل 

�شريالنكا  �شفارتنا لدى  اإليه  دعت  اجتماع 

ال����ت����زام ب���الده���م ب���ه���ذه امل����واق����ف ال��ث��اب��ت��ة، 

مثل  يف  فل�شطني  ل��دول��ة  املطلق  ودع��م��ه��م 

هذه الظروف، ووقوفهم معها اأمام كل تلك 

التحديات

اإىل  الفل�شطينية  ال�����ش��ف��ارة  دع���ت  وق���د 

اجتماع طارئ للتداول يف �شاأن ما اآلت اإليه 

الأو�شاع، بعد اتفاقي التطبيع بني الإمارات 

والبحرين وب��ني دول��ة الح��ت��الل، مل��ا يثل 

ذلك من خروج عن ثوابت املنظمة

و�شكر ال�شفري زهري زيد ت�شامن هوؤلء ال�شفراء 

يف مثل هذه الظروف ال�شعبة التي منر بها

وقال، قد تعر�شنا لالإ�شاءة املبا�شرة من 

اأ�شقائنا، عندما قرروا خالفا ملا تن�س عليه 

املبادرة العربية لل�شالم التي وافقوا عليها، 

ب��اخل��روج  ال�شنني،  ه���ذه  ك��ل  بها  وال��ت��زم��وا 

ع���ن���ه���ا، وب���ال���ت���ايل اخل�������روج ع����ن الإج����م����اع 

ال��ع��رب��ي والإ�����ش����الم����ي، ويف ال��ت��ط��ب��ي��ع مع 

دول���ة الح��ت��الل ال��ت��ي ل ت���زال حتتل اأر���س 

م�شتعمراتها  عليها  وتقيم  فل�شطني،  دول��ة 

وترف�س الن�شحاب منها«

االنباط-عمان

املر�شد  اأك��ر وليتي، م�شت�شار  اأك��د علي 

الإيراين لل�شوؤون الدولية، ام�س ال�شبت، اأنه 

ل توجد عالقات مالية اأو جتارية لإيران مع 

اأوروبا، لأنها متاهت مع العقوبات الأمريكية 

املفرو�شة على اإيران

الزناد”  “اآلية  تفعيل  اإن  ولي��ت��ي  وق���ال 

ا�شتعرا�س م�شرحي دعائي من قبل الرئي�س 

حل�شد  و�شجيج  ترامب  دونالد  الأمريكي 

الراأي العام داخل اأمريكا

و���ش��دد ولي��ت��ي يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء 

اأن����ه ل يكن  ع��ل��ى  الإي���ران���ي���ة،  “ت�شنيم” 
لإي���������ران ت��ط��ب��ي��ق الت�����ف�����اق ال�����ن�����ووي م��ن 

جانب واح��د، فيما ل ينفذ اجلانب الآخ��ر 

ان�شحبت  اأمريكا  اأن  اإىل  م�شريا  التزاماته، 

من التفاق النووي، وادعاوؤها بتفعيل اآلية 

الزناد باطل ل اأ�شا�س له

ول��ف��ت اإىل اأن اأط����راف الت��ف��اق ال��ن��ووي 

الآخ���ري���ن اأط��ل��ق��وا ال��وع��ود فقط و���ش��ارك��وا 

العقوبات  يف  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل 

بالتفاق،  منهم  اأي  يلتزم  ومل  الأمريكية، 

“�شريكة يف  باأنها  ال��دول الأوروب��ي��ة  متهما 

العقوبات الأمريكية على طهران«

اعتبار  ل  اأن���ه  خامنئي  م�شت�شار  واأك����د 

لالتفاق النووي اليوم لأنه ينفذ من جانب 

واحد فقط

م��ن جهة اأخ���رى، ق��ال ولي��ت��ي اإن اإي��ران 

ل تعول على انتخابات الرئا�شة الأمريكية، 

اأوباما  اأن الرئي�س الأمريكي باراك  معترا 

مل يكن اأف�شل من الرئي�س احلايل دونالد 

ترامب

من جهة اأخرى، قال وليتي اإن اتفاقات 

ال��ع��رب وتقدم  ت��راج��ع  �شاهمت يف  ال�����ش��الم 

باملقاومة  اإي����ران  اإ���ش��رائ��ي��ل، م��وؤك��دا مت�شك 

نهج  امل��رع��وب��ني  اخل��ون��ة  بع�س  يتبع  فيما 

ال�شت�شالم مع اإ�شرائيل

واع��ت��ر ولي��ت��ي اأن م���وازي���ن ال��ق��وى يف 

وال��ت��ي��ارات  ال����دول  ل�شالح  ت�شري  املنطقة 

املقاومة لإ�شرائيل

االحد  20/ 9 / 2020



الأحد   20/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

الريا�ض – وكاالت

 �أعلن نادي �لهالل �ل�صعودي، �إ�صابة 

جوفينكو  �لفريق، �صيبا�صتيان  ثنائي 

ك��ورون��ا  �لدو�صري، بفريو�س  و���ص��امل 

ب���ي���ان  �ل�����ن�����ادي يف  �مل�������ص���ت���ج���د. وق���ال 

�ل��ت��ي  �ل��ف��ح��و���س  “�أو�صحت  ر���ص��م��ي 

�لفريق، �إ�صابتهما  ث��ن��ائ��ي  �أج���ر�ه���ا 

ج����ان����ب  �إىل  ك��������ورون��������ا،  ب�����ف�����ريو������س 

 �أخ�����������ص�����ائ�����ي �ل������ع������الج �ل����ط����ب����ي����ع����ي«.

