
 شراكة بين »مجمع الملك الحسين لألعمال« و »زين«
    لبناء وإدارة بنية تحتية متطورة في المجمع

 أورانج ترعى مسابقة »صناعة األفالم على الموبايل«

 تعديل امر الدفاع ٧ مؤشر على تمديد تعطيل المدارس والجامعات
 توقعات باللجوء للحظر بعد طلب تحديث بيانات المنشآت

 تسجيل ٥٠٠ إصابة يوميا االسبوع الماضي يزيد من حالة التوتر

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

النعيمي: تعديل أمر الدفاع 
٧ يمّكن الوزارة من العمل 

بمضمونه للعام الدراسي الحالي

»الصناعة والتجارة« تطلب 
من منشآت اقتصادية تحديث 
بياناتها المتعلقة باصدار تصاريح 

االنباط-عمان 

 قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

الدفاع  اأم��ر  تعديل  اإن  النعيمي،  تي�سري 

من  اي  ت��ع��دي��ل  او   ،2020 ل�سنة   7 رق���م 

احكامه، ميكن الوزارة من اال�ستمرار يف 

العمل مب�سمونه للعام الدرا�سي احلايل 

2020/2021، موؤكدا ان ذلك ال يعني ان 

بالكامل  �سيكون  احلايل  الدرا�سي  العام 

عن طريق التعليم عن بعد.

ان  ال�سبت،  وبني يف ت�سريحات ام�س 

التعديل جاء ملعاجلة االآثار املرتتبة على 

التعليم،  على  الوبائي  الو�سع  تطورات 

عند تعليق دوام بع�س املدار�س والتحول 

للتعليم االلكرتوين.

 ،2020 ل�سنة   7 ال��دف��اع  ام��ر  ان  يذكر 

الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  اأ���س��دره  ال���ذي 

�سهر  ال�ساد�س ع�سر من  ال��رزاز يف  عمر 

التعليم  بتنظيم  املا�سي، يخت�س  ني�سان 

امل��در���س��ي واجل��ام��ع��ي وال��ت��دري��ب املهني 

عن بعد واآليات تقييم الطلبة جاء للعام 

الدرا�سي املا�سي 2019/2020 يف حينه.

التفا�صيل �ص »2«

�صلباية  االأنباط-فرح 

وزارة  ،اأن  ال�سبت  "االأنباط"  علمت 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن ق��ام��ت 

اقت�سادية  بالتوا�سل مع من�ساآت  موؤخرا 

املتعلقة  ب��ي��ان��ات��ه��م  ب��ت��ح��دي��ث  الب��اغ��ه��م 

ب��ت��ف��ا���س��ي��ل امل��ن�����س��اأة. ���س��اح��ب م��ن�����س��اأة يف 

عمان ف�سل عدم ذكر ا�سمه، قال ال�سبت 

م��ع��ي  ال����������وزارة  لانباط:"توا�سلت 

واأخ��رت��ن��ي ب�سرورة  امل��ا���س��ي،  ،االأ���س��ب��وع 

فيها  والعاملني  املن�ساأة  بيانات  حتديث 

�سابقا  ،ن�سر  اإلكرتوين  راب��ط  خال  من 

خ���ال ف���رتة احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل امل��ا���س��ي��ة 

ال���وزارة  ب��اأن  املن�ساأة  �ساحب  وت��اب��ع   ."
البيانات  حتديث  م��ن  الغاية  اأن  اأبلغته 

مرور  ت�ساريح  اإ�سدار  مهمة  ت�سهيل  هو 

ب���ح���ال اإق������رار ح���ظ���را ���س��ام��ا م���ن قبل 

املن�ساأة  �ساحب  واأكد  الر�سمية.  اجلهات 

بالتوا�سل مع من�ساآت  الوزارة قامت  ان، 

وجرى  باأ�سحابها  عاقة  تربطه  اأخرى 

اأي�سا.    بياناتهم  حت��دي��ث  منهم  الطلب 

ت�سريحات  ،ويف  احلكومة  اأن  اإىل  ي�سار 

�سابقة ،اأعلنت اأن العودة للحظر ال�سامل 

قرارا غري مطروح يف الوقت احلايل..

الأحد  10  �صفر  1442 هـ  - املوافق   27  اأيلول  2020 م - العدد  5464    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

٤ وفيات و٨٣٠ إصابة محلية بـ »كورونا« اكثر من نصفها بعمان

غضب شعبي وتبرير حكومي
 بعد تزايد االصابات

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل االأ����س���ري م��اه��ر االأخ���ر����س “50 

ولليوم  ال�سبت  ام�����س  جنني  م��ن  عاما” 

عن  املفتوح  اإ�سرابه  ال��ت��وايل  “على   62“
الطعام، رف�ساً العتقاله االإداري يف �سجون 

االحتال االإ�سرائيلي

اال�سري ماهر االأخر�س يتواجد حاليا يف 

“كابان” ب�سبب تدهور حالته  م�ست�سفى 

ال�سحية، اإذ فقد القدرة على النطق ب�سكل 

ط��ب��ي��ع��ي، وي���ع���اين م���ن ع���دم ال���ق���درة على 

احلركة ب�سكل

وي��ت��م��ت��ع االأ����س���ري االأخ���ر����س مب��ع��ن��وي��ات 

ع��ال��ي��ة ج������داً، وي���رف�������س ك���اف���ة حم����اوالت 

االح��ت��ال االل��ت��ف��اف وال��ن��ي��ل م��ن ا�سرابه 

امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام، ع���ر ح��ي��ل��ة جتميد 

�سيا�سة  ذل���ك  م��ع��ت��راً  االإداري،  اع��ت��ق��ال��ه 

واإنهاء  لتثبيط عزائم اال�سرى،  اإ�سرائيلية 

اإ�سرابهم دون حتقيق نتائج تذكر

امل�سرب  االأخر�س  ماهر  االأ�سري  واأعلن 

االإ���س��راب  يف  ا�ستمراره  فيديو،  مقطع  يف 

االإداري،  اعتقاله  اإن��ه��اء  حتى  الطعام  ع��ن 

وحترره من ال�سجون االإ�سرائيلية

واأو�سح ماهر االأخر�س يف مقطع فيديو 

ل���ه م���ن داخ����ل االأ����س���ر اأن ه��ن��اك حم��اول��ة 

ل��ال��ت��ف��اف ع��ل��ى اإ���س��راب��ه م��ن ق��ب��ل اإدارة 

بتجميد  تتمثل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����س��ج��ون 

اعتقاله االإداري

التفا�صيل �ص »10«

 االسير ماهر االخرس يواصل معركته لليوم »62«..
وتحذيرات من تدهور حالته الصحية

تجارة عمان تتبنى مطالب قطاعات األفراح 
والمناسبات والمعارض

 السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك 
ورؤيته للسالم العادل المبني على حل الدولتين

االنباط-عمان 

ادارة  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����س��ب  االأج��������واء  ت���ك���ون 

خريفية  ال�سبت،  ال��ي��وم  اجل��وي��ة،  االر���س��اد 

اجلبلية  امل��رت��ف��ع��ات  يف  احل������رارة  م��ع��ت��دل��ة 

مناطق  ب��اق��ي  يف  ن�سبياً  وح����ارة  وال�����س��ه��ول 

على  الغيوم  من  كميات  ظهور  مع  اململكة، 

�سعيف  احتمال  م��ع  منخف�سة،  ارت��ف��اع��ات 

خال �ساعات ال�سباح .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عجلون

بتبني  ع���م���ان،  غ���رف���ة جت�����ارة  ت��ع��ه��دت   

مطالب قطاعات تنظيم االأفراح واملنا�سبات 

وعودتها  تعوي�سها  ي�سمن  مبا  واملعار�س، 

املتوقفة  ون�ساطاتها  اأعمالها  ممار�سة  اإىل 

الغرفة  رئ��ي�����س  امل��ا���س��ي. وخل�����س  اآذار  م��ن��ذ 

�سحايف  موؤمتر  خ��ال  توفيق  احل��اج  خليل 

ام�����س ال�����س��ب��ت، اأه����م م��ط��ال��ب��ات ال��ق��ط��اع��ات 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ع��م��ل ال�����س��رك��ات 

واملوؤ�س�سات العاملة بعد و�سولها اإىل مرحلة 

و�سفها ب����” االنهيار«.

القطاعات  ه��ذه  مطالب  اأن  اإىل  وا���س��ار 

اأم����ر دف����اع الإع��ف��ائ��ه��ا من  ب��ا���س��دار  تتحقق 

القرو�س  وفوائد  والرتاخي�س  االي��ج��ارات 

مبوجب  االأف����راح  ���س��االت  وف��ت��ح  وتاأجيلها، 

بروتوكول معتمد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

االأردن  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ف��ري  ث��م��ن 

ع�����ط�����ااهلل خ������ريي ت����اأك����ي����د ج����ال����ة امل���ل���ك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين مل��ب��داأ ح��ل ال��دول��ت��ني خيارا 

ال��ع��ادل وال�سامل  ال�����س��ام  وح��ي��دا الإح���ال 

ال�سراع  وح��ل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 

يف  خ��ريي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي.واأك��د  الفل�سطيني 

ويعر  اأن موقف جالته ميثل  ت�سريحات 

عن املوقف الفل�سطيني، وعلى جميع الدول 

العربية واالإ�سامية ال�سقيقة ودول العامل 

املبدئي  امل��وق��ف  ب��ه��ذا  ل��اق��ت��داء  ال�سديقة 

وال��را���س��خ وامل��ت��ج��ذر، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 

ومبداأ  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ق���رارات  وتنفيذ 

ت�سفية  خمططات  الإف�سال  الدولتني  ح��ل 

الق�سية الفل�سطينية.

خ��ط��اب جالته يف  ت�سمنه  م��ا  اإن  وق���ال 

الذكرى اخلام�سة وال�سبعني لتاأ�سي�س االأمم 

املتحدة.

التفا�صيل �ص »2«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  27 / 9 / 2020 

النعيمي: تعديل أمر الدفاع 7 يمّكن الوزارة من العمل بمضمونه للعام الدراسي الحالي

 السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك ورؤيته للسالم العادل المبني على حل الدولتين

تجارة عمان تتبنى مطالب قطاعات األفراح والمناسبات والمعارض

 الطباع: اتحاد رجال األعمال حريص على تحقيق التكامل االقتصادي العربي

 القبض على شخص بحقه طلبات مالية

 المفرق :اختتام دورة رفع 
الكفاءة في التمديدات الصحية

 نقيب شركات التخليص يطالب بإلغاء وجود 
الموظفين داخل الحرم الجمركي ألسبوع

 عملية جراحية نوعية ألول مرة في 
مستشفى األمير فيصل بالرصيفة

 وزارة البيئة تطلق حملة للنظافة 
العامة في جميع محافظات المملكة

االنباط- عمان

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  قال   

الدفاع  اأم��ر  تعديل  اإن  النعيمي،  تي�سري 

من  اي  ت��ع��دي��ل  او   ،2020 ل�����س��ن��ة   7 رق���م 

احكامه، ميكن الوزارة من اال�ستمرار يف 

العمل مب�سمونه للعام الدرا�سي احلايل 

ان  يعني  ان ذلك ال  2020/2021، موؤكدا 

بالكامل  �سيكون  احل��ايل  الدرا�سي  العام 

عن طريق التعليم عن بعد.

ان  ال�سبت،  ام�س  ت�سريحات  يف  وب��ن 

التعديل جاء ملعاجلة االآثار املرتتبة على 

التعليم،  على  الوبائي  الو�سع  ت��ط��ورات 

عند تعليق دوام بع�س املدار�س والتحول 

االلكرتوين. للتعليم 

 ،2020 ل�سنة   7 ال��دف��اع  ام��ر  ان  ي��ذك��ر 

ال���ذي اأ����س���دره رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

�سهر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  ال���رزاز  عمر 

التعليم  بتنظيم  يخت�س  املا�سي،  ني�سان 

املهني  وال��ت��دري��ب  واجل��ام��ع��ي  امل��در���س��ي 

عن بعد واآليات تقييم الطلبة جاء للعام 

الدرا�سي املا�سي 2019/2020 يف حينه.

اأم����ر  ت���ع���دي���ل  ال��ن��ع��ي��م��ي ان  واأو������س�����ح 

ال���دف���اع، ه���و ا���س��ت��م��راري��ة الأم����ر ال��دف��اع 

غري  التعليم  و�سائل  جعل  ال��ذي  ال�سابق 

ب��ع��د، مقبولة  ال��ت��ق��ل��ي��دي وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن 

التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  يف  ومعتمدة 

فقط  اململكة  داخل  واخلا�سة  احلكومية 

والتعليم،  الرتبية  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وفقا 

ي�سمن  اجل���دي���د  ال��ت��ف��وي�����س  ان  م��ب��ي��ن��ا 

ت���ط���ب���ي���ق ه������ذه امل����ع����اي����ري خ������ال ال���ع���ام 

الدرا�سي احلايل.

االنباط- عمان

االأردن  يف  الفل�سطيني  ال�سفري  ث��م��ن 

ع����ط����ااهلل خ�����ريي ت���اأك���ي���د ج���ال���ة امل��ل��ك 

خيارا  الدولتن  حل  ملبداأ  الثاين  عبداهلل 

وال�سامل  العادل  ال�سام  الإح��ال  وحيدا 

ال�سراع  وحل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

االإ�سرائيلي. الفل�سطيني 

موقف  اأن  ت�سريحات  يف  خ��ريي  واأك���د 

ج����ال����ت����ه مي����ث����ل وي�����ع�����ر ع������ن امل����وق����ف 

العربية  الدول  جميع  وعلى  الفل�سطيني، 

ال���ع���امل  ودول  ال�����س��ق��ي��ق��ة  واالإ����س���ام���ي���ة 

املبدئي  املوقف  بهذا  لاقتداء  ال�سديقة 

تطبيق  على  والعمل  واملتجذر،  والرا�سخ 

ومبداأ  الدولية  ال�سرعية  قرارات  وتنفيذ 

الدولتن الإف�سال خمططات ت�سفية  حل 

الفل�سطينية. الق�سية 

جالته  خ��ط��اب  ت�سمنه  م��ا  اإن  وق���ال 

وال�������س���ب���ع���ن  اخل����ام���������س����ة  ال������ذك������رى  يف 

الق�سية  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  لتاأ�سي�س 

االأردن���ي���ة  ال��ث��واب��ت  ي��ج��دد  الفل�سطينية 

وامل�ساندة  ال��داع��م��ة  وامل��ب��دئ��ي��ة  ال��را���س��خ��ة 

ل��ل��ح��ق��وق ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��اب��ت��ة وامل�����س��روع��ة 

موقف  ع��ن  ويعر  الفل�سطيني،  لل�سعب 

يتغري  ومل  و�سعبا،  وحكومة  ملكا  االأردن 

وحت��ق��ي��ق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  اإزاء 

ال�������س���ام خ���ي���ارا ع�����ادال ودائ���م���ا و���س��ام��ا 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال���دول���ة  ب��اإق��ام��ة 

حدود  على  ال�سيادة  وذات  للحياة  القابلة 

1967 وعا�سمتها  الرابع من حزيران عام 

ال�سرقية. القد�س 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�������س���ع���ب  اأن  واأ������س�����اف 

ارت���ي���اح مل�سمون  ب��ك��ل  ي��ن��ظ��رون  وق��ي��ادت��ه 

مواقف  عاليا  وي��ق��درون  جالته،  خطاب 

التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  جالته 

تعد يف غاية الدقة واخلطورة وال�سعوبة، 

متر  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اإىل  م�سريا 

ولكن  ظروفها،  واأحلك  مراحلها  باأ�سعب 

وعنفوان  �سجاعة  بكل  يقف  امللك  جالة 

ال���ث���واب���ت االأردن���ي���ة  اأن  وح��ك��م��ة، م���وؤك���دا 

ت��ت��م�����س��ك ب���خ���ي���ار ال����دول����ت����ن وق��������رارات 

ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وم����ب����ادرة ال�����س��ام 

املنطقة  واإن��ق��اذ  ال�����س��راع  الإن��ه��اء  العربية 

و���س��ع��وب��ه��ا م��ن ال��ع��ن��ف واالإره�����اب و�سفك 

الدماء.

وزراء  اجتماعات  بنتائج  خريي  واأ�ساد 

واأملانيا  وفرن�سا  وم�سر  االأردن  خارجية 

ومم��ث��ل االحت���اد االأوروب����ي يف ع��م��ان التي 

اأكدت وفق بيان عمان مبداأ حل الدولتن 

الفل�سطينية  الق�سية  واأولوية  ومركزية 

اأن  اإىل  م�سريا  ودول��ي��ا،  واإقليميا  عربيا 

االأردين  املوقف  تاأكيد  جدد  امللك  جالة 

لدى  االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  النزاع  من 

حل  مب��ب��داأ  وامل��ت��م��ث��ل  ال�����وزراء،  ا�ستقباله 

امل��رك��زي  دور جالته  واأه��م��ي��ة  ال��دول��ت��ن 

واملحوري يف هذا املجال.

اأو���س��ل��ه��ا  اأن ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي  واأ����س���اف 

ج��ال��ت��ه ل��ل��ع��امل خ����ال خ��ط��اب��ه حت��م��ل 

باأن  العامل  تذكري  واأهمها  كثرية،  دالالت 

جتاوزها  ميكن  ال  الفل�سطينية  احل��ق��وق 

الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية  ميكن  وال 

جالته  واأن  ع��ن��ه��ا،  وال��ق��ف��ز  تغييبها  اأو 

الفل�سطينين  الاجئن  ق�سية  ين�س  مل 

واحلفاظ  االأون��روا  دور  ا�ستمرار  واأهمية 

والعمل  بواجباتها  وقيامها  وجودها  على 

على تاأمن التمويل الازم لها.

اإن ه����ذا ما  ب��ال��ق��ول  واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  من  عهدناه 

ل�سعبنا  والويف  وال�سادق  احلقيقي  ال�سند 

العادلة. وحقوقنا  وق�سيتنا 

االنباط- عمان

مطالب  بتبني  عمان،  جت��ارة  غرفة  تعهدت   

واملعار�س،  واملنا�سبات  االأف��راح  تنظيم  قطاعات 

ممار�سة  اإىل  وع��ودت��ه��ا  تعوي�سها  ي�سمن  مب��ا 

اآذار املا�سي. اأعمالها ون�ساطاتها املتوقفة منذ 

توفيق  احل��اج  خليل  ال��غ��رف��ة  رئي�س  وخل�����س 

خ�����ال م����وؤمت����ر ����س���ح���ايف ام�������س ال�������س���ب���ت، اأه����م 

م��ط��ال��ب��ات ال��ق��ط��اع��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار 

عمل ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة بعد و�سولها 

اإىل مرحلة و�سفها ب����” االنهيار«.

وا�سار اإىل اأن مطالب هذه القطاعات تتحقق 

ب��ا���س��دار اأم����ر دف����اع الإع��ف��ائ��ه��ا م���ن االي���ج���ارات 

وفتح  وتاأجيلها،  القرو�س  وفوائد  والرتاخي�س 

ب���روت���وك���ول معتمد  االأف������راح مب��وج��ب  ����س���االت 

لهذه الغاية، ومنحها ت�سهيات دون فوائد ملدة 

حلقت  التي  اخل�سائر  عن  وتعوي�سها  �سنوات،   5

ب��ه��ا ج���راء اغ��اق��ه��ا م��ن��ذ ان��ت�����س��ار وب���اء ك��ورون��ا، 

 8 اإىل  املبيعات  �سريبة  تخفي�س  اإىل  باالإ�سافة 

باملئة وا�ستمرار العمل “ببدل ال�سيخوخة” من 

ال�سمان االجتماعي. قبل موؤ�س�سة 

تنظيم  ����س���رك���ات  اإن  ال���غ���رف���ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 

االأف������راح وامل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات وال��ق��ط��اع��ات 

املرتبطة بها وامل�ساندة لها، من اكرث القطاعات 

املت�سررة من تداعيات االأزمة ب�سبب عدم اتخاذ 

والتحديات  ال�سعوبات  اأو مناق�سة  قرار بفتحها 

تواجهها. التي 

االأف��راح  تنظيم  قطاعات  ع��دد  اأن  اإىل  ولفت 

لها،  امل�ساندة  وال�سركات  وامل��وؤمت��رات  واملعار�س 

تعمل  وم��وؤ���س�����س��ة  ���س��رك��ة  اآالف   10 ع��ل��ى  ي��زي��د 

 100 يقارب  ما  ت�سغل  اململكة  مناطق  مبختلف 

ال����ف ع���ام���ل، وحل��ق��ت��ه��ا خ�����س��ائ��ر ت���ق���در مب��ئ��ات 

داعيا  اغاقها،  امتداد  ج��راء  الدنانري  ماين 

ال�����س��رك��ات وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا مع  دع����م م��ط��ال��ب  اإىل 

اجلهات املعنية وبخا�سة جلنة االأوبئة.

اإىل ت�سكيل جلنة م�سرتكة مع ممثلي  واأ�سار 

واإج���راء  اجل��ه��ود  لتن�سيق  املت�سررة  القطاعات 

ال���درا����س���ات حل�����س��ر اخل�����س��ائ��ر واالأ�����س����رار ال��ت��ي 

حلقتها.

واك����د احل����اج ت��وف��ي��ق اأن م���ن ح���ق ال��ع��ام��ل��ن 

جانبهم  اإىل  الوقوف  بالقطاعات  وامل�ستثمرين 

وت��ب��ن��ي م��ط��ال��ب��ه��م اأ����س���وة ب��ال��ق��ط��اع��ات االأخ���رى 

ال��ت��ي ع����ادت مل��م��ار���س��ة اأع��م��ال��ه��ا ���س��م��ن ���س��روط 

وبروتوكوالت ت�سمن �سحة و�سامة املواطنن.

املت�سررة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

ال�����س��رك��ات م��ا زال���ت تعاين  اإن  ال��ب�����س��ري،  ف��را���س 

املا�سي،  اآذار  منذ  عليها  الواقع  االإغ��اق  ج��راء 

لها،  امل�ساندة  واملهن  القطاعات  اإىل  باالإ�سافة 

م��ط��ال��ب��ا ب��ع��ق��د ل��ق��اء ع��اج��ل م��ع جل��ن��ة االأوب��ئ��ة 

ل��ات��ف��اق ع��ل��ى ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي ي��ن��ظ��م عمل 

القطاعات املت�سررة من االإغاق، واأن ال�سركات 

ال���ع���ام���ل���ة ق������ادرة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م اأع���م���ال���ه���ا وف���ق 

املحددة. ال�سحية  ال�سروط 

اأ�سحاب قاعات االأفراح ماأمون  وا�سار ممثل 

ي�سل  باململكة  االأف��راح  قاعات  اأن  اإىل  املنا�سري 

عددها اإىل 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 الف 

100 مليون  فر�سة عمل، مقدرا خ�سارتها بنحو 

دينار منذ بداية االأزمة.

وط���ال���ب امل��ن��ا���س��ري مب��ن��ح ال�������س���رك���ات ح��زم 

ال�سمان  وا���س��رتاك��ات  بال�سرائب  تتعلق  ان��ق��اذ 

االجتماعي والرتاخي�س واالإيجارات.

ولفت نقيب اأ�سحاب �ساالت االأفراح ماأمون 

االأفراح واملنا�سبات و�سل  اأن قطاع  اإىل  القي�سي 

باإعفاءات  مطالبا  ال��ت��ام،  االإغ���اق  مرحلة  اإىل 

م����ن ر�����س����وم ال���رتاخ���ي�������س واي�����ج�����ارات امل���ح���ال 

ال�سمان االجتماعي. ا�سرتاكات  وتخفي�س 

واك�������د مم���ث���ل �����س����رك����ات ا�����س����ح����اب ت��ن��ظ��ي��م 

احل��ف��ات وامل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س ع��ادل ملبز اأن 

ال�سركات مل تعد قادرة على اال�ستمرار بالعمل 

وامل�����س��اري��ف،  التكاليف  وزي���ادة  االإغ���اق  ج���راء 

ت��ع��وي�����س��ه��ا عن  اأو  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ت��ح  اإىل  داع��ي��ا 

االأي��دي  على  حفاظا  بها  حلقت  التي  اخل�سائر 

لديها. العاملة 

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س احتاد رجال االأعمال العرب حمدي 

ال��ذي يتخذ من عمان  الطباع، حر�س االحت���اد 

مقرا له، على خدمة جمتمع االأعمال وحتقيق 

التكامل االأقت�سادي العربي.

ال�سبت،  ام�س  تروؤ�سه  خ��ال  الطباع،  واأ���س��ار 

العادي  ال�سنوي  العامة لاحتاد  الهيئة  اجتماع 

التي  اجل��ه��ود  اإىل  امل��رئ��ي،  التوا�سل  تقنية  ع��ر 

ب��ذل��ت لتوعية ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��رب��ي ب��اآث��ار 

العربي  االقت�ساد  على  كورونا  فريو�س  جائحة 

م���ن خ����ال ال���درا����س���ات وال���ت���وج���ه���ات احل��دي��ث��ة 

للخروج من االأزمة باأقل اخل�سائر.

وب���ن اأن جميع ال����دول مت��ر ال��ي��وم ب��ظ��روف 

�سعبة ج��راء الفريو�س، م��وؤك��دا حر�س االحت��اد 

االآث��ار  من  التخفيف  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  على 

االق���ت�������س���ادي���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة ع���ل���ى االق���ت�������س���ادات 

الدرا�سات  اإع���داد  يف  اجلهود  وموا�سلة  العربية 

ورفعها  املو�سوع  ح��ول  والقطاعية  االقت�سادية 

الأ�سحاب االإخت�سا�س، ا�سافة اإىل دعم االقت�ساد 

الفل�سطيني.

وعر�س الطباع لاآليات التي اتخذها االحتاد 

يف امل�ساهمة بدعم لبنان وال�سودان.

ك��م��ا ع���ر����س االأم������ن ال���ع���ام ل���احت���اد ث��اب��ت 

ن�ساطات  ح��ول  االإدارة  جمل�س  تقرير  الطاهر 

االحتاد للعامن 2019-2020 واملت�سمن امل�ساركة 

ب��االج��ت��م��اع��ات وامل��ن��ت��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 

عقدتها جامعة الدول العربية وجمل�س الوحدة 

االقت�سادية.

ولفت اإىل اإع��داد االحتاد عددا من الدرا�سات 

واأوراق العمل والتقارير تناولت خمتلف املوا�سيع 

االقت�سادية حول فر�س اال�ستثمار واآليات حتقيق 

وجهوده  العربي  ال��وط��ن  يف  امل�ستدامة  التنمية 

واإجن��ازات��ه يف حتقيق اأه��داف التنمية امل�ستدامة 

باملنطقة العربية.

واأ����س���ار اإىل اأن حم����اور خ��ط��ة ع��م��ل االحت���اد 

خال العامن 2020-2021، تت�سمن العمل على 

االقت�سادية حول  واالأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  اإع����داد 

العربي،  االأعمال  جمتمع  تهم  التي  املو�سوعات 

وت��واك��ب اأح����دث امل�����س��ت��ج��دات االق��ت�����س��ادي��ة على 

امل�ستوى العربي والدويل.

احت��اد  ورئي�س  رئي�س االحت���اد  نائب  وع��ر���س 

عمرو  ا���س��ام��ة  الفل�سطينين  االأع���م���ال  رج����ال 

للفر�س اال�ستثمارية الواعدة يف فل�سطن خا�سة 

يف جمال الطاقة املتجددة، الفتاً اإىل اأهمية تعزيز 

امل�ستوى االقت�سادي بن  امل�سرتك على  التعاون 

اأع�ساء االحتاد.

واأ�سار عمرو اإىل اأهمية اإيجاد اآليات لت�سهيل 

الراغبن  الفل�سطينين  االأع��م��ال  رج��ال  حركة 

باال�ستثمار يف خمتلف اأرجاء الوطن العربي.

ودعا رئي�س جمعية رجال االأعمال البحرينن 

خالد الزياين، اإىل تعزيز دور املراأة يف االقت�ساد 

العربي خا�سة يف منطقة اخلليج العربي، م�سدداً 

اللقاءات  م��ن  ع��دد  لتنظيم  العمل  اأهمية  على 

اقت�سادية  ق��ط��اع��ات  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 

حمددة.

ول����ف����ت رئ���ي�������س م���ل���ت���ق���ى رج��������ال االأع�����م�����ال 

الفل�سطينين عامر الع�سيلي اإىل اأهمية تفعيل 

دور االحتاد يف الت�سبيك بن اأع�سائه ونظرائه يف 

الوطن العربي بهدف تفعيل العاقات الثنائية 

واإيجاد �سراكات اإ�سرتاتيجية حقيقية.

ال��ق��رارات  م��ن  ع���ددا  االإدارة  وات��خ��ذ جمل�س 

املدرجة على جدول االأعمال، باالإ�سافة اإىل اإقرار 
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اأ�سحاب  جمعيات  ممثلو  االجتماع،  وح�سر 

وال�سعودية  االأردن  اأع��م��ال من  االأع��م��ال ورج���ال 

وال��ك��وي��ت وم�����س��ر وق��ط��ر وال���ع���راق وال��ب��ح��ري��ن 

وفل�سطن ولبنان و�سوريا.

االنباط- عّمان

ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  يف  ال���ع���ام���ل���ون  األ����ق����ى 

مطلوب  �سخ�س  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ال��ق�����س��ائ��ي 

مليون  199ر2  ب���  تقدر  مالية  طلبات  بحقه 

دينار.

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

اإن���ه وب��ع��د م��ت��اب��ع��ة معلومات  ال��ع��ام  االأم����ن 

املناطق  اإحدى  وردت حول مكان وجوده يف 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة ع����ّم����ان، ت��وج��ه��ت ق����وة اأم��ن��ي��ة 

م�سادر  اإىل  و�سيحال  عليه،  القب�س  واألقت 

طلباته.

االنباط- املفرق

يف  الكفاءة  رف��ع  دورة  ال�سبت،  اختتمت،ام�س 

ال�سباكن  م��ن  ملجموعة  ال�سحية  ال��ت��م��دي��دات 

مع  بالتعاون  امل��ف��رق،  املهني  ال��ت��دري��ب  معهد  يف 

الوكالة االملانية للتعاون الدويل )جي اي زد(.

15 يوما تلبية  ا�ستمرت  التي  ال��دورة  وج��اءت 

العمراين  التو�سع  م��ع  العمل  �سوق  الحتياجات 

املفرق  يف  االبنية  قطاع  يف  املتزايد  واال�ستثمار 

والذي يتطلب وجود فنين يف قطاع التمديدات 

ال�سحية.

وا���س��ت��م��ل��ت ال�����دورة ع��ل��ى ت��دري��ب ع��م��ل��ي على 

ال�سحية  التمديدات  م�سغل  يف  املختلفة  املهارات 

لتلك  م��ي��داين  تطبيق  اىل  ا�سافة  املعهد  داخ���ل 

املهارات �سمن ور�س العمل.

ال�سريدة،  يو�سف  الدكتور  املعهد  مدير  وقال 

ان املعهد ي�سعى اىل تعزيز قدرات ال�سباب �سمن 

احتياجات  م��ع  ت��ت��واءم  وعلمية  عملية  م��وؤه��ات 

�سوق العمل و�سمان توفر فر�س عمل خلريجي 

املعهد، الفتا اىل انه مت مراعاة �سروط ال�سامة 

العامة والتباعد البدين .

وث���م���ن ال�����س��ري��دة ج���ه���ود ال���وك���ال���ة االمل��ان��ي��ة 

التدريب  اهمية  على  م�سددا  ال���دويل،  للتعاون 

امل��ه��ن��ي ب���اع���ت���ب���اره اح����د احل���ل���ول ال���ه���ام���ة ال��ت��ي 

ال�سباب من خالها الدخول اىل �سوق  ي�ستطيع 

العمل.

من جهتها، ا�سادت ممثلة الوكالة االملانية هند 

�سديفات، بالتعاون والتن�سيق امل�ستمر مع املعهد، 

حيث مت عقد العديد من ال��دورات التدريبية يف 

ال�سحية للذكور واالناث على  التمديدات  قطاع 

حد �سواء ، الفتة اىل ا�ستمرارية دعم الوكالة لهم 

و�سوال اىل ح�سولهم على �سهادات مزاولة املهنة 

الدامة م�سروعاتهم اخلا�سة وزيادة قدرتهم على 

املناف�سة ب�سوق العمل .

االنباط- عمان

 ط����ال����ب ن���ق���ي���ب اأ������س�����ح�����اب ����س���رك���ات 

اأبو  اهلل  �سيف  الب�سائع  ونقل  التخلي�س 

ب���اإع���ادة النظر  ع��اق��ول��ة، اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة 

التخلي�س  �سركات  موظفي  وج��ود  بقرار 

داخل احلرم اجلمركي ملدة اأ�سبوع.

ودع����ا اأب����و ع��اق��ول��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، 

ام�س ال�سبت، اإىل ال�سماح ملوظفي �سركات 

ال��ت��خ��ل��ي�����س ب���ال���ذه���اب واالإي������اب ل��ل��م��رك��ز 

الطبية  االإج������راءات  اأخ���ذ  م��ع  اجل��م��رك��ي 

طبيعة  اإن  وق���ال  دوري����ا.  وفح�سهم  ل��ه��م 

احل�سور  يتطلب  التخلي�س  �سركات  عمل 

للزبائن  ب�سائع  اأي  وج��ود  ح��ال  يف  فقط 

اأو �سكن  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ت��وف��ر  يف ظ��ل ع���دم 

للموظفن.