وي��خ�����ص��ع �ل��ث��الث��ي ل��ل��ع��زل �ل�����ص��ح��ي، 

من  �ملعتمدة  �لطبية  و�ل��روت��وك��والت 

�لقدم. ومن  ل��ك��رة  �الآ���ص��ي��وي  �الحت���اد 

�مل��ت��وق��ع و���ص��ول رئ��ي�����س �ل��ه��الل، فهد 

ب����ن ن����اف����ل، ب���ط���ائ���رة خ���ا����ص���ة، رف��ق��ة 

�ل��ب��ي�����ص��ي  �ل���ف���ري���ق، ع��ب��د �هلل  ث���الث���ي 

�جلبيع   و�أح����م����د  �مل����ط����ريي  وت����رك����ي 

مو�فقة  بعد  �لبعثة،  �إىل  لالن�صمام 

�لنادي  ت�صجيل  على  �الآ�صيوي  �الحتاد 

�ل���ق���ائ���م���ة �الآ����ص���ي���وي���ة،  ل���ل���ح���ر�����س يف 

ب����ع����د �إ������ص�����اب�����ة �حل������ر��������س �ل���ث���الث���ة 

بكورونا. وكان �لهالل قد �أعلن �إ�صابة 

10 من العبيه بفريو�س كورونا، بينهم 

�ل��و�ك��د وعبد  �مل��رم��ى حممد  ح��ار���ص��ي 

�هلل �جلدعاين، وخا�س �لفريق مبار�ة 

�لر�بعة  يف �جلولة  �ملا�صي،  �خلمي�س 

�أب��ط��ال  ب�����دوري  �مل��ج��م��وع��ات  م���ن دور 

�آ�صيا، دون حار�س بديل

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�صة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

 كورونا يالحق نجوم الهالل السعودي  

 نادال الى ربع نهائي روما للتنس

 العوضات يؤكد جاهزية الفيصلي  

 الترجي والصفاقسي في سوبر تونس

روما – وكاالت

�أط�������اح �الإ�����ص����ب����اين ر�ف���ائ���ي���ل ن������اد�ل، 

�مل�صنف �لثاين عامليا، مبناف�صه �ل�صربي 

عامليا،   25 �مل�صنف  الي��وف��ي��ت�����س،  دو���ص��ان 

6-1 و6-3، لي�صعد  بالفوز عليه ب�صهولة 

 ل��رب��ع ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة روم���ا ل��الأ���ص��ات��ذة.

ومل يخ�صر ناد�ل �أي مبار�ة على مالعب 

روم���ا �ل��رت�ب��ي��ة م��ن��ذ رب���ع ن��ه��ائ��ي 2017، 

�إي��ط��ال��ي��ا، حيث  ب���اآخ���ر ل��ق��ب��ن يف  وت����وج 

ل��ل��ف��وز على  ل�����ص��اع��ة و30 دق��ي��ق��ة  �ح��ت��اج 

اليوفيت�س. وي�صارك ناد�ل يف �أول بطولة 

�أ�صهر من �لتوقف عن �ملناف�صات؛   6 بعد 

ب�صبب فريو�س كورونا �مل�صتجد، لي�صمن 

 15 �ل� للمرة  روما  نهائي  ربع  بلوغ  �ليوم 

يف  ن�����اد�ل  عاما. و�صيو�جه   16 �آخ����ر  يف 

�الأرجنتيني  �لالعب  �لنهائي  ربع  �لدور 

عامليا،   15 �مل�صنف  �صفارتزمان،  دييجو 

�لذي قلب تاأخره �أمام �لبولندي هوبرت 

و6- و2-6   6-3 �نت�صار  �إىل  ه��ورك��ات�����س 

�أي  �الإ����ص���ب���اين  �ل���الع���ب  ي��خ�����ص��ر  4. ومل 

م��و�ج��ه��ة �أم���ام ���ص��ف��ارت��زم��ان، وف���از عليه 

يف  �آخرها  �ل�صابقة،  �لت�صع  �ملو�جهات  يف 

.2019 نهائيات كاأ�س ديفيز 

االنباط – عمان

�لفي�صلي  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  �ك���د 

�لكابنت ر�تب �لعو�صات �ن عودته لقيادة 

جديد�  حتديا  متثل  جديد  من  �لفريق 

�زيل يجمعه  رباط  ثمة  و�ن  �صيما  له ال 

مثل  باعتباره  ينف�صل  ال  �لفي�صلي  مع 

�ل��ف��ري��ق الع��ب��ا ث��م م��درب��ا ح��ق��ق �لعديد 

�لعو�صات  ..و��صاف  معه  �الجناز�ت  من 

�ل�������ذي ك������ان ي���ت���ح���دث ع����ر �ل���رن���ام���ج 

يبث  �لذي  �لريا�صية  �صباح  �لتلفزيوين 

وتقدمه  �الردين  �لتلفزيون  �صا�صة  على 

�ل��زم��ي��ل��ة م��ي�����ص��ون ي��ون�����س �ن �ل��ب��ع�����س 

�ن  ب��ال��ق��ول  و�لت�صكيك  �ال���ص��اءة  ي��ح��اول 

�ق��ول  لكنني  م���درب ط����و�رئ  �ل��ع��و���ص��ات 

�ن��ن��ي م����درب حم���رتف �ل���ي���وم �ك����ون مع 

�خر لكن حبي  �لفي�صلي وغد مع فريق 

كل  له  �لعودة  لقبول  يدفعني  للفي�صلي 

حن ..ووعد �لعو�صات �جلماهري بعودة 

�لفريق للمناف�صة من جديد موؤكد� بان 

منتظمة  ت��ك��ن  مل  �ل��ف��ي�����ص��ل��ي  ت��دري��ب��ات 

�ل��دوري  توقف  مرحلة  من  ن�صتفد  ومل 

بع�س  ��صابة  ب�صبب  �لبع�س  يدعي  كما 

وخ�صوعهم  كورونا  بفريو�س  �لالعبن 

�لتي  �حلظر  مرحلة  ث��م  �ل��ع��الج  ملرحلة 

..ورغ��م  للتدريب  �لفر�صة  لهم  تتح  مل 

ذل���ك ي��ق��ول �ل��ع��و���ص��ات ���ص��ت��ك��ون �ل��ع��ودة 

قوية تتنا�صب مع �همية �ملرحلة �لقادمة 

�لتي تتطلب حتقيق �لفوز و�لتقدم نحو 

مر�كز �ملقدمة .

تون�ض – وكاالت

�لتون�صية،  �لقدم  كرة  ع�صاق  �أنظار  تتجه 

�لعقربي  ح��م��ادي  ملعب  �إىل  �الأح����د،  �ل��ي��وم 

ب����ر�د�����س، مل��ت��اب��ع��ة ك��ال���ص��ي��ك��و �ل���رتج���ي �صد 

�ل�������ص���وب���ر  �إط��������ار ك�����اأ������س  �ل�������ص���ف���اق�������ص���ي، يف 

ي��ت��ق��اب��ل  م����رة  �أول  ه����ذه  �ملحلي. و�صتكون 

للمناف�صة  ل���وج���ه،  وج���ًه���ا  �ل��ف��ري��ق��ان  ف��ي��ه��ا 

�لتون�صي. وتقابل  �ل�صوبر  ك��اأ���س  لقب  على 

�أغ�صط�س/  13 يف  �ل�صفاق�صي  م��ع  �ل��رتج��ي 

م��ن عمر   19 �مل��ا���ص��ي، حل�����ص��اب �جل��ول��ة  �آب 

بالتعادل  �ملبار�ة  و�نتهت  �لتون�صي،  �ل��دوري 

�الأول  �ل�������دور  م����ب����ار�ة  �ل�صلبي. و�نتهت 

بثنائية  �صويقة  ب��اب  ف��ري��ق  ب��ف��وز  ب��ال��دوري، 

دون رد.   و�صيخو�س �لرتجي، كاأ�س �ل�صوبر 

تاريخه، و�صبق له  �لتا�صعة يف  �ملحلي، للمرة 

�ل��رتج��ي،  منا�صبات. وح�صد   4 يف  �ل��ت��ت��وي��ج 

�مل��ل��ع��ب  ع���ل���ى  ف�����از  ح����ن  يف 1960،  �ل���ل���ق���ب 

�لتون�صي 2-1، ويف 1994 بعد �لفوز 2-0 على 

�النت�صار  بعد   2001 ويف  �مل��ر���ص��ى،  م�صتقبل 

بتجاوز   2019 ويف  �الأن����ف،  ح��م��ام  ع��ل��ى   1-3

�صويقة،  ب��اب  ف��ري��ق  2-1. وخ�صر  �ل��ب��ن��زرت��ي 

باخل�صارة  يف 1970  م��ر�ت،   4 �ل�صوبر،  ك��اأ���س 

�أم��ام  �لنتيجة  وبنف�س  �الإفريقي،  �أم��ام   1-0

�نهزم   1985 ويف  يف 1979،  �لتقليدي  غرميه 

خ�صر  ويف 1986  �الأن������ف،  ح���م���ام  �أم�����ام   1-0

�ل�صاحلي  �ل��ن��ج��م  �أم����ام  �ل��رتج��ي��ح  ب��رك��الت 

�صيخو�س  �ل�����ص��ف��اق�����ص��ي  4-5. �أم������ا  بنتيجة 

بعد  تاريخه،  �لثانية يف  �ل�صوبر  �ليوم مبارة 

�أن لعب مرة وحيدة، كانت �صنة 1995، و�نهزم 

فيها �أمام �الأوملبي �لباجي بركالت �لرتجيح 

�مل����درب  ي���ق���ود  �أن  �ل�������ص���دف،  4-5. و������ص�����اءت 

ف����وزي �ل��ب��ن��زرت��ي، ف��ري��ق��ه �جل���دي���د �ل��ن��ادي 

�لرتجي  �صد  مو�جهة  �أول  يف  �ل�صفاق�صي، 

�ل�صوبر. �لبنزرتي  كاأ�س  �إط��ار  يف  �لريا�صي، 

�لذي توج باللقب مرة وحيدة �صنة 1994 مع 

فريق باب �صويقة، �صيجد نف�صه وجًها لوجه 

�أمام �لرتجي

االنباط – عمان

ت��خ��ت��ت��م م�����ص��اء �ل���ي���وم �الح����د م��ب��اري��ات 

�جل��ول��ة �ل�����ص��اب��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة دوري ك��رة 

�ل��ق��دم الن��دي��ة �مل��ح��رتف��ن ب��اق��ام��ة م��ب��ار�ة 

�لفي�صلي  مع  �لعقبة  �صباب  و�حدة  جتمع 

�صتاد  على  م�صاء  و�لن�صف  �ل�صابعة  عند 

�الأم������ري حم��م��د ب���ال���زرق���اء. وه���ي م���ب���ار�ة 

م��ه��م��ة ل��ك��ال �ل��ف��ري��ق��ن م���ن ح��ي��ث �همية 

ي��ت��ف��اوت من  �ل��ط��م��وح  و�ن  �صيما  �ل��ف��وز ال 

�لعائد  �لفي�صلي  يامل  حيث  الخ��ر  فريق 

م��ن ج��دي��د الج����و�ء �مل��ن��اف�����ص��ات ب��ع��د ط��ول 

ع���دد من  ����ص��اب��ة  ب�صبب  غ��ي��اب و�ح��ت��ج��اب 

�ل��الع��ب��ن و�الد�ري�������ن ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

ب�صبب  م��ب��اري��ات��ه  ب��ت��اج��ي��ل  ���ص��اه��م  �ل�����ذي 

�حل���ج���ر �ل�����ص��ح��ي �ل�����ذي خ�����ص��ع��و� ل���ه �ن 

ي��ع��ود بقوة  �ن  ي��ام��ل  �ل��ف��وز  ..وه���و  يحقق 

ع��ل��م��ن��ا  م���ا  �ذ�  �الن���ت�������ص���ار�ت  و�ج���ه���ة  �ىل 

ب���ان �مل���ب���ار�ة مت��ث��ل �ل��ظ��ه��ور �الول مل��درب��ه 

�لعو�صات  ر�ت��ب  �لكابنت  �جل��دي��د  �ل��ق��دمي 

��صتقالة  ب��ع��د  �الزرق  ل��ق��ي��ادة  ي��ع��ود  �ل���ذي 

يامل  ..وه��و  �ل�صبول  هثيم  �ل�صابق  �مل��درب 

�لتي  �جلماهري  ظ��ن  ح�صن  عند  يكون  �ن 

تعول عليه �لكثري باعتباره �صبق و�ن حقق 

�ل��ف��ري��ق يف ظ���روف �صعبة  �الجن����از�ت م��ع 

فريق �لعقبة  ي��اأم��ل  �مل��ق��اب��ل  يف   .. ���ص��اب��ق��ة 

تعادال  خطف  بعدما  �الأول،  �لفوز  حتقيق 

ث��م��ي��ن��ا يف �جل���ول���ة �مل��ا���ص��ي��ة م���ن �ل��رم��ث��ا، 

نقطة  بر�صيد  �الأخ��ري  �ملركز  يف  بقي  لكنه 

��صو�أ  و�حدة. وهو يعي�س حاليا و�حدة من 

فرت�ته يف �لدوري يف ظل ف�صله يف �قتنا�س 

�المان  منطقة  من  يقربه  وحيد  فوز  ولو 

�در�ك���ه  ب��ع��د م�����ص��رية م��ت��ع��رة �صابقة رغ��م 

بالفوز  طامح  فريق  �م��ام  مهمته  ب�صعوبة 

. ويحتل  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  و�مل��ن��اف�����ص��ة 

8 نقاط،  �ل�صاد�س بر�صيد  �لفي�صلي �ملركز 

م���ب���اري���ات، ح��ي��ث ميتلك   4 م���ن  ح�����ص��ده��ا 

و�ل�صريح  �جلزيرة  �أم��ام  موؤجلن  لقائن 

على �لتو�يل.