الر�صيفة االنباط- 

جراحة  يف  متخ�س�س  طبي  فريق  جنح 

العظام واملفا�سل مب�ست�سفى االمري في�سل 

يف ل�����واء ال��ر���س��ي��ف��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال����زرق����اء، 

ب���اإج���راء ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ب��امل��ن��ظ��ار تعتر 

م�ست�سفيات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  ���س��اب��ق��ة 

امل�ست�سفى  م��دي��ر  بح�سب  ال�����س��ح��ة،  وزارة 

الدكتور ن�ساأت فرح.

وق����ال ال��دك��ت��ور ف���رح ام�����س ال�����س��ب��ت، ان 

الكفة  ع�سلة  ترميم   ( وه��ي  العملية  ه��ذه 

امل��ف�����س��ل  وت���ك���ل�������س يف  ال���ك���ت���ف  امل���������دورة يف 

الراأ�سي(،  الع�سلة  ووتر  الرتقوي  اخلرمي 

هي االوىل من نوعها جترى يف امل�ست�سفى، 

ت��ك��ل��ل��ت  ل���ن���ا وب���ح���م���د اهلل  وك����ان����ت حت���دي���ا 

بالنجاح.

وا����س���اف ان ال��ع��م��ل��ي��ة اج���ري���ت ب��امل��ن��ظ��ار 

ال��دك��ت��ور  ا����س���راف  حت��ت  خم�سيني  مل��ري�����س 

اأمهر  من  متخ�س�س  وفريق  العزازي  وائل 

االط����ب����اء وامل���م���ر����س���ن وف��ن��ي��ي ال��ت��خ��دي��ر، 

ل��ت��ك��ون ا���س��اف��ة ن��وع��ي��ة ج��دي��دة الجن����ازات 

وب��ن  ال��وط��ن.  اب��ن��اء  خ��دم��ة  يف  امل�ست�سفى 

االن  ي�����س��ري  ف��ي�����س��ل  االم����ري  م�ست�سفى  ان 

ق���دم���ا الإج��������راء ج��م��ي��ع اأن��������واع ال��ع��م��ل��ي��ات 

م���ن خ���ال ت��وف��ري ال��ت�����س��ه��ي��ات وامل���ع���دات 

م�ساندا  ليكون  الطبية،  للكوادر  ال��ازم��ة 

على  وللت�سهيل  اململكة،  م�ست�سفيات  لباقي 

حتميلهم  وع��دم  الر�سيفة  ل��واء  يف  املر�سى 

مكان  عن  بعيدة  مل�ست�سفيات  الذهاب  عناء 

�سكناهم.

االنباط-عمان

حملة  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  البيئة  وزارة  اأط��ل��ق��ت   

للنظافة العامة يف جميع حمافظات اململكة.

املكلف الدكتور  البيئة وال��زراع��ة  واأك���د وزي��ر 

�سالح اخلراب�سة ، اأثناء افتتاحه فعاليات حملة 

زب��ود،  �سيل ح�سبان/ غابات  النظافة يف منطقة 

عزم الوزارة على اإي�سال الر�سالة البيئية اىل كافة 

القيم  منظومة  تر�سيخ  بهدف  املجتمع،  �سرائح 

وال�سلوك ال�سحيح املتفق مع موروثنا احل�ساري 

اأ�سا�سي  مكون  اأن��ه��ا  على  البيئة  م��ع  التعامل  يف 

للنه�سة والتطور وموؤ�سر على تقدم ال�سعوب.

واأ�ساف اإنه �سيتم مبوجب هذه احلملة، والتي 

تاأتي �سمن �سل�سلة حمات الحقة توجيه دعوة 

اإىل �سرائح املجتمع كافة واجلمعيات واملنظمات 

املدنية باالإ�سافة اإىل �سبكة املتطوعن البيئين 

للم�ساركة  تاأ�سي�سها،  على  ال����وزارة  تعمل  ال��ت��ي 

الفاعلة يف عملية اإن�ساء �سفحات توعية باأهداف 

والكلف  ال�سحية واالجتماعية  واالآث��ار  احلملة، 

امل���ال���ي���ة امل���رتت���ب���ة ع��ل��ى ال����دول����ة ج�����راء االإل���ق���اء 

ال��ع�����س��وائ��ي ل��ل��ن��ف��اي��ات. وا���س��ت��ع��ر���س اخل��راب�����س��ة 

العقوبات والغرامات املن�سو�س عليها يف القوانن 

واالأنظمة بحق املخالفن.

واأك������د ع��ل��ى اأن احل��م��ل��ة ���س��ت��غ��ط��ي م��ن��اط��ق 

على  للح�سول  م�ستمر  وب�سكل  ك��اف��ة،  اململكة 

الفئات  تفاعل  اأج��ل  املرجوة من  النتائج  اأف�سل 

امل�����س��ت��ه��دف��ة، وذل����ك ب��اب��ت��ك��ار وت�����س��م��ي��م ر���س��ائ��ل 

ت��وع��وي��ة ت��ر���س��خ يف اأذه�����ان امل��واط��ن��ن. وح�سر 

املجايل،  �سطام  ن��اع��ور  ل���واء  االف��ت��ت��اح مت�سرف 

امللكية حلماية البيئة وال�سياحة  ومدير االإدارة 

العميد ناه�س املقابلة ورئي�س بلدية ناعور زايد 

ال�سواعري.
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الفزعات  حيث  املرت�شحني  مقار  يف  الأق���ل  على  الأي���ام  ه��ذه  اأوج���ه  على  الإنتخابي  احلما�س 

والقوائم  الإنتخابية  الأوراق واحل�شابات  ترتيب  لغايات  للمرت�شحني  دعماً  الع�شائرية  والنخوة 

واإ�شتكمال العملية الإنتخابية؛ والوا�شح اأن طابع الإنتخابات ع�شائرياً اأكرث منه حزبياً اأو فكرياً؛  

الع�شرية  اأبناء  الكمي لعدد  القدر  الأ�شوات مبني على  الإنتخابات وحت�شيل  اأن مبادىء  مبعنى 

على مبداأ اإ�شطفافهم ودعمهم للمرت�شح؛ وهذا حتماً يوؤ�شر خللو الإنتخابات من اأبعاد �شيا�شية 

اأو حزبية اأو براجمية يف املناحي كافة �شوى بع�س املرت�شحني الذين ميتلكون روؤى اإقت�شادية اأو 

�شيا�شية اأو فكرية اأو اإجتماعية اأو غريها:

١. الع�شرية �شمام اأمان النظام الإجتماعي الأردين؛ ولها وزن كبري يحرتم عند كل الأردنيني؛ 

البع�س  الإ�شطفافات والتمحور لدى  الع�شرية والع�شائرية حيث بع�س  ولكن هنالك فرق بني 

دعماً للقرابة �شواء كان كفوؤاً اأم ل غري مقبول طبعاً؛ ولكن من الواجب اإختيار الأف�شل والأكفاأ 

من اأبناء الع�شرية ليرت�ّشح ملجل�س النواب ليكون خري ممثل لع�شريته.

٢. بع�س الع�شائر داأبت على اإجراء الإنتخابات الداخلية لغايات اإفراز مر�شحيها؛ وهذه الآلية 

�شيء يحرتم على �شبيل الدميقراطية حيث ت�شّكل احللقة الأوىل يف حياتنا الدميقراطية �شوب 

اإفرازات ال�شناديق.

الرئي�شة  احلا�شنة  تكون  اأن  لغايات  ملر�شحيها  قائمة  اأف���رزت  الكبرية  الع�شائر  وبع�س   .٣

وبالتايل هنالك �شمان  بينهم؛  املنتظر من  النائب  اأنها تفرز  الطريقة  لأ�شواتها؛ وفائدة هذه 

اأكيد للمقعد النيابي؛ لكن اإحدى مثالبها اأن الكثري ينتقدونها ب�شبب الإ�شطفافات الع�شائرية 

وخلوها من برامج اإنتخابية رغم اأنى مقعدها  �شبه م�شمون.  

التناف�شية  من  حالة  خللق  وجمتمعياً  اإجتماعياً  حراكاً  ت�شّكل  الع�شائرية  الإ�شطفافات   .٤

ال�شريفة بني املرت�شحني؛ ورغم ال�شراعات اأحياناً بني املرت�شحني واأن�شارهم لكل الأطراف اإل 

اأن مو�شم الإنتخابات يبقى حلواً وجاذباً وفيه من التناف�شية الكثري.

٥.   م�شطلح ال�شطفاف الع�شائري طفا على ال�شطح هذه الأي��ام لغايات الت�شامن وُن�شرة 

املاألوف وجتٍن على النظام الجتماعي الأردين الذي  ابن الع�شرية؛ ويف هذا بالطبع خروج عن 

�ش�س على بنيان اأ�شا�شه متني ويحرتم الروابط الجتماعية ما دامت على طريق احلق والنتماء 
ُ
اأ

العن�شرية  واأح��ي��ان��اً  والتح�ّشد  للتجيي�س  يتم  الع�شائري  الإ�شطفاف  حيث  للوطن؛  ال�شادق 

للقرابة.

اأكرث من قائمة  الإ�شطفافات الع�شائرية توؤول لت�شرذم وخ�شو�شاً يف حال ت�شكيل  اأحياناً   .٦

يوؤمنون  ل  باأنهم  املرت�شحني  عند  نزعة  ع��ن  ينم  وه��ذا  ال��واح��دة؛  الع�شرية  اأب��ن��اء  بها  ي�شرتك 

بالإنتخابات الداخلية فيما بينهم وكل واحد فيهم يرغب بالرت�ّشح نكاية باأقاربه مما يوؤثر على 

النتائج لتكون غري مب�ّشرة.

٧. مطلوب اإ�شتثمار الإ�شطفافات الع�شائرية لتحويل بيئتنا الإنتخابية تدريجياً من ع�شائرية 

بحتة ملدنية باإطار وطني ؛ ول ميكن اأن يتم ذلك �شوى باإختيار الأكفاأ اإبان امل�شاركة الإنتخابية 

وبذلك ُنح�شن الإختيار خدمة للوطن الأ�شم.

ب�شراحة: الإ�شطفافات الع�شائرية ما زالت �شمة اأردنية اإنتخابية ت�شكل ماركة م�شجلة؛ ورمبا 

امل�شاكل  بع�س  حتل  التي  الربامج  نق�س  ب�شبب  ال�شباب  جلذب  الأردنية  الأح��زاب  �شعف  �شببها 

والتحديات؛ وميكن  اإ�شتثمار هذه الإ�شطفافات باإختيار الع�شائر للأكفاأ من بينهم خدمة للوطن 

وقائد الوطن واملواطن.

د.محمد طالب عبيدات

 اإلنتخابات واإلصطفافات 
العشائرية في زمن كورونا

االنباط- عّمان

 اأجنزت وزارة القت�شاد الرقمي والريادة، 

احل��ايل  ل��ل��ع��ام  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  �شيا�شة 

الوزراء  جمل�س  اإىل  ورفعها  النهائي،  ب�شكلها 

لإقرارها.

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

ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ط����رح����ت  ال����������وزارة  اإن  ال�������ش���ب���ت، 

فيها  املعنية  اجلهات  مع  العامة  لل�شت�شارة 

على  اجلهات  هذه  ملحظات  وعك�شت  �شابقا، 

�شياغة  يف  القطاع  م�شاركة  ب��اب  من  بنودها 

احلكومية. ال�شيا�شات 

ال�شطناعي  الذكاء  �شيا�شة  اأن  واأو�شحت 

حت��دي��د  اإىل  ال���ع���ام���ة  خ��ط��وط��ه��ا  يف  ت���ه���دف 

ال�����ذك�����اء  ال�����ت�����وج�����ه احل�����ك�����وم�����ي يف جم��������ال 

جميع  م��ن  التنفيذ  ومتطلبات  ال�شطناعي 

اأو  اأو احل��وك��م��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ����ش���واء  ال��ن��واح��ي 

وغريها،  الأولويات  وحتديد  التحتية  البنية 

لل�شتفادة من هذا التوجه العاملي الذي دخل 

القطاع  ومنها  القت�شادية  القطاعات  جميع 

احلكومي.

تطبيق  ن��ط��اق  اأن  اإىل  ال������وزارة  واأ�����ش����ارت 

اأكانوا  �شواء  الأف��راد  اأي�شا  �شي�شمل  ال�شيا�شة 

ت��ع��ت��م��د على  ت��ق��ن��ي��ات  اأو  م��ط��وري��ن خل��دم��ات 

ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي اأو م��ق��دم��ني خل��دم��ات 

يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنيات  اإىل  ت�شتند 

اململكة.

باأنه  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تعريف  وميكن 

وال���ربام���ج مبا  الآلت  ت��ب��دي��ه  ال����ذي  ال���ذك���اء 

واأمن��اط  الب�شرية  الذهنية  ال��ق��درات  يحاكي 

وال�شتنتاج  التعلم  على  ال��ق��درة  مثل  عملها، 

الآل��ة،  يف  ت��ربم��ج  اأو���ش��اع مل  على  الفعل  ورد 

الوزارة. بح�شب 

ال��ذك��اء  ل�شيا�شة  الفرعية  الأه����داف  وع��ن 

اإىل  ت�شعى  اإن��ه��ا  ال���وزارة  ق��ال��ت  ال�شطناعي، 

بناء منظومة  اأولها  اأهداف فرعية،   8 حتقيق 

والتطبيق  والتطوير  العلمي  للبحث  را�شخة 

ال��ت��ج��ري��ب��ي يف جم���ال ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 

الذكاء  لتكنولوجيا  املنا�شبة  البيئة  واإي��ج��اد 

ملواكبة  التحتية  البنية  وتطوير  ال�شطناعي 

ال�شطناعي. الذكاء  تكنولوجيا  احتياجات 

اأي�شا  اأه��داف��ه��ا  م��ن  اأن  ال�شيا�شة  واأك����دت 

ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��خ��دام ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 

ذلك  يف  مبا  احليوية  القت�شادية  القطاعات 

والطاقة  املالية  واخلدمات  والتعليم  ال�شحة 

والت�شالت  والأم��ن  النظيفة  والتكنولوجيا 

اإىل رف��ع  ت��رم��ي  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ش���ارت  وال��ن��ق��ل. 

بتكنولوجيا  وال��ث��ق��ة  ال��ع��ام  ال��وع��ي  م�����ش��ت��وى 

الذكاء ال�شطناعي وتاأثريها على املجتمع.

اأك����دت ال�����ش��ي��ا���ش��ة ه��دف��ا م��ه��م��ا يتمثل  ك��م��ا 

الأردنية  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات واخل��ربات  ببناء 

وتوظيف  ال�شطناعي  ب��ال��ذك��اء  املتخ�ش�شة 

وحتديث  كافة  القطاعات  تطوير  يف  املعرفة 

التقني. العايل والتعليم  التعليم  مناهج 

دور  تعزيز  اأه��داف��ه��ا  م��ن  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

ال��ق��ط��اع ال���ع���ام يف ا���ش��ت��خ��دام وت��ب��ن��ي ال��ذك��اء 

ال���ش��ط��ن��اع��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه وب��ن��اء ال�����ش��راك��ات 

امل�شارات  لتعزيز  القطاع اخلا�س  اللزمة مع 

امل�شتدامة. التنمية  الإنتاجية نحو 

ت�شجيع  على  �شتعمل  احلكومة  اأن  واأك��دت 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وت�شخري  ال��ع��ام  القطاع 

احلكومية  اخل��دم��ات  واأداء  فعالية  زي���ادة  يف 

للم�شتفيدين. املقدمة 

ولفتت اإىل اأن احلكومة ت�شعى من ال�شيا�شة 

ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ذك��اء 

الت�شريعية  الأط����ر  ���ش��ي��م��ا  ول  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

وطني  ميثاق  وو���ش��ع  ال��داع��م��ة  والتنظيمية 

الذكاء ال�شطناعي. لخلقيات 

اإىل  ال�شيا�شة  ت�شعى  التي  الأه���داف  وم��ن 

حت��ق��ي��ق��ه��ا اأي�����ش��ا ه���و ت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 

اخل���ا����ش���ة ب����ال����ذك����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي وزي������ادة 

املتعلقة  للمبادرات  امل��ادي  والدعم  ال�شتثمار 

العاملة  النا�شئة  الوطنية  ال�شركات  بها ودعم 

يف ال���ق���ط���اع وت�����ش��ج��ي��ع ال�������ش���رك���ات الأردن����ي����ة 

ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ت���ق���دمي احل���ل���ول واخل���دم���ات 

حولها. املبنية 

االنباط- الزرقاء 

 قال مدير مديرية �شناعة وجت��ارة ومتوين 

حمافظة الزرقاء عماد البزور اإن كوادر املديرية 

حررت ام�س ال�شبت، ١٤ خمالفة ملن�شاآت جتارية 

ومواطنني لعدم التقيد باأمر الدفاع رقم ١١.

اأن خمالفتني جرى  ام�س   ، ال��ب��زور  واأو���ش��ح 

خمالفة  و١٢  جت��اري��ة،  من�شاآت  بحق  حتريرهما 

مل��واط��ن��ني ب�شبب ع���دم ارت����داء ال��ك��م��ام��ات داخ��ل 

املن�شاآت التجارية املتنوعة.

و���ش��م��ل��ت اجل������ولت ال��رق��اب��ي��ة حم����ال امل����واد 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة واحل���ل���وي���ات واخل�������ش���ار وال��ف��واك��ه 

حمال  اإىل  اإ�شافة  وامل��لح��م،  واملطاعم  واملخابز 

الأجهزة الكهربائية.

اأن ك����وادر امل��دي��ري��ة كثفت من  واأك����د ال��ب��زور 

املن�شاآت  ع��ل��ى  والتفتي�شية  ال��رق��اب��ي��ة  حملتها 

اللتزام  ل�شمان  ال��زرق��اء  يف  املختلفة  التجارية 

باأوامر الدفاع الرامية ملنع ن�شر عدوى فريو�س 

املواطنني  و�شلمة  �شحة  على  حفاظاً  ك��ورون��ا 

كافة.

٤ وفيات و٨٣٠ إصابة محلية بـ»كورونا« اكثر من نصفها بعمان

تعديل امر الدفاع ٧ مؤشر على تمديد تعطيل المدارس والجامعات
غضب شعبي وتبرير حكومي بعد تزايد االصابات

 شراكة بين »مجمع الملك الحسين لألعمال« و »زين «لبناء وإدارة بنية تحتية متطورة في المجمع

 مردود قطاع الرمان في إربد يصل إلى 3 ماليين دينار موسميا

االأنباط - عمان

 ك�”النار يف اله�شيم” .. تتزايد اإعداد الإ�شابات بفريو�س كورونا.. 

٤ حالت وفاة وت�شجيل 8٥٠ اإ�شابة منها 8٣٠ حالة حملية ام�س و�شط 

موؤ�شرات بان الع��داد �شتزداد يف الأي��ام املقبلة ورمبا تتجاوز عتبة ال 

عدم  من  بالرغم  وافقيا  جمتمعيا  ب��ات  الفريو�س  انت�شار  وان   ١٠٠٠

اإق��رار اجلهات املخت�شة بذلك حتى الآن .. عدد الإ�شابات والوفيات 

مر�شح اأي�شا للزدياد مع دخول ف�شل اخلريف وما يرافقه من انت�شار 

للنفلونزا املو�شمية.. وياتي ذلك بعد ت�شجيل نحو ٢٥٠٠ اإ�شابة خلل 

٥٠٠ حالة يوميا م��ع حت��ذي��رات م��ن اطباء  املا�شي مبعدل  الأ���ش��ب��وع 

وخ��رباء من تزايد عدد الوفيات وال�شابات ما �شاهم يف زي��ادة دائرة 

القلق واخلوف من ما حتمله قادم الأيام ٠                            وتزامن 

ارتفاع عدد الوفيات وال�شابات مع قيام احلكومة بتعديل امر الدفاع 

والتعليم  التعليم  ل��وزي��ري  تفوي�س  ومنح  بالتعليم  اخل��ا���س   ٧ رق��م 

العايل ب�شاأن ما يتعلق باملدار�س واجلامعات وما �شبق ذلك من قرار 

بتاجيل دوام اجلامعات حتى تاريخ ١١ /١٠ وهو ما يرى فيه مراقبون 

باأنه متهيد للعلن عن ا�شتمرار تعطيل املدار�س واجلامعات ومتابعة 

التعليم عن بعد٠

  اأي�شا كان لطلب وزارة ال�شناعة والتجارة من من�شاآت اقت�شادية 

بتحديث بياناتها وهو امر قراأه مراقبون باأنه متهيد لت�شهيل ا�شدار 

ت�شاريح مرور جديدة للعاملني يف هذه املن�شاآت يف حال جلوء احلكومة 

لقرار حظر �شامل او جزئي للحد من انت�شار الوباء وهو الأمر الذي 

داأبت احلكومة على نفيه مرارا وتكرارا .. ولكن..

جديدة  حالة   8٥٠ ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  ق��د  وك��ان��ت 

ال�شبت، منها 8٣٠ حملية  امل�شتجّد يف اململكة ام�س  بفريو�س كورونا 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 8٠٦١ اإ�شابة.

وت��وزع��ت احل���الت اجل��دي��دة، وف��ق املوجز الإع��لم��ي ال�شادر عن 

٤٣٥ يف  8٣٠ حالة حملّية، منها  ال�شحة على  ال���وزراء ووزارة  رئا�شة 

١٠ يف  اإرب���د منها  ال��زرق��اء، و٦٠ يف  البلقاء، و١٦٤ يف  ع��م��ان، و١٣٢ يف 

الرمثا، و٢١ يف معان منها ٤ يف ل��واء البرتا، و١١ يف عجلون، و ٤ يف 

القادمني  بني  خارجّية  حالة  و٢٠  العقبة  يف  وواح���دة  يف،  و٢  الكرك 

من اخل��ارج، مّمن يقيمون يف فنادق احلجر، وبذلك يرتفع اإجمايل 

الإ�شابات يف اململكة اإىل 8٠٦١ حالة.

كما �شجلت ٤ حالت وفاة لريتفع اإجمايل الوفيات اإىل ٤٣ حالة.

وا�شار املوجز اإىل �شفاء 9٦ حالة ، ١٧ يف م�شت�شفى الأمري حمزة، و 

ة بعزل امل�شابني يف البحر املّيت، و ٧ يف م�شت�شفى  ٦8 يف املنطقة اخلا�شّ

ة املعتمدة. امللكة علياء، و٤ يف امل�شت�شفيات اخلا�شّ

ولفت اإىل اإجراء ١٣٤88 فح�شاً خمربّياً، لي�شبح العدد الإجمايل 

اإىل ١١٥٥٥١٣ فح�شاً.

ودع��ت ال���وزارة يف ظّل تزايد اأع��داد الإ�شابات اإىل م�شتويات غري 

معايري  واّت��ب��اع  و١٦   ١١ ال��ّدف��اع  ب��اأم��رّي  لللتزام  اجلميع  م�شبوقة، 

التجّمعات لأكرث  اإقامة  الكّمامات وعدم  ال�شلمة والوقاية وارت��داء 

من ٢٠ �شخ�شاً، وا�شتخدام تطبيقي اأمان و�شحتك.

النباط-عمان

���ع ي��وم اخلمي�س يف جممع امللك احل�شني  ُوقِّ  

ب��ني �شركة جممع  ت��ع��اون م��ا  اتفاقية  ل��لأع��م��ال 

�شركة  ���ش��ت��ق��وم  الأردن،  زي���ن  و���ش��رك��ة  الأع���م���ال 

حتتية  بنية  اأح���دث  واإدارة  ببناء  مبوجبها  زي��ن 

املجمع  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  ل��لت�����ش��الت 

ب��ه، وذل���ك بتقدمي  امل��ت��واج��دة  خل��دم��ة ال�شركات 

اأحدث تكنولوجيا يف حقل املعلومات والت�شالت. 

�شركة  اإدارة   رئي�س جمل�س  حيث وقعها كل من 

التل، والرئي�س  املهند�س عاطف  الأعمال  جممع 

التنفيذي ل�شركة زين الأردن فهد اجلا�شم.

التفاقية  ه��ذه  مبوجب  زي��ن  �شركة  و�شتقوم 

بتوفري خدمات ات�شالت متنوعة ذات جودة عالية 

والتي  املجمع،  داخ���ل  ال�شركات  متطلبات  تلبي 

ات�شال  حللول  وحاجتها  بالدقة  اأعمالها  تّت�شم 

متطورة وموثوقة ل�شمان عدم انقطاع اخلدمة 

يف جميع الظروف، وهو ما �شتوّفره زين من خلل 

لل�شبكة  التحكم  مب��رك��زي  العمليات   كافة  رب��ط 

الإقليمي  مركزها  داخ��ل  تركيبهما  �شيتم  حيث 

لتخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث 

جممع  يف  ال��ك��ائ��ن   )THE BUNKER(

الأول من  يعد  ال���ذي  ل��لأع��م��ال،  امل��ل��ك احل�شني 

نوعه على م�شتوى املنطقة والذي يحتوي اأحدث 

التي  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  ح��ل��ول 

جتعله مركز بيانات مثايل ي�شمن حماية واأمان 

البيانات باأعلى امل�شتويات وح�شب املعايري العاملية، 

من خلل البنية التحتية وجاهزية اخلدمة على 

مدار ال�شاعة، وذلك عرب ا�شتخدام اأجهزة عالية 

اجلودة ت�شمح بالقيام بعمليات ال�شيانة اأو تبديل 

اإمكانية  اأو مرفقاتها مع  الطاقة  اأجهزة  اأي من 

ال�شركات  �شيمنح  مم��ا  ت��وق��ف،  دون  امل��رك��ز  اإدارة 

العاملة يف جممع امللك احل�شني للأعمال فر�شاً 

الدولية،  النمو  اإمكانات  وال�شتفادة من  للتو�ّشع 

حيث ي�شمن املركز وال�شبكة اجلديدة ا�شتمرارية 

العمل بن�شبة 99.98٢% وعدم النقطاع، ففي حال 

اأو املعدات،  حدوث اأي خلل على اأي من الأجهزة 

فاإن جهاز اآخر �شيقوم بنف�س العمل دون اأي تاأثري.

ويف تعقيبه على توقيع التفاقية، اأ�شار معايل 

املهند�س عاطف التل، رئي�س جمل�س اإدارة  �شركة 

جممع الأع���م���ال، وال����ذي يعد م��ن اأب����رز امل��راف��ق 

امل��ت��ط��ورة وال���ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 

اململكة  انه من املتوقع اأن يحقق م�شروع التحديث 

خدمات  وتعدد  وطبيعة  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة 

مبا  باملجمع  املعلومات  وتكنولوجيا  الإت�����ش��الت 

يف ذل��ك احلو�شبة ال�شحابية وذل��ك ك��ون ال�شبكة 

واملتمثلة  التقنيات  اح���دث  ت�شتخدم  اجل���دي���دة  

 Software - Defined�ال بتكنولوجيا 

مت  وال����ت����ي   )Networking  )SDN

ان  حيث  العاملية  املعايري  اأعلى  �شمن  ت�شميمها 

ما مييز ال�شبكة اجلديدة عن ال�شبكات التقليدية 

وم��رون��ة  ديناميكية  وذات  للربجمة  قابلة  ان��ه��ا 

عالية وتوفر م�شتوى اأف�شل من الأمن لل�شبكات، 

كما وت�شتطيع كل �شركة ان تربمج �شبكتها ومبا 

يتنا�شب مع اعمالها مما يوفر لها الوقت واملال 

ويح�شن اداءه��ا ككل ويعزز موقع املجمع ويبقيه 

لل�شركات  التكنولوجيا احلديثة  تاأمني  يف  رائ��داً 

ال��ع��ام��ل��ة ب���ه وي���دع���م ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل�����ش��ان��دة 

لأعمالها ولإمكانية العمل عن بعد. واإن فوز �شركة 

زين بالعطاء لإن�شاء وت�شغيل واإدارة هذه ال�شبكة 

النوعية  ي��رثي منظومة اخلدمات  اأن  �شاأنه  من 

امل�شافة التي يقدمها املجمع ويعزز القدرة على 

ال�شتجابة ال�شريعة مل�شتجدات ومتطلبات حلول 

الأعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز 

العاملة  ولل�شركات  للمجمع  التناف�شية  ال��ق��درة 

اأخ��ذ دوره  ب��ه، ومتكني املجمع من ال�شتمرار يف 

الريادي واملتميز كاأبرز معلم لقطاع الأعمال يف 

تت�شمن  الإتفاقية  ان  التل  وا�شاف  كما  اململكة. 

كذلك توفري التدريب املجاين ال�شنوي لعدد من 

ع��ل��وم  وهند�شة  الردن��ي��ة يف  خريجي اجلامعات 

احل��ا���ش��وب ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ش��ب��ك��ات وال��ب��ن��ى 

التحتية احلديثة، مما يح�شن من فر�س هوؤلء 

اخلريجني للح�شول على عمل وذلك كجزء من 

امل�شوؤولية املجتمية ل�شركة جممع العمال.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 

زين الأردن فهد اجلا�شم اأن توقيع هذه التفاقية 

مع  �شركة جممع الأعمال ياأتي يف اإطار ال�شراكة  

اأع��وام  الطرفني منذ  التي جتمع  ال�شرتاتيجية 

خلدمة قطاع الأعمال يف اململكة، حيث يحت�شن 

الأعمال  لقطاع  الأب���رز  املعلَم  يعد  ال��ذي  املجمع 

يف اململكة جمموعة وا�شعة من ال�شركات املحلية 

والإقليمية والعاملية، التي �شتحظى بباقة مميزة 

تطلعاتها  تلبي  والت�شالت  الأع��م��ال  حلول  من 

وت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى ال��ن��م��و وال��ت��م��ّي��ز يف اأع��م��ال��ه��ا 

ومواكبة التطور املت�شارع على �شعيد الت�شالت 

الأم��ر  الأع��م��ال،  وح��ل��ول  املعلومات  وتكنولوجيا 

ال�شتثمارية  البيئة  على  اإيجاباً  �شينعك�س  ال��ذي 

يف اململكة.

واأك����د اجل��ا���ش��م م��وا���ش��ل��ة ���ش��رك��ة زي���ن الأردن 

دوره����ا ال���ري���ادي يف عملية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 

متكاملة  حتتية  بنية  ت��وف��ري  خ��لل  م��ن  اململكة 

تخدم كافة القطاعات ملواكبة اآخر التطورات على 

هذا ال�شعيد، لتعزيز مكانة اململكة كمركز اإقليمي 

امل��ع��ل��وم��ات، وكبيئة  ل��لت�����ش��الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  ت��وف��ر  خ�شبة  ا�شتثمارية 

احللول الأكرث تطوراً للرتقاء باأعمالها وتعظيم 

ال�شتفادة من اأحدث البتكارات.

االنباط- اإربد

 يكت�شب قطاع الرمان، الذي ت�شتهر زراعته يف 

لوائي الكورة وبني كنانة بالإ�شافة للواء الق�شبة 

مل��ردوده  اأهميته نظرا  الرمثا،  ل��واء  م��ن  واج���زاء 

امل��ادي على املزارعني املقدر بنحو ثلثة مليني 

دينار �شنويا.

ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز ب���اأث���ره يف حت�����ش��ني اق��ت�����ش��ادي��ات 

املعي�شية ع��لوة على دخوله  امل��زارع��ني وحياتهم 

يف ال�شناعات الغذائية واحتوائه على مواد غنية 

الغذائي  بني  وا�شتعمالتها  ا�شتخداماتها  تتعدد 

والعلجي.

وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة زارع����ة حم��اف��ظ��ة ارب��د 

ال��دك��ت��ور ع���ب���دال���وايل ال��ط��اه��ات ام�����س ال�شبت، 

ان زراع����ة ال��رم��ان ت��رتك��ز ع��ل��ى ���ش��ف��اف الودي���ة 

وجماري املياه كاأودية زقلب، واأبو زياد والريان 

وجديتا بلواء الكورة، وعيون املياه، كعني ا�شعيد 

وع��ني ال��ب��اردة وغ��ريه��ا يف ل���واء بني كنانة التي 

م�شتوى  ع��ل��ى  ال���رم���ان  ب�شاتني  ا���ش��ه��ر  حتت�شن 

املحافظة .

الرمان  باأ�شجار  املزروعة  امل�شاحة  ان  وا�شاف 

تقدر بنحو ٢٥٠٠ دومن تنتج ما جمموعه ٧ اآلف 

طن �شنوياً، حتى منت�شف �شهر كانون الأول من 

كل عام.

وا�شتعر�س ا�شناف الرمان املحلية كاحللوي 

واملاوردي وال�شرابي والزقلبي واللفاين وغريها 

من الأ�شناف التي تعترب مفيدة للج�شم وتختلف 

من �شنف لآخر يف درجة احللوة.

النتاج  لتزايد  ن��ظ��راً  ان��ه  اىل  الطاهات  ون��وه 

من هذه ال�شجار داأبت مديرية زراعة حمافظة 

ارب������د، ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م م���ه���رج���ان ���ش��ن��وي ل��ل��رم��ان 

واملنتجات الريفية بدعم مبا�شر من وزارة الزراعة 

بالتعاون مع عديد املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية يف 

املحافظة اإ�شافة للمنظمات الدولية والإقليمية.