القاهرة – وكاالت

ع�����زز ت���ت���وي���ج �ل����ن����ادي �الأه����ل����ي �مل�����ص��ري 

42 يف  �جل���م���ع���ة، ب��ل��ق��ب �ل�������دوري �مل���م���ت���از �ل�������

تاريخه، موقعه يف �صد�رة �أكر �أندية �لعامل 

�لبطوالت. وقال  جميع  يف  باالألقاب  تتويجا 

بدرع  �الأهلي  �حتفاظ  “�إن  �لر�صمي:  �ملوقع 

 138 �إىل  �الأل��ق��اب  �ل���دوري رف��ع ر�صيده م��ن 

تتويًجا  �ل��ع��امل  �أن��دي��ة  �أك��ر  جعلته  بطولة، 

ب��ال��ب��ط��والت و�الأل���ق���اب، م��ت��ف��وًق��ا ب��ذل��ك على 

20 ل��ق��ًب��ا  �أع���ت���ى �الأن����دي����ة �ل���ع���امل���ي���ة، ب���و�ق���ع 

�الأبطال  دوري  يف  �ألقاب  ثمانية  منها  ا،  قارًيّ

ولقب  �لكئو�س،  �أبطال  يف  و�أربعة  �الإفريقي، 

�أل��ق��اب  �ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة، و�صتة  و�ح��د يف ك��اأ���س 

يف ب���ط���ول���ة �ل�������ص���وب���ر �الإف����ري����ق����ي، وب��ط��ول��ة 

و�ح���دة ل��الأف��رو- �آ���ص��ي��وي��ة، �إىل ج��ان��ب �أرب��ع��ة 

“على  �لعربية«. وو��صل:  للبطوالت  �ألقاب 

عر�س  على  �الأه��ل��ي  ي��رتب��ع  �ملحلي،  �ل�صعيد 

�ل��ك��رة �مل�����ص��ري��ة -ب���ال م���ن���ازع- ف��ه��و �صاحب 

�ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ص��ي يف �ل��ت��ت��وي��ج ب��ال��ب��ط��والت 

ل��ق��ًب��ا   42 ب��ع��دم��ا جن���ح يف حت��ق��ي��ق  �مل��ح��ل��ي��ة، 

لبطولة  لقًبا  و36  �ل��ع��ام،  �ل����دوري  لبطولة 

ك��اأ���س م�����ص��ر، و11 ل��ق��ًب��ا يف ب��ط��ول��ة �ل�����ص��وب��ر 

�ملحلي، و7 �ألقاب يف بطولة �ل�صلطان ح�صن، 

�لقاهرة،  منطقة  دوري  بطولة  يف  لقًبا  و16 

�ملتحدة  �لعربية  كاأ�س �جلمهورية  �إىل جانب 

�مل�صري  �الحت���اد  وك��اأ���س  و�ح���دة،  منا�صبة  يف 

ا«. لكرة �لقدم مرة و�حدة �أي�صً

مدريد – وكاالت

�لفني  �ملدير  �لدين زيد�ن،  �أكد زين 

ل��ري��ال م��دري��د، ج��اه��زي��ة ف��ري��ق��ه لبدء 

م�����ص��و�ر �ل���دف���اع ع���ن ل��ق��ب��ه يف �ل��ل��ي��ج��ا، 

�صو�صييد�د،�ليوم �الأحد،  مب��و�ج��ه��ة 

�لبطولة. وقال  م��ن  �لثانية  ب��اجل��ول��ة 

زي����������د�ن خ�������الل �مل������وؤمت������ر �ل�����ص��ح��ف��ي 

�ل��الع��ب��ون  ج��ي��دة،  ح��ال��ة  يف  “�لفريق 
������ص����ت����ع����دو� ب�������ص���ك���ل ج����ي����د وح����م����ا�����س، 

�أخرى«. و�أ�صاف  م��رة  باللعب  ���ُص��ع��د�ء 

ب��ب��ع�����س  ����ص���ع���ر  ل���ق���د  “�أوديجارد؟ 
�صيلعب  وع����اد،  ب��خ��ري  ل��ك��ن��ه  �الن���زع���اج، 

���ص��اأع��ت��م��د  �آخ�����ر،  الع����ب  �أي  م��ث��ل  دوًر� 

يكونو�  �أن  �ملهم  و�ل�صيء  �جلميع  على 

م�صريته  الأن  تغري  ومارتن  م�صتعدين، 

ومتطورة«.  وتابع  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ك��ان��ت 

ولديه  لريال مدريد  “�أوديجارد العب 
�أملك  وهنا  عاد،  �ل�صبب  ولهذ�  �لكفاءة 

�الأف�����ص��ل وه���و مي��ك��ن �أن ي��ك��ون الع��ًب��ا 

ب��ي��ل،  رح��ي��ل  �لفريق«. وعن  يف  م��ه��ًم��ا 

ع��ل��ق “ال ي��زع��ج��ن��ي �أن��ه��م ي��ق��ول��ون �إن��ه 

كذلك،  لي�س  �الأم���ر  الأن  ب�صببي،  رح��ل 

ت��ع��ق��ي��ًد�، م��ا ميكنني  �أك����ر  و�ل��ق�����ص��ي��ة 

م�صاكل،  بيننا  ي��ك��ن  مل  �أن��ن��ا  ه��و  ق��ول��ه 

و�أمتنى له �لتوفيق«. وز�د “مل �أحتدث 

��صتثنائًيا،  ك��ان  هنا  فعله  م��ا  ب��ي��ل،  م��ع 

ي��ج��ب م��ن��اق�����ص��ت��ه الأن�����ه حقق  وه�����ذ� ال 

�لكثري م��ن �الأل��ق��اب، و�أظ��ه��ر ق��در�ت��ه، 

وه���ذه ه��ي �حل��ي��اة، ويف �ل��وق��ت �حل��ايل 

ب��ي��ل ه���و الع���ب���ن���ا، وي���ج���ب �إغ�����الق ه��ذ� 

معنى  ال  �أ�صياء  عن  نتحدث  ولن  �مللف 

هاز�رد،  �إ�صابة  عن  �الآن«. وب�صوؤ�له  لها 

�إخ���ب���ارك���م م��ت��ى  “ال مي��ك��ن��ن��ي  �أو�����ص����ح 

���ص��ي��ع��ود، �ل�����ص��يء �ل��وح��ي��د �ل���ذي ميكن 

ي�صعر  �أن  �صيء  و�أه��م  �أف�صل،  �إن��ه  قوله 

100%، ولدينا �لوقت  باأنه جاهز بن�صبة 

الأن �ملو�صم بد�أ«.

الفيصلي يعود للدوري بمواجهة العقبة

 االهلي البطل يعزز حضوره العالمي

الريال جاهز الول مواجهة محلية

 حمد اهلل يكتب التاريخ الكروي
الدوحة – وكاالت

�لن�صر، يف  �لرز�ق حمد �هلل، جنم نادي  �ملغربي عبد  جنح 

يف  هالك  �ل��ر�زي��ل��ي  با�صم  �مل�صجل  �لقيا�صي  �ل��رق��م  معادلة 

للن�صر  �لثاين  �لهدف  �هلل  حمد  �آ�صيا. و�صجل  �أبطال  دوري 

�صمن  �جلمعة،  �ليوم  �الإي��ر�ين،  �أ�صفهان  �صباهان  �صباك  يف 

م��ن��اف�����ص��ات �جل���ول���ة �ل���ر�ب���ع���ة م���ن دور �مل��ج��م��وع��ات ب����دوري 

على  �أه���د�ف   9 ت�صجيل  ��صتطاع  ق��د  ه��ال��ك  �الأبطال. وكان 

ما  وهو   ،2017 �صنة  يف  �ل�صيني  �صاجنهاي  نادي  مع  �لتو�يل 

كرره حمد �هلل خالل لقاء �ليوم. ومتكن �الأ�صد �ملغربي من 

8 مباريات متتالية مع ناديه �لن�صر  9 �أهدف خالل  ت�صجيل 

يف �لبطولة �الآ�صيوية.
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االنباط- وكاالت

من  كنز  على  الرومانية  ال�شرطة  عرثت 

لأعمال  الأوىل  الن�شخ  منها  ال��ن��ادرة،  الكتب 

قد  ك��ان��ت  ن��ي��وت��ن  واإ���ش��ح��ق  غاليلي  غاليليو 

2017 من  �شرقت يف عملية ذكية وجريئة يف 

خمزن يف لندن.

وال��ك��ن��ز امل��ك��ون م��ن ن��ح��و 200 ك��ت��اب ن��ادر 

م�شاحة  الأرب����ع����اء خم��ب��اأ يف  اك��ت�����ش��ف  وق��ي��م 

�شرية حتت منزل يف ريف رومانيا.

اإن  ب��ي��ان  يف  ل��ن��دن  مدينة  �شرطة  وق��ال��ت 

الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  ت��ب��ل��غ  امل�����ش��ت��ع��ادة  ال��ك��ت��ب 

اإ�شرتليني )3.2  2.5 مليون جنيه  اأكرث من 

ماليني دولر(.

“هذه  اآن��دي دره��ام يف بيان  وق��ال املفت�ش 

ل  اأن��ه  ه��و  الأه���م  لكن  للغاية،  قيمة  الكتب 

للرتاث  كبرية  اأهمية  ولها  تعوي�شها  ميكن 

الثقايف الدويل«.

خمزن  على  م��داه��م��ة  يف  الكتب  و���ش��رق��ت 

فجوات  الل�شو�ش  واأح���دث  ل��ن��دن.  غ��رب  يف 

اأجهزة  متجنبني  منها  وهبطوا  ال�شطح،  يف 

15 حقيبة كبرية،  الإنذار، وحملوا الكتب يف 

حبال،  با�شتخدام  اأت���وا  حيث  م��ن  ع���ادوا  ث��م 

ال�شرطة. وفق 

وك�شف حتقيق م�شرتك بني �شرطة لندن 

وروم���ان���ي���ا واإي��ط��ال��ي��ا ب��دع��م م���ن ي���وروب���ول 

اأخ���رى  11 ���ش��رق��ة  وي��وروج�����ش��ت يف له����اي، 

قيمتها  بلغت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن��ح��اء  يف  مم��اث��ل��ة 

اإ�شرتليني. مليوين جنيه 

جرمية  ع�شابة  اإن  لندن  �شرطة  وق��ال��ت 

منظمة رومانية هي اجلانية.

التحقيق ع��ن ع��دة م��داه��م��ات يف  واأ���ش��ف��ر 

2019، وعن اعتقال  الدول الثالث يف يونيو 

اململكة  يف  اتهامات  لهم  وجهت  م�شتبها   13

املتحدة بال�شلوع يف عمليات ال�شرقة.

م�شتبها   12 اأن  ل���ن���دن  ���ش��رط��ة  وذك������رت 

دفعوا بالذنب و�شيمثلون يف جل�شات ا�شتماع 

و�����ش����دور اأح����ك����ام ت���ب���داأ يف وق����ت لح����ق من 

الثالث ع�شر فمن املقرر  امل�شتبه  اأما  ال�شهر. 

اأن ميثل اأمام حمكمة يف مار�ش.

االنباط-وكاالت

ق������������ال ت������ق������ري������ر ن�����������ش�����رت�����ه ����ش���ح���ي���ف���ة 

���ش��رك��ات  اإن   ،Washington Post
دون  ب�”رحالٍت  ال��ق��ي��ام  اإىل  جل����اأت  ط����ريان 

يتوقون  الذين  امل�شافرين  ت�شتهدف  وجهة”، 

ا�شتعداٍد  على  وبع�شهم  اجل��وي،  ال�شفر  اإىل 

لإنفاق الكثري من املال ل�شراء التذاكر، وذلك 

معظم  يف  الدويل  ال�شفر  ف  توُقّ ا�شتمرار  مع 

فريو�ش  جائحة  خلفية  على  ال��ع��امل؛  اأن��ح��اء 

املُ�شتَجد. كورونا 

���ش��رك��ة ك��ان��ت��ا���ش الأ����ش���رتال���ي���ة، وه����ي من 

رحلٍة  عن  اأعلنت  التي  ال�شركات  اأح��دث  بني 

لوكالة  قالت  نف�شه،  املطار  اإىل  وتعود  ُتغادر 

الرحلة قد بيَعت بعد  اإن تذاكر   Reuters
اأقل من 10 دقائق من عر�شها للبيع اخلمي�ش 

ر�شمية  ثٌة  ُمتحِدّ وقالت  �شبتمرب/اأيلول.   17

“رمبا تكون هذه الرحلة هي  با�شم ال�شركة: 

الأ�شرع مبيعاً يف تاريخ كانتا�ش«. 