حمطته  يف  �شيتوقف  املهرجان  ان  اىل  وا�شار 

لهذا العام، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث 

اإقيم مهرجان الرمان واملنتجات الريفية ال�شنوي 

املا�شي  العام  من  الأخ���ري  الربع  يف  ع�شر  الثاين 

وا�شبح معلما مميزا ملحافظة اربد نظراً ملا حظي 

به من اإقبال كبري من املواطنني يف اربد وغريها 

الرمان  ثمار  ���ش��راء  على  اململكة  حمافظات  م��ن 

ومنتجاته املتعددة.

املتعددة  ال��رم��ان  منتجات  ان  الطاهات  وب��ني 

الرمان  ودب�س  الطبيعي،  الرمان  بع�شري  تتمثل 

التقليدية،  وبالطريقة  اجل���ودة  ع��ايل  الطبيعي 

وخل الرمان الطبيعي، ومربى الرمان وزيت بذر 

اىل  ا�شافة  الطبيعي،  الرمان  و�شابون  ال��رم��ان، 

م�شحوق ق�شور الرمان الطبيعي الذي ي�شتخدم 

�شاي  الع�شبي،  والقولون  املعدة  م�شاكل  ملعاجلة 

الرمان ونوجا الرمان.

فر�شة  ���ش��ك��ل  امل���ه���رج���ان  ان  ال���ط���اه���ات  وزاد 

من  ال��ف��ائ�����س  ظ��ل  يف  امل��ن��ت��ج��ات  لبيع  ت�شويقية 

بالقيمة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  امل��خ��ت��ل��ف��ة و ج����اء  امل��ن��ت��ج��ات 

الغذائية والعلجية والقت�شادية ل�شجرة الرمان 

ومنتجاتها، كما �شكل اأهمية للعاملني يف القطاع 

من كل اجلن�شني واأ�شهم يف حتقيق عائد مادي 

للمزارعني يف اإقليم ال�شمال �شاعدهم يف التغلب 

على م�شاعب احلياة.

ت�شويقيا  م��ن��ف��ذا  ا���ش��ب��ح  امل��ه��رج��ان  ان  وق����ال 

مبا�شرا عرب اتاحة املجال امام املزارعني لعر�س 

منتجاتهم مبا�شرة للم�شتهلكني دون اي و�شاطات 

او �شما�شرة، ما ي�شاعد املزارع على ت�شويق منتجاته 

بكل ي�شر و�شهولة وبالتايل دعمه وت�شجيعه على 

على  املحافظة  وا�شتمرارية  ب��ال��زراع��ة  الهتمام 

امل��اأك��ولت  امل���وروث ال�شعبي التقليدي من خ��لل 

الرمان  يدخل  التي  الريفية  واملنتجات  ال�شعبية 

ومنتجاته يف اعدادها.

وا���ش��ار ان��ه ل��وح��ظ ت��زاي��د يف اع���داد امل��زارع��ني 

عن  باملئة   ٣٠ بن�شبة  املا�شي  باملو�شم  امل�شاركني 

الأعوام ال�شابقة اإ�شافة لزيادة ملحوظة يف حجم 

والتي  املختلفة  ومنتجاتها  الثمار  م��ن  املبيعات 

جتاوزت املئة األف دينار.

النباتية  الوقاية  �شعبة  رئي�شة  وا�شتعر�شت 

التحديات  ه��اين،  بني  املهند�شة لن��ا  املديرية  يف 

الآف���ات م�شرية  امل��زارع��ني، كانت�شار  ت��واج��ه  التي 

احل�شرية  امل��ب��ي��دات  ي�����ش��رتون  امل���زارع���ني  ان  اىل 

على ح�شابهم ملكافحة الآفة التي ت�شببت برتاجع 

يف  التذبذب  اىل  ا�شافة  متفاوتة،  بن�شب  النتاج 

ا�شعار الرمان ومنتجاته بح�شب ال�شنف املوجود، 

املادي  بالعائد  مقارنة  النتاج  مدخلت  وارتفاع 

الت�شويق يف ظل ارتفاع كميات  بالإ�شافة مل�شاكل 

النتاج ب�شكل ملحوظ.

وق��ال��ت ان امل��دي��ري��ة تعمل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ه��ذه 

لتطوير  ار���ش��ادي��ة  وب���رام���ج  ال��ت��ح��دي��ات بخطط 

ا�شتخدام  على  بالرتكيز  ب��ه  والنهو�س  القطاع 

ال�شاليب العلمية احلديثة يف تنميته وامل�شاعدة 

يف الرتويج ملنتجاته التي ا�شبحت جزءا ا�شا�شيا 

يف توفري فر�س العمل لل�شر واملجتمعات املحلية 

رفد  يف  وامل�شاهمة  الريفية  املناطق  يف  وخا�شة 

ال�شر بدخل جيد .

وا�شارت بني هاين اىل ان الوزارة تقوم ب�شبط 

النتاج  لكميات  تبعاً  منعها  اأو  ال�شترياد  كميات 

امل��ت��وق��ع��ة يف ك��ل ع����ام، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دع���م ه��ذا 

القطاع من خلل تنفيذ ما ورد يف ال�شرتاتيجية 

الزراعية للتنمية الزراعية للأعوام القادمة.

اخلدمات  اأف�شل  تقدم  املديرية  ان  وا�شافت 

الر���ش��ادي��ة وال��زراع��ي��ة وخ��دم��ات ال��ر���س ملكافحة 

الآف��ات والتي من �شاأنها رف��ع ودع��م ه��ذا القطاع 

ب��دًءا  اإىل جنب  امل��زارع��ني جنباً  م��ع  تعمل  حيث 

و�شوًل  والت�شويق  بالإنتاج  وم���روراً  الزراعة  من 

للم�شتهلك.

تعد  ال��رم��ان  ت�شنيع منتجات  ان  ونوهت اىل 

ف��ر���ش��ة م��ت��اح��ة لعمل امل�����راأة ال��ري��ف��ي��ة يف معظم 

لإنتاج  عمل  فر�شة  يوفر  حيث  املحافظة  األ��وي��ة 

ال�شناعات املرتبطة بالرمان مثل اخلل والدب�س 

والع�شائر وغريها من املنتجات التي توفر دخل 

اإ�شايف للأ�شرة الريفية ومتكني امل��راأة اقت�شادياً، 

م�شرية اىل م�شاركة العديد من جمعيات ال�شيدات 

الريفيات يف املحافظة مبختلف اأجنحة املهرجان.

 االقتصاد الرقمي والريادة تنجز 
سياسة الذكاء اإلصطناعي

 الزرقاء: تحرير 14 مخالفة لمنشآت 
ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

* توقعات باللجوء للحظر بعد طلب 
تحديث بيانات المنشآت

 * تسجيل ٥٠٠ إصابة يوميا االسبوع الماضي 
يزيد من حالة التوتر
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جامعات  بها  تقوم  وابحاث  درا�سات  على  قراراتها  يف  تعتمد  دول  يف  القوى 

وم��راك��ز اأب���ح���اث  ف��اجل��ام��ع��ات مل ي��ع��د دوره����ا ال��ت��دري�����س ف��ق��ط وامن���ا البحث 

تتم  االبتكارات  فمظعم  احلياه  جوانب  خمتلف  يف  واالأبحاث  املجتمع  وخدمة 

اإىل  تتحول  بل  الرفوف  على  تو�سع  ال  العليا  الطلبه  فدرا�سات  اجلامعات  يف 

يف  مفكرين  على  اأي�سا  تعتمد  ال��ع��امل  يف  ودول  ق���رارات  فيها  وتتخذ  اجل��ه��ات 

�سراحه  بكل  واحلديث  ال��دول  يواجه  ملا  ذهني  ع�سف  لعمل  اجلوانب  خمتلف 

وهناك دول بداأت تعتمد اأي�سا على درا�سات نتيجة ما يتابع يف قنوات التوا�سل 

االجتماعي يف ظل حتويل اأي اإن�سان اإىل نا�سط وهذا يحتاج اإىل �سرعة تعريف 

من هو االإعالمي ؟

فالدول التي ت�سعى اإىل النجاه ال تعتمد يف قراراتها على ردة فعل وامنا اإىل 

درا�سات وروؤيا كالبعد الدميوغرايف ما ا�سبابه؟وما نتائجه؟وكيف ميكن اأن يتم 

ا�ستيعابه �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا ؟ والبطاله  كيف ميكن اإيجاد احللول 

وئام  اأو  االأدي��ان  وحوار  ؟  واقت�ساديا  وامنيا  �سيا�سيا  البطاله  خطورة  لها؟وما 

االأديان ؟فكيف يتم ؟وما اخلطوات العمليه ؟

ما اأ�سباب ما ي�سمى الربيع العربي ؟وما العرب منه؟

ببعد  تقدمت  دول  يف  تقاد  املوؤ�س�سات  تعد  فلم  ال��دول  موؤ�س�سات  يف  وكذلك 

عامليا  ومعروف  واجناز  تبحث عن عمل  وابحاث  بدرا�سات  تقاد  واإمنا  �سخ�سي 

باأن دول تقدمت تعتمد يف اإدارة موؤ�س�سات فيها على التبديل للم�سوؤوؤل بعد �ستة 

اأ�سهر اذا اأ�سبح غري قادر على اإدارة موؤ�س�سه جنحت وت�سعى للتطوير خا�سة اإذا 

تبني اأنه غري قادر على التفاعل مع املجتمع واالغالق وغري قادر على ال�سبط 

وال�سيطره فالعامل كله يتجه اوال يف اختيار امل�سوؤوؤل من يت�سف يف القدره على 

خطر  يف  وموؤ�س�سات  دول  ت�سبح  ذل��ك  ودون  واالجن��از  والتطوير  اوال  القياده 

متهيدا  الداخليه  حت�سيناتها  ي�سربون  وط��احم��ني  طامعني  ري��اح  تتالقفها 

والياب�س  االأخ�����س��ر  ت��اك��ل  فو�سى  واول��ه��ا  بخري  تب�سر  ال  خ��ارج��ي��ه  ملخططات 

موؤ�س�سات  يعيد  التغيري  ك��ان  اذا  موؤ�س�سات  يف  عاملني  ب��ني  اإح��ب��اط  واح���داث 

جنحت اإىل الوراء وكذلك دول فلينظر كل مفكر ما يجري حوله ويف العامل 

الها�سميه  وقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�س  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

التاريخيه بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 الدول والمستقبل
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�النباط- �إربد

عن  املنبثقة  االإع��الم��ي��ة  اللجنة  ن��ف��ذت 

ام�����س  اإرب������د  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����س��ب��اب  وزارة 

بعنوان  وتوعوية  تثقيفية  جل�سة  ال�سبت، 

فاعلة”  م��واط��ن��ة  “الدميقراطية..نحو 
املجتمع  موؤ�س�سات  ع��ن  ممثلني  مب�ساركة 

املدين.

معايري  وفق  جرت  التي  اجلل�سة  وتخلل 

�سرح  ال��ع��ام��ة،  وال�����س��الم��ة  ال��ع��دوى  �سبط 

لقانون االنتخاب لعام 2016 واآلية االقرتاع 

يف ظ���ل ال���ظ���رف ال��وب��ائ��ي ال����ذي اأث����ر على 

اململكة.

اإىل  الزعبي  اأحمد  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 

الدورة  ال�سباب يف االنتخاب لهذه  اأن رغبة 

ت��ت�����س��م ب��احل��م��ا���س؛ ن���ظ���را ل��ن�����س��ب��ة ال��وع��ي 

ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا ه��ذه ال��ف��ئ��ة م��ن خ��الل 

االجتماعي  التوا�سل  تفاعلها على من�سات 

ال��رغ��ب��ة تتجه  ب����اأن  وال����ربام����ج احل����واري����ة 

العالية  الكفاءة  ذي  النائب  الختيار  لديهم 

املدرك لدوره الرقابي والت�سريعي، ال نائب 

خدمات.

امل��ت��ح��دث��ون يف احل���واري���ة التي  وت��ط��رق 

اأداره�����ا ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة اي��ه��اب ع��ب��اب��ن��ة اإىل 

اأ���س��ب��اب ع����زوف ال�����س��ب��اب ع���ن امل�����س��ارك��ة يف 

االن��ت��خ��اب��ات، م��وؤك��دي��ن اه��م��ي��ة دوره�����م يف 

مل�سلحة  االإي��ج��اب��ي  وال��ف��ارق  التغيري  �سنع 

املجتمع املحلي والوطن ككل.

�النباط-عمان

 اأج������رت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

جلان  يف  العاملني  البيانات  ملدخلي  تقييما 

الربط  منظومة  �سمن  وال��ف��رز،  االق���رتاع 

الإجراء  اال�ستعدادات  �سوء  يف  االإلكرتوين 

العا�سر من ت�سرين  النيابية يف  االنتخابات 

املقبل. الثاين 

املعلومات  اأنظمة  مديرية  م��دي��ر  وق��ال 

اإن ال��ه��دف من  يف ال��ه��ي��ئ��ة حم��م��ود ال��زب��ن 

وزارة  مع  بالتعاون  يعقد  ال��ذي  االمتحان 

الرتبية والتعليم يف 60 قاعة امتحان تابعة 

اآالف   9 مب�ساركة  اأي���ام  ثالثة  مل��دة  ل��ل��وزارة 

مدخل بيانات، هو اختيار الكوادر الب�سرية 

االن��ت��خ��اب��ات  يف  للم�ساركة  امل��وؤه��ل��ة  الفنية 

املقبلة. النيابية 

اإج��راءات  اتخذت جميع  الهيئة  اأن  وبني 

وق��واع��د ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��ربوت��وك��ول 

ال�����س��ح��ي ال����الزم يف ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 

داخل قاعات االمتحان.

�النباط- عمان

ال��رتك��ي��ز على  اق��ت�����س��ادي��ون اىل   دع���ا 

ال���ق���ط���اع���ات االأ����س���ا����س���ي���ة ال����ت����ي اأث���ب���ت���ت 

كورونا  جائحة  خالل  ومرونتها  جناحها 

الطبية  وال�سناعات  والزراعة  كاالأغذية 

مبزيد  مطالبني  وامل��ع��ق��م��ات،  وال��دوائ��ي��ة 

من الربامج احلكومية التحفيزية، و�سخ 

ال�سيولة وزيادة االإنفاق.

اجلزئية  االغ��الق��ات  اأن  على  و���س��ددوا 

الإ�سعاف  اأ�سا�سي  عن�سر  اأول  وال�ساملة، 

اأي اقت�ساد يف العامل.

اخل��ب��ري وامل��ح��ل��ل االق��ت�����س��ادي ح�����س��ام 

ع���اي�������س، ق����ال اإن�����ه م���ن ال�����س��ع��ب يف ه��ذه 

امل����رح����ل����ة احل����دي����ث ع����ن اآل����ي����ة ل��ل��ت��ع��ايف 

االقت�سادي، اإذ يجب الرتكيز على تدارك 

تراجع  اأي  وتقليل  االقت�سادية،  االأزم���ة 

لي�سبح  معايري  و�سع  خالل  من  حا�سل، 

من املمكن الوقوف عند هذا امل�ستوى من 

الرتاجع.

وع���زا ال��رتاج��ع االق��ت�����س��ادي اإىل ع��دة 

وال�ساملة،  اجلزئية  كاالإغالقات  عوامل، 

وم����ا حت��م��ل��ت��ه ال���ق���ط���اع���ات م���ن ت��ك��ال��ي��ف 

ن���اجت���ة ع���ن���ه، اإ����س���اف���ة ل�����س��ع��ف احل��رك��ة 

اململكة،  وخ���ارج  داخ��ل  عموماً،  التجارية 

بتفاوت  اأجمع  العامل  منه  يعاين  وهوما 

يف الن�سب والنتائج.

عاي�س،  بح�سب  حالياً  االأردن  ويعي�س 

يف ظل ارتدادات جائحة كورونا، واملتمثلة 

ب���ارت���ف���اع م����ع����دالت ال���ب���ط���ال���ة، وت���راج���ع 

اال���س��ت��ث��م��ار، وال�������س���ادرات، وامل�����س��ت��وردات، 

واالإيرادات، وتوقف العديد من االأن�سطة 

لتنفيذها  احل��ك��وم��ة  تخطط  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

دعماً لالقت�ساد االأردين يف العام احلايل.

امل���وازن���ة  ال��ع��ج��ز يف  ي��رت��ف��ع  اأن  وق�����ّدر 

م���ا يعني  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   1.5 م���ن  الأك����ر 

امل���زي���د م���ن ال���دي���ون وامل���ن���ح اخل���ارج���ي���ة، 

ال�����دويل،  ال��ب��ن��ك  ت���وق���ع���ات  ا اىل  م�����س��ري 

وموؤ�س�سات مالية دولية اأخرى، باأن ن�سبة 

الديون اإىل الناجت املحلي االإجمايل اأكر 

من 107 يف املئة.

واأ����س���اف ع��اي�����س اإن����ه م��ن ال�����س��ع��ب اأن 

خطوات  تخطو  اأن  احلكومة  م��ن  نتوقع 

ج���وه���ري���ة مل���واج���ه���ة ت���داع���ي���ات ف���ريو����س 

ك����ورون����ا، يف ظ���ل م���ا و���س��ف��ه ب��ح��ال��ة من 

امل�سهد«. يف  “ال�سبابية 

الدولة،  اإعادة هيكلة موازنة  اإىل  ودعا 

مرحلة  يف  “فنحن  اجل��ائ��ح��ة،  مل��واج��ه��ة 

ط���ارئ���ة، ت��وج��ه��ه��ا م��ع��ط��ي��ات وم��ن��ح��ن��ي��ات 

للحفاظ  ال�����س��ح��ي،  وال��و���س��ع  االإ���س��اب��ات 

ع���ل���ى ال����و�����س����ع ال�������س���ح���ي وا�����س����ت����ق����راره 

الوبائية،  ال��ت��ط��ورات  مواجهة  يف  ودع��م��ه 

واحل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 

واالجت����������اه ل����الإن����ف����اق ع���ل���ى االق���ت�������س���اد 

وتر�سيد  قطاعاته،  مبختلف  احلقيقي، 

يف  ال�سرورية  غري  البنود  نحو  ال�سرف 

هذه املرحلة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي 

واملايل الدكتور مروان الزعبي، اإن التعايف 

وخطط  ابتكارات  يتطلب  ال  االقت�سادي 

ايجاد  داعيا اىل  العامل،  غري موجودة يف 

وزي���ادة  اأو���س��ع،  اقت�سادية  حتفيز  ب��رام��ج 

االقت�سادية،  العجلة  لتحريك  االإن��ف��اق 

على الرغم من ارتفاع الدين العام، اإذ مل 

يعد هو االأولوية يف هذه املرحلة.

يعاين  االأردين  االقت�ساد  اإن  واأ���س��اف 

تفاقمت  م�ساكل،  عدة  من  اجلائحة  قبل 

وتركز  ت�سجع  اأن  احلكومة  وعلى  معها، 

وال��زراع��ة،  االإن��ت��اج  مهمني،  اأم��ري��ن  على 

م�سرياً  ال��وط��ن��ي،  املنتج  حلماية  اإ���س��اف��ة 

مل�سروعات  احلكومة  امتالك  �سرورة  اإىل 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ت���وظ���ف امل��ت��ع��ط��ل��ني ع��ن 

العمل، وتدر دخاًل كبرياً.

اأن ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي  وب���ني ال��زع��ب��ي 

جمانيني،  �سبه  يكونا  اأن  يجب  واملدر�سي 

اأولوياته  املواطن وتوجيه  للتخفيف على 

اأخرى. لتكاليف 

وال�سيما  امل��رك��زي،  البنك  ب��دور  وا�ساد 

خ���الل اجل��ائ��ح��ة، مب��ا ق��دم��ه م��ن ب��رام��ج 

الت�سهيالت  م��ن  مل��زي��د  داع��ي��اً  حت��ف��ي��زي��ة، 

التي �ستن�سط الطلب الكلي يف االقت�ساد، 

وامل�ساهمة يف النمو.

ورب�������ط اخل����ب����ري االق����ت���������س����ادي م����ازن 

ار����س���ي���د، ال��ت��ع��ايف االق���ت�������س���ادي ب��ال��ت��ع��ايف 

ال�سحي، وقال اإنه كلما حت�سنت االأو�ساع 

اأثرت  كورونا؛  بجائحة  املتعلقة  ال�سحية 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  اإي��ج��اب��ي��اً على االق��ت�����س��اد، 

اخل����وف وال������رتدد ي����وؤث����ران ���س��ل��ب��اً ع��ل��ي��ه، 

ال�سرائية  وال��ق��درة  اال���س��ت��ه��الك  ي��ق��ل  اإذ 

للمواطنني.

�سيعيد  ال�سحي،  ال��ت��ع��ايف  اإن  واأ���س��اف 

بالتزامن  حيويتها،  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف 

م���ع وق����ف االإغ�����الق�����ات، ك��م��ا ان ال��ت��ع��ايف 

االق���ت�������س���ادي ي��ت��ط��ل��ب ال��ف��ت��ح ال�����س��ام��ل، 

االإغ���الق  ان  اىل  م�سريا  العك�س،  ولي�س 

اقت�سادية كبرية. ت�سبب مب�ساكل 

ف��ي��م��ا راأى اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي زي��ان 

مع  االن�سجام  احلكومة  على  اإن��ه  زوان���ة، 

اأولويات املواطنني وم�ساكلهم، لت�سل اإىل 

عدد  باتخاذ  االقت�سادي،  التعايف  مرحلة 

التعايف يتطلب  باأن  من االج��راءات، علما 

تعميق  يتخللهما  كبريين،  وج��ه��داً  وق��ت��اً 

الأوا�سر الثقة بني املواطن واحلكومة.

ت�سمل  االج������راءات،  ه���ذه  اإن  واأ����س���اف 

ت��خ��ف��ي�����س ت��ك��ال��ي��ف ال��ت�����س��غ��ي��ل، امل��ت��م��ث��ل��ة 

ب��ال�����س��رائ��ب واأ����س���ع���ار ال��ط��اق��ة وت��ك��ال��ي��ف 

االجتماعي  ال�سمان  وا���س��رتاك��ات  النقل 

الدينار  على  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  وتخفي�س 

وت�����س��خ��ي��م ع���وائ���د االإن����ف����اق احل��ك��وم��ي، 

وتر�سيق  العام  القطاع  هيكلة  اىل  ا�سافة 

الرتكيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً  موؤ�س�ساته، 

ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املياه. ال�سم�سية وحتلية  والطاقة 

واق���رتح زوان���ة اع���داد ب��رن��ام��ج متويل 

باأ�سعار  �سنوات،  لثالث  االأج���ل،  متو�سط 

باملئة،  الن�سف  تتجاوز  ال  رم��زي��ة،  فائدة 

ل��ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة ك��اف��ة، اإ���س��اف��ة 

االقت�سادية  للقطاعات  متويلي  لربنامج 

املنظمة. غري 

وتوقع �سندوق النقد الدويل، يف وقت 

االأردين  االق��ت�����س��اد  ي��ن��ك��م�����س  اأن  ���س��اب��ق، 

قطاع  تعطل  نتيجة  ب��امل��ئ��ة،  7ر3  بن�سبة 

68 ب��امل��ئ��ة م��ن  اخل����دم����ات ال�����ذي ي�����س��ك��ل 

ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي االإج�����م�����ايل. وت���راج���ع���ت 

ت��ن��خ��ف�����س  اأن  امل����ق����در  ال���ن���م���و  م����ع����دالت 

البطالة  م��ع��دل  وب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة،  ب��ن�����س��ب��ة4ر3 

خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل، 

نقطة  8ر3  م���ق���داره  ب��ارت��ف��اع  ب��امل��ئ��ة،   23

 .2019 ع��ام  من  الثاين  الربع  عن  مئوية 

واأظهرت بيانات لدائرة االإح�ساء العامة، 

“معدل  امل�ستهلك  اأ�سعار  متو�سط  ارتفاع 

اآب  خ��الل  باملئة  07ر0  بن�سبة  الت�سخم” 

امل��ا���س��ي، ع��ل��ى اأ���س��ا���س ���س��ه��ري، م��ع زي���ادة 

09ر0 باملئة، واأ�سعار  تكلفة ال�سحة بن�سبة 

اخل�������س���روات وال��ب��ق��ول اجل���اف���ة وامل��ع��ل��ب��ة 

ب��امل��ئ��ة  06ر0  واالت�������س���االت  ب��امل��ئ��ة،  07ر0 

ب��امل��ئ��ة،  03ر0  وامل���رط���ب���ات  وامل�����س��روب��ات   ،

02ر0 باملئة. وتكلفة النقل بن�سبة 

�النباط-عمان

اأط���ل���ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً خ��دم��ة 

الق�سائم الرقمية اجلديدة عرب تطبيق 

يف  وذل���ك  م��ب��ا���س��رة،  موبايل”  “عربي 
اإط������ار ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ال��رام��ي��ة 

الرقمية  خ��دم��ات��ه  �سل�سلة  ت��ع��زي��ز  اإىل 

وت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة ت��وف��ر وق��ت 

العمالء، وتن�سجم مع تطلعاتهم  وجهد 

املتنوعة. املتجددة ورغباتهم 

وت���������س����ت����ه����دف خ������دم������ة ال���ق�������س���ائ���م 

من  خمتلفة  �سرائح  اجلديدة  الرقمية 

االأف����راد ح��ي��ث اأن��ه��ا م��ت��وف��رة م��ن خ��الل 

ع��دة  ���س��م��ن  موبايل”  “عربي  تطبيق 

ف���ئ���ات م��ن��ه��ا: ق�����س��ائ��م ر���س��ي��د االأل���ع���اب 

مثل  الرتفيهية  واملن�سات  االلكرتونية، 

امل��و���س��ي��ق��ى واالأف������الم وال��ف��ي��دي��و ح�سب 

امل���ب���ا����س���ر، وم��ن�����س��ات  ال���ب���ث  اأو  ال��ط��ل��ب 

ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

وال�سمعي.  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تطبيقات 

موبايل”  “عربي  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 

ل��ل��ع��م��الء خ����ي����ارات م����رن����ة  ل��ل��ح�����س��ول 

ع���ل���ى ال��ق�����س��ائ��م االل���ك���رتون���ي���ة ت�����س��م��ل 

الدفع مبا�سرة من ح�ساب العميل لدى 

اأو ب��وا���س��ط��ة ال��ب��ط��اق��ة  ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

ب���رن���ام���ج  خ������الل  م����ن  اأو  االئ���ت���م���ان���ي���ة 

“نقاط العربي” حيث ي�ستطيع العميل 
مبلغ  اإىل  املكافاآت  نقاط  ر�سيد  حتويل 

كذلك  الق�سائم.  على  للح�سول  نقدي 

م�ساركة  ميزة  للعمالء  التطبيق  يتيح 

ال���ق�������س���ائ���م االل����ك����رتون����ي����ة م����ع ع��م��الء 

املرا�سلة  تطبيقات  با�ستخدام  اآخ��ري��ن 

االجتماعية مثل WhatsApp”« و 

 ،”Facebook Messenger“

االل���ك���رتوين  ال���ربي���د  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

باأ�سعار  الق�سائم  تتوفر  كذلك  وغريها. 

ح�سرية،  ت�سجيعية  وبعرو�س  تف�سيلية 

ح��ي��ث ي��وف��ر ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ل��ع��م��الئ��ه 

موبايل”  “عربي  تطبيق  م�ستخدمي 

الق�سائم  على  احل�سول  يف  وال��راغ��ب��ني 

الرقمية فر�سة  احل�سول على ا�سرتداد 

ن���ق���دي ب��ق��ي��م��ة م��ع��ي��ن��ة ي��ت��م ق��ي��ده��ا يف 

العميل. ح�ساب 

ويف تعليقه على اإطالق هذه اخلدمة 

معتوق،  يعقوب  ال�سيد  ق��ال  اجل��دي��دة، 

مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 

“ياأتي  االأردن:   – ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  يف 

اإط����الق خ��دم��ة ال��ق�����س��ائ��م االل��ك��رتون��ي��ة 

تعزيزاً  موبايل”  “عربي  تطبيق  ع��رب 

جلهود البنك العربي املتوا�سلة بتقدمي 

للعمالء  ومرنة  مبتكرة  بنكية  خدمات 

عرب  املتوفرة  واملزايا  اخلدمات  �سيما  ال 

العربي.”  ل��ل��ب��ن��ك  ال��رق��م��ي��ة  ال���ق���ن���وات 

اإ���س��اف��ة  “تعد ه���ذه اخل��دم��ة  واأ����س���اف: 

الرقمية  �سل�سلة اخلدمات  نوعية �سمن 

“عربي  تطبيق  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 

الوقت  توفر  وال��ت��ي  للعمالء  موبايل” 

خمتلفة  ل�سرائح  املجال  وتتيح  واجلهد 

من االأفراد للتعامل مع البنك العربي.«

تطبيق  اأن  اإىل  ه��ن��ا  االإ����س���ارة  وجت���در 

العربي  ال��ب��ن��ك  م��ن  موبايل”  “عربي 
يت�سمن باقة وا�سعة من احللول البنكية 

الرقمية التي تتيح لعمالء البنك اإجناز 

ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ام��الت امل�����س��رف��ي��ة عرب 

م��ك��ان  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  االإن���رتن���ت يف 

م���ن خ���الل ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واأج���ه���زة 

ال�سهولة  م�ستويات  اأعلى  �سمن  التابلت 

واالأمان.

�النباط-عمان

ل��الإب��داع  ال��داع��م  لنهجها  ا���س��ت��م��راراً 

التقنيات  ي�سخر  ال���ذي  ذل���ك  وخ��ا���س��ة 

احلديثة، قّدمت اأوراجن االأردن رعايتها 

املوبايل  ع��رب  االأف���الم  �سناعة  مل�سابقة 

�سمن مهرجان الفيلم االأوروربي، حيث 

االأوىل  الثالثة  املراكز  ال�سركة  منحت 

االإع��الن عن  هواتف حممولة يف حفل 

الثقايف  املعهد  يف  اأقيم  ال��ذي  الفائزين 

ال�سركة  الفرن�سي بح�سور ممثلني عن 

واملهرجان، مع مراعاة كافة االإجراءات 

ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

امل�ستجد. كورونا 

�ساهني  يزيد  من  كل  بامل�سابقة  وفاز 

احل���ظ���ر  يف  “اإبداعاتي  ف���ي���ل���م  ع�����ن 

جميل  يليه  االأول،  ب��امل��رك��ز  ال�سحي” 

احل���ظ���ر  “فتى  ف���ي���ل���م  ع����ن  اخل���ل���ي���ل���ي 

حني  يف  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  يف  ال�سحي” 

“وم�سة”  فيلم  عن  معّمر  مو�سى  جاء 

ك���ّل منهم  ال��ث��ال��ث، وح�����س��ل  امل���رك���ز  يف 

االأردن  اأوراجن  م���ن  ذك���ي  ه��ات��ف  ع��ل��ى 

اأّكدت على حر�سها، كمزّود رقمي  التي 

رائ����د وم�������س���وؤول، ع��ل��ى دع����م امل�����س��اب��ق��ة 

االإمكانات  من  لال�ستفادة  تهدف  التي 

ال��ه��ائ��ل��ة ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة مب��ا ي��ري 

اأحد  يعّد  ال��ذي  االأف��الم  جمال �سناعة 

والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  اأه����ّم 

العاملي. والفنية على ال�سعيد 

ه���ذه  اأن  االأردن  اأوراجن  وب���ّي���ن���ت 

الرعاية جت�سيد الأهداف ال�سراكة التي 

جت��م��ع��ه��ا ب���االحت���اد االأورورب�������ي وه��ي��ئ��ة 

لتعزيز  االأوروب����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ع��اه��د 

وت�سجيع  واالإن�����س��اين  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل 

املواهب واالبتكار، حيث قّدمت ال�سركة 

االأف��الم  مل�سابقة  املا�سي  العام  رعايتها 

فعاليات  ���س��م��ن  ل��ل��ه��واة  امل��وب��اي��ل  ع��ل��ى 

31 ملهرجان الفيلم االوروبي،  الدورة ال�

“رايز”  مل�����س��اب��ق��ة  ل��دع��م��ه��ا  ب��االإ���س��اف��ة 

اململكة،  للمواهب، االأكرب على م�ستوى 

والتي ينّظمها االحتاد االأوروبي.

الن�سخة  اإط���ار  يف  امل�سابقة  وت��ن��درج 

ال��ث��ان��ي��ة وال���ث���الث���ني مل��ه��رج��ان ال��ف��ي��ل��م 

االأوروب�������ي ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن وف���د االحت���اد 

امل��ع��اه��د  وه��ي��ئ��ة  االأردن  يف  االأوروب��������ي 

الثقافية االأوروبية يف االأردن بال�سراكة 

ل��الأف��الم،  االأردن��ي��ة  امللكية  الهيئة  م��ع 

 SAE اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��ربى وم��ع��ه��د

وال������ذي اأق����ي����م ع����رب االإن����رتن����ت م����ن 3 

ت�سمنت  ح��ي��ث   ،2020 اأي���ل���ول   13 اإىل 

ف��ي��ل��م   18 اأك�������ر م�����ن  ب�����ث  ف���ع���ال���ي���ات���ه 

�سانعي  مع  ومناق�سات  جماناً  اأوروب��ي 

امل�سابقات  من  وعدداً  واملمثلني  االأفالم 

والربامج التدريبية وور�س العمل.