الأ���ش��رتال��ي��ة حذو  ال��ط��ريان  �شركة  حت��ذو 

ال��ت��ي عر�شت  ال���ط���ريان الآ���ش��ي��وي��ة  ���ش��رك��ات 

ط���ِل���َق���ت م��ث��ل ه��ذه 
ُ
خ����ي����اراٍت مم��اث��ل��ة. وق����د اأ

بينما  واليابان،  تايوان  يف  بالفعل  الرحالت 

�شنغافورة،  �شركة اخلطوط اجلوية يف  قالت 

��ر يف  الأح�����د 13 ���ش��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول، اإن���ه���ا ت��ف��ِكّ

اأي�شاً.  اإطالق رحلة م�شابهة 

 7 ت�شتغرق  ال��ت��ي  ك��ان��ت��ا���ش،  رح��ل��ة  �شتغادر 

اأكتوبر/ت�شرين   10 يف  �شيدين  م��ن  �شاعات، 

���ٍف  ت���وُقّ دون  ن��ف�����ش��ه،  ال���ي���وم  يف  وت���ع���ود  الأول 

خ���الل ال��رح��ل��ة، ام��ت��ث��اًل ل��ل��ق��ي��ود امل��ف��رو���ش��ة 

امل�����ش��اف��رون  وُوِع����َد  ال����دول.  ب��ني  ال�شفر  ع��ل��ى 

العظيم،  امل��رج��اين  احل��اج��ز  على  ب��اإط��اللٍت 

وم���ن���ح���در اأول����������ورو، وامل����ن����اط����ق ال���ن���ائ���ي���ة يف 

البالد  ف��وق  الطائرة  حتِلّق  بينما  اأ�شرتاليا، 

ارتفاعاٍت منخف�شة.  على 

ح�شب تقرير لوكالة Reuters، �شرعان 

م��ا بيعت ت��ذاك��ر امل��ق��اع��د امل��ع��رو���ش��ة ب��اأ���ش��ع��اٍر 

 2765 اإىل  اأمريكياً  دولراً   575 بني  تراوحت 

الر�شمية  ثة  املُتحِدّ وق��ال��ت  اأمريكياً.  دولراً 

ال��ط��ل��ب  ك�����ان  “اإذا  الإخ����ب����اري����ة:  ل���ل���وك���ال���ة 

اإىل  بالتاأكيد  نتطلَّع  ف�شوف  هكذا،  م��وج��وداً 

اإطالق املزيد من هذه الرحالت ذات املناظر 

فتح  ج��م��ي��ع��اً  ف��ي��ه  ننتظر  وق���ٍت  ب���ة، يف  اخل���اَلّ

احلدود«. 

وع��ان��ت ���ش��رك��ات اخل��ط��وط اجل��وي��ة ب�شدة 

خ���الل اجل��ائ��ح��ة، اإذ اأ����ش���ارت جم��م��وع��ات يف 

الإجمالية قد  الإي��رادات  اأن  اإىل  القطاع  هذا 

اأن  بعد   ،2020 ع��ام  يف   %50 بن�شبة  تنخف�ش 

امل�شافرون  واألغى  احل��دود  احلكومات  اأغلقت 

ط لها.  الرحالت املُخَطّ

ج��وي�����ش،  اآلن  ق�����ال  اأغ�������ش���ط�������ش/اآب،  يف 

جائحة  اإن  كانتا�ش،  ل�شركة  التنفيذي  املدير 

مناٍخ  اأ���ش��واأ  خلقت  املُ�شتَجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 

عام،  ملئة  ال��ذي ميتد  ال�شركة  تاريخ  مايل يف 

الرحالت  ُت�شتاأَنف  اأن  ��ح  املُ��رَجّ غ��ري  م��ن  واإن 

�شركة  وخ�شرت   .2021 �شيف  قبل  ال��دول��ي��ة 

ال�شنة  خالل  دولر  مليار   2.9 نحو  الطريان 

 .2020 املالية 

اح��ت��لَّ��ت ���ش��رك��ة ال���ط���ريان ���ش��ف��ح��ة ك��ام��ل��ة 

اخلمي�ش،  ال�شحف،  من  الكثري  يف  لإعالنها 

اإع�����ادة ف��ت��ح احل����دود ال��داخ��ل��ي��ة.  داع���ي���ًة اإىل 

 The Guardian ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

امل�����ش��اح��ة الإع���الن���ي���ة ك��ان��ت  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

َعت بها.  �شركاٌت اإعالمية اأ�شرتالية قد ترَبّ

وج��ه��ة،  دون  اجل���وي���ة  ال���رح���الت  اأن  رغ���م 

ت���اأت���ي ب��ت��ك��ال��ي��ف ك��ب��رية ع��ل��ى ال�����ش��رك��ة، ق��ال 

اإن �شركات الطريان  خرباء مبجال الطريان 

مل  اإن  التكاليف،  ه��ذه  تغطي  اأن  ��ح  املُ��رَجّ من 

اأنه من غري  تنجح يف ح�شد ربٍح �شغري، مع 

ح اأن حُتِدث الرحالت اجلوية اأَيّ تغيرٍي  املُرَجّ

 . املُتعرِثّ يف النتيجة النهائية للقطاع 

ب��ري��ن��دان ���ش��وب��ي، حُم���ِلّ���ل ال���ط���ريان ل��دى 

�شركة Sobie Aviation، قال ل�شحيفة 

بعدما  ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة   Strait Times
اأنها  ال�شنغافورية،  َطَرَحت اخلطوط اجلوية 

قد ُتطِلق رحالٍت دون وجهة يف ال�شهر املقبل: 

“بالطبع لي�ش هناك �شرٌر تت�شَبّبت فيه هذه 
من  كبرياً  تاأثرياً  ع  اأتوَقّ ل  لكنني  الرحالت، 

خالل  للخ�شائر  تقلياًل  اأو  ال��ع��ائ��دات،  حيث 

هذه الأوقات الع�شرية«. 

اأثارت جمموعاٌت منا�شرة للبيئة املخاوف 

انبعاثات  اأن  اإىل  م�شريًة  ه،  التوُجّ هذه  ب�شاأن 

عاماًل  متِثّل  اجلوية  الرحالت  من  الكربون 

�شركة  ووعدت  املناخ.  اأزمة  مفاقمة  يف  كبرياً 

كانتا�ش بدفع ما ُيعَرف بتعوي�شات الكربون؛ 

ت�شتغرق  التي  الرحلة  ت��اأث��ري  م��ن  للتخفيف 

�شاعات. �شبع 

 العثور على كنز من الكتب النادرة المسروقة في رومانيا

 رحلة طيران »دون وجهة« ِبيعت تذاكرها خالل 10 دقائق بثمن 
عاٍل.. هكذا لبَّت شركٌة رغبات المهووسين بالسفر

تايالند تحارب »تلويث« الحدائق 
بطريقة مبتكرة وغريبة

 »سبايدرمان« يتسلق ناطحة 
سحاب بدون معدات أمان

االنباط-وكاالت

الطبيعية  امل�����وارد  وزارة  اب��ت��ك��رت 

ت��اي��الن��د، ط��ري��ق��ة غريبة  وال��ب��ي��ئ��ة يف 

ترك  عدم  على  احلدائق  زوار  لإجبار 

اأي خملفات وراءهم.

ون�������ش���ر وزي������ر امل��������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�شيلبا  واراوت  ت��اي��الن��د،  يف  وال��ب��ي��ئ��ة 

اأرت�������ش���ا، ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه ال��ر���ش��م��ي��ة يف 

قمامة  ل�شندوق  �شورة  “في�شبوك” 
ت���رك���ه اأ����ش���خ���ا����ش م���رم���ي���ا يف اإح����دى 

احلدائق بالبالد، مع تعليق قال فيه: 

ل��الإر���ش��ال  ج��اه��ز  ق��م��ام��ة  “�شندوق 
ب��ال��ربي��د لأ���ش��ح��اب��ه ال��ذي��ن ن�����ش��وه يف 

حديقة خاو ياي الوطنية«.

اأن  لحقا  التايلندي  ال��وزي��ر  واأك��د 

�شارمة  اإج�����راءات  �شتتخذ  احل��ك��وم��ة 

ب���ح���ق الأ����ش���خ���ا����ش ال����ذي����ن ي��ل��وث��ون 

احل�����دائ�����ق وامل����ن����ت����زه����ات ال���وط���ن���ي���ة، 

�شت�شمل  ال���ق���رارات  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 

�شحيفة  نقلت  ح�شبما  اأي�شا،  ال�شياح 

الأمريكية. بو�شت”  “وا�شنطن 
تغرمي  التايلندي  القانون  ويجيز 

وهم  �شبطهم  يتم  الذين  الأ�شخا�ش 

العامة  الأم��اك��ن  يف  القمامة  ي��رم��ون 

اأو  16 األف دولر،  مببلغ قد ي�شل اإىل 

لقانون  طبقا  �شنوات،  خم�ش  ال�شجن 

الوطنية احلدائق 

االنباط-عمان

ال��ت��وا���ش��ل  م���واق���ع  رواد  ت������داول 

ملغامر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  الج��ت��م��اع��ي 

و�شط  ���ش��ح��اب  ن��اط��ح��ة  اأع��ل��ى  ت�شلق 

دون  ب��اري�����ش،  الفرن�شية  العا�شمة 

اأو و�شائل  ا�شتخدام اأي معدات اأمان 

م�شاعدة لإجناز مهمته اخلطرية.

�شخ�شا  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  واأظ���ه���ر 

ي��ت�����ش��ل��ق ب����رج م���ون���ب���ارن���ا����ش ال��ب��ال��غ 

ارتفاعه 689 قدما، اأي ما يعادل 210 

م�شتخدما  اجل��م��ع��ة،  م�����ش��اء  اأم���ت���ار، 

م��زّودا  اأن يكون  وب��دون  يديه فقط، 

حماية. بو�شائل 

وي���ع���د ب�����رج م���ون���ب���ارن���ا����ش اأع���ل���ى 

ن��اط��ح��ة ���ش��ح��اب يف و���ش��ط ب��اري�����ش، 

واكتمل بناوؤها عام 1973.

“ديلي  �شحيفة  ذك��رت  م��ا  ووف��ق 

���ش��ي��ارات  ف����اإن  ميل” ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

اإىل  هرعت  واإن��ق��اذ  واإ�شعاف  �شرطة 

مكان الربج، يف حني األقت ال�شلطات 

املت�شلق. القب�ش على 

ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ع����ن ����ش���ه���ود ع���ي���ان ك�����ان يف امل���وق���ع 

قولهم، اإن املت�شلق و�شل قمة الربج، 

من  رج���ل  ه��ن��اك  ي�شتقبله  اأن  ق��ب��ل 

قوات ال�شرطة، األقى القب�ش عليه.

باري�ش  ���ش��رط��ة  م�����ش��در يف  وق���ال 

ب���رج  يف  رج������ل  اع����ت����ق����ال  “مت  اإن�������ه 

مونبارنا�ش بعد ت�شلقه للمبنى غري 

قانوين” ، موؤكدا اأن العتقال حدث 

ال��ث��ام��ن��ة م�شاءا  ال�����ش��اع��ة  ح���وايل  يف 

تك�شف  اأن  دون  امل��ح��ل��ي،  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

عن هويته.

اآلن  الفرن�شي  اأن  بالذكر  جدير 

58 عاما  روب���رت ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 

ت�����ش��ل��ق ب���رج م��ون��ب��ارن��ا���ش يف ع��ام��ي 

1995 و2015.

االنباط-وكاالت

 The ق�������ال ت����ق����ري����ر ن�������ش���رت���ه ����ش���ح���ي���ف���ة

م��ل��ك��ة  ا�����ش  ح����َرّ اإن    ،  Independent
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق���د ي�����ش��ط��رون اإىل اإج������راء ت��غ��ي��رٍي 

���ه���م يف ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ا ب��ع��د اخل���روج  ك��ب��رٍي يف زِيّ

ارت����داء قبعاتهم  ب��ع��دم  م��ن الحت���اد الأوروب�����ي 

التقليدية امل�شنوعة من فراء الدببة الطبيعي. 