�النباط- عمان

 ك�سف اأمني عام �سلطة املياه بالوكالة 

ا���س��ت��ك��م��ال جميع  ال����ع����زام، ع���ن  ف���را����س 

�سبكة  لتو�سعة  العطاء اجلديد  اجراءات 

�سرف �سحي الكرك، الذي يبداأ اعماله 

ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل، ب��ق��ي��م��ة 15 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار مم��ول��ة م��ن ب��ن��ك االع��م��ار 

االملاين.

وخ��������الل ت����ف����ق����ده ال����و�����س����ع ال���ق���ائ���م 

ل�����س��ب��ك��ات ال�����س��رف ال�����س��ح��ي وحم��ط��ات 

وامل��زار اجلنوبي  موؤتة  الرفع يف منطقة 

يف حم���اف���ظ���ة ال����ك����رك ال����ت����ي ت��ع��ر���س��ت 

ل��الن�����س��داد ب�����س��ب��ب امل��خ��ل��ف��ات ال�����س��ل��ب��ة، 

وق���دم اخل���ط وت�����س��رب ك��م��ي��ات م��ن مياه 

على  ت���دارك���ه���ا  ومت  ال�����س��ح��ي  ال�������س���رف 

ال��ف��ور م��ن ق��ب��ل ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة، اأوع���ز 

االعمال  جميع  ا�ستكمال  ب�سرعة  العزام 

واع�������ادة االو�����س����اع اىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ع��ل��ى 

ال���ف���ور. وا���س��ت��م��ع ال���ع���زام م���ن ال��ف��ري��ق 

على  امل�سكلة  ا�سباب  ع��ن  العامل  الفني 

خ����ط ن���اق���ل ����س���رف ���س��ح��ي ق���ط���ر 400 

م��ل��ي��م��رت، واط���ل���ع ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة معاجلة 

اجزاء من اخلط من قبل مقاول �سلطة 

امل��ي��اه، وا���س��ت��ب��دال امل��ن��اط��ق ال��ت��ال��ف��ة من 

650 مرتا،  نحو  اىل  ي�سل  اخلط بطول 

�ست�سمن  االج��������راءات  ه����ذه  ان  م��ب��ي��ن��ا 

ا�ستكمال  ح��ت��ى  م�����س��ك��الت  ح���دوث  ع���دم 

ملناطق  اجلديدة  ال�سبكة  تو�سعة  اعمال 

االعمال  انهاء  اىل  العزام  ودع��ا  الكرك. 

مدار  على  والعمل  وامل�ستعجلة  الطارئة 

48 �ساعة،  ال�ساعة خالل مدة ال تتجاوز 

العامة  البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ل�سمان 

ومنعا  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  وال�����س��الم��ة 

م���وؤت���ة  م���ن���اط���ق  ت���ل���وث يف  اي  حل������دوث 

ب�سورته  اخل��ط  ت�سغيل  واع����ادة  وامل����زار 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وب���ني ان امل�����س��روع اجل��دي��د 

تقييم  ب��اإع��ادة  اال�ست�ساري  �سيبداأ  ال��ذي 

من  �سهر  خ��الل  بالعمل  �سيبداأ  و�سعه، 

تاريخه وفق اعلى املوا�سفات ما ي�سمن 

خ��دم��ة م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ال��ك��رك 

واملناطق  والق�سبة  والعدنانية  وم��وؤت��ة 

امل���ج���اورة. وث��م��ن ال���ع���زام ال��دع��م امل��ق��دم 

م���ن اال����س���دق���اء يف احل��ك��وم��ة االمل��ان��ي��ة 

بنك  وخ�سو�سا  التمويلية،  وموؤ�س�ساتها 

وتعاون  بتفهم  م�سيدا  االمل��اين،  االعمار 

قطاع  ك��وادر  مع  املحافظة  يف  املواطنني 

املياه.
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المستقلة لالنتخاب تجري تقييما لمدخلي البيانات

 اقتصاديون يدعون لبرامج حكومية تحفيزية وضخ السيولة وزيادة اإلنفاق

 البنك العربي يطلق خدمة القسائم الرقمية عبر تطبيق »عربي موبايل« 

 المياه: مشروع لتوسعة شبكات صرف صحي الكرك بـ15 مليون دينار

 في إطار شراكتها مع االتحاد األوروربي وهيئة المعاهد الثقافية األوروبية

أورانج ترعى مسابقة »صناعة األفالم على الموبايل«
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االنباط- وكاالت

و����س���ف رئ���ي�������س ق�����س��م ال�����ط�����وارئ يف 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وف����اة نحو 

كورونا  فريو�س  ب�سبب  �سخ�س  مليون 

ثمة  اأنه  على  م�سددا  “املروع”،  بالأمر 

لوقف  �سرامة  اأكرث  تدابري  اإىل  حاجة 

قبل  املنظمة  و�سفته  ال��ذي  ال��ف��ريو���س 

الب�سرية«. ب�”عدو  اأ�سهر 

ومنذ دي�سمرب املا�سي اأدى الفريو�س 

الفتاك اإىل ما يقرب من 985 األف حالة 

وفاة يف جميع اأنحاء العامل.

مليون   32،3 ن��ح��و  ت�سجيل  مت  ك��م��ا 

بالوباء. اإ�سابة 

دول  اإن  راي��ان  مايكل  الدكتور  وق��ال 

ع��دي��دة  اأدوات  ل��دي��ه��ا  ت����زال  ل  ال��ع��امل 

ال��وب��اء، مب��ا يف  حت��ت ت�سرفها لإب��ط��اء 

اأنظمة  ذلك تعزيز الختبارات، وتعزيز 

تتبع الت�سال ب�سكل كبري.

ال�ستثمار  زي��ادة  اإىل  راي��ان  دع��ا  كما 

يف ���س��ن��دوق م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

ل���ت���ط���وي���ر ال����ع����اج����ات والخ����ت����ب����ارات 

واللقاحات.

ح��اج��ة  “هناك  اإن  ال��وك��ال��ة  وت��ق��ول 

الأدوات  لتطوير  دولر  مليار   35 اإىل 

ال���ازم���ة لإن���ه���اء امل��رح��ل��ة احل�����ادة من 

“اأ�سو�سيتد  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف���ق  الوباء”، 

بر�س«.

الإجمالية  احل�سيلة  بلوغ  قرب  ومع 

ل���وف���ي���ات ك����وف����ي����د-19 م���ل���ي���ون ح���ال���ة، 

ب��ل��وغ  اأن اح��ت��م��الت  امل��ن��ظ��م��ة  اع���ت���ربت 

م�ستبعدة”،  “غري  املليونني  احل�سيلة 

ال����دول والأف������راد ج��ه��ود  ت��ن�����س��ق  اإن مل 

لاأزمة. الت�سدي 

الفيديو  راي��ان يف موؤمتر عرب  وق��ال 

ب��ل��وغ  اح���ت���م���ال  ع����ن  �����س����وؤال  ع���ل���ى  ردا 

ح�سيلة الوفيات الناجمة عن اجلائحة 

“مليون حالة )وفاة( رقم  اإن  املليونني 

ال��ت��ف��ك��ري فيه  اأن من��ع��ن  ره��ي��ب، ع��ل��ي��ن��ا 

بلوغ  احتمال  يف  التفكري  ن��ب��داأ  اأن  قبل 

املليوين حالة«.

م�����س��ت��ع��دون  ن��ح��ن  “هل  وت�������س���اءل: 

ي��ت��ط��ل��ب��ه الأم�����ر لتجنب  ل��ب��ذل ك���ل م���ا 

)بلوغ( هذا الرقم”؟

»م���ا مل ن��ب��ذل ج��م��ي��ع��ا ك���ل اجل��ه��ود، 

عنها  تتحدثون  التي  الأرق��ام  تكون  لن 

جمّرد ت�سّور بل ل�سوء احلظ ولاأ�سف 

حمتملة جدا«.

وت���ط���ّرق رئ��ي�����س ق�����س��م ال���ط���وارئ يف 

التحديات  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة 

التي تواجه متويل اللقاحات امل�ستقبلية 

امل�سادة لكوفيد-19 واإنتاجها وتوزيعها 

على  ملقاة  كبرية  مهمة  “اإنها  قائا: 

عاتق كل املعنيني، اإذا نظرنا اإىل فقدان 

اأ�سهر  ت�سعة  غ�سون  يف  �سخ�س  مليون 

وم���ن ث��م اإىل اح��ت��م��الت ال��ت��و���س��ل اإىل 

لقاح يف الأ�سهر الت�سعة املقبلة«.

االنباط-وكاالت

اأن  املتحدة،  الوليات  يف  �سدرت  حديثة،  درا�سة  اأظهرت 

)د(  فيتامني  م��ن  كافية  م�ستويات  لديهم  ال��ذي��ن  املر�سى 

من  للمعاناة  حتى  اأو  كورونا،  بفريو�س  للوفاة  عر�سة  اأق��ل 

م�ساعفات الفريو�س الفتاك، بينما وجدت درا�سة اأخرى اأن 

ا من معدلت الإ�سابة. ذلك الفيتامني املهم يقلل اأي�سً

ال��ط��ب بجامعة  اأ���س��درت��ه��ا كلية  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وب��ي��ن��ت 

)د(  ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  منا�سبة  ب��ك��م��ي��ات  ال��ت��م��ت��ع  اأن  ب��و���س��ط��ن، 

يرتبط بانخفا�س ملحوظ يف م�ستوى اللتهابات املرتبطة 

يف  املناعة  خايا  اأداء  رفع  اإىل  بالإ�سافة  كورونا،  بفريو�س 

الدم.

وت���رت���ب���ط امل�����س��ت��وي��ات امل��رت��ف��ع��ة ل��ل��خ��اي��ا ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة 

ب�”عا�سفة  امل�سمى  امل��ف��رط  امل��ن��اع��ي  ال��ف��ع��ل  رد  م��ن  ب��احل��د 

الدم  يف  الربوتينات  من  الكثري  اإط��اق  اأو  ال�سيتوكني”، 

ب�سرعة كبرية، وهو اأحد الأ�سباب ال�سائعة للوفاة بفريو�س 

كورونا.

م�ستويات  لقيا�س  دم  ع��ي��ن��ات  �سحبت  ال��درا���س��ة  وخ���ال 

بعد  امل�ست�سفى  اإىل  اأدخلوا  ا،  مري�سً  235 من  )د(  فيتامني 

الإ�سابة بكوفيد-19، ح�سبما اأو�سحت جملة “بلو�س وان«.

ومتت متابعة هوؤلء املر�سى ملعرفة حالتهم، مبا يف ذلك 

يعانون  كانوا  اأو  الوعي،  فقدوا  �سواء  لديهم،  العدوى  �سدة 

من �سعوبة يف التنف�س، و�سول اإىل حالت الوفاة.

اأعمارهم  تزيد  ال��ذي��ن  املر�سى  اإىل  بالن�سبة  اأن��ه  وتبني 

كافية  م�ستويات  لديهم  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ك��ان  ع��اًم��ا،   40 ع��ن 

مقارنة   ،%51 بن�سبة  للوفاة  عر�سة  اأق��ل  )د(  فيتامني  من 

باملر�سى الذين يعانون من نق�س الفيتامني.

درا�سة  موؤخًرا  ن�سر  الذي  هوليك،  مايكل  للدكتور  وفًقا 

اأخرى اأكدت اأن وجود فيتامني )د( بدرجة كافية يقلل من 

هذا  ف��اإن  باملئة،   54 بن�سبة  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  خطر 

ا اأن ي�ساعد على مواجهة الفريو�سات  الفيتامني ميكنه اأي�سً

الأخرى التي توؤثر على اجلهاز التنف�سي العلوي.

وي��زي��د ت��وق��ي��ت ال��درا���س��ة م��ن اأه��م��ي��ة ن��ت��ائ��ج��ه��ا، اإذ لفت 

ال�ستاء(  ف�سل  اق���راب  )م��ع  كبري  قلق  وج��ود  اإىل  هوليك 

م��ن اجل��م��ع ب��ني ع��دوى الإن��ف��ل��ون��زا وع���دوى ك��ورون��ا، حيث 

ميكن اأن يزيد الثنان معا، بدرجة كبرية، من حالت دخول 

امل�ست�سفيات، اأو حتى الوفاة ب�سبب امل�ساعفات.

واأو�سح الباحث، وفق ما نقلت “�سكاي نيوز” اأنه “نظرا 

لنق�س فيتامني )د( على نطاق وا�سع بني الأطفال والبالغني 

يف الوليات املتحدة ويف جميع اأنحاء العامل، خا�سة يف اأ�سهر 

ال�ستاء، فمن احلكمة اأن يتناول اجلميع مكمل فيتامني )د( 

لتقليل خطر الإ�سابة بالعدوى وم�ساعفات كوفيد-19«.

االنباط-وكاالت

تقليديتني”  “غري  واق���ع���ت���ان  دف��ع��ت 

اإجراء  اإىل  العلماء  بكوفيد-19  لاإ�سابة 

يف  الأهمية  �سديد  يكون  قد  مكثف  بحث 

يروع  الذي  الوباء  حتديد طرق مواجهة 

العامل منذ دي�سمرب املا�سي.

دخ���ول  يف  الأويل  ال���واق���ع���ة  ومت��ث��ل��ت 

ه���ول���ن���دا  يف  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ���س��ق��ي��ق��ني 

“ال�سديدة”  اإ����س���اب���ت���ه���م���ا  ج�������راء  م����ن 

ف��ريو���س  ي�سببه  ال���ذي  ب�”كوفيد-19”، 

ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ح��ي��ث ك����ان الأط���ب���اء 

حالتهما  ب�����س��ب��ب  اأم��ره��م��ا  م��ن  ح���رية  يف 

املردية.

كانا  ال�سقيقني  ف��اإن  الأط��ب��اء  وح�سب 

31 ع��ام��ا و29 ع��ام��ا  ال��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ��ان م���ن 

امل��راح��ل الأوىل،  ال��ت��وايل، وك��ان��ا، يف  على 

م�����س��ك��ات  ���س��ح��ي��ة ج��ي��دة دون  يف ح��ال��ة 

خال  ت��ده��ورت  حالتهما  لكن  وا���س��ح��ة، 

التنف�س،  ا�ستطاعتهما  يف  يعد  ومل  اأي���ام 

ثم تويف اأحدهما ب�سكل ماأ�ساوي.

اآخران  �سقيقان  اأدخل  اأ�سبوعني،  وبعد 

اأنهما يف  اإىل م�ست�سفى يف هولندا، ورغم 

اأن حالتهما  اإل  الع�سرينيات من عمرهما 

تدهورت كثريا بنف�س الطريقة.

واأثارت تلك احلالت حرية كبرية، مما 

ا�ستدعاء خرباء يف علم  اإىل  دفع الأطباء 

الوراثة للتحقيق يف الأمر.

“بلومربغ”،  لوكالة  تقرير  وبح�سب 

اجل��م��ع��ة، ف��ق��د اك��ت�����س��ف ع��ل��م��اء ال���وراث���ة 

م�����س��ارا ي��ف�����س��ي اإىل الإ���س��اب��ة اخل��ط��رية 

اإن�سان  مليون  بنحو  فتك  ال��ذي  باملر�س 

حتى الآن.

اجلينية  التباينات  اإن  ه���وؤلء  وي��ق��ول 

والخ���ت���اف���ات اجل��ن�����س��ي��ة ق���د ت����وؤدي اإىل 

املناعة. فقدان 

امل�����س��رك  اأن ال��ق��ا���س��م  وذك����ر ال��ع��ل��م��اء 

ت�سمى  م��ادة  تلك احل��الت هو نق�س  بني 

تنظيم  ع��ل��ى  ت�ساعد  “الإنرفريون”، 
م�سببات  اإزاء  ال��دف��اع  على  اجل�سم  ق��درة 

الفريو�سية. الأمرا�س 

�سغرية  ب��روت��ي��ن��ات  و”الإنرفيون” 

ذات اأنواع عدة تنتجها اخلايا اللمفاوية 

املن�سطة.  T
وي���ع���زز ه����ذا ال��ك�����س��ف اجل���دي���د دلئ���ل 

متزايدة يف هذا املجال تفيد باأن قلة من 

بحالة  ي�����س��اب��ون  “كوفيد-19”  م��ر���س��ى 

املناعة  ا�ستجابة  �سعف  ب�سبب  خ��ط��رية، 

لديهم.

ون�سرت درا�ستان يف جملة علمية توؤكد 

اأن ك��م��ي��ات الإن���رف���ريون غ��ري ال��ك��اف��ي��ة، 

مت��ث��ل ن��ق��ط��ة حت����ول خ���ط���رية يف ع���دوى 

كورونا.

اأب���ح���اث  وي����ق����ول ال���ب���اح���ث يف م���رك���ز 

الأم����را�����س امل��ع��دي��ة ب���ولي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

الأمريكية، �سني كروتي:” يبدو اأن لدى 

عربها  ي�ستطيع  ك��ب��رية،  خ��دع��ة  ك��ورون��ا 

جت��ن��ب ا���س��ت��ج��اب��ة ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة الأول��ي��ة 

ل���ف���رة ط���وي���ل���ة م����ن ال����زم����ن، وخ��ا���س��ة 

ت���ف���ادي ا���س��ت��ج��اب��ة م�����ادة الإن����رف����ريون 

للفريو�سات«.

وي�����س��ل��ط ه����ذا ال���ت���ط���ور ال�������س���وء على 

على  بناًء  ك��ورون��ا  مر�سى  ع��اج  اإمكانية 

الإن����رف����ريون، ح��ي��ث ت�����س��م��ل ال��ع��اج��ات 

احل���ال���ي���ة ل���ل���ح���الت امل�����س��ت��ع�����س��ي��ة خ��اي��ا 

النقاهة، وهي مكون  وبازما  رمي�سيفري 

م���ن م��ك��ون��ات دم امل��ر���س��ى امل��ت��ع��اف��ني قد 

حتتوي على عوامل مناعية مفيدة.

وتوفر هذه العاجات فائدة حمدودة، 

ل��ك��ن م���ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي�����س��اع��د ال��ت��ط��ور 

اجلديد يف حت�سني اأداء هذه العاجات.

وي��ب��دو ا���س��ت��خ��دام الإن���رف���ريون اأم��را 

مغريا يف عاج مر�سى كورونا، لأنه يبدو 

الأوىل  امل��راح��ل  يف  وخا�سة  فعالية  اأك��رث 

م���ن الإ����س���اب���ة ب���ال���ع���دوى، ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

التنف�سي  اجلهاز  ف�سل  جتنب  املمكن  من 

الذي يهدد احلياة.

ومي��ث��ل دور ه��ذه امل���ادة راب��ط��ا ج��دي��دا 

“كوفيد-19”  م���ر����س  ت���ف���اع���ات  ب����ني 

املعقدة مع جهاز املناعة، حيث عانى كثري 

م��ن م��ر���س��ى ال��وب��اء م��ن اأ����س���واأ ت��داع��ي��ات 

من جراء رد الفعل املناعي املفرط الذي 

ال�سيتوكني«. “عا�سفة  اأحيانا  ي�سمى 

 كورونا.. 35 مليار دوالر و»شرطان« حتى نتفادى »الرقم المروع«

 دراسة: هذا الفيتامين يقلل وفيات وأعراض كورونا »بنسبة كبيرة«

 كورونا واإلنفلونزا.. قارة  خدعة كورونا.. العلماء يحددون »نقطة التحول« بالحاالت الخطيرة
بأكملها على الطريق الخطأ

 لقاح »جونسون آند جونسون«.. 
إعالن رائع »بعد الجرعتين«

االنباط- وكاالت

ك�������س���ف م���������س����وؤول ك���ب���ري مب��ن��ظ��م��ة 

معدلت  اأن  اجلمعة،  العاملية،  ال�سحة 

الإ����س���اب���ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا، وع���دد 

يف  اأوروب�����ا  يف  بامل�ست�سفيات  امل�����س��اب��ني 

لل�سلطات  ينبغي  اأن��ه  م�سيفا  ازدي���اد، 

وق����ف ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س ق��ب��ل ق���دوم 

الإنفلونزا. مو�سم 

وق���ال م��اي��ك راي����ان م��دي��ر ب��رن��ام��ج 

ال���ط���وارئ يف امل��ن��ظ��م��ة خ���ال م��وؤمت��ر 

من  ال��ك��ث��ري  اأوروب�������ا  “اأمام  ���س��ح��ف��ي 

وي�سبح  ال��و���س��ع  ي�ستقر  ح��ت��ى  ال��ع��م��ل 

النت�سار حتت ال�سيطرة«.

زيادة  نرى  “اإجمال  قائا  واأ�ساف 

مقلقة )يف معدلت( املر�س داخل هذه 

للغاية«. الوا�سعة  املنطقة 

باملنظمة  الفنية  امل�����س��وؤول��ة  وق��ال��ت 

فانكريخوف  م��اري��ا  ك��وف��ي��د-19  ب�ساأن 

نبداأ  ومل  �سبتمرب،  نهاية  يف  “نحن 
ح��ت��ى م��و���س��م الإن���ف���ل���ون���زا ل���ذل���ك م��ا 

يقلقنا هو احتمال م�سي هذه امل�سارات 

يف الجتاه اخلطاأ«.

امل�ست�سفيات  دخ���ول  اأن  واأو���س��ح��ت 

م��ب��ك��را وا����س���ت���خ���دام دي��ك�����س��ام��ي��ث��ازون 

م�سيفة  الأرواح،  ي��ن��ق��ذ  ال�����س��ت��ريوي��د 

عامة  اإغاقات  اأي  جتنب  يف  “نرغب 
كما كان يحدث يف البداية«.

االنباط- وكاالت

اأظ�����ه�����رت ن���ت���ائ���ج م����وؤق����ت����ة، ن�����س��رت 

اأن ج��رع��ة واح����دة م��ن لقاح  اجل��م��ع��ة، 

كوفيد-19 التجريبي ل�سركة جون�سون 

مناعية  ا�ستجابة  حفزت  جون�سون  اآند 

ق��وي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ريو����س ك��ورون��ا 

امل�����س��ت��ج��د، يف جت���رب���ة ����س���ري���ري���ة م��ن 

املرحلة املبكرة اإىل املتو�سطة.

امل�سمى  اللقاح  اأن  النتائج  واأظهرت 

)اإي��ه.دي26.ك��وف2.اإ���س( ميكن حتمله 

ب�سكل جيد، وبنف�س القدر يف جرعتني 

خمتلفتني.

اإن ك��ان  ال���وا����س���ح  ل��ي�����س م���ن  ل��ك��ن 

الفئات  اأك��رث  اإح��دى  وه��م  ال�سن،  كبار 

ال�����س��ك��ان��ي��ة ع��ر���س��ة خل��ط��ر الإ����س���اب���ة 

بالفريو�س، �سيتمتعون بنف�س احلماية 

الأ���س��خ��ا���س الأ���س��غ��ر  ب��ه��ا  ال��ت��ي يتمتع 

جون�سون،  اآند  جون�سون  لقاح  من  �سنا 

وفق ما نقلت “رويرز«.

وب���������داأت ال���ت���ج���رب���ة ال���ت���ي اأج���ري���ت 

األ��ف م��ن البالغني  ي��ق��رب م��ن  على م��ا 

الأ����س���ح���اء، وال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا احل��ك��وم��ة 

الأمريكية، بعد اأن اكُت�سف يف يوليو اأن 

توفر حماية  اللقاح  واح��دة من  جرعة 

قوية للقرود.

ب��داأت  احل��ال��ي��ة،  النتائج  على  وب��ن��اء 

ال�������س���رك���ة، الأرب�����ع�����اء، جت���رب���ة ن��ه��ائ��ي��ة 

ت�سمل 60 األف �سخ�س، ميكن اأن متهد 

على  للح�سول  طلب  لتقدمي  الطريق 

موافقة اجلهات التنظيمية.

اإنها تتوقع نتائج ما  وقالت ال�سركة 

بحلول  الثالثة  املرحلة  بتجربة  ي�سمى 

نهاية العام، اأو اأوائل العام املقبل.

االحد  27/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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لندن – العربية 

اأدان������ت حم��ك��م��ة ���س��ي��ن��ي��ة رج����ل اأع��م��ال 

ب��ت��ه��م ف�ساد  وم��ل��ي��اردي��ر ���س��ي��ن��ي م��ع��روف 

ع����ام����اً،   18 ب���ال�������س���ج���ن  ع���ل���ي���ه  وح����ك����م����ت 

وذل�����ك ب��ع��د وق����ت ق�����س��ري م���ن ان���ت���ق���ادات 

وج���ه���ه���ا ل��ل��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي ����س���ي ج��ن 

مع  تعاملهم  ب�ساأن  ب��اده  وحكومة  بينغ 

ال�سكوك  اأثار  ما  “كورونا”، وهو  فريو�س 

اإذا  وما  له  املوجهة  التهم  ب�ساأن  واملخاوف 

كانت ملفقة اأم ال.

وك�������ان امل����ل����ي����اردي����ر ال�������س���ي���ن���ي وق��ط��ب 

قد  ت�سيانغ  ت�سي  ري��ن  امل��ع��روف  ال��ع��ق��ارات 

اخ��ت��ف��ى يف ���س��ه��ر م���ار����س امل��ا���س��ي ب��ع��د اأن 

ينتقد  ال�سهر  ذل��ك  يف  الذع���اً  م��ق��ااًل  كتب 

فريو�س  لوباء  ال�سيني  الرئي�س  ا�ستجابة 

كورونا، فيما مت توجيه تهم ف�ساد له بعد 

ذلك، و�سدرت اإدانته من املحكمة موؤخراً، 

فرتة  ق�ساء  منه  مطلوبا  �سجيناً  وانتهى 

18 عاماً. حب�سه البالغة 

اإع��ام  و�سائل  ن�سرته  تقرير  وبح�سب 

نت”  “العربية  عليه  واط��ل��ع��ت  اأم��ريك��ي��ة 

بتهم  رن  ب��ك��ن  يف  حم��ك��م��ة  اأدان������ت  ف��ق��د 

املا�سي، مبا يف ذلك  الثاثاء  متعددة يوم 

من  دوالر  مليون   16.3 ح���وايل  اخ��ت��ا���س 

االأموال العامة، وقبول الر�ساوى، واإ�ساءة 

خ�سائر  يف  ت�سبب  مب��ا  ال�سلطة  ا�ستخدام 

للدولة بلغ جمموعها 17.2 مليون دوالر.

وح���ك���م���ت ع���ل���ي���ه امل���ح���ك���م���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة 

 620 ق��دره��ا  وغ��رام��ة  ع��ام��ا   18 بال�سجن 

وق��ال��ت  ي����وان(.  م��ل��ي��ون   4.2( دوالر  األ���ف 

بجميع  ط��واع��ي��ة  “اعرتف  اإن����ه  امل��ح��ك��م��ة 

غري  مكا�سبه  كل  ا�ستعادة  ومتت  جرائمه 

القانونية«.

اإن”  اإن  “�سي  ل�����س��ب��ك��ة  ت��ق��ري��ر  وق�����ال 

االأمريكية اإن “معدل االإدانة يف املحاكم يف 

ال�سن ي�سل اإىل نحو 99%، وفًقا ملراقبن 

قانونين، وغالباً ما ُت�ستخدم تهم الف�ساد 

مل��اح��ق��ة امل��ط��ل��ع��ن ع��ل��ى اأع���م���ال احل���زب 

القيادة«. ال�سيوعي الذين يعار�سون 

واأ������س�����اف�����ت ال�������س���ب���ك���ة االأم�����ريك�����ي�����ة يف 

“العربية  ع��ل��ي��ه  اط��ل��ع��ت  ال���ذي  ت��ق��ري��ره��ا 

واحل��ك��م  ري���ن  اإدان����ة  اأن  “يبدو  نت” اأن���ه 

ر�سالة  اإر�سال  اإىل  يهدفان  بحقه  القا�سي 

االآخ��ري��ن  ال�سينية  النخبة  اأع�����س��اء  اإىل 

مفادها اأنه لن يتم الت�سامح مع اأي انتقاد 

اأو حت���د ل��ل��رئ��ي�����س، ح��ي��ث ت��وا���س��ل  ع��ل��ن��ي 

بكن التعامل مع تداعيات الوباء وتواجه 

���س��غ��وًط��ا دول���ي���ة م��ك��ث��ف��ة م���ن وا���س��ن��ط��ن 

واالآخرين«.

من  البالغ  رين  امللياردير  اأن  اإىل  ي�سار 

ال��ع��م��ر 69 ع��ام��ا ي��ع��ت��ر م��ن ب��ن اأع�����س��اء 

ال��ن��خ��ب��ة احل��اك��م��ة يف احل����زب ال�����س��ي��وع��ي، 

وك����ان ك���ث���رياً م���ا ي��ت��ح��دث ب�����س��راح��ة عن 

هو  مم��ا  بكثري  اأك���ر  ال�سينية  ال�سيا�سة 

م�سموح به عادة يف الباد.

وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ن�����س��ط��اء ال�����س��ي��ن��ي��ون 

لقب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  على 

“املدفع” ب�سبب �سراحته وجراأته التي ال 
تتوافر لدى كثري من النا�س يف ال�سن.

ويف مقال ُن�سر يف مار�س املا�سي، وُن�سب 

انتقد  وا�سع،  نطاق  على  وانت�سر  رين  اإىل 

وعدم  ال�سحافة  حرية  �سد  احلزب  حملة 

اأن املقال  الت�سامح مع املعار�سة. ويف حن 

مل يذكر الرئي�س �سي باال�سم، اإال اأنه اأ�سار 

االأع��ل��ى  ال��زع��ي��م  اإىل  م��ب��ا���س��ر  غ��ري  ب�سكل 

“مهرج” متعط�س لل�سلطة. للباد باأنه 

بو�سع  ال�سيوعي  احل��زب  امل��ق��ال  وات��ه��م 

ال�سيني  ال�سعب  ���س��ام��ة  ف��وق  م�ساحله 

لتاأمن حكمه.

وبعد فرتة وجيزة من ن�سر املقال على 

اأنه  اأقاربه  االإنرتنت، اختفى رين، وخ�سي 

ال�سلطات  واأك���دت  اعتقاله.  مت  ق��د  ي��ك��ون 

ري��ن يخ�سع  اأن  امل��ا���س��ي  اأب��ري��ل  اأوائ����ل  يف 

ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ب�����س��اأن ت��ه��م ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف�����س��اد، 

ال�سيوعي  احل��زب  ق��رر  املا�سي  يوليو  ويف 

احل����اك����م ط�����رد ال���ع�������س���و امل���خ�������س���رم م��ن 

ملقا�ساته  الطريق  مهد  ما  وه��و  �سفوفه، 

ج���ن���ائ���ي���اً، وان���ت���ه���ى ب����ه االأم�������ر حم��ك��وم��اً 

18 عاماً. بال�سجن ملدة 

العملة اإليرانية تواصل انهيارها 
والدوالر قرب 300 ألف ريال 

سهم بوينغ يقفز 7% بعد إعالن 
االتحاد األوروبي بإنه قد يسمح لطراز 

737 ماكس بالطيران مجددا
 »بنهاية العام«

دبي - العربية

وا�سلت العلمة االيرانية �سقوطها احلر 

ال�سبت  �سناباك”   “ اآل���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ق��ب 

عقوبات  كامل  بعودة  تق�سي  التي  املا�سي، 

ت��داول  اإي���ران حيث مت  املتحدة على  االأمم 

الدوالر ال�سبت ب�سعر قارب 300 األف ريال.

ووف���ق���ا مل���واق���ع ���س��ع��ر ����س���رف ال��ع��م��ات 

ف���ق���د، جت�����اوز �سعر  اإي�������ران  االأج���ن���ب���ي���ة يف 

ال�سوق  األ���ف ري���ال يف   293 ال����دوالر ح���دود 

احلرة يف طهران، �سباح  ام�س ال�سبت.

اوناين”  اق���ت�������س���اد   “ م���وق���ع  وك������ان 

االقت�سادي  املحلل  ع��ن  نقل  ق��د  االإي���راين 

الرئي�سي  “ال�سبب  اإن  اأرك��ون، قوله  عبا�س 

الرتفاع �سعر الدوالر هو عدم التوافق بن 

ال�سعر  ينخف�س  ول���ن  وال��ط��ل��ب،  ال��ع��ر���س 

حتى يتم توفري العملة ال�سعبة لل�سوق«.

الدوالر  ارتفاع  اأنه مع  التقارير  وذكرت 

يف �سوق ال�سرف يف طهران، حتول التجار 

اإىل �سوق الذهب.

ال�سبت،  الذهبية  العمات  �سعر  وارتفع 

م���ق���ارن���ة ب�����االأي�����ام ال�����س��اب��ق��ة ح���ي���ث ب��ل��غ��ت 

مليونا   134 الذهبية  “اأمامي”  م�سكوكة 

و500 األ����ف ري�����ال، ب��ي��ن��م��ا ك���ان ���س��ع��ره��ا يف 

اخلريف املا�سي حوايل 40 مليون ريال.

يذكر اأن��ه ف��ور اإع��ان ال��والي��ات املتحدة 

الدولية  العقوبات  ع���ودة  امل��ا���س��ي،  ال�سبت 

على اإيران، �سجل �سعر �سرف الدوالر يوم 

االأحد املا�سي، رقما قيا�سيا جديدا بارتفاع 

2.5% اإىل 273 األف ريال للدوالر.

وك����ان ���س��ع��ر ���س��رف ال�����دوالر االأم��ريك��ي 

التقوميية  ال�سنة  بداية  ري��ال يف  األ��ف   160

اآذار  م���ار����س/   20 يف  احل��ال��ي��ة  االإي���ران���ي���ة 

ري��ال يف  األ��ف   250 اإىل  و�سل  لكنه  املا�سي، 

املركزي  البنك  �سخ  عندما  يوليو،  اأواخ���ر 

ال��ن��ق��د  ن��ح��و م��ل��ي��ار دوالر م���ن  االإي��������راين 

االأجنبي يف ال�سوق املحلية، وانخف�س �سعر 

الدوالر اإىل 210 اآالف ريال. لكن مع مرور 

الوقت بداأ �سعر ال�سرف يرتفع مرة اأخرى.

ويعتقد املحللون اأن البنك املركزي غري 

قادر على تزويد ال�سوق بالعمات ال�سعبة 

اليومية  ال��زي��ادة  يف�سر  م��ا  وه��و  املطلوبة 

يف  املختلفة  االأجنبية  العمات  اأ���س��ع��ار  يف 

اإيران.

 �سي ان بي �سي-وكاالت

ارت��ف��ع��ت اأ���س��ه��م ب��وي��ن��غ يف ب��ور���س��ة وول 

���س��رتي��ت ب��ن��ح��و 7% م���ع ن��ه��اي��ة اجل��ل�����س��ة، 

ووا���س��ل��ت االرت���ف���اع يف ت��ع��ام��ات م���ا بعد 

االإغاق باأكر من 1%، بعد اأن ك�سف املدير 

ل�سامة  االأوروب����ي����ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��ط��ريان ب��ات��ري��ك ك��اي ي��وم اأم�����س اأن���ه قد 

ُي�سمح لطراز بوينغ 737 ماك�س املمنوع من 

حادثتي  اإث��ر  على  �سهرا   18 منذ  التحليق 

�سخ�سا،   350 ن��ح��و  ب��ح��ي��اة  اأودت������ا  حت��ّط��م 

ب��ال��ط��ريان جم���ددا يف االأج����واء االأوروب��ي��ة 

العام” احلايل. “بنهاية 
وال����ط����راز مم���ن���وع م���ن ال��ت��ح��ل��ي��ق منذ 

تابعة  اإثر حتّطم طائرة   2019 اآذار/مار�س 

�سخ�سا   157 وم�سرع  االإثيوبية  للخطوط 

ك���ان���وا ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا، يف ك���ارث���ة وق��ع��ت بعد 

نف�س  من  طائرة  حتطم  من  اأ�سهر  ب�سعة 

اأدت  اإير”  “ليون  ���س��رك��ة  متلكها  ال��ط��راز 

اي�سا اىل مقتل 189 �سخ�سا.

وقال املدير التنفيذي للوكالة االأوروبية 

ل�سامة الطريان “للمرة االأوىل يف غ�سون 

عام ون�سف، اأرى اأننا يف املدى املنظور اأمام 

انتهاء العمل على طراز ماك�س«.

وتابع كاي “بداأنا ننظر يف كيفية اإعادة 

ب��ح��ل��ول نهاية  ط���راز م��اك�����س اإىل اخل��دم��ة 

العام«.

ويف مطلع اأيلول/�سبتمر اأجرت الوكالة 

االأوروبية ل�سامة الطريان رحات جوية 

عقب  وذل���ك  ال��ط��راز،  �سامة  م��ن  للتاأكد 

اختبارات اأجرتها هيئة الطريان الفدرالية 

االأمريكية يف متوز/يوليو.

عقبات  تخطي  ال��ط��راز  على  يبقى  لكن 

عدة بينها تدريب الطيارين قبل اأن ت�سمح 

ال�سلطات للطائرة بالتحليق.

اّت��ب��اع  “نوا�سل  لبوينغ  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

توجيهات الهيئات التنظيمية العاملية حول 

اآمنة  ع��ودة  اأج��ل  م��ن  ال��ذي و�سعته  امل�سار 

لطراز 737 ماك�س اإىل اخلدمة التجارية«.

ل  املف�سّ التدقيق  “نقّدر  البيان  وت��اب��ع 

ال�����ذي جت���ري���ه ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة عن 

وج����ه ح���ق يف ك���ل خ���ط���وة م���ن م��راج��ع��ت��ه��ا 

اإىل  للعودة  الزمني  االإط���ار  �ستحدد  وه��ي 

اخلدمة«.

“�سبه متزامن”  اإذن  ك��اي عن  وحت��ّدث 

ل�سامة  االأوروب����ي����ة  ال���وك���ال���ة  اأ����س���درت���اه 

ال����ط����ريان وه��ي��ئ��ة ال����ط����ريان ال��ف��درال��ي��ة 

االأمريكية، لكنه اأكد اأن ا�ستئناف الرحات 

اجل��وي��ة ل��ط��راز 737 م��اك�����س ي��ت��وق��ف على 

قرار الدول و�سركات الطريان.

وو�سف تقرير للكونغر�س ُن�سر يف وقت 

�سابق من ال�سهر احلايل حادثتي التحّطم 

افرتا�سات  ل�سل�سلة  م��رّوع  “تتويج  باأنهما 

وان��ع��دام  ب��وي��ن��غ،  ملهند�سي  خ��اط��ئ��ة  تقنية 

ورقابة  بوينغ،  اإدارة  جانب  من  ال�سفافية 

غري كافية على نحو �سارخ من قبل هيئة 

الطريان الفدرالية االأمريكية«.

اإن �سماح الهيئات التنظيمية  وقال كاي 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ل���ل���ط���راز ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق جم����ددا 

اأنها  اأطول مبا  “بالتاأكيد” وقتا  �سيتطلب 

اجلوية  ال��رح��ات  ا�ستئناف  بعد  تقرر  مل 

التجريبية.

ق���ررت منع حتليق  دول���ة  اأول  وال�����س��ن 

طراز 737 ماك�س.

واأكد كاي اأن التدريبات التي اقرتحتها 

ب��وي��ن��غ ل��ت��ك��ي��ي��ف ال���ط���واق���م م���ع ال��ت��داب��ري 

ال��ط��ي��ارون يف مطار  لها  اجل��دي��دة وخ�سع 

غاتويك يف لندن جرت على نحو جيد.

الصين تسجن مليارديرا 18 عاما بسبب كورونا

امل�سدر: دبي - العربية

ت���اح���ق ال�������س���رائ���ب االأوروب�����ي�����ة ���س��رك��ة 

امل�سنعة  ال�سركة  ق��ال��ت  حيث  جم���دًدا،  اآب��ل 

بقوانن  دائًما  التزمت  اإنها  اآيفون  الأجهزة 

االأيرلندية. ال�سرائب 

اإىل  اأدت  التي  الق�سية  اأن  اآبل  واأو�سحت 

13 مليار  فر�س ال�سرائب االأوروبية بقيمة 

مبكان  تتعلق  كانت  دوالر(  مليار   15( يورو 

دفع ال�سرائب ولي�س املبلغ.

وجاءت التعليقات بعد اأن قالت املفو�سية 

حمكمة  ح��ك��م  �ست�ستاأنف  اإن��ه��ا  االأوروب���ي���ة: 

ي��رف�����س االأم����ر ال�����س��ري��ب��ي، وف��ق��ا ل��ل��ب��واب��ة 

التقنية. لاأخبار  العربية 

“األغت  ب���ي���ان:  يف  اآب�����ل  ����س���رك���ة  وق���ال���ت 

اللجنة  ق�سية  قاطع  ب�سكل  العامة  املحكمة 

يف �سهر يوليو ومل تتغري احلقائق منذ ذلك 

اأب��ًدا  تتعلق  الق�سية  ه��ذه  تكن  ومل  احل��ن، 

تتعلق  بل  ندفعها،  التي  ال�سريبة  مبقدار 

باملكان الذي يتعن علينا دفعها فيه«.

املفو�سية  ا�ستئناف  “�سرناجع  واأ�سافت: 

اال�ستنتاجات  يغري  لن  لكنه  نتلقاه،  عندما 

اأننا  تثبت  التي  العامة،  للمحكمة  الواقعية 

ال��ت��زم��ن��ا دائ��ًم��ا ب��ال��ق��ان��ون يف اأي��رل��ن��دا، كما 

نفعل يف كل مكان نعمل فيه«.

وا���س��ت��اأن��ف��ت رئ��ي�����س��ة م��ك��اف��ح��ة االح��ت��ك��ار 

في�ستاجر  م��ارج��ري��ت  االأوروب�����ي،  ب��االحت��اد 

ي��وم   ،)Margrethe Vestager(

اأمرها  برف�س  ق�سائًيا  اجلمعة حكًما  اأم�س 

بدفع  اآي��ف��ون  الأج��ه��زة  امل�سنعة  اأب��ل  ل�سركة 

دوالر( ك�سرائب  يورو )15 مليار  13 مليار 

متاأخرة يف اأيرلندا، وهي ق�سية تاريخية يف 

ال�سفقات  �سد  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  حملة 

ال�سريبية.

واأل������غ������ت امل���ح���ك���م���ة ال����ع����ام����ة وم���ق���ره���ا 

املفو�سية  حكم  يوليو  �سهر  يف  لوك�سمبورغ 

يف  املناف�سة  منفذي  اإن  قائلة:   ،2016 لعام 

االحتاد االأوروبي مل يفوا باملعيار القانوين 

تتمتع مبيزة  اآبل  �سركة  اأن  املطلوب الإثبات 

غري عادلة.

ال�سرائب  ق�سية  اإن  في�ستاجر:  وقالت 

االأوروب����ي����ة ���س��د اآب����ل م��ه��م��ة، وه���ي اإ����س���ارة 

امل��ت��ع��ددة  ال�����س��رك��ات  ���س��ع��ي��ه��ا جل��ع��ل  اأن  اإىل 

اجل��ن�����س��ي��ات ت���دف���ع ن�����س��ي��ب��ه��ا ال����ع����ادل م��ن 

ال�سرائب �سي�ستمر با هوادة.

وق���ال���ت يف ب���ي���ان: ي��ث��ري ح��ك��م امل��ح��ك��م��ة 

�سلة  ذات  مهمة  ق��ان��ون��ي��ة  م�����س��ائ��ل  ال��ع��ام��ة 

م�ساعدة  ل��ق��واع��د  تطبيقها  يف  باملفو�سية 

ال�سريبي،  التخطيط  ق�����س��اي��ا  يف  ال��دول��ة 

العامة  املحكمة  اأن  باحرتام  اللجنة  وت��رى 

قد ارتكبت عدًدا من االأخطاء القانونية يف 

حكمها.

ال��ت�����س��ري��ع  اأن  ف��ي�����س��ت��اج��ر  واأو�����س����ح����ت 

و�سمان  ال�سريبية  الثغرات  ل�سد  مطلوب 

االأوروب���ي  االحت���اد  دول  دع��وة  يف  ال�سفافية 

اإىل تعديل القواعد.

با�سكال  االأي��رل��ن��دي،  املالية  وزي��ر  وق��ال 

 :)Paschal Donohoe( دون��وه��و 

اأي���رل���ن���دا ك��ان��ت دائ���ًم���ا وا���س��ح��ة ب�����س��اأن  اإن 

االأيرلندية،  لل�سريبة  ال�سحيح  املبلغ  دفع 

حكومية  م�ساعدة  اأي  تقدم  مل  الدولة  واإن 

اآبل. ل�سركة 

حكمن  على  املفو�سية  ق�سية  وت��رك��زت 

خف�سا  اإنهما  قالة:  اأيرلندين،  �سريبين 

ل�سركة  ال�سريبي  ال��ع��بء  م�سطنع  ب�سكل 

اآبل الأكر من عقدين.

�سريبية  ق�سايا  ثاث  في�ستاجر  ولدى 

ون��اي��ك��ي   )Ikea( اإك���ي���ا  ���س��ف��ق��ات  ج���اري���ة، 

اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ه���ول���ن���دا،  م���ع   )Nike(

 )Huhtamaki( ه��وت��ام��اك��ي  اتفاقية 

لوك�سمبورغ. مع 

دبي - العربية

روح��اين  ح�سن  االإي���راين  الرئي�س  ق��ال 

من  دوالر  م��ل��ي��ار   150 خ�����س��رت  ب����اده  اإن 

اإدارة الرئي�س  اأن ان�سحبت  االإيرادات، منذ 

االأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رم���ب م���ن االت���ف���اق 

ال���ن���ووي واأع������ادت ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات على 

اقت�سادها.

وقال يف كلمة اأذاعها التلفزيون الر�سمي 

اأ�سرت  االأمريكية  االإج��راءات  اإن  االإيراين 

ب�����واردات ال��ب��اد م��ن االأدوي�����ة واإم�����دادات 

اإع���ام  و���س��ائ��ل  تناقلته  مل��ا  وف��ق��ا  ال��ط��ع��ام، 

اأجنبية اطلعت العربية نت عليها.

االثنن  يوم  املتحدة،  الواليات  واأعلنت 

على  العقوبات  من  جديدة  دفعة  املا�سي، 

ت�سفه  مب��ا  املرتبطن  واالأف����راد  الكيانات 

ب��دع��م ال��رن��ام��ج ال��ن��ووي االإي�����راين، بعد 

خلفية  على  بعواقب  تهديدها  من  �ساعات 

ال��رف�����س االأمم���ي وال���دويل الإع���ادة العمل 

بالعقوبات االأممية على طهران.

جمل�س  اإىل  بطلب  وا�سنطن  وتقدمت 

االأم�����ن ال�����دويل ل��ت��م��دي��د ح��ظ��ر ال�����س��اح 

امل���ف���رو����س ع���ل���ى اإي��������ران، وال������ذي ت��ن��ت��ه��ي 

18 م���ن اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل،  ���س��اح��ي��ت��ه يف ال�����

رف�����س هذا  ال���دويل  االأم���ن  اأن جمل�س  اإال 

الطلب.

االإيرانية  االأمريكية  العاقات  و�سهدت 

ت���وت���را وت�����س��ع��ي��دا ع�����س��ك��ري��ا، وذل�����ك بعد 

ان�����س��ح��اب وا���س��ن��ط��ن م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي 

ط����ه����ران،  م�����ع   2015 ع�������ام  وق�������ع  ال��������ذي 

وفر�سها عقوبات م�سددة على اجلمهورية 

االإ����س���ام���ي���ة ���س��ُم��ل��ت ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، 

ال�سيا�سية  ال�سغوط  وا�سنطن  ت�سدد  كما 

ع��ل��ى اإي�����ران وت��ك��ث��ف وج���وده���ا ال��ع�����س��ك��ري 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط. ي��ذك��ر اأن���ه 

ف���ور اإع����ان ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن ع��ودة 

�سعر  �سجل  اإيران،  على  الدولية  العقوبات 

���س��رف ال���دوالر ي��وم االأح���د امل��ا���س��ي، رقما 

قيا�سيا جديدا بارتفاع 2.5% اإىل 273 األف 

ريال للدوالر.

ال����دوالر االأم��ريك��ي  وك���ان �سعر ���س��رف 

التقوميية  ال�سنة  بداية  يف  ريال  األف   160

اآذار  م���ار����س/   20 يف  احل��ال��ي��ة  االإي���ران���ي���ة 

يف  ريال  األف   250 اإىل  و�سل  لكنه  املا�سي، 

اأواخر يوليو.

يوليو/ حتى  امل��ا���س��ي  قبل  االأ���س��ب��وع  يف 

متوز املا�سي، �سخ البنك املركزي االإيراين 

يف  االأج��ن��ب��ي  النقد  م��ن  دوالر  مليار  نحو 

ال��دوالر  �سعر  وانخف�س  املحلية،  ال�سوق 

اإىل 210 اآالف ريال. لكن مع مرور الوقت 

، بداأ �سعر ال�سرف يتقلب مرة اأخرى.

ويعتقد املحللون اأن البنك املركزي غري 

قادر على تزويد ال�سوق بالعمات ال�سعبة 

اليومية  ال��زي��ادة  يف�سر  م��ا  وه��و  املطلوبة 

يف  املختلفة  االأجنبية  العمات  اأ�سعار  يف 

اإيران.

ي��اأت��ي ه��ذا يف ظ��ل حظر ج��زء كبري من 

يف  االإي��ران��ي��ة  االأج��ن��ب��ي  النقد  احتياطيات 

فقط  ا�ستخدامها  الإي��ران  وميكن  اخل��ارج، 

ال����س���ت���رياد ال�����س��ل��ع امل�����س��رح ب��ه��ا ك��ال��غ��ذاء 

والدواء.

حتول  م���رة،  والأول  ال��ع��ام،  ه��ذا  اأن  كما 

م��ي��زان ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة االإي����راين اإىل 

م��وؤ���س��ر ���س��ل��ب��ي، وي��ب��دو اأن���ه ال ي��وج��د اأم��ل 

النقد  م��ن  ال��ب��اد  احتياطيات  حت�سن  يف 

االأجنبي.

امل�سدر: لندن – العربية نت

ت���ت���ج���ه ����س���رك���ة م���ال���ي���ة ت���اب���ع���ة ل�����س��رك��ة 

واملعروفة  العماقة  ال�سينية  التكنولوجيا 

طرح عام اأويل من  تنظيم  بابا” اإىل  “علي 
املفرت�س اأن يكون االأكر يف التاريخ، وذلك 

بعد تقييم هذه ال�سركة على اأنها االأكر يف 

�سركات  من  مناف�ساتها  بكل  مقارنة  العامل 

املالية. املدفوعات 

اطلعت  غربية  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وق��ال��ت 

 Ant( ���س��رك��ة  اإن  نت”  “العربية  عليها 

يديرها جاك ما والتابعة  التي   )Group
اأوراقها  قدمت  القاب�سة  بابا  علي  ملجموعة 

ك��وجن  ه���وجن  ب��ور���س��ت��ي  اأ���س��ه��م��ه��ا يف  الإدراج 

الوثائق  وبح�سب  الوقت،  بنف�س  و�سنغهاي 

ال�سركة  فان  املالية  ال�سلطات  لدى  املودعة 

35 مليار دوالر على االأقل  تتطلع اإىل جمع 

يقوم  ال��ذي  االأويل  العام  الطرح  من خال 

250 مليار دوالر. على تقييمها مببلغ 

غروب”  “اأنت  �سركة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

تدير حمفظة )Alipay( املالية للهواتف 

وا�سع يف  نطاق  تنت�سر على  والتي  املحمولة 

اأماكن خمتلفة من  اآ�سيا، ويف  ال�سن ودول 

العامل.

وقال موقع “ماركت ووت�س” املتخ�س�س 

يف اأخبار االأ�سهم واالأ�سواق املالية اإن الطرح 

العام االأويل ل�سركة “اأرامكو” ال�سعودية ال 

يزال حتى االآن هو االأكر يف تاريخ الب�سرية، 

ح��ي��ث ت��دف��ق��ت ع��ل��ى ال�����س��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

م�ستثمرين  م��ن  دوالر  مليار   25 م��ن  اأك��ر 

اأ�سهمها. يرغبون باال�ستثمار يف 

ل�سركة  االأويل  العام  الطرح  ويف حال مت 

مببلغ  تقييمها  اأ�سا�س  على  غروب”  “اأنت 
�ستكون  اأن��ه��ا  يعني  ف��ه��ذا  دوالر  مليار   250

ي��ت��ف��وق يف حجمه  ���س��خ��م��ا  م��ال��ي��اً  ع��م��اق��اً 

على “بنك اأوف اأمريكا” وعلى “باي بال” 

وعلى “ما�سرت كارد” وغريهم من عمالقة 

القطاع املايل العاملي.

 )Ant Group( ���س��رك��ة  وت�����س��ت��ه��ر 

ب���ت���ق���دمي خ����دم����ات ال����دف����ع ع����ر ال���ه���ات���ف 

ت��ك��ون  اأن  اإىل  ت���ه���دف  ول��ك��ن��ه��ا  امل���ح���م���ول، 

الو�سول  اأي�ساً  يوفر  �سامًا  مالياً  م��رك��زاً 

واال���س��ت��ث��م��ار  ال�����روات  اإدارة  خ���دم���ات  اإىل 

والتاأمن.

اأ���س��ي��اء يتوجب  اأن���ه ث��م��ة ع��دة  ي�����س��ار اإىل 

 )Ant Group( �سركة  ع��ن  معرفتها 

ال���ع���م���اق���ة، اأه���م���ه���ا اأن����ه����ا ت���ق���دم حم��ف��ظ��ة 

التي تقدمها  مالية تختلف متاما عن تلك 

تكتفي  ال  حيث  املناف�سة،  الغربية  ال�سركات 

اأي�سا  ت��ق��دم  واإمن���ا  ال��دف��ع  خ��دم��ات  بتقدمي 

خ���دم���ات اال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���اأم���ن وب��ط��اق��ات 

ائتمان وغري ذلك.

الضرائب األوروبية تالحق آبل مجدًدا بـ 15 مليار دوالر

روحاني: إيران خسرت 150 مليار دوالر بسبب العقوبات األميركية

شركة تابعة لـ »علي بابا« قد تسجل أكبر طرح عام أولي في التاريخ
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الهند تربك سوق المحمول بهاتف 
ذكي سعره 54 دوالرا

شركات بورصة مصر توزع
 1.3 مليار دوالر أرباحًا في 9 أشهر

»فيسبوك« و »إنستغرام« قد 
يتوقفان في أوروبا.. 

دبي - العربية

ب���داأ ع��م��اق االت�����ش��االت ال��ه��ن��دي، �شركة 

العمل مع م�صنعني حمليني، لإنتاج  جيو، يف 

بني 150 و200 مليون هاتف ذكي.

مدار  على  اتخذتها  التي  الإج���راءات  بعد 

ذكية  هواتف  لبيع  جيو  �صركة  تعتزم  عامني، 

54 دوالرا  ب�����ص��ع��ر  الأن����دروي����د،  ب��ن��ظ��ام  ت��ع��م��ل 

ت��اأم��ل  ال�����ذي  ال�����ص��ع��ر  وه����و  روب�������ل(،   4000(

350 مليون  ن��ح��و  ق��ي��ام  ال�����ص��رك��ة  م��ن خ��ال��ه 

م�صتخدم لهواتف من اجليل الثاين بامتاك 

الهاتف الذكي، وفقا لوكالة بلومبريغ.

من  خلططها،  وف��ق��ا  ال�����ص��رك��ة،  و�صت�صبح 

اأك���ر ���ص��رك��ات ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة يف ال��ع��امل 

فقط  ���ص��رك��ت��ني  اأن  اإذ  امل��ب��ي��ع��ات،  ح��ي��ث  م���ن 

هاتف  مليون   200 م��ن  اأك��ر  بيع  م��ن  متكنتا 

وفقا  وه��واوي،  �صام�صونغ  وهما   ،2019 خال 

ان�صايدر. لبيزني�س 

وق���ام���ت ���ص��رك��ة غ��وغ��ل ال��ت��اب��ع��ة لأل��ف��اب��ت 

ال��رق��م��ي��ة  وح��دت��ه��ا  7.7% يف  ح�����ص��ة  ب�����ص��راء 

�صركة  بدعم  لتفوز  دولر،  مليار   4.5 مقابل 

اأن  بعد  عماقة  اأخ��رى  اأمريكية  تكنولوجيا 

نالت دعم في�صبوك يف اأواخر اأبريل.

امل�صتثمرين  ف���اإن  غ��وغ��ل،  ا�صتثمار  وب��ع��د 

ال����ص���رات���ي���ج���ي���ني وامل����ال����ي����ني ت���ع���ه���دوا مب��ا 

مليار   20.22( روبية  تريليون   1.52 اإجماليه 

دولر( يف الأ�صهر القليلة املا�صية، ل�صخها يف 

ال�صركة.

جيو  لرياين�س  الرقمية  الوحدة  وت�صمل 

والأف���ام  للمو�صيقى  تطبيقات  ب��ات��ف��ورم��ز 

الت�صالت  �صركة  هو  الرئي�صي  عمادها  لكن 

املحمول  للهاتف  �صركة  اأك��ر  اإن��ف��وك��وم  جيو 

 387 على  ي��رب��و  م�صتخدمني  ب��ع��دد  الهند  يف 

مليونا.

العربية القاهرة- 

للبور�صة  الأ���ص��ب��وع��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ك�����ص��ف 

امل�����ص��ري��ة ع���ن ارت���ف���اع اإج���م���ايل ت��وزي��ع��ات 

الأرب����������اح ال���ن���ق���دي���ة ل���ل�������ص���رك���ات امل����درج����ة 

م��ل��ي��ار جنيه   20 اإىل  امل�����ص��ري��ة  ب��ال��ب��ور���ص��ة 

)1.3 مليار دولر( منذ بداية العام اجلاري 

وحتى نهاية تعامات الأ�صبوع املا�صي.

قامت  ال�صركات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 

م��ل��ي��ون جنيه   433 ب��ق��ي��م��ة  اأرب�����اح  ب��ت��وزي��ع 

)27.5 مليون دولر( خال �صهر اأغ�صط�س 

 2.774 بقيمة  اأرب��اح��اً  وزع��ت  كما  امل��ا���ص��ي، 

قامت  كما  يوليو،  �صهر  خال  جنيه  مليار 

م��ل��ي��ون جنيه   299 ب��ق��ي��م��ة  اأرب�����اح  ب��ت��وزي��ع 

جنيه  م��ل��ي��ون  و487  ي��ون��ي��و،  ���ص��ه��ر  خ���ال 

خال �صهر مايو، وكان �صهر اإبريل الأعلى 

13.518 مليار جنيه. يف التوزيعات بقيمة 

وخ���ال ���ص��ه��ر م��ار���س وزع���ت ال�����ص��رك��ات 

جنيه،  مايني   206 بقيمة  اأرباحاً  املدرجة 

جنيه  مليون   45 بقيمة  اأرب��اح��اً  وزع��ت  كما 

م��ل��ي��ون جنيه  و83  ف���راي���ر،  ���ص��ه��ر  خ���ال 

خال �صهر يناير.

املا�صي،  الأ�صبوع  تعامات  نهاية  وحتى 

 135 بقيمة  اأرب��اح  بتوزيع  ال�صركات  قامت 

مليون جنيه خال �صهر �صبتمر.

وت���راج���ع امل��وؤ���ص��ر ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��ب��ور���ص��ة 

 %1.26 بن�صبة   ”30 اإك�س  “اإيجي  امل�صرية 

نقطة   10911.44 م�����ص��ت��وى  ع��ن��د  ل��ي��غ��ل��ق 

امل���ا����ص���ي، فيما  خ����ال ج��ل�����ص��ات الأ����ص���ب���وع 

واملتو�صطة  ال�صغرية  الأ�صهم  موؤ�صر  ارتفع 

70 مت�صاوي الأوزان” بن�صبة  اإك�س  “اإيجي 
 2000.45 م�����ص��ت��وى  ع��ن��د  ل��ي��غ��ل��ق   %3.35

نقطة.

 100 اإك���������س  “اإيجي  م���وؤ����ص���ر  و����ص���ج���ل 

 %2.15 بنحو  ارت��ف��اع��اً  الأوزان”  مت�صاوي 

فيما  نقطة.   2885.25 م�صتوى  عند  مغلًقا 

حم��دد   30 اإك�������س  “اإيجى  م��وؤ���ص��ر  ت���راج���ع 

تعامات  لينهي   %1.63 بن�صبة  الأوزان” 

نقطة.   12581.36 م�صتوى  عند  الأ���ص��ب��وع 

 %8.09 بن�صبة  النيل  بور�صة  و�صعد موؤ�صر 

ل��ي��ن��ه��ي ت��ع��ام��ات الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي عند 

1013.18 نقطة. م�صتوى 

لندن – العربية

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكة  اأ���ص��ب��ح��ت 

“في�صبوك”  ال��ع��امل  يف  والأ���ص��ه��ر  الأك����ر 

م���ه���ددة ب��وق��ف ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب�����ص��ك��ل ك��ام��ل يف 

“اإن�صتغرام”  ���ص��ب��ك��ة  ج��ان��ب  اإىل  اأوروب�������ا، 

امل��م��ل��وك��ة ل��ل�����ص��رك��ة ذات���ه���ا، وذل����ك يف ح��ال 

فر�س  يف  ق��دم��ا  الأوروب�����ي  الحت����اد  م�صي 

الوليات  مع  البيانات  م�صاركة  على  حظر 

املتحدة.

وج�����اء ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ع���م���اق ���ص��ب��ك��ات 

ال�����ت�����وا������ص�����ل الج�����ت�����م�����اع�����ي الأم������ريك������ي 

م��ف��و���س  ت���وج���ه  اأع���ق���اب  يف  “في�صبوك” 
حظر  اإىل  اأي���رل���ن���دا  يف  ال��ب��ي��ان��ات  ح��م��اي��ة 

حمكمة  وج��دت  اأن  بعد  البيانات  م�صاركة 

العدل الأوروبية اأن املن�صات مل يكن لديها 

“التطفل  ع��م��ل��ي��ات  مل��ن��ع  ك��اف��ي��ة  ���ص��م��ان��ات 

الأمريكي” على امل�صتخدمني الأوروبيني.

ل�صركة  امل�صاعد  ال��ع��ام  امل�صت�صار  وك��ت��ب 

دبلن اأن  يف  ق�صائية  دعوى  “في�صبوك” يف 
احلظر �صيجعل “في�صبوك” غري قادر على 

اأوروبا، بح�صب ما نقلت  تقدمي خدماته يف 

تقرير  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة  “ال�صن”  ج��ري��دة 

“العربية نت«. اطلعت عليه 

لح��ق��اً  ن��ف��ى  “في�صبوك”  م���وق���ع  ل��ك��ن 

ميثل  اأي��رل��ن��دا  يف  املحكمة  م��ل��ف  ي��ك��ون  اأن 

تهديدا لعمليات ال�صركة يف اأوروبا.

ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  “ال�صن” ع���ن  ون��ق��ل��ت 

ت��ه��دي��د  ي��وج��د  “ل  ق���ول���ه:  “في�صبوك” 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  اأوروبا”،  م��ن  بالن�صحاب 

اإىل املحكمة  املقدمة  القانونية  “امل�صتندات 
ب�صيطة  حقيقة  حت��دد  الأي��رل��ن��دي��ة  العليا 

مفادها اأن في�صبوك والعديد من ال�صركات 

تعتمد  الأخ�����رى  واخل���دم���ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل ال��ب��ي��ان��ات ب��ني الحت���اد 

الأوروب��������ي وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة م���ن اأج���ل 

خدماتها«. ت�صغيل 

نقل  عمليات  اإىل  الفتقار  “اإن  واأ�صاف 

من  والقانونية  الآم��ن��ة  ال��دول��ي��ة  البيانات 

ويعيق  بالقت�صاد  ال�صرر  يلحق  اأن  �صاأنه 

يف  البيانات  على  تعتمد  التي  الأعمال  منو 

الحتاد الأوروبي«.

ال�صوؤون  رئي�س  نائب  كليج،  نيك  وق��ال 

“في�صبوك”  �صركة  يف  والت�صالت  العاملية 

يف من�صور له بوقف �صابق من هذا ال�صهر: 

التابعة  العدل  حمكمة  اأبطلت  يوليو،  “يف 
 Privacy( ُي�صمى ما  الأوروبي  لاحتاد 

ي��ن��ظ��م  ق���ان���وين  اإط������ار  وه����و   ،)Shield
من  من  ال�صخ�صية  البيانات  نقل  عمليات 

الحتاد الأوروبي اإىل الوليات املتحدة«.

يف  ب��داأت  القانونية  املعركة  ه��ذه  وكانت 

النم�صاوي  املحامي  ق��دم  عندما   2011 ع��ام 

ماك�س �صرميز �صكاوى تتعلق باخل�صو�صية 

اإىل مفو�س حماية البيانات الأيرلندي.

دبي - العربية

ط��ائ��رة م�صرية  ع��ن  اأم����ازون  �صركة  اأع��ل��ن��ت 

املنازل،  داخ��ل  الأمنية  الفيديوهات  لت�صجيل 

لتنبيه  ال�����ص��ي��ارات  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

مالكي املركبات ب�صاأن حماولت القتحام.

املتنامية  الأمنية  الأعمال  الأخبار  وتعك�س 

يف اأم��������ازون م���ن���ذ ا����ص���ت���ح���واذه���ا ع���ل���ى ���ص��رك��ة 

)Ring( لت�صنيع جر�س الباب الذكي يف عام 

2018، وهو جهد تعر�س لتدقيق من املدافعني 

عن احلريات املدنية.

اأح����دث  ك��م��ا اأن الأخ����ب����ار اجل���دي���دة مت��ث��ل 

حم�����اول�����ة م�����ن ال���������ص����رك����ة ل�����دخ�����ول م����ن����ازل 

املت�صوقني، حيث بداأت مب�صاألة ت�صليم الطرود 

ق��ب��ل ���ص��ن��وات واأك��م��ل��ت��ه��ا ب������الأدوات ال��ت��ي تتيح 

الو�صائط  ب��ث  اأو  الأن���وار  اإط��ف��اء  للم�صتهلكني 

عن طريق الأوامر ال�صوتية.