غ��ري  ال����ف����راء  ج��م��ع  اأ����ش���ب���ح   ،2000 ال���ع���ام 

ق���ان���وين يف اإجن���ل���رتا ووي���ل���ز مب��وج��ب ق��ان��ون 

اآخ���ر م���زارع فرو  ِم�����َرت 
ُ
واأ ال��ف��راء،  حظر جمع 

2003. وبعد عامني،  حيوان املنك بالإغالق يف 

�شار جمع الفراء حمظوراً مبوجب القانون يف 

ال�شمالية.  واأيرلندا  اإ�شكتلندا 

م���ع ذل�����ك، ل ي�����زال م���ن ال���ق���ان���وين ح��ال��ي��اً 

دوٍل  م��ن  ال��ف��راء  ا���ش��ت��رياد  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 

اأو  املقبل  العام  يتغرَيّ يف  اأم��ٌر قد  وه��و  اأخ��رى، 

الحتاد  من  بريطانيا  ان�شحاب  بعد  ذلك  نحو 

الأوروبي. 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   Telegraph ���ش��ح��ي��ف��ة 

َك��َت��َب��ت اأي�����ش��اً ع���ن ال��ق�����ش��ة وق���ال���ت اإن ج���ورج 

ي��و���ش��ت��ي�����ش، وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ربي��ط��اين اأر���ش��ل 

هاً  ُموَجّ اجل���اري  �شبتمرب/اأيلول   9 يف  خطاباً 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل��دي��ر  روك����ا،  غ��اي��ل��ز  اإىل 

جت�����ارة ال����ف����راء ال���ربي���ط���ان���ي���ة، م��و���ش��ح��اً اأن���ه 

اإقامة عالقة جتارية م�شتقبلية بني  “مبجرد 
�شتكون  الأوروب�����ي،  والحت����اد  امل��ت��ح��دة  اململكة 

اخل��ط��وات  م��ن  م��زي��ٍد  للنظر يف  فر�شٌة  ه��ن��اك 

ي��ت��ع��لَّ��ق مببيعات  ��َخ��ذ يف م��ا  ُت��َتّ اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن 

الفراء«. 

َك���َت���َب اأن احل��ك��وم��ة  ف���ي���َد ب����اأن ي��و���ش��ت��ي�����ش 
ُ
اأ

املعنية  الأط���راف  من  ت�شمع  اأن  تريد  “�شوف 
ر  ُتطِوّ بينما  ال��ف��راء،  قطاع  ذل��ك  يف  مبا  كافة، 

��ل روؤًى ح���ول م��ا ق��د ت��ب��دو  م��ق��رتح��اٍت وُت�����ش��ِكّ

النتقالية”.  الفرتة  بعد  ال��ف��راء  جت��ارة  عليه 

“النتقاء  اإىل  تلجاأ  قد  احلكومة  اأن  واأ���ش��اف 

وال�شت�شارة حول الأمر«. 

امللكة؟  ا���ش  حل��َرّ بالن�شبة  ذل��ك  يعني  م���اذا 

اململكة  اأ�شكال بيع الفراء يف  اإذا ُحِظَرت جميع 

امللكة  ا����ش  ح���َرّ اأن  ذل���ك  يعني  ���ش��وف  امل��ت��ح��دة، 

فراء  قبعات  ارت��داء  با�شتطاعتهم  يكون  ل  قد 

يرتدونها  اجلي�ش  اأف���راد  ي��ظ��ُلّ  ال��ت��ي  ال��دب��ب��ة، 

منذ اأوائل القرن التا�شع ع�شر. 

ُت�شَنع  امللكة  ا�ش  حَرّ يرتديها  التي  القبعات 

طولها  ويبلغ  الكندي،  الأ�شود  الدب  فراء  من 

ما يقرب من 18 بو�شة )45.7 �شم(. 

قبعة من   100 اإىل   50 ي�شرتي اجلي�ش من 

فيَد باأن 
ُ
فراء الدببة كَلّ عام. ويف العام 2008، اأ

الأخالقية  املعاملة  اأج��ل  م��ن  النا�ش  منظمة 

للحيوانات )PETA( قالت اإن وزارة الدفاع 

األ���ف دولر ع��ل��ى ف��راء   417 اأك���رث م��ن  اأن��ف��ق��ت 

الدببة بالأعوام اخلم�شة املا�شية. 

احتفال  مثل  منا�شباٍت  يف  ُترَتدى  القبعات 

ل��ق��وات   Trooping the Colour
احلر�ش  وتغيري  امللكة،  ميالد  وعيد  اجلي�ش، 

من  احلر�ش  يتمَكّن  مل  واإذا  باكنغهام.  بق�شر 

ج��دي��دة،  ف��رائ��ي��ة  بعنا�شر  قبعاتهم  ا���ش��ت��ب��دال 

من  خ���اٍل  ب��دي��ٍل  على  للعثور  ي�شطرون  رمب��ا 

امل�شورة  ه��ذه  على  الق�شر  يعِلّق  ومل  ال��ف��راء. 

حة.  املُقرَتَ

قال   ،2015 عام  جون�شون:  بوري�ش  مقرتح 

اإىل  ل  التحُوّ اإنه منفتٌح على  بوري�ش جون�شون 

بعدما  القبعات  يف  ال��زائ��ف  ال��ف��راء  ا���ش��ت��خ��دام 

ا�شتخدام  مكارتني  �شتيال  ��م��ة  املُ�����ش��ِمّ اق���رتاح 

ا���ش��ت��ط��اع��ت  “اإذا  وق�����ال:  ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة.  م����ادة 

اإن���ق���اذ بع�ش  امل�����ش��اع��دة يف  م��ك��ارت��ن��ي  ���ش��ت��ي��ال 

ال��دب��ب��ة م��ن خ���الل ���ش��ن��ع ق��ب��ع��ات زائ��ف��ة، ف��اأن��ا 

معها. لن اأحارب ذلك«. 

الربيطانية  ال��ف��راء  جت��ارة  جمعية  وت��ق��ول 

اأن  �شاأنه  من  الفراء  ل��واردات  التام  احلظر  اإن 

رفاهيته”،  ويعيق  باحليوان  ال�شرر  “يلحق 
ف«.  لأن احلظر “لن يعني اأن الطلب �شيتوَقّ

ال��ع��ر���ش  ل  “�شيتحَوّ اجل��م��ع��ي��ة:  وق���ال���ت 

م�شادر  من  ياأتي  ال��ذي  القانوين  ال��ف��راء  من 

م��وث��وق��ة وم�����ش��وؤول��ة وُم��ع��َت��َم��دة ت�����ش��رف عليها 

�شلطات اإنفاذ القانون اإىل تلك امل�شادر التي ل 

رعاية  ذلك  يف  مبا  احلكومية،  املعايري  حترتم 

احليوان«. 

 هل سيتخلَّى حرَّاس ملكة بريطانيا عن قبعات فراء الدببة؟ جونسون تحدث 
عن »البديل الزائف« إن كان سينقذ الدببة