وت���ه���دف ال���ط���ائ���رة امل�����ص��رية م���ن اأم������ازون، 

 Ring Always Home( امل�������ص���م���اة 

 250 بتكلفة  املقبل  العام  واملتوفرة   ،)Cam
دولًرا، اإىل التقاط مقاطع فيديو حيث يفتقر 

العماء اإىل الكامريات الثابتة.

وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س اأم����ازون دان��ي��ي��ل راو���س 

ال���ط���ائ���رة  اإن   :)Daniel Rausch(

للم�صتخدمني  ت��ع��ر���س  اأن  مي��ك��ن��ه��ا  امل�����ص��رية 

ف��ي��دي��و م��ب��ا���ص��ر ع��ن��د ان��ط��اق الإن������ذار، وف��ق��ا 

التقنية. العربية لاأخبار  للبوابة 

للغاية  مطمئن  لأمر  اإنه  مقابلة:  يف  وقال 

اأن تكون قادًرا على احل�صول على منظر داخل 

طيار  ب���دون  ال��ط��ائ��رة  ت�صجل  ح��ي��ث  م��ن��زل��ك، 

اأثناء الطريان فقط. الفيديوهات 

تلقائًيا  الطريان  امل�صرية  للطائرة  وميكن 

حمددة  اأماكن  اإىل  �صابًقا  حم��ددة  م�صارات  يف 

الذكي،  هاتفك  اإىل  الفيديو  وب��ث  منزلك،  يف 

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني اإع������داد م�����ص��ارات 

للطائرة امل�صرية عر تطبيق الهاتف الذكي.

وج��ود  امل�صرية  الطائرة  اكت�صاف  ح��ال  ويف 

الطريان  فيمكنها  حركة يف جزء من منزلك، 

ملا  فيديو  وت�صجيل  امل��ك��ان  ه��ذا  اإىل  مب��ف��رده��ا 

يحدث.

 )Always Home Cam( وُت��ع��د 

داخل  التحليق  ميكنها  م�صرية  طائرة  مبثابة 

تريدها  غ��رف��ة  لأي  م��ن��ظ��وًرا  ملنحك  م��ن��زل��ك 

النتهاء من  باملنزل، ومبجرد  تكون  ل  عندما 

ل�صحن  من�صتها  اإىل  ت��ع��ود  ف��اإن��ه��ا  ال���ط���ريان، 

بطاريتها.

لل�صيارة  ع��ن ج��ه��از  ال�����ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 

يطلق اإنذاًرا عند اكت�صاف اقتحام اأو ارتطام. 

للمركبة،  اأم��ان  ك��ام��ريا  ع��ن  النقاب  وك�صفت 

 )Ring Car Connect( وب��رن��ام��ج 

ال���ع���ام���ل م����ع ك����ام����ريات امل���رك���ب���ات الأخ�����رى 

تي�صا  و�صتكون  والتنبيه،  الفيديو  لت�صغيل 

ت��ت��واف��ق  ال�������ص���ي���ارات  ل�����ص��ن��اع��ة  ����ص���رك���ة  اأول 

مودياتها.

انتقادات  اإىل   )Ring( اأجهزة  وتعر�صت 

م���ن دع����اة احل���ري���ات امل��دن��ي��ة، م��ث��ل م��وؤ���ص�����ص��ة 

�صان  ومقرها   )EFF( الإلكرونية  احلدود 

فران�صي�صكو، التي قالت: اإن ال�صركة يجب اأن 

تنهي ال�صراكات مع ال�صرطة.

وكتب موظفو )EFF( يف تدوينة من�صورة 

يف �صهر يونيو: تقدم اأمازون و�صركات اأخرى 

اآلية رقمية عالية ال�صرعة ميكن من خالها 

ل��ل��ن��ا���س اإ�����ص����دار اأح����ك����ام ���ص��ري��ع��ة ح����ول م��ن 

اإليها،  ينتمي  ل  وم��ن  منطقتهم  اإىل  ينتمي 

ملواجهتهم. ال�صرطة  وا�صتدعاء 

 ،)Leila Rouhi( روحي  ليلى  وقالت 

اإن  م��ق��اب��ل��ة:  يف   ،)Ring( ���ص��رك��ة  رئ��ي�����ص��ة 

ب�صكل  الفيديو  مقاطع  ت�����ص��ارك  ل��ن  ال�صركة 

ا�صتباقي مع �صلطات تطبيق القانون، ويتحكم 

واإن  م�����ص��ارك��ت��ه،  ي��ري��دون  فيما  امل�صتخدمون 

هدف ال�صركة هو توفري راحة البال.

��ا ع��ن خ��دم��ة األ��ع��اب  واأع��ل��ن��ت اأم����ازون اأي�����صً

 ،)Luna( ت�����ص��م��ى  ال�����ص��ح��اب��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

 ،)Echo( فئة  من  كروية  �صوت  ومكرات 

وم���ي���زات مل�����ص��اع��ده��ا ال�����ص��وت��ي األ��ي�����ص��ك��ا، مثل 

ال����ق����درة ع���ل���ى ح�����ذف ج��م��ي��ع ال��ت�����ص��ج��ي��ات 

ال�صابقة.

وت�����ص��اع��د ال����ص���راك���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة اأم����ازون 

يف حت��ق��ي��ق ال����دخ����ل م����ن امل���ن���ت���ج���ات. وت���اأت���ي 

فيه  تعمل  الذي  الوقت  الأجهزة اجلديدة يف 

ال�صوق  اأمازون على احلفاظ على ح�صتها يف 

الأم���ريك���ي���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ق���ط���اع م���ك���رات 

مثل  مناف�صيها،  �صد  الذكية  املنزلية  ال�صوت 

اآبل وغوغل.

أمازون تطلق طائرات مسيرة تحلق داخل منزلك

دبي - العربية

�صعدت �صوق الأ�صهم ال�صعودية ب�صكل 

ق����وي وم���دع���وم ب�����ص��ي��ول��ة ع��ال��ي��ة خ��ال 

الأ�صبوع  بنهاية  لت�صجل  املا�صية،  الفرة 

اأدن��ى  من   ،%38.2 بلغت  مكا�صب  املا�صي 

م�صتوى يف اآذار/مار�س املا�صي.

وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان���ات الأ�����ص����واق امل��ال��ي��ة، 

الأق��رب  ال�صوق  ال�صعودية  الأ�صهم  باتت 

ب��ني   2020 ع�������ام  خ�������ص���ائ���ر  حم�����و  اإىل 

ل�صحيفة  وف���ق���ا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  الأ�����ص����واق 

ال�صعودية. “القت�صادية” 
وتراجع  “كورونا”  جائحة  وت�صببت 

ال���ن���ف���ط يف ه����ب����وط الأ������ص�����واق  اأ�����ص����ع����ار 

اخلليجة وكذلك الأ�صواق العاملية، خال 

حيث  بالتحديد،  وفراير  مار�س  �صهري 

�صيطرت الأجواء ال�صلبية على املتعاملني 

يف الأ�صواق على م�صتوى العامل، يف حني 

جند اأن الأ�صواق اخلليجية تاأثرت ب�صكل 

اأكر بعامل تراجع اأ�صعار النفط.

اأب��ري��ل  “اأوبك+” خ��ال  ات��ف��اق  واأدى 

لاإمدادات  خف�س  اأك��ر  لتنفيذ  املا�صي 

حت�صن  اإىل  ب��رم��ي��ل،  م��ل��ي��ون   9.7 ب��واق��ع 

اخلليجة  الأ���ص��واق  وع��ودة  النفط  اأ�صعار 

تعامل  جانب  اإىل  م�صارها،  ت�صحيح  اإىل 

عر  اجلائحة  مع  اخلليجية  احلكومات 

الرامج والدعومات.

وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني ت�����ص��ارع��ت وت���رية 

مقدمتها  يف  اخلليجية  الأ���ص��واق  �صعود 

مكا�صب  حققت  التي  ال�صعودية،  ال�صوق 

���ص��وق  ت��ل��ت��ه��ا  م���ار����س،  ق���اع  م��ن��ذ   ،%38.2

35.4%، ثم ثالثا  دبي التي �صعدت بنحو 

�صعود  عن  ف�صا   ،%35.3 اأبوظبي  �صوق 

الأوىل” بنحو  “ال�صوق  الكويتية  ال�صوق 

.%33.5

الفرة،  خ��ال  �صعودا  الأق��ل  يف حني 

�صوق  تلتها   ،%7.5 بنحو  م�صقط  ���ص��وق 

قطر  ���ص��وق  واأخ�����ريا   ،%18.2 ال��ب��ح��ري��ن 

.%22.4 التي �صعدت بنحو 

وم��ق��ارن��ة ب����اأداء الأ����ص���واق م��ن��ذ ب��داي��ة 

الأق��رب  ال�صعودية  ال�صوق  ج��اءت  ال��ع��ام، 

 ،%1.8 ب���ف���ارق   2020 خ�����ص��ائ��ر  حم���و  اإىل 

�صوق قطر وم�صقط  بعدها كل من  ياأتي 

بفارق 6.1%، و9%، على التوايل.

يف ح��ني اإن �صوق دب��ي ه��ي الأب��ع��د عن 

18.5%، ثم  العام بفارق  م�صتويات مطلع 

�صوق اأبوظبي بفارق %11.9.

“اأوبك”  �صلة  نفط  اأ�صعار  وتراجعت 

يف ���ص��ه��ري م��ار���س واأب���ري���ل ب��ع��د ت��اأث��ره��ا 

ع��ن   ،%80 م������ن  ب������اأك������ر  ب����اجل����ائ����ح����ة 

هذه  تقل�صت  لكن   ،2019 يف  م�صتوياتها 

الإنتاج  خف�س  اتفاقية  بعد  الراجعات 

ال�صهرية اإىل %39.

“اأوبك” م�صتوى  �صلة  اأ�صعار  وت�صجل 

41.3 دولر بعدما بلغت اأدنى م�صتوى يف 

اأبريل عند 12.22 دولر، يف حني ل تزال 

الأ�صعار اأقل عما كانت عليه بنهاية 2019 

البالغة 68 دوالرا.

اخلرطوم - ال�رشق الأو�سط -

املوؤمتر  لنطاق  ال�صودان  يتاأهب  فيما 

ي��ج��د  اأن  اآم������ًا   ،- ال���ق���وم���ي  الق���ت�������ص���ادي 

م��ن خ��ال��ه ح��ل��ول مل�����ص��ك��ات��ه الق��ت�����ص��ادي��ة 

علي  حممد  هبة  ال��دك��ت��ورة  اأك��دت  العالقة، 

وزي������رة امل���ال���ي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط الق��ت�����ص��ادي 

الإ���ص��اح��ات  تنفيذ  اأن  ب��ال�����ص��ودان،  املكلفة 

فوائد  �صُتنتج  بالباد  الازمة  القت�صادية 

اأه��م��ه��ا  م��ن  ال�������ص���وداين؛  لل�صعب  م��ل��م��و���ص��ة 

اإع��ف��اء م��ت��اأخ��رات دي���ون ال�����ص��ودان مبوجب 

ال����ق����رار«  »ن���ق���ط���ة  اإىل  ال���������ص����ودان  و�����ص����ول 

املثقلة  الفقرية  البلدان  برنامج  اخلا�صة 

الطريق  د  �صتمهِّ التي  )هيبيك(،  بالديون 

لإعفاء ديون ال�صودان التي تقارب 60 مليار 

دولر يف نهاية املطاف.

م�صاء  ت�صريحات  يف  ال��وزي��رة  واأ���ص��اف��ت 

لل�صودان  �صيتيح  الأم���ر  ه���ذا  اأن  اخلمي�س 

التنموية  للم�صاريع  متويل  على  احل�صول 

اأنحاء الباد  والإنتاجية الكرى، يف جميع 

مثل م�صروع اجلزيرة، وموانئ بورت�صودان، 

وال�������ص���ك���ة احل�����دي�����د، وال���ن���ه�������ص���ة ب���ال���روة 

وال�صحة  وبال�صناعة  واحليوانية،  الزراعية 

التحتية. والبنية  والتعليم، 

�صيجعل  الرنامج  تنفيذ  اأن  واأو���ص��ح��ت 

من  اأك��ر  على  للح�صول  م��وؤه��ًا  ال�����ص��ودان 

التنموية  املنح  من  �صنوياً  دولر  مليار   1.5

امل���ب���ا����ص���رة؛ ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ص��ت��ث��م��ار واإن���ع���ا����س 

القت�صاد خللق فر�س عمل خا�صة لل�صباب 

وزيادة الإيرادات وال�صادرات.

وج����اءت ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���وزي���رة ع��ق��ب اإع���ان 

وزارتها اأن املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد 

املرمة بني حكومة  التفاقية  اأج��از  ال��دويل 

ال�����ص��ودان الن��ت��ق��ال��ي��ة وال�����ص��ن��دوق. وق��ال��ت 

الت��ف��اق��ي��ة  اإن  ب��ي��ان اخل��م��ي�����س،  ال������وزارة يف 

ج���ي���زت الأرب����ع����اء، ���ص��ت��م��ه��د ال��ط��ري��ق 
ُ
ال��ت��ي اأ

حل��ل ال�����ص��ع��وب��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وداين، واإ�����ص����اح ال��ت�����ص��وه��ات 

الهيكلية التي خلفها النظام البائد، وحتقيق 

العادل  ال�صام  لتحقيق  املطلوب  ال�صتقرار 

وامل�صتدام يف جميع اأنحاء الباد.

ال��دك��ت��ور  اأو�����ص����ح  ���ص��ل��ة،  ذي  اإط������ار  ويف 

ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  احل���ري���ك���ة،  اإب���راه���ي���م  اآدم 

القومي  القت�صادي  للموؤمتر  التح�صريية 

مب��رح��ل��ة  مت���ر  ال���ب���اد  اأن  ب���الإن���اب���ة،  الأول 

اإىل  تتطلع  احلكومة  واأن  مهمة،  تاريخية 

يف  ي�صاهم  املجتمع  مكونات  بني  بناء  ح��وار 

الإ�صاح  بغر�س  وال�صيا�صات،  ال��روؤى  ر�صم 

والتنمية  القت�صادي  وال�صتقرار  ال�صامل 

القت�صادي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  من  امل�صتدامة، 

�صبتمر   28 اإىل   26 من  ُيعَقد  ال��ذي  الأول، 

)اأيلول( احلايل.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك�������د رئ���ي�������س احت�������اد ع���ام 

ها�صم  املهند�س  ال�صوداين،  العمل  اأ�صحاب 

الهم  ي��ظ��ل  اأن  اأه��م��ي��ة  م��ط��ر،  ���ص��اح ح�صن 

راأ�س  للمواطنني على  واملعي�صي  القت�صادي 

اأن  واأو���ص��ح  النتقالية.  احلكومة  اأول��وي��ات 

ا�صراتيجياً  �صريكاً  و�صيظل  ظ��ل  الحت���اد 

وط���رف���اً اأ���ص��ي��ًا يف اإجن����اح اأع���م���ال امل��وؤمت��ر 

اأن  م��ب��ي��ن��اً  الأول،  ال���ق���وم���ي  الق���ت�������ص���ادي 

وال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة  بقطاعاته  الحت���اد 

وال���ن���ق���ل وال�����زراع�����ة والإن�����ت�����اج احل���ي���واين 

وال�������ص���ن���اع���ات ال�������ص���غ���رية ظ�����ل م�������ص���ارك���اً 

واحللول  والأف��ك��ار  بالروؤى  بقوة  وم�صاهماً 

ور���س  ك��ل  يف  القت�صادية  الق�صايا  ملختلف 

ال��ع��م��ل ال��ق��ط��اع��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ب��ق��ت ان��ط��اق��ة 

امل���وؤمت���ر م���ن اأج����ل اإجن���اح���ه وامل�����ص��اه��م��ة يف 

نقلته  ما  بح�صب  القت�صادية،  الأزم���ة  حل 

»وكالة ال�صودان لاأنباء«.

يكون جناح  اأن  اإىل  »نتطلع  وق��ال مطر: 

امل���وؤمت���ر ف��احت��ة خ���ري ل��رت��ي��ب الأول���وي���ات 

جميع  يف  ال��ب��اد  لنه�صة  اجل��ه��ود  وتنظيم 

اأن  اأهمية  اإىل  ولفت  وامل��ج��الت«،  النواحي 

يكون املوؤمتر بداية لعقد موؤمترات مماثلة 

حلل ق�صايا اأخرى، م�صدداً: »يجب اأن نناأى 

حالة  ع��ن  وخم��رج��ات��ه  ت��و���ص��ي��ات��ه  بتطبيق 

التنفيذي  اجلهاز  ي��ازم  ظل  ال��ذي  البطء 

يف م��ع��اجل��ة ك��ث��ري م���ن ال��ق�����ص��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة 

بكل  وتطبيقها  تنفيذها  ي��ت��م  واأن  امل��ل��ح��ة، 

الواقع«.  اأر�س  اإىل  واإنزالها  واحل�صم  القوة 

قطاعات  تطلعات  عن  الحت��اد  رئي�س  وعر 

امل��وؤمت��ر مب�صروع قومي  الأع��م��ال يف خ��روج 

���ص��ام��ل ل���اإ����ص���اح الق���ت�������ص���ادي، وحت��ق��ي��ق 

اأهداف املوؤمتر وحتديد الأولويات واملتمثلة 

يف م��ع��اجل��ة اخل��ل��ل ال��ه��ي��ك��ل��ي يف الق��ت�����ص��اد 

للمواطنني،  املعي�صية  املعاناة  لرفع  الكلي 

املالية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ال��ت�����ص��ارب يف  وم��ع��اجل��ة 

والنقدية واختال امليزان التجاري وتثبيت 

وو���ص��ع  الت�صخم  وحت��ج��ي��م  ال�����ص��رف  ���ص��ع��ر 

���ص��ي��ا���ص��ات حم��ك��م��ة ل���اإ����ص���اح ال�����ص��ري��ب��ي 

واجل���م���رك���ي وامل�������ص���ريف حم���ف���زة ل���اإن���ت���اج، 

وزي��������ادة ال���������ص����ادرات واله����ت����م����ام ب��ال��ب��ن��ي��ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال����ص���ت���غ���ال الأم����ث����ل ل��ل��م��وارد 

بيئة  وحتفيز  ودع��م  واخلارجية،  الداخلية 

الأع���م���ال وال���ص��ت��ث��م��ار، واحل����د م��ن ازدي����اد 

وال�صابات  ال�صباب  و���ص��ط  خا�صة  البطالة 

ري��ادة  برامج  اإجن��اح  جهود  وحتفيز  بتعزيز 

ال�صباب. الأعمال وم�صروعات 

األسهم السعودية تصعد 38.2% ودبي 35.4% منذ قاع مارس

السودان يتأهب النطالق »االقتصادي القومي«

»أونكتاد«: االقتصاد العالمي ازداد 
هشاشة .. وفجوة األجور أكبر تهديد

 جنيف- القت�سادية

ل��ل��ت��ج��ارة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 

اأن  العامل  على  ينبغي  اإن��ه  )اأون��ك��ت��اد(  والتنمية 

بناء  اإع���ادة  اأري��د  م��ا  اإذا  امل��ف��رط  التفاوت  يعالج 

ال���ذي �صببته  ال��دم��ار  ال��ع��امل��ي ع��ق��ب  الق��ت�����ص��اد 

اجلائحة، موؤكدة اأنه من بني الظروف القائمة، 

ي�صكل فرط عدم امل�صاواة - نتاج اأربعة عقود من 

قمع الأجور - التهديد الأكر«.

ال���ت���ج���ارة  ت���ق���ري���ر  يف  “اأونكتاد”  وع������رت 

اأم�س الول  اأ�صدرته  الذي   2020 لعام  والتنمية 

الآن  ال���ص��ت��ق��ط��اب  ي�����ص��ب��ح  اأن  م���ن  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن 

متجليا يف منوذج من النمو ومي�صي على نطاق 

مفرط يف البلدان املتقدمة وب�صعف يف البلدان 

تتجاوز  اأن  يجب  امل�صكلة  هذه  معاجلة  النامية، 

خلفنا” والنظر  اأحد  ترك  “عدم  اإىل  الدعوات 

يف ك��ي��ف��ي��ة اخ���ت���ي���ار ���ص��ي��ا���ص��ات ت�����ص��م��ن حت��ق��ي��ق 

اأكر �صمول. انتعا�س 

ك��وزول- ريت�صارد  ل�”القت�صادية”  وي��ق��ول 

راي�����ت، م��دي��ر ���ص��ع��ب��ة ال��ع��ومل��ة وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 

 ،”19  - كوفيد  “عقب  “اأونكتاد”:  يف  التنمية 

القواعد  لكن  الفور،  على  التغيري  وعود  قدمت 

وامل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي حتكم ت��وزي��ع ال��دخ��ل وال��ق��وة 

القت�صادية ظلت اإىل حد كبري على حالها.

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف���اإن م��وؤ���ص��ر اأ���ص��ه��م “اإ�س 

مالية  ���ص��رك��ة   500 اأك���ر  ي�صم  بي” ال���ذي  اآن���د 

ت�صم  مالية،  وموؤ�ص�صات  م�صارف  من  اأمريكية 

م���ا ي��ق��رب م���ن ت��ري��ل��ي��ون دولر ���ص��ن��وي��ا لإع����ادة 

�صراء الأ�صهم، بدل من ال�صتثمار، وهو مقيا�س 

القت�صادية  اللعبة  قواعد  عن  النحراف  ملدى 

املعروفة، ما يزيد من م�صكلة التفاوت.

العاملي  القت�صاد  غذت  امل�صاواة  عدم  واأوج��ه 

ال��ه�����س، وي��ق��ول ك����وزول-راي����ت، ك���ان الق��ت�����ص��اد 

اأكر  2020 ب�صورة  اأوائل عام  العاملي قد منا يف 

امل�صاواة  ع��دم  ب��اأوج��ه  ذرع��ا  �صاق  وق��د  ه�صا�صة، 

الإدارة  ومت����زق  ال����دي����ون،  وارت����ف����اع  ال��ع��م��ي��ق��ة، 

املتعددة الأطراف.

ل��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل����ك، ت��وف��ر جائحة 

اأف�صل،  19 فر�صة ثانية للتعايف ب�صكل  كوفيد - 

غري اأنه ما مل يكن هناك تراجع عن ال�صتحواذ 

اأوج��ه  وخف�س  ال�����ص��رك��ات،  قبل  م��ن  التنظيمي 

اأكر  �صي�صبح  العاملي  فالقت�صاد  امل�صاواة،  عدم 

ال�صدمة  عن  الناجم  ال�صرر  و�صيكون  ه�صا�صة، 

اأكر عمقا. التالية 



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177006(

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 ع�سام ح�سان ومراد نوفل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )120752( بتاريخ 2020/5/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/23 

ح�سان   احمد  �سحاده  ع�سام  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / طرببور – ت: 0787103569

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن فقدان جواز 
سفر يمني

اأعلن اإنا ريا�ض عبده ح�سني 

اح��م��د ع���ن ف���ق���دان ج���واز 

اليمن  جمهورية  من  �سفري 

والذي اجهل رقمه او تاريخ 

�سدروه  

ال��رج��اء مم��ن ي��ج��ده اإب��الغ 

اأو  لل�سرطة  م��رك��ز  اق���رب 

رقم  اجل��وال  على  الت�سال 

0776679415

وله جزيل ال�سكر

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

ومعن  ب�سار  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الزريقات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)89915 ( بتاريخ 2008/3/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200178883(

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 بن في�سل العنزي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2020/9/16 حتت الرقم )20743( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/24 

الق�ساه   احمد  تركي  �سامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��رق��ي  احل���ي   – ارب���د   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799707143

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

با�سم   )1569( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) ال�سلط  ابناء  مدر�سة   (

عواد  عيد  عاليه   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) و�سركاه   حيا�سات  حمدي  �سركة   (

املرموري ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) م�سغل جميل للتنجيد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )206864( با�سم 

) جمال ن�سر جمال حممود  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) جميل ن�سر جمال حممود ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

الحد  27/ 9 / 2020

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن استئجار مبنى

تعلن وزارة ال�سحة عن حاجتها ل�ستئجار مبنى مل�ستودعات مديرية �سحة لواء الغوار ال�سمالية 

/ حمافظة اربد �سمن ال�سروط التالية :

ان ل تقل م�ساحة املبنى عن 250م2 .

ان يكون املبنى املراد ا�ستئجاره قريب من املوا�سالت وعلى �سارع رئي�سي .

ان يكون املبنى طابق ار�سي ويتوفر له مواقف �سيارات .

ان تكون جميع اخلدمات متوفرة باملبنى وب�سكل م�ستقل .

ان يكون البناء م�سجاًل ومرخ�سًا با�سم املالك .

تكون اجور الن�سر على �ساحب املبنى الذي يقع عليه الختيار .

وعلى من يتوفر لديه املبنى املطلوب مراجعة حمافظة اربد خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر العالن 

م�سطحبًا معه ت�سجيل وخمططات املبنى.

االمني العام / املكلف
الدكتور عمار نعيم الشرفا

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة الوحدة الزراعية رقم ) 185 

( حو�ض ) 51 ( امل�سروع / م�سروع 14.5كم .

قد علق يوم الحد املوافق 2020/9/20 على لوحة دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة اجلنوبية 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع 

ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ض  كاأمانة  دينارًا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن طرح عطاء بيع
كميات معادن مختلفة

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن طرح العطاء رقم 

م �ض 7 / 2 / ب / 2020 فوارغ ذخرية اخلا�ض ببيع كميات معادن خمتلفة واملوجودة لدى قيادة الذخرية الع�سكرية  

فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سعبة المداد والتموين 

معهم  م�سطحبني  م�سرتدة  غري  دينار  �ستون   )  60  ( وقدره  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء   دعوة  �سروط  من  ن�سخة  ل�سراء 

رخ�سة املهن و�سجل جتاري �سارب املفعول او �سورة عنهما .

1300 ( الواحدة ظهرا من كل يوم  1000 ( العا�سرة �سباحا و لغاية )  يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 

ما عدا يومي الحد واخلمي�ض وايام العطل الر�سمية ويكون يوم الثنني املوافق 2020/10/19 ال�ساعة ) 1300 ( 

الواحدة بعد الظهر اخر موعد لبيع املناق�سات .

يحق للمتعهدين الراغبني بال�سرتاك بالعطاء مراجعة املوقع اعاله لالطالع على اللوازم املباعة ومعاينتها على ار�ض 

الواقع .

 1300 ال�ساعة )  تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل 

( الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2020/10/20 ومرفق بها تاأمني مايل م�سدق بن�سبة ) 5% ( من قيمة 

اللوازم وكل مناق�سة ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تاأمني مايل تهمل ول ينظر بها .



الدويل
90 الأحد  27/ 9 / 2020 

االنباط-وكاالت

ق������ال م����ت����ح����دث ب����ا�����س����م وزي��������ر ال���ط���اق���ة 

اإ�سرائيل  اإن  �ستاينت�س  يوفال  الإ�سرائيلي، 

ولبنان تو�سلتا اإىل اتفاق لإجراء مفاو�سات 

بعد  الدولتني،  بني  البحرية  احل��دود  ب�ساأن 

ا�ستمر �سنوات جمود 

امل���ح���ادث���ات ب��ني  ت���ب���داأ  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

اأول/ ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف  اجل���ان���ب���ني 

اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، ب��ع��د ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ع��ر���س ، 

وذل����ك يف م��دي��ن��ة ال���ن���اق���ورة ج��ن��وب��ي ل��ب��ن��ان 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوة  مقر  يوجد  حيث 

لبنان )يونيفيل(، ح�سبما ذكرت �سحيفة  يف 

�ساعة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف  ب��و���س��ت  ج��روزال��ي��م 

الجتماع  و�سيح�سر  اجلمعة.  ليلة  متاأخرة 

مم��ث��ل ب����ارز ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، رمب���ا ي��ك��ون 

م�����س��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ل�����س��وؤون ال�����س��رق 

الأدنى ديفيد �سينكر، اإىل جانب مقرر اأممي

و�سارك �سنكر، الذي زار اإ�سرائيل الأ�سبوع 

اإىل  ال���ط���رف���ني  ل���دف���ع  امل���ا����س���ي، يف ج���ه���ود 

و�سيمثل  امل��ف��او���س��ات.  ط��اول��ة  اإىل  اجل��ل��و���س 

وزي����ر ال��ط��اق��ة ي���وف���ال ���س��ت��اي��ن��ت�����س اجل��ان��ب 

اللبناين  اجل��ان��ب  ميثل  فيما  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

وم�سوؤولون  بري  نبيه  النواب  رئي�س جمل�س 

م��ن م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س م��ي�����س��ال ع����ون. وي���دور 

اخل����اف ع���ن احل���ق يف ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��غ��از 

الطبيعي يف املناطق البحرية

�ستاينت�س  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  ���س��ن��ك��ر  واأط���ل���ع 

جابي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ذل��ك  الإ�سرائيلي 

اأ���س��ك��ن��ازي ع��ل��ى ات��ف��اق حم���دث ل��ب��دء ج��ول��ة 

جديدة من املحادثات. وبدًل من اأن تتو�سط 

كل من الوليات املتحدة والأمم املتحدة، كما 

احلايل  التفاق  ف��اإن  الأ���س��ل،  يف  لبنان  �سعى 

بالو�ساطة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت��ق��وم  اأن  ه��و 

والأمم املتحدة بدور املراقب

وي��ت��ع��ل��ق ال���ن���زاع ب��ني ل��ب��ن��ان واإ���س��رائ��ي��ل، 

اأك���ر م��ن ع��ق��د، مب�ساحة  ب���داأ منذ  وال���ذي 

860 ك��ي��ل��وم��ًرا م��رب��ع��ا يف ال��ب��ح��ر الأب��ي�����س 

تق�سيم  على  اإ���س��رائ��ي��ل  وواف��ق��ت  امل��ت��و���س��ط. 

الذي يرغب  لبنان،  ل�سالح   42:58 املنطقة 

وق��ت  اأق���رب  ال��غ��از يف  ع��ن  التنقيب  ب��دء  يف 

مم��ك��ن ل��ل��م�����س��اع��دة يف اخل����روج م��ن اأزم��ت��ه 

امل�ستمرة القت�سادية 

وبح�سب تقرير ال�سحيفة، وعرقل حزب 

اهلل، وه���و ج���زء م��ن احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

م����رارا ب���دء امل��ح��ادث��ات م��ع اإ���س��رائ��ي��ل. كما 

املتحدة يف  الأمم  و�ساطة  اإ�سرائيل  عار�ست 

املفاو�سات

ويف اأع���ق���اب الن��ف��ج��ار ال��ه��ائ��ل ال����ذي وق��ع 

ال�سهر املا�سي يف مرفاأ بروت وانتقادات عامة 

اأظ��ه��رت   ، ل���دور ح��زب اهلل يف لبنان  م��ت��زاي��دة 

الباد ا�ستعدادا اأكرب للتفاو�س مع اإ�سرائيل

ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ت�����س��ع��ى  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 

ت���ق���دمي  اإىل  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د  الأم�����ري�����ك�����ي 

املحادثات كخطوة اأخرى نحو حتقيق ال�سام 

والتطبيع يف ال�سرق الأو�سط

االنباط-وكاالت

ق���ال ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ق��ان��وع امل��ت��ح��دث با�سم 

حركة حما�س، اإن اللقاءات التي جرت مع حركة 

فتح يف تركيا كانت ايجابية وميكن البناء عليها 

الوطنية  ال�سيا�سية والوحدة  ال�سراكة  يف حتقيق 

الفل�سطينية

واأ����س���اف ال��ق��ان��وع يف ت�����س��ري��ح��ات اإذاع���ي���ة اأن 

مفتوحة يف  زالت  ما  فتح  حركة  مع  “احلوارات 
خمتلف الق�سايا ول يوجد اأي اتفاقات حقيقية، 

واأي م��ل��ف ي��ت��م ان�����س��اج��ه ي��ك��ون وف����ق الج��م��اع 

الوطني الفل�سطيني”

ت��رك��ي��ا  ح������وارات  يف  مت  “ما  اأن����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

مت  وم��ن  وفتح،  حما�س  حركتي  قيادة  �ستناق�سه 

الجماع  اإط���ار  يف  العامني  الأم��ن��اء  اجتماع  عقد 

امللفات  اأم���ام  العقبات  لتذليل  ال�سامل  الوطني 

�سامل يحل  املختلف عليها لتحقيق حوار وطني 

خمتلف الق�سايا املطروحة من بينها النتخابات 

الت�سريعية والرئا�سة واملجل الوطني”

تكون  اأن  معنيون  والف�سائل  “نحن  واأو���س��ح 

ال��ب��ي��ت  ت��رت��ي��ب  ي��ت��م  واأن  ���س��ام��ل��ة  الن���ت���خ���اب���ات 

الفل�سطينية  ال�سراكة  اأ�س�س  على  الفل�سطيني 

بق�سيتنا  ت��ع�����س��ف  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة 

الفل�سطينية”

“قطعنا �سوطا جيدا وخطوات  القانوع  وقال 

ايجابية و�سول ايل انعقاد موؤمتر اجتماع الأمناء 

الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ك��ل  ب��ح�����س��ور  ال��ع��ام��ني 

بالدفع  �سنوات  منذ  حما�س  حركة  جهود  وكانت 

ايل عقد هذا الجتماع”

واأو���س��ح ب���اأن الج��ت��م��اع ج��اء يف حلظة فارقة 

من تاريخ �سعبنا الفل�سطيني ملواجهة التحديات 

واملخاطر التي تع�سف بالق�سية الفل�سطينية

االنباط-وكاالت

ل���ل���دع���م يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  دع�����ت 

العدائية يف  ف��وري لاأعمال  اإىل وقف  ليبيا 

العا�سمة طرابل�س، بعدما �سهدت �ساحيتها 

كتيبتني  ب��ني  م�سلحة  ا�ستباكات  ال�سرقية 

من القوات املوالية حلكومة الوفاق الوطني 

املدعومة اأمميا

تلقت  بيان  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  وقالت 

فران�س بر�س ن�سخة منه يف وقت متاأخر ليل 

ال�ستباكات  بالغ  بقلق  تتابع  اإن��ه��ا  اجلمعة، 

بالأ�سلحة الثقيلة بني جمموعتني م�سلحتني 

ما  طرابل�س،  يف  ت��اج��وراء  ال�سكني  احل��ي  يف 

باملمتلكات اخلا�سة  ال�سرر  اإحلاق  اأ�سفر عن 

وتعري�س حياة املدنيني للخطر

ل��اأع��م��ال  ال����ف����وري  ال���وق���ف  اإىل  ودع�����ت 

العدائية

بالتزاماتهم  الأط���راف  جميع  ذك��رت  كما 

معتربة  الإن�ساين،  الدويل  القانون  مبوجب 

اأن ال�ستباكات امل�سلحة توؤكد جمددا احلاجة 

امللحة لإ�ساح قطاع الأمن يف ليبيا

و���س��ه��دت ت���اج���وراء ال��واق��ع��ة ع��ل��ى م�سافة 

ا�ستباكات  اخلمي�س  طرابل�س  �سرق  كلم   20

حلكومة  مواليتني  ع�سكريتني  كتيبتني  بني 

الوفاق، بدون معرفة اأ�سبابها

التاأكد من  يت�سّن  تقارير حملية مل  لكن 

�سحتها حتدثت عن اندلع املواجهات نتيجة 

اإىل  م�سرة  الكتيبتني،  ق���ادة  ب��ني  خ��اف��ات 

�سقوط ثاثة قتلى وع��دد م��ن اجل��رح��ى يف 

كا اجلانبني

ال���دف���اع يف  اأ����س���درت وزارة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 

القوة  با�ستخدام  تعليمات  ال��وف��اق  حكومة 

امل�ساركة يف ال�ستباكات، واأمرت  �سد القوات 

اإىل الدعاء  واإحالة قادتهما  الكتيبتني  بحل 

العام الع�سكري

واأو�سح املكتب الإعامي لوزارة الدفاع يف 

بيان وزع على و�سائل الإعام، اأن وزير الدفاع 

اأع��ط��ى تعليماته  ال��ن��م��رو���س  ال��دي��ن  ���س��اح 

با�ستخدام القوة �سد الطرفني املتنازعني يف 

حال عدم الوقف الفوري لإطاق النار

ك���م���ا اأم������ر ال���ن���م���رو����س ب���ح���ل ال��ك��ت��ي��ب��ت��ني 

امل��دع��ي  اإىل  ال����ق����ادة  واإح����ال����ة  امل��ت��ن��ازع��ت��ني 

ا���س��ت��ب��اك��ات  يف  للتحقيق  ال���ع���ام،  ال��ع�����س��ك��ري 

تاجوراء

منذ  عنف  واأع��م��ال  فو�سى  ليبيا  وت�سهد 

 2011 ال��ع��ام  يف  ال��ق��ذايف  معمر  نظام  �سقوط 

الأطل�سي  �سمال  حلف  دعمها  انتفا�سة  يف 

ع�سكرياً

بعدما  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  الأزم����ة  وتفاقمت 

القوي  ال��رج��ل  ح��ف��ر،  خليفة  امل�سر  ���س��ّن 

على  لل�سيطرة  هجوماً  الليبي،  ال�سرق  يف 

طرابل�س، مقّر حكومة الوفاق التي متكنت 

القوات املوالية لها من الت�سدي له

الوفاق �سيطرتها  واأع��ادت قوات حكومة 

ا�ستمرت  م��ع��ارك  اإث���ر  الليبي  ال��غ��رب  على 

لأك���ر م��ن ع���ام وان��ت��ه��ت مطلع ح��زي��ران/

ي��ون��ي��و ب��ان�����س��ح��اب ق����وات ح��ف��ر م��ن �سائر 

غرب  يف  عليها  ي�سيطر  ك��ان  ال��ت��ي  املناطق 

الباد و�سمال غربها

وتوقفت املعارك يف حميط مدينة �سرت 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���ّد ب���واب���ة ح��ق��ول 

النفط وموانئ الت�سدير يف ال�سرق الليبي

النزاع  اأعلن طرفا  اآب/اأغ�سط�س   22 ويف 

ال��ن��ار  اإط����اق  وق���ف  منف�سلني  ب��ي��ان��ني  يف 

ب�����س��ك��ل ف����وري وك���ام���ل وت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب��ات 

ال���ع���ام امل��ق��ب��ل يف اأن���ح���اء ال���ب���اد، ورّح���ب���ت 

بني  الهام  التوافق  ب�  يومها  املتحدة  الأمم 

الطرفني

االنباط-وكاالت

جتاوز عدد م�سابي وباء كورونا حول العامل 

32.7 مليون، يف حني يقرب عدد الوفيات من 

املليون، وت�ستعد العديد من الدول لتو�ّسع املوجة 

الثانية من هذا الوباء مع اقراب ف�سل اخلريف

على  كبرة  اأرق���ام  لت�سجيل  اإ�سبانيا  وع���ادت 

���س��ع��ي��دي الإ����س���اب���ات وال���وف���ي���ات، يف ح��ني ح��ذر 

اأن  من  العاملية  ال�سحة  مبنظمة  كبر  م�سوؤول 

عدد الوفيات على م�ستوى العامل قد ي�سل اإىل 

يلزم لحتواء  يقم اجلميع مبا  اإذا مل  مليونني 

الفرو�س

وقالت منظمة ال�سحة العاملية اأم�س اجلمعة 

اإنه “من املحتمل جدا” اأن يوؤدي فرو�س كورونا 

امل�ستجد اإىل وفاة مليوين �سخ�س يف حال عدم 

القيام بكل ما يلزم

وق����ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال���ط���وارئ يف املنظمة 

مايكل راين اإن العامل بحاجة لبذل كل اجلهود 

 2 اأم���ام  “�سنكون  واإل  ال��ف��رو���س  تف�سي  ل��وق��ف 

مليون حالة وفاة، اأو “لاأ�سف رقم اأعلى بكثر”

العدد  ب��اأن  ال�سحة  وزارة  اأف���ادت  فرن�سا  ويف 

الإج���م���ايل حل���الت الإ���س��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

جتاوز ن�سف املليون، بعد اأن �سجلت 15797 حالة 

جديدة موؤكدة، و150 حالة وفاة يف ال� 24 �ساعة 

املا�سية، لرتفع اإجمايل الوفيات اإىل 31661

وقررت بريطانيا اإخ�ساع ربع �سكانها لتدابر 

جديدة لكبح املوجة الثانية من فرو�س كورونا، 

ومت�س التدابر باخل�سو�س ويلز حيث �سيفر�س 

احلجر على عدة مدن فيها

املحلية 17،5 مليون �سخ�س  التدابر  وت�سل 

من اأ�سل 66 مليون ن�سمة هم عدد �سكان الباد 

الإجمايل

 6874 اجلمعة  ال�سحية  ال�سلطات  و�سجلت 

اأدى فرو�س  الوقت  اإ�سابة جديدة، وحتى هذا 

كورونا اإىل وفاة 42 األفا يف بريطانيا، وهي اأثقل 

ح�سيلة بالقارة الأوروبية

وجت���اوزت ال��ولي��ات املتحدة ال��دول��ة الأك��ر 

ت�سررا اأم�س اجلمعة عتبة �سبعة مايني اإ�سابة 

جونز  جامعة  لتعداد  وفقا  التاجي،  بالفرو�س 

هوبكنز، والتي اأفادت اأي�سا اأن عدد الوفيات بلغ 

208،440 وفاة

واأعلنت وزارة ال�سحة يف ت�سيلي اأم�س اجلمعة 

امل���وؤك���دة بفرو�س  اإج��م��ايل ع���دد الإ���س��اب��ات  اأن 

كورونا امل�ستجد بلغت حتى الآن 453 األفا و868 

حالة، يف حني بلغ عدد الوفيات 12527

 42 بت�سجيل  املغربية  ال�سحة  وزارة  واأف���ادت 

حالة وفاة و2.423 اإ�سابة بالفرو�س خال ال� 24 

�ساعة الأخرة

امل�����س��اب��ني  ح�سيلة  اأن  ال�������وزارة  واأو����س���ح���ت 

ارتفعت اإىل اأكر من 112 األفا، تويف منهم 1.998 

مري�سا، فيما تعافى اأكر من 91 األفا

ويف موريتانيا، اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 

24 اإ�سابة ب� كورونا، اإ�سافة اإىل 18 حالة �سفاء

ل��ل�����س��وؤون  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن�����س��ق��ة  وق���ال���ت 

املنظمة  اإن  ج��ران��دي  ليز  اليمن  يف  الإن�سانية 

�سينت�سر   -19 كوفيد  اأن  من  “حذرت  الدولية 

و�ستكون  اليمن،  يف  واأ���س��رع،  اأو���س��ع  نطاق  على 

له عواقب اأك��ر فتكا مقارنة ب��اأي دول��ة اأخ��رى 

تقريبا”

يف  الوفيات  معدل  “نقدر  جراندي:  وقالت 

ذروة املوجة الأوىل مبا يقرب من 30%، وهو من 

اأعلى املعدلت يف العامل”

 2000 ح����وايل  اليمنية  احل��ك��وم��ة  و���س��ج��ل��ت 

اإ�سابة، و586 وفاة بفرو�س كورونا

 اتفاق إسرائيل ولبنان على إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية

 ال يوجد أي اتفاقات حقيقية... 

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة في مختلف القضايا

 األمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لألعمال العدائية في العاصمة الليبية

 توقعات بتسجيل مليوني حالة وفاة. استعدادات في العالم لموجة ثانية لكورونا في الخريف

االنباط-وكاالت

ه��ج��وم  ���س��خ�����س��ا ج�������راء   15 ق���ت���ل 

بتنظيم  ���س��ل��ة  ع��ل��ى  م�����س��ل��ح��ون  ���س��ن��ه 

ولي��ة  ح��اك��م  م��وك��ب  على  “داع�س” 
بورنو �سمال �سرقي نيجريا، ح�سبما 

اليوم  بر�س”،  “فران�س  وكالة  اأف��ادت 

ال�سبت

اأن  لها  م�سادر  عن  الوكالة  ونقلت 

احل���ادث وق���ع، ي��وم اجل��م��ع��ة، بالقرب 

بحرة  �سواطئ  على  باغا  مدينة  من 

ت�ساد، حيث اأطلق امل�سلحون النار من 

ر�سا�سات ومدافع الهاون على القافلة 

التي كانت اإحدى �سياراتها تقل حاكم 

وذلك  زول��وم،  عمر  باباغان  ال��ولي��ة، 

مقر  من  بالقرب  املوكب  م��رور  اأثناء 

ال���ق���وات الأم���ن���ي���ة اخل��ا���س��ة م��ت��ع��ددة 

)MNJTF( اجلن�سيات

ووفقا للم�سادر فقد اأ�سفر الهجوم 

ال�سرطة  اأفراد  ثمانية من  عن مقتل 

م���ن عنا�سر  واأرب���ع���ة  ج��ن��ود  وث���اث���ة 

اأن  دون  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  م��وال��ي��ة  ملي�سيا 

ي�ساب احلاكم نف�سه باأذى

اإن احل��اك��م  امل�������س���ادر  اأح�����د  وق�����ال 

الذي كان يف طريقه اإىل باغا يف اإطار 

حت�سرات لعودة اآلف من �سكان هذه 

امل��دي��ن��ة ال��ذي��ن ط��رده��م امل��ت��ط��رف��ون 

زول��وم  اأن  وذك��ر   .2014 العام  منها يف 

مت اإج�����اوؤه م��ن م��ك��ان ال��ه��ج��وم على 

اآم����ن قبل  اإىل م��ك��ان  م��ن م��روح��ي��ة 

اآخر  موكب  �سمن  باغا  اإىل  ي�سل  اأن 

حتت اإجراءات اأمنية م�سددة

االنباط-وكاالت

ات���ه���م ال��رئ��ي�����س الإي�������راين ح�����س��ن 

بالتوح�س  املتحدة  الوليات  روحاين 

ع��ق��وب��ات  ف���ر����س���ت  اأن  ب���ع���د  ال�����س��ب��ت 

ج��دي��دة ع��ل��ى ب���اده، م�����س��را اإىل اأن 

ُيوجه  اأن  ينبغي  الإي��ران��ي��ني  غ�سب 

اإىل البيت الأبي�س

ن��ق��ل��ه��ا  ت�������س���ري���ح���ات  واأ������س�����اف يف 

يرتع�س  �سوته  كان  بينما  التلفزيون 

غ�������س���ب���ا ت�������س���ب���ب الأم�����ري�����ك�����ي�����ون يف 

من  املايني  بع�سرات  لإيران  خ�سائر 

الدولرات

خال  ومن  اأمريكا  يقول  وم�سى 

احل����ظ����ر ال����ظ����امل وغ�����ر ال���ق���ان���وين 

دون  حالت  الإن�سان  حلقوق  واملغاير 

و����س���ول الأدوي�������ة وامل�������واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

ي�سهد  مل  الأبي�س  البيت  اإي��ران  اإىل 

يف ت���اري���خ���ه م��ث��ل ه����ذه احل���ال���ة م��ن 

التوح�س

ينبغي  التي  الوجهة  اأن  اإىل  واأ�سار 

الإي��ران��ي��ني  ل��ع��ن��ات  عليها  ت��ن��ه��ال  اأن 

وم�������س���اع���ر ال����ك����راه����ي����ة ه�����ي ال��ب��ي��ت 

الأبي�س

وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر ب���ني وا���س��ن��ط��ن 

وط����ه����ران م���ن���ذ ان�������س���ح���اب ال��رئ��ي�����س 

الأمريكي دونالد ترامب من التفاق 

النووي الذي اأبرمته الإدارة ال�سابقة 

يف ال���ب���ي���ت الأب���ي�������س وق������وى ع��امل��ي��ة 

اأخرى مع اإيران عام 2018 ومعاودته 

فر�س العقوبات التي جرى تخفيفها 

مبوجب التفاق

وف����ر�����س����ت وا�����س����ن����ط����ن ع���ق���وب���ات 

وزارة  ع���ل���ى  الث����ن����ني  ي�����وم  ج����دي����دة 

ال����دف����اع الإي���ران���ي���ة وج���ه���ات اأخ����رى 

���س��ال��ع��ة يف ب��رن��ام��ج اإي������ران ال��ن��ووي 

وب��رن��اجم��ه��ا ل��ل��ت�����س��ل��ح وذل�����ك ل��دع��م 

الأم��ري��ك��ي��ة لإع�����ادة جميع  امل�����س��اع��ي 

عقوبات الأمم املتحدة على اإيران

واأدرج������ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ي��وم 

اخل��م��ي�����س ع���دة م�����س��وؤول��ني وك��ي��ان��ات 

اإي���ران���ي���ة يف ق��ائ��م��ة ����س���وداء ب��دع��وى 

ارت���ك���اب ان��ت��ه��اك��ات ج�����س��ي��م��ة حل��ق��وق 

قا�سيا  العقوبات  و�سملت  الإن�����س��ان. 

�سدور  يف  �سارك  اإن��ه  وا�سنطن  قالت 

حكم بالإعدام على م�سارع اإيراين.

 »داعش« يهجم على موكب حاكم 
والية نيحيرية ويرتكب مجزرة

 روحاني يتهم أمريكا »بالتوحش« بعد 
فرضها عقوبات جديدة على إيران



الدويل
01

االنباط-عمان

م�ساء اجلمعة، جثمان  الإ�سرائيلي،  الحتالل  ق��وات  �سلمت 

عاماً  دام  احتجاز  بعد  كعابنة،  نايفة  الفل�سطينية،  ال�سهيدة 

وِب�سعة اأّيام

وك��ان��ت ق���ّوات م��ن جي�ش الح��ت��الل اأع��دم��ت ال�سهيدة عند حاجز 

ق��وات  �سعت  حيث  ب���ارد،  ب��دم   ،2019 اأي��ل��ول  �سبتمرب/   18 يف  قلنديا، 

الحتالل لتربير عملية القتل، باأّن ال�سهيدة حاولت طعن اأحد اجلنود

وطالب حمامي “مركز القد�ش للم�ساعدة القانونية وحقوق 

الإن�سان” حممد اأبو �سنينة، مبا�سرًة بعد عملية الإعدام، بت�سليم 

اجلثمان فوراً واإج��راء حتقيق يف اجلرمية، وت�سليم ن�سخة عن 

ت�سجيالت الفيديو، التي تغطي كل نقطة يف احلاجز، لكن قوات 

الحتالل رف�ست وماطلت يف ت�سليم اجلثمان

العليا  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  ال��ت��م��ا���س��اً  �سنينة  اأب����و  امل��ح��ام��ي  وق�����ّدم 

الإ�سرائيلية مطالباً فيه با�سرتداد جثمان ال�سهيدة كعابنة، يف 

فرباير/ �سباط 2020، ومت حتديد جل�سة للنظر يف امللف بتاريخ 

5 مار�ش/ اآذار 2020، ومت تاأجيلها مرات عديدة، بناًء على طلب 

النيابة الإ�سرائيلية وموافقة املحكمة العليا

وقد اأمهلت املحكمة جي�ش الحتالل للرد على ا�ستف�سارها، 

يف اأغ�سط�ش/ اآب املا�سي، حول الأ�سباب التي تربر ال�ستمرار يف 

احتجاز جثمان ال�سهيدة، ومل ترّد النيابة “الإ�سرائيلية” على 

ا�ستف�سارات املحكمة، ومت اليوم ت�سليم جثمان ال�سهيدة لعائلتها 

يف و�سع جتميد كامل، وقامت العائلة بدفن اجلثمان يف مقربة 

خميم عقبة جرب يف مدينة اأريحا

االنباط-وكاالت

جنني  م��ن  “50 عاما”  الأخ��ر���ش  م��اه��ر  الأ���س��ر  يوا�سل 

املفتوح  اإ���س��راب��ه  ال��ت��وايل  “على   62“ ول��ل��ي��وم  ال�سبت  ام�����ش 

الحتالل  �سجون  يف  الإداري  لعتقاله  رف�ساً  الطعام،  ع��ن 

الإ�سرائيلي

ال�سر ماهر الأخر�ش يتواجد حاليا يف م�ست�سفى “كابالن” 

ب�سبب تدهور حالته ال�سحية، اإذ فقد القدرة على النطق ب�سكل 

طبيعي، ويعاين من عدم القدرة على احلركة ب�سكل

ويرف�ش  عالية جداً،  الأخر�ش مبعنويات  الأ�سر  ويتمتع 

كافة حماولت الحتالل اللتفاف والنيل من ا�سرابه املفتوح 

عن الطعام، عرب حيلة جتميد اعتقاله الإداري، معترباً ذلك 

اإ�سرابهم  واإنهاء  ال�سرى،  عزائم  لتثبيط  اإ�سرائيلية  �سيا�سة 

دون حتقيق نتائج تذكر

فيديو،  مقطع  يف  امل�سرب  الأخر�ش  ماهر  الأ�سر  واأعلن 

اإن���ه���اء اعتقاله  ا���س��ت��م��راره يف الإ����س���راب ع��ن ال��ط��ع��ام ح��ت��ى 

الإداري، وحترره من ال�سجون الإ�سرائيلية

واأو���س��ح م��اه��ر الأخ��ر���ش يف مقطع فيديو ل��ه م��ن داخ��ل 

الأ�سر اأن هناك حماولة لاللتفاف على اإ�سرابه من قبل اإدارة 

ال�سجون الإ�سرائيلية، تتمثل بتجميد اعتقاله الإداري

اإن��ه��اء  يعني  ل  الإداري  الع��ت��ق��ال  جتميد  انَّ  اإىل  واأ���س��ار 

اعتقاله، قائاًل: لن متر عليَّ اخلدع الإ�سرائيلية، واأنا م�ستمر 

باإ�سرابي حتى اكون حراً يف بيتي، و�سننت�سر اآجاًل اأم عاجاًل

تتطلب  الإ���س��راب  اأي���ام  م��ن  املقبلة  املرحلة  انَّ  اإىل  ولفت 

�سبقوه  مبن  م�سيداً  امل�ساعب،  وحتمل  عالية  وارادة  عزمية 

من الأ�سرى الذي خا�سوا جتربة الإ�سراب عن الطعام

اإجراء  اأو  املدعمات  اأخذ  الأ�سر الأخر�ش رف�سه  ويوا�سل 

الح��ت��الل  لتعنت  مواجهته  م��ن  ج���زًءا  الطبية؛  الفحو�ش 

ورف�سه ال�ستجابة ملطلبه

وك��ان��ت زوج����ة الأ����س���ر، م��اه��ر الخ���ر����ش، ال����ذي يخو�ش 

ا�سرابا مفتوحا عن الطعام لليوم ال� 62 على التوايل، اأكدت 

اأن الو�سع ال�سحي لالأ�سر “ماهر” متدهور جدا، حيث فقد 

القدرة على احلركة وت�سيبه حالة اإغماء متكررة و�سعوبة يف 

النطق والنظر، و�سعوبة كبرة يف التنف�ش

ال��ع��ائ��ل��ة متخوفة ج���دا على  اك���دت زوج���ة الخ��ر���ش ان  و 

اليوم  يف  متكررة  غيبوبة  يف  دخوله  نتيجة  ال�سحي،  و�سعه 

الواحد، ويوجد تلف يف الدماغ ونق�ش بالأوك�سجني املر�سل 

للدماغ

و ل��ف��ت��ت الخ���ر����ش اىل ان الح���ت���الل ي���ح���اول الل��ت��ف��اف 

خ���الل  م����ن  “ماهر”  ل���الأ����س���ر  الإداري  الع���ت���ق���ال  ع���ل���ى 

الع�سكري  بالزي  اجلنود  وابتعاد  الإداري،  العتقال  جتميد 

وا���س��ت��ب��دال��ه��م ب��ال��زي امل���دين وذل���ك م��ن اأج���ل خ���داع الأ���س��ر 

“الأخر�ش”
و اأكدت “ماهر” م�ستمر يف اإ�سرابه عن الطعام حتى نيل 

احلرية ب�سكل كامل والإفراج عنه

بداأت  العتقالت،  من  طويل  �سجل  الأخر�ش  ماهر  لدى 

عام 1989، وا�ستمر اعتقاله يومها �سبعة اأ�سهر، واملرة الثانية 

عيد اعتقاله اإدارياً عام 2009 ملدة 
ُ
عام 2004 ملدة عامني، ثم اأ

16 �سهراً، وجمدداً اعتقل عام 2018 وا�ستمر اعتقاله ملدة 11 

يوليو/  منذ  وامل�ستمر  الأخ��ر،  العتقال  اإىل  و�سوًل  �سهراً، 

متوز املا�سي

االنباط-وكاالت

النوري،  ك��رمي  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  وكيل  ك�سف   

ام�ش ال�سبت عن خطة وزارية لعودة النازحني اإىل ديارهم، 

م�سرا اإىل اأن توزيع منح النازحني مرهون بالتخ�سي�سات 

املالية

النوري قوله:  العراقية )واع( عن  الأنباء  ونقلت وكالة 

املنح  توزيع  اأو  النازحني  عودة  حتقيق  على  عازمة  ال��وزارة 

التلكوؤ  اأو  الف�ساد  ،ومنع  وال�سوابط  ال�سياقات  �سمن  لهم 

اأو التزوير

ولفت النوري اإىل اأن هناك نازحني منذ عام 2014 ،وهم 

تكون هناك تخ�سي�سات  اأن  ب�سرط  ،لكن  املنحة  ي�ستحقون 

املنحة عن  ال��وزارة لن ترتدد يف توزيع  واأن  ومبالغ مالية، 

،واأن  التلكوؤ  اأو  الف�ساد  ملنع  اللكرتونية  البطاقة  طريق 

اأّي  ت�سل  حال  ويف  الأ�سبقية،  وفق  على  �سيبداأ  املنح  توزيع 

مبالغ اإىل الوزارة �ستقوم بتوزيعها فوراً على النازحني

واأ�ساف: هناك معوقات عديدة متنع عودة النازحني اإىل 

وع�سائرية  وخدمية  اأمنية  معوقات  ،منها  �سكناهم  مناطق 

ع��ازم��ة على  ال����وزارة  اأن  اإىل  م�����س��راً   ، اأخ���رى  اأو خ��الف��ات 

عودة  اأج��ل  من  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  خطة  و�سع 

النازحني اإىل ديارهم وتوفر احلياة الكرمية لهم

االنباط-وكاالت

ال�سلطات  الفل�سطينيني،  ال�سحفيني  نقابة  طالبت 

الرتكية بتكثيف اجلهود للك�سف عن م�سر ال�سحفي 

اأحمد امل�سطل بعد اختفائه هناك قبل 6 اأيام

�سديد  بقلق  تابعت  اإنها  لها،  بيان  النقابة يف  وقالت 

اختفاء ال�سحفي والإعالمي اأحمد الأ�سطل يف تركيا، 

“اأحمد” يحمل  اإن  “ح�سام” قوله  ونقلت عن �سقيقه 

يف  �سنوات  لعدة  �سحفًيا  عمل  املوؤقت  الأردين  اجل��واز 

اإىل تركيا منذ ثماين  اأن يغادرها  الإم��ارات قبل  دولة 

�سنوات، ويعمل يف جمال ال�سحافة والأبحاث

واأو�سح �سقيقه، اأن جمهولني اقتحموا منزله اأثناء 

و�سرقوا  باأ�سبوع،  الختفاء  عملية  قبل  واأ�سرته  غيابه 

جهازي حا�سوب، وكل الأوراق اخلا�سة بالعائلة، داعًيا 

والأردنية  الفل�سطينية  وال�سفارتني  ال�سحفيني  نقابة 

اإىل تكتيف جهودهم للك�سف عن م�سره

وكل  لل�سحفيني  ال��دويل  الحت��اد  النقابة  وطالبت 

املنظمات حقوق الإن�سان اإىل التدخل من اأجل الك�سف 

عن م�سره

ك��م��ا دع����ت ال�����س��ف��ارة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ت��رك��ي��ا اإىل 

اإىل  وال��وق��وف  برتكيا  ال�سحفي  عائلة  م��ع  التوا�سل 

مع  �ستتوا�سل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  امل�����س��اب،  ه��ذا  يف  جانبها 

عن  والك�سف  الق�سية  متابعة  اأج��ل  من  اجلهات  كافة 

م�سره

االنباط-وكاالت

اإقت�سادية  اأزم��ات  الفل�سطينية من  القيادة   رغ��م ما تعانيه 

اإتفاقات التطبيع الأخ��رة التي  ح��ادة، و�سعوبات �سيا�سية بعد 

على  ت�سغط  اإ�سرائيل  ت��زال  ل  العربية،  ال���دول  بع�ش  وقعتها 

فل�سطني م�ستخدمة ورقة اأموال املقا�سة

قال رئي�ش وزراء حكومة رام اهلل د. حممد ا�ستية، اإن القيادة 

الفل�سطينية ترف�ش كافة حماولت البتزاز الإ�سرائيلية املتعلقة 

التفاقيات  كافة  اح���رتام  اإ�سرائيل  على  واأن  املقا�سة،  ب��اأم��وال 

املوقعة

امل�ساعدات الأوروبية والربيطانية  اأهمية  اأ�ستية على  و�سدد 

ال��ت��ي ت��ق��دم لفل�سطني، ول��وك��ال��ة غ���وث وت�����س��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني 

امل���ايل  ال���دع���م  ان��ح�����س��ار  ظ���ل  يف  “الأونروا”،  الفل�سطينيني 

الأمريكي والعربي

رف�سها  الفل�سطينية،  احلكومة  اأعلنت  املا�سي،  يونيو  ويف 

ا�ستالم اأموال املقا�سة التي ت�سكل 60% من ميزانيتها ال�سهرية، 

الت�سالت  وق��ف  عبا�ش  الرئي�ش حممود  بقرار  التزاًما  وذل��ك 

الأمنية واملدنية مع احلكومة الإ�سرائيلية

ال�����س��رائ��ب  لأم������وال  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  ت�سلم  وع����دم 

الرئي�ش  لتعليمات  امتثاًل  املا�سي  اأي��ار  مايو/  منذ  )املقا�سة( 

حممود عبا�ش بوقف خمتلف اأ�سكال التن�سيق مع اإ�سرائيل، ومع 

الأزم��ة  فاقم  الغربية  بال�سفة  كورونا  وتف�سي فرو�ش  اإنت�سار 

اأكرث ما عليه

واأموال املقا�سة هي اإيرادات �سريبية فل�سطينية على ال�سلع 

اإ���س��رائ��ي��ل نيابة عن  اأو ع��ربه��ا جتبيها  اإ���س��رائ��ي��ل  ال�����واردة م��ن 

بعد  �سهر  كل  نهاية  الفل�سطينية  للخزينة  وحتولها  ال�سلطة 

اقتطاع عمولة ن�سبتها 3% وتبلغ قيمة اأموال ال�سرائب ما يقرب 

من 700 مليون �سيكل �سهريا

وت�سبب عدم ت�سلمها يف عجز احلكومة عن �سرف الرواتب 

األ��ف(   134( ل���  روات���ب  اأن�ساف  ل�سرف  وجلوئها  كاملة  بن�سب 

موظف عمومي فل�سطيني منذ مايو/ اأي��ار املا�سي مبا ل يقل 

عن 1750 �سيكال )502 دولر(

اإىل  احلالية  املقا�سة  اأزم���ة  �سهور  خ��الل  احلكومة  وجل���اأت 

البنوك العاملة يف ال�سوق املحلية للح�سول على ال�سيولة املالية 

الالزمة لالإيفاء بالتزاماتها جتاه املوظفني واملوؤ�س�سات الر�سمية

وب��دوره قال اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وامل�ست�سار الفل�سطيني، 

التي  املقا�سة  اأم��وال  “اإن  �سعث:  اأ�سامة  الدولية،  العالقات  يف 

الفل�سطيني  ال�سعب  اإي���رادات  من  الحتالل  �سلطات  تقتطعها 

دائما ما كانت ت�ستخدمها لالبتزاز ال�سيا�سي”

عام  “يف  اأن  “�سبوتنيك”،  ل���  ت�سريحات  يف  �سعت  واأ���س��اف 

باأموال  الفل�سطيني  ال�سعب  الح��ت��الل  �سلطات  ابتزت  2002م 

يا�سر  ال��راح��ل  الرئي�ش  على  كبرة  �سغوطا  ومار�ست  املقا�سة 

الحتالل  حكومة  وا�سلت  ثم  املقاطعة،  يف  وحا�سروه  عرفات 

اأم��وال املقا�سة واأحيانا  البتزاز واملماطلة والتاأخر يف حتويل 

القتطاع منها حتى عهد قريب”

“لكن موؤخرا وبتواطوؤ بني الحتالل واإدارة ترامب  وتابع: 

ازداد اخلنق القت�سادي لإجبار القيادة الفل�سطينية على القبول 

ب�سفقة ترامب، واأك��رث من ذلك بل �سغطت اإدارة ترامب على 

الدول العربية بعدم حتويل اأموال لل�سعب الفل�سطيني لإذللهم 

واإجبارهم على القبول ب�سفقة ترامب”

الفل�سطيني �سيظل �سامدا ومتجذًرا  ال�سعب  “لكن  وتابع: 

على اأر�سه ولن يركع كما قال الرئي�ش اأبومازن يف خطابه اأمام 

الأمم املتحدة”

وع�سو  امل�����س��رتك��ة،  القائمة  يف  ال��ق��ي��ادي  ق���ال  ناحيته  وم���ن 

حاولت  “اإ�سرائيل  اإن  كنعان،  ح�سن  حممد  الأ�سبق،  الكني�ست 

منذ فرتة طويلة وما زال��ت حت��اول ابتزاز ال�سعب الفل�سطيني 

وال�سلطة، من خالل ا�ستغالل ورقة اأموال املقا�سة املوجودة يف 

يد احلكومة الإ�سرائيلية”

ال��ق��ي��ادة  اإن  ق�����ال:  “�سبوتنيك”،  ل����  ت�����س��ري��ح��ات  ووف�����ق 

الفل�سطينية، وحكومة حممد ا�ستية، اأكدت اأكرث من مرة، اأنها 

ترف�ش هذا البتزاز جملة وتف�سياًل، واأنها لن تخ�سع باأي حال 

من الأحوال حلكومة اليمني الفا�سي وابتزازها امل�ستمر”

وال�سلطة هناك بحاجة  فل�سطني  اأن  الرغم  “وعلى  وتابع: 

املتالحقة،  القت�سادية  الأزم���ات  الأم���وال، يف ظل  لهذه  ما�سة 

والأعباء ال�سخمة التي خلفها فرو�ش كورونا، اإل اأنه ل ميكن 

لها القبول بالر�سوخ للحكومة الإ�سرائيلية”

الإدارة  اأن  ج��ي��ًدا  تعلم  الفل�سطينية  “ال�سلطة  اأن  واأك����د 

الأم��ري��ك��ي��ة ب��ق��ي��ادة دون���ال���د ت���رام���ب، ه��ي م��ن ت��ق��ف خ��ل��ف ه��ذا 

البتزاز، وكذلك رئي�ش اليمني الفا�سي بنيامني نتنياهو، اإل اأن 

املوقف الفل�سطيني الراف�ش هو اأف�سل رد”

بقيمة  م��ايل  ت�سجيل عجز  الفل�سطينية  احلكومة  وتوقعت 

1.4 مليار دولر يف موازنة 2020، مدفوعة بالتبعات القت�سادية 

لتف�سي فرو�ش كورونا حمليا

مليارات   4.5 املا�سية  لل�سنوات  الفل�سطينية  امل��وازن��ة  وتبلغ 

الإي����رادات  م�سدرها  منها  باملئة   85 باملتو�سط،  �سنويا  دولر 

بح�سب  احلكومية،  امل��ع��ام��الت  ور���س��وم  واجل��م��ارك  ال�سريبية 

بيانات �سابقة لوزارة املالية

وبلغ متو�سط عجز امليزانيات الفل�سطينية لل�سنوات املا�سية، 

خالل  م��ن  متويلها  يتم  ك��ان  �سنويا،  دولر  مليون   500 -  400

القرتا�ش املحلي، عرب القطاع امل�سريف الفل�سطيني

 االحتالل يسلم جثمان الشهيدة نايفة كعابنة بعد عام ونيف من احتجازها

 االسير ماهر االخرس يواصل معركته لليوم »62«..وتحذيرات من تدهور حالته الصحية

مسؤول عراقي: خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم

 مختٍف منذ أيام.. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو 
تركيا لتكثيف جهودها لمعرفة مصير الصحفي األسطل

 »أموال المقاصة« إبتزاز سياسي تنتهجه إسرائيل 
مع تفاقم األزمات.. وكيف سترد القيادة الفلسطينية؟

 االحتالل يعلن عن 50 مخطًطا 
استيطانًيا االسبوع الماضي

 جيش االحتالل يستعد لتصعيد قريب 
مع قطاع غزة

االنباط-وكاالت

ق����ال م���دي���ر وح�����دة م���راق���ب���ة ال���س��ت��ي��ط��ان 

ق��وات  اإن  خليلية،  �سهيل  “اأريج”  معهد  يف 

ا�ستيطانيا  خمططا   50 عن  اأعلنت  الحتالل 

خالل الأ�سبوع املا�سي

تنوعت  امل��خ��ط��ط��ات  ان  خ��ل��ي��ل��ي��ة  واأ����س���اف 

على  وامل�����س��ادق��ة  اأرا�����ش،  على  ال�ستيالء  ب��ني 

اأرا����ش من  ا�ستيطانية، وحت��وي��ل  اأح��ي��اء  ب��ن��اء 

خا�سة  امل�ستوطنني،  ل�سالح  الحتالل  جي�ش 

يف منطقة الأغ��وار، وجنوب اخلليل، وحميط 

نابل�ش

اأ���س��ب��ه  امل��ع��ل��ن��ة  امل���خ���ط���ط���ات  اأن  واأو������س�����ح 

ال�سيا�سيون  عنها  يعلن  تدويرية  مبخططات 

يف ا�سرائيل للحديث حول اجنازاتهم، خا�سة 

مع ا�ستداد املناف�سة بني غانت�ش ونتنياهو

ال�ستيطانية  ال��وح��دات  اأن  خليلية،  وب��ني 

ال����ت����ي ي����ج����ري احل�����دي�����ث ع���ن���ه���ا، ت����رتك����ز يف 

املواطنني  اأرا���س��ي  على  امل��ق��ام��ة  امل�ستوطنات 

ادوميم”  “معاليه  مثل  املحتلة  القد�ش  قرب 

الأخ����رى  وال��ت��ج��م��ع��ات  عت�سيون”  و”غو�ش 

عدة  يف  اأخ���رى  وم�ستوطنات  “اأريئيل”  مثل 

حمافظات

وحذر مدير وحدة مراقبة ال�ستيطان من 

مع  خا�سة  امل�ستوطنني،  اع��ت��داءات  ا�ستمرار 

الحتالل  ان  اإىل  لفتا  الزيتون،  مو�سم  قرب 

دمر اآلف الأ�سجار منذ بداية العام اجلاري

االنباط-وكاالت

ت�����س��ت��ع��د ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف 

ل�ستئناف  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  جي�ش 

نقلته  مل��ا  وف��ق��اً  غ��زة،  قطاع  م��ع  الت�سعيد 

القناة الثانية العربية

ونقلت القناة العربية عن قيادة املنطقة 

اجلنوبية قولها، “اإن نهاية �سهر اأكتوبر املقبل 

هو التاريخ املحدد للقوات لال�ستعداد”

وق������ال امل����ق����دم اإي����ت����اي زع����ف����راين م��ن 

74 ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��واء اجل��ن��وب��ي اإن  ال��ك��ت��ي��ب��ة 

يف  يتغر  اأن  ميكن  غ��زة  قطاع  يف  الو�سع 

حل��ظ��ة، ل��ذل��ك ن��ح��ن ه��ن��ا دائ���م���ا يقظني 

وجاهزين

اجل��ي�����ش  ا�����س����ت����ع����دادات  اأن  واأ�������س������اف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل���س��ت��ئ��ن��اف ال��ت��وت��ر ن��ه��اي��ة 

اأك���ت���وب���ر ت��ن��ب��ع م���ن ���س��ل�����س��ل��ة اأح�������داث قد 

تدهور  مثل  ال�سيا�سي  الو�سع  على  توؤثر 

و����س���ع ك���ورون���ا يف ق���ط���اع غ�����زة، واع��ت��م��اد 

حما�ش، على املعدات الطبية القادمة من 

القطرية  الأم��وال  نفاد  وتوقع  اإ�سرائيل، 

اأواخ������ر اأك���ت���وب���ر، و���س��غ��ط ال�����س��ارع ال���ذي 

اإل��ب��ال��ون��ات  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ح��م��ا���ش،  �سيدفع 

وال�سواريخ

اإح��ب��اط  اأي�����س��ا  “هناك  ال���ق���ول  وت���اب���ع 

متزايد من تطبيع دول اخلليج للعالقات 

مع اإ�سرائيل هذا الإحباط الذي قد يدفع 

حما�ش، للت�سعيد وتفجر الو�سع”. على 

حد قوله

ندرك حجم مقاطعة النتخابات، ووجاهة العديد من اأ�سبابها وخا�سة بعد اعرتاف م�سوؤولني، 

منهم من ل يزال على راأ�ش عمله ب”التزوير«.

لكننا نتناول قانون النتخاب كت�سريع قائم، يعترب املقيا�ش الأهم للحكم على العملية ال�سيا�سية 

يف اي دولة مبعاير التقدم ونقي�سه.

لعل اول ما يخطر بالبال يف ال�سياق، تلك الفاعلية الالفتة للع�سرة يف التح�سر لالنتخابات، 

لدرجة ان احلكومة اأ�سفت م�سروعية على ما ُيعرف بالنتخابات الداخلية للع�سائر رغم منع التجمع 

لأكرث من ع�سرين �سخ�سا يف هذا الظرف الطارئ. نعي جيدا، ان قانون النتخاب مل يخلق الع�سائر 

والع�سائرية، كونهما تعبرا عن بنى اقت�سادية واجتماعية قائمة، هي يف املح�سلة نتاج منط الإنتاج 

وعالقات الإنتاج، يف جمتمع بعينه خالل مرحلة تاريخية ما.  لكن قانون النتخاب، ميكن اأن يوؤجج 

النعرات الع�سائرية وي�ساهم يف رفع حدة �سراعاتها. كيف؟! 

ظاهريا، يقوم قانون النتخاب احلايل على القائمة الن�سبية املفتوحة على م�ستوى املحافظة. 

وقد تكون ايجابيته الوحيدة تو�سيع الدائرة النتخابية على هذا امل�ستوى. لكنه يعتمد الفرد،  حمور 

القائمة، الذي يعمل بجهوده الذاتية للفوز حتى لو تطلب الأمر ال�ستعانة ب “احل�سوات”. وا�سح 

اإىل ذلك �سعف  اأ�سفنا  اأن القانون يناأى بالعملية النتخابية عن الكتل الرباجمية. واذا ما  اذن، 

الأحزاب واعتماد مر�سحيها على العامل الع�سائري ب�سكل رئي�ش، ل غرابة اأن يكون للع�سائرية الدور 

احلا�سم يف العملية النتخابية، بكل ما يرتتب على ذلك من انق�سامات و�سغائن واحتقانات حتى 

داخل الع�سرة الواحدة. هذا يعني، اأن القانون احلايل يف جوهره وتطبيقاته، مل يخرج من اإطار 

ال�سوت الواحد وارتداداته النق�سامية.

ومن غرائب القانون، عدم الن�ش على حتديد ن�سبة ح�سم، اأي حد اأدنى من الأ�سوات للقوائم 

الفائزة، او ما ُيعرف ب”العتبة”. وكان من الطبيعي ان تتمخ�ش الغرائب، فتلد عجائب على �سعيد 

توزيع املقاعد. فعلى �سبيل املثال ل احل�سر، اذا ت�ساوت دائرتان يف عدد الناخبني ويف عدد املقاعد عدا 

الكوتا، وليكن الرقمان على التوايل 50 الف ناخب و 4 مقاعد، فمن املمكن فوز مر�سح يف احداهما 

بع�سرين األف �سوت، ويف الثانية بخم�سة اآلف �سوت وخا�سة اإذا تعددت القوائم وت�ستت الأ�سوات. 

“الكوتات”، فاإنها اكرث ما يثر ال�ستهجان يف القانون. فهي خمالفة للد�ستور، ومل ياأت  اأما 

لها ِذكٌر يف اأيٍّ من مواده. ومع التفرقة الفاقعة بني املواطنني املت�سمنة يف تطبيقات الكوتا، ي�سبح 

احلديث عن الدميقراطية وعن الدولة املدنية مبفاهيمهما احلديثة، لغوا. فعلى اأي اأ�سا�ش، مُينع 

املواطنون امل�سيحيون من الرت�سح خارج “دوائرهم” الت�سع مع اأن تواجدهم لي�ش حم�سورا فيها 

فقط؟! وباأي منطق ميكن تربير  منع البدو من الرت�سح خارج دوائرهم الثالث، على الرغم من اأن 

الكثر من اأبنائهم على درجة عالية من التاأهيل العلمي، ويتوزعون يف املحافظات كافة؟!

وعلى �سعيد كوتا املراأة، ففيها اإ�ساءة للمراأة اأوًل، وملجتمعنا ثانياً، عدا عن اأنها مل حتقق غاياتها 

ثالثاً. ت�سيء للمراأة، لأنها تباطن الفرتا�ش باأنها ما تزال “ع�سوا قا�سرا”، لي�ش مبقدوره العتماد 

على نف�سه والفوز بقدراته الذاتية يف النتخابات. هذا يعني، بهذا القدر اأو ذاك، اأن املجتمع الأردين، 

ت��زال الرت�سبات الجتماعية  ي��زال غر مقتنع باملراأة نائبا، وما  يف القرن احل��ادي والع�سرين، ما 

ال�سلبية تالحقها وتقّيد حركتها. 

كان ُيردُّ على ناقدي كوتا املراأة وثالبيها بالقول، انها خطوة موؤقتة ريثما َيْعتد النا�ش على وجود 

املراأة حتت القبة وتتغر قناعاتهم، بعد اأن تثبت ح�سورها وجدارتها. لكن ا�ستمرار الأخذ بالكوتا، 

منذ ثالثني عاما ونيف، هو بحد ذاته دليل على اأن ما حتقق من هذه الأهداف ل ُيعتدُّ به، يف اأح�سن 

حالته.

مق�سود القول، نحن اإزاء قانون انتخاب ينوء بت�سوهات تتكفل عناوينها بالف�ساح عن نتائجها، 

بدءا بالكوتا ومرورا بنائب الع�سرة ونائب املال ال�سيا�سي، و�سول اإىل نائب احلارة! 

ول �سبيل للتخل�ش من هذه الت�سوهات ال بتحويل الأردن اإىل دائرة انتخابية واحدة، مبا يقت�سيه 

ذلك من و�سع قانون جديد خمتلف. 

ال�سوؤال ال�ستنكاري: كيف حُترم  املنذرة واملحذرة من هذا الطرح، واأقلها  املقاربات  نعلم جيدا 

بع�ش الفئات واملناطق من نوابها، وقد باتت “ح�س�سها” بحكم احلق املكت�سب؟! 

هذا الت�ساوؤل بحد ذات��ه، ي�سر  اىل عقلية �سراعية متزمتة، متقوقعة حول ال��ذات، جتنح اإىل 

اإبقاء القدمي املتاآكل على ِقَدِمِه.  ل يوجد ربع او ثلث دميقراطية. ولي�ش هناك دميقراطية ديكورية 

�سكلية، يف ع�سر الف�ساء املفتوح والتحولت املت�سارعة. نعم هناك خ�سو�سيات، لكن ل يجوز التكاء 

عليها لتجميد الواقع خدمة مل�سالح بعينها. ومل يعد ممكنا اتخاذها مربرا للحيلولة دون التطور 

اهم  اأح��د  الدميقراطية  ا�سبحت  ع�سر  يف  ال�سيا�سي،  ال���س��الح  طريق  على  للمجتمع  الطبيعي 

عناوينه. الدنيا تتغر ول تنتظر اأحدا. ويعلمنا التاريخ، ان معاندة تطورات احلياة وم�ستجداتها 

خطيئة كربى، كلفتها عالية على الأوطان. ومن اأقانيم الدميقراطية واأدلة حيويتها، اأن لكل حتول 

على طريق تكري�سها اإجراءاته التوافقية يف حال توفرت الرادة الفعلية. 

فالتحول اإىل دائرة انتخابية واحدة، يعني بداية ان كل من يجل�ش حتت القبة هو نائب وطن. كما 

اأن هذا التحول، ل بد واأن ي�ست�سحب اإعادة توزيع املقاعد بناء على م�ساحة املحافظة او املنطقة وعدد 

�سكانها وثقلها على �سعيد املوارد الطبيعية والناجت الإجمايل.  ولن يكون هناك مانع حينها من اأن 

يكون الرت�سح على م�ستوى املحافظة وعلى م�ستوى الوطن معا، واعتماد الفائزين باأعلى الأ�سوات 

على هذا الأ�سا�ش نوابا. 

امل�سكلة لي�ست يف الأفكار وال��روؤى، فلدينا فائ�ش منها. املهم، توفر الإرادة، والقناعة بالتحول 

الدميقراطي احلقيقي، ولي�ش الديكوري القائم على قانون انتخاب م�سوه!!!

د. عبداهلل الطوالبة

نحو دائرة انتخابية واحدة!

االحد  27/ 9 / 2020



الأحد   27/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

باري�س – وكاالت

ت���دخ���ل ال���روم���ان���ي���ة ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب، 

ك��اأب��رز  للتن�س،  امل��ف��ت��وح��ة  فرن�سا  ب��ط��ول��ة 

الثانية يف  للمرة  باللقب  للفوز  املر�سحات 

تاريخها، لكنها بدال من ال�سعور ب�سغوط 

اإثر هذه التوقعات الكبرية، ترى امل�سنفة 

ذلك  ال�سيدات  فردي  مناف�سات  يف  االأوىل 

االإيجابي«. وت�سارك  »ال�����س��غ��ط  مب��ث��اب��ة 

باري�س كم�سنفة  الثانية عامليا يف  امل�سنفة 

اأوىل يف غياب امل�سنفة االأوىل اآ�سلي بارتي 

التي فازت بلقبها الكبري االأول يف باري�س 

العام املا�سي. ومل ت�سافر اأي�سا اإىل فرن�سا 

املفتوحة؛  اأم��ري��ك��ا  بطلة  اأو���س��اك��ا  نعومي 

ب�����س��ب��ب االإ����س���اب���ة ال���ت���ي ت��ع��ر���س��ت ل��ه��ا يف 

ال�سابقات  الالعبات  وو�سعت  ن��ي��وي��ورك، 

لقبها  حل�����س��د  اأوىل  ك��م��ر���س��ح��ة  ه��ال��ي��ب 

الكبري الثالث. وقالت هاليب لل�سحفيني 

الليلة املا�سية: “ال اأعاين من اأي �سغوط 

النوع  هذا  مثل  على  معتادة  اأن��ا  اإ�سافية. 

من ال�سغط؛ الأنني امل�سنفة االأوىل عامليا 

بالفخر  ت�����س��ع��ر  اأن���ه���ا  �سابقا«. واأ�سافت 

ل��ك��ون��ه��ا امل��ر���س��ح��ة االأوف�������ر ح��ظ��ا ل��ل��ف��وز 

يف  “كنت  باري�س. وتابعت:  يف  ب��ال��ل��ق��ب 

اأتعامل  لذلك  قبل،  من  املوقف  هذا  مثل 

ب��ط��ري��ق��ة ���س��ح��ي��ح��ة واع���ت���ره���ا ب��ط��ول��ة 

اإ�سافية  �سغوط  توجد  ال  لذلك  ع��ادي��ة. 

اإيجابي«. وخ�سرت  اإنه جمرد �سغط  علي، 

مرتني  ج��ارو���س  روالن  نهائي  يف  هاليب 

يف  االأول  ال��ك��ب��ري  ب��ل��ق��ب��ه��ا  ت��ف��وز  اأن  ق��ب��ل 

ال��ع��ام  ل��ق��ب ومي��ب��ل��دون  ث��م حققت   ،2018

املا�سي.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 هاليب مرشحة للقب فرنسا

 تجربة جديدة للحارس اكرامي  

 الزوي يعود الى صفوف الفيصلي

 مشاركة اردنية بالدورة التدريبية لكرة السلة

القاهرة – وكاالت

اإكرامي،  املرمى �سريف  حار�س  اأعرب 

ن�����ادي  اإىل  ب���االن�������س���م���ام  ����س���ع���ات���ه  ع�����ن 

برياميدز، موؤكدا اأنه مل�س طموحا كبريا 

الفريق  توؤهل  فنية  ومقومات  وخططا 

وخمتلف  ال���دوري  لقب  على  للمناف�سة 

م��وؤمت��ر  يف  اإك���رام���ي،  البطوالت. وقال 

على  النادي  م�سوؤويل  “اأ�سكر  تقدميه: 

ت��ق��دي��ره��م وت����رك م�����س��اح��ة ل��ل��ت��ف��ك��ري يف 

ال��ع��ر���س، وال��ت��ق��دي��ر االأدب����ي، ب��ع��ي��دا عن 

االأمور املادية، ومل اأتردد كثريا يف قبول 

ال���ع���ر����س امل���ق���دم م���ن ب���ريام���ي���دز، وه��و 

يل«. واأ�ساف:  بالن�سبة  االأن�سب  النادي 

وب��ريام��ي��دز،  االأه��ل��ي  ب��ني  م��ق��ارن��ة  “ال 
القلعة  �سفوف  يف  انتهى  م�سواري  فاأنا 

احل����م����راء، ول�����دي جت���رب���ة ج���دي���دة م��ع 

ب���ريام���ي���دز، واخ����رتت����ه رغ����م ال��ع��رو���س 

االأخرى املتاحة، وهو حتٍد كبري بالن�سبة 

“اأمتنى  املقبلة«. وختم:  املرحلة  يف  يل 

مبثابة  لبرياميدز  ان�سمامي  يكون  اأن 

للمنتخب،  ل��الن�����س��م��ام  اأ���س��ا���س��ي  ه���دف 

ثم  اأوال،  نف�سي  اإث��ب��ات  يف  رغ��ب��ة  ول���دي 

اللعب يف �سفوف املنتخب«.

االنباط – عمان

حمرتف  ام�س  ي��وم  عمان  اىل  و�سل 

ال��زوي،  اأك��رم  الليبي  الالعب  الفي�سلي 

ال�����ذي ���س��ي��ل��ت��ح��ق ب���ت���دري���ب���ات ال���ف���ري���ق، 

االحرتازية  ل��الإج��راءات  يخ�سع  بعدما 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا. ورح����ب 

على  ال��ر���س��م��ي  ح�سابه  ع��ر  الفي�سلي، 

معًرا  ال��زوي،  باأكرم  ب��وك،  في�س  موقع 

 ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ع��ودة ال��الع��ب ل��ل��ف��ري��ق.

لفريق  هجومية  اإ�سافة  الزوي،  وي�سكل 

توازنه يف  ا�ستعادة  الطامح يف  الفي�سلي 

الدوري بعد اخل�سارة املفاجئة 0-1 التي 

�سيما  االأه��ل��ي.ال  اأم��ام  اأم�س  لها  تعر�س 

وان الزوي �سبق وان مثل الفي�سلي قبل 

مو�سمني و�سجل ح�سورا وتالقا كبريين 

للعب يف  وي��غ��ادر  الفريق  ي��رتك  ان  قبل 

بلده وي�ستقر الفي�سلي يف املركز ال�سابع 

6 مباريات،  9 نقاط جمعها من  بر�سيد 

اأم��ام  موؤجلتني  م��ب��ارات��ني  ميتلك  حيث 

الفي�سلي  وال�سريح. وكان  اجل���زي���رة 

ت���ع���اق���د م����ع امل����ح����رتف ال���ل���ي���ب���ي ب���داي���ة 

تداعيات  ان  اال  الكروي احلايل،  املو�سم 

جائحة كورونا وتوقف املناف�سات، دفعت 

�سهر  يف  ب���الده  اإىل  ل��ل��م��غ��ادرة  ال��الع��ب 

العودة  من  يتمكن  اأن  دون  املا�سي  اآذار 

يلتحق  اأن  قبل  الطريان  ظروف  ب�سبب 

ام�س. بالفريق 

االنباط – عمان

 توا�سل الرئا�سة االقليمية لالوملبياد 

اخل���ا����س ال������دوىل دورات����ه����ا ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ع��ل��ى امل��ن�����س��ة االف���رتا����س���ي���ة م���ن خ��الل 

 15 م�ساركة  خ��الل  تقنية zoom من 

دولة عربية وهي االردن ، الكويت ، عمان 

، البحرين ، م�سر ، االإمارات ، موريتانيا 

، املغرب ، تون�س ، ليبيا ، ال�سودان ، لبنان 

على  وذل��ك  ،ال��ع��راق  فل�سطني   ، �سوريا   ،

م����دى ث��الث��ة اأي�����ام ف���ى ال���ف���رتة م���ن 27 

اأهمية  وتاأتي   ،  2020 �سبتمر   30 وحتى 

ه���ذه ال������دورات م���ن اج���ل اال���س��ت��ع��دادات 

اجل������ادة مل�������س���ارك���ة ب���رام���ج امل��ن��ط��ق��ة ف��ى 

االل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ال��ت��ى ت��ق��ام 

2023 . و�����س����رح د. ع��م��اد حمى  ب��اأمل��ان��ي��ا 

ال��دي��ن م��دي��ر ع��ام ال��ري��ا���س��ة وال��ت��دري��ب 

ب��ال��رئ��ا���س��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة ب���اأن ت��ل��ك ال���دورة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة االق��ل��ي��م��ي��ة ه���ى ا���س��ت��ك��م��ال 

جم��م��وع��ة ال�����دورات االف��رتا���س��ي��ة التى 

اأمين  املهند�س  االقليمى  الرئي�س  اأقرها 

 ، ك���ورون���ا  ال���وه���اب ب�سبب ج��ائ��ح��ة  ع��ب��د 

ملنا�سبة  ال�����دورة  ه���ذة  اخ��ت��ي��ار  مت  ح��ي��ث 

الو�سع احلايل من وباء كورونا ويوقف 

مت  لذا  وامل�سابقات  الر�سمية  التدريبات 

ل�سهولة  الدورات  النوع من  هذا  اختيار 

اأن���ه  ك��م��ا  اأي م��ك��ان  ال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه يف 

م�سابقات  اأول  ال��دورة  يعقب هذه  �سوف 

اإق��ل��ي��م��ي��ة اإف��رتا���س��ي��ة يف ه���ذه امل���ه���ارات 

الفردية.

االنباط – عمان

وا�����س����ل ف����ري����ق ال������وح������دات م�������س���وار 

االن��ت�����س��ارات و���س��دارة ف��رق ال���دوري يف 

خ��ت��ام م��ن��اف�����س��ات اال���س��ب��وع ال��ث��ام��ن من 

ال������دوري ال���ك���روي الن���دي���ة امل��ح��رتف��ني 

بفوزه على �سحاب بهدف دون رد، حمل 

اإم�����س��اء ع��ب��د ال��ع��زي��ز ان����داي وا���س��ت��ف��اد 

ال���ف���ري���ق م����ن ن���ت���ائ���ج ال����ف����رق االخ�����رى 

م�سلحته  يف  كلها  �سبت  التي  املناف�سة 

ل��ي��و���س��ع ال���ف���ارق يف ال��ن��ق��اط ب��ي��ن��ه وب��ني 

مناف�سه  وان  �سيما  ..ال  املناف�سني  اقرب 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ف��ي�����س��ل��ي وا����س���ل ع��رو���س��ه 

وت���ع���ر����س الول خ�������س���ارة يف  ال�����س��ع��ي��ف��ة 

ال�����دوري ام����ام االه��ل��ي ت��رك��ت ان��ط��ب��اع��ا 

�سيئا لدى ع�ساقه الذين هاجموا االدارة 

وال���الع���ب���ني ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان اخل�����س��ارة 

يناف�س  الذي  االهلي  يدي  على  حتققت 

..حيث  اخل��ط��ورة  مناطق  م��ن  للهروب 

ج���اءت اخل�����س��ارة ل��ت��دق ن��اق��و���س اخلطر 

تراجعت  الذي  العريق  النادي  اروقة  يف 

... و�سهدت  عرو�سه يف الفرتة االخرية 

الرمثا  ت��ع��ادل  اجل��ول��ة،  م��ب��اري��ات  بقية 

وهي  ال�سمال  ديربي  1-1.يف  واحل�سني 

يف  ال��ف��ري��ق��ني  ت��خ��دم  مل  ال��ت��ي  النتيجة 

وتقدم  اللقب  على  للمناف�سة  تطلعهما 

احل�سني اأوال عن طريقي اأمية املعايطة 

اأن يدرك الرمثا التعادل يف الوقت  قبل 

الزعبي.  جمد  طريق  عن  ال�سائع  بدل 

وح���ق���ق اجل����زي����رة ال���ف���وز ع���ل���ى ن��ظ��ريه 

اإم�ساء  حملت  نظيفة،  بثالثية  م��ع��ان 

وعمر  العو�سات،  اأن�س  ال�سيفي،  حمزة 

و�سباب  االأردن  ���س��ب��اب  ق��ن��دي��ل.وت��ع��ادل 

العقبة 2-2، حيث اأحرز اأهداف اأ�سحاب 

ال���رازم،  االر�����س، خ��ال��د ع�سام وحم��م��د 

ال�سباح  عي�سى  العقبة  هديف  �سجل  فيما 

من عالمة اجلزاء، واأوتيمار.كما فر�س 

ال���ت���ع���ادل ن��ف�����س��ه ع���ل���ى امل���واج���ه���ة ال��ت��ي 

.2-2 جمعت ال�سريح مع �سيفه ال�سلط 

�سجل لل�سريح حممد العك�س، وجمدي 

العطار، فيما اأحرز هديف ال�سلط حممد 

رات���ب ال������داوود، واأح���م���د ال���رتب���ي. وم��ع 

ال��وح��دات �سدارته  ع��زز  اجل��ول��ة،  نهاية 

ن���ق���ط���ة، وح���ل   21 ب�����  ال����ف����رق  ل���رتت���ي���ب 

الرمثا  ث��م  نقطة،   14 ب���  ثانيا  ال�سريح 

 ،11 وال�سلط  اجل��زي��رة   ،13 ب�  واحل�سني 

�سباب   ،7 ���س��ح��اب   ،9 وم��ع��ان  الفي�سلي 

االأردن واالأهلي 6، �سباب العقبة 3.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال�������س���راع ع���ل���ى ل��ق��ب 

العك�س  ال����دوري وا���س��ل حم��م��د  ه���داف 

ليحتفظ  الت�سجيل  ال�����س��ري��ح،  مهاجم 

رف��ع ر�سيده  ال��ه��داف��ني، حيث  ب�����س��دارة 

اأهداف ويف املركز الثاين  مهاجم   8 اإىل 

احل�سني اإربد، الغاين مايكل، وحمرتف 

ال�����وح�����دات، ال�����س��ن��غ��ايل ان�������داي، ول��ك��ل 

امل���رك���ز  يف  اأه�����داف. وي�����ح�����ل   6 م��ن��ه��م��ا 

ال���ث���ال���ث ب��ر���س��ي��د 4 اأه��������داف، ك����ل م��ن 

“الوحدات”،  ال�سيفي  ه�سام  التون�سي 

عمران  ل��وؤي  “�سحاب”،  النعيمات  يزن 

ب��ي��ك��ب��وف  م�������رات  االأردن”،  “�سباب 
“االأهلي«. 

االنباط – عمان

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد  ق���رر 

ت��اأج��ي��ل امل��ب��اري��ات امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا ام�س 

ال�����س��ب��ت ���س��م��ن االأ����س���ب���وع ال���ث���ال���ث من 

ل��ل��م��ح��رتف��ات، بعد  ال��ن�����س��وي  ال������دوري 

البطولة  ف��رق  اأح��د  م��درب  اإ�سابة  تاأكد 

امل�ستجد. واأكدت  ك����ورون����ا  ب���ف���ريو����س 

اأن  ن�سار،  �سمر  ل��الحت��اد،  العام  االأم��ني 

على  للحفاظ  اح���رتازي���اً،  ي��اأت��ي  ال��ق��رار 

مع  املنظومة،  الأرك��ان  العامة  ال�سالمة 

والكوادر  امل�ساركة  الفرق  كافة  ا�ستدعاء 

ال���ب���ط���ول���ة، ل��ل��خ�����س��وع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 

للتاأكد  غ��ٍد،  �سباح  ك��ورون��ا  لفحو�سات 

االأم���ني  اأو���س��ح��ت  �سالمتهم. كما  م��ن 

تعليق  اأي�����س��اً  ي�سمل  ال��ق��رار  اأن  ال��ع��ام، 

ت��دري��ب��ات ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة، 

حل������ني ظ�����ه�����ور ن����ت����ائ����ج ال���ف���ح���و����س���ات 

ل��ك��اف��ة ال��ف��رق وال����ك����وادر، وال��ت��اأك��د من 

االحت����اد  ���س��ي��ق��رر  �سالمتهم. وقالت: 

واجلدول  الفرق،  تدريبات  عودة  موعد 

اجل����دي����د ل���ل���م���ب���اري���ات امل����وؤج����ل����ة، ب��ع��د 

الفرق  لكافة  الفحو�سات  نتائج  ظهور 

وال����ك����وادر، ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة االإج������راءات 

العامة،  ال�سالمة  على  للحفاظ  املتبعة 

اإ�سابته  ثبت  ال��ذي  امل���درب  واأن  خا�سة 

فريقه  بالفريو�س، مل يح�سر مترينات 

خالل االأيام االأربعة املا�سية.

مدريد – وكاالت

دييجو  مدربه  مدريد  اأتلتيكو  ا�ستعاد 

���س��ي��م��ي��وين، ال����ذي ا���س��ت��اأن��ف ال��ت��دري��ب��ات 

ب��ع��د جت���اوزه االإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�������س���ت���ج���د، ح���ي���ث ت�������درب حت����ت اإم����رت����ه 

االأوروج����واي����اين  امل��ه��اج��م  االأوىل  ل��ل��م��رة 

ل����وي���������س ������س�����واري�����ز، ال������ق������ادم ل����ت����وه م��ن 

زمالئه  على  �سواريز  بر�سلونة. وتعرف 

اجل����دد يف ي���وم م��ك��ث��ف، ح��ي��ث و���س��ل اإىل 

االأوىل  ال�ساعات  يف  االإ�سبانية  العا�سمة 

وخ�������س���ع ل���ل���ف���ح���و����س���ات ال���ط���ب���ي���ة، ق��ب��ل 

وان������دا م��رتوب��ول��ي��ت��ان��و  م��ل��ع��ب  ي�����زور  اأن 

وي�������وق�������ع ع�����ل�����ى ع�����ق�����د مل�����و������س�����م�����ني م���ع 

يف  �سارك  وبعدها  “الروخيبالنكو�س”، 
مع  طبيعي  ب�سكل  الفريق،  مع  مران  اأول 

باقي زمالئه اجلدد. ويف التوقيت نف�سه، 

ك���ان ���س��ي��م��ي��وين ق��د ع���اد ل��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق 

التاجي  الفريو�س  من  خلوه  تاأكد  بعدما 

ح��ج��ر �سحي،  ي��وم��ا يف   14 ق�����س��ائ��ه  ب��ع��د 

غرناطة  مواجهة  من  يومني  قبل  وذل��ك 

يف م���دري���د يف م�����س��ت��ه��ل م�����س��وار ال��ف��ري��ق 

ل��ل��م�����س��ارك��ة  ����س���واري���ز  بالليجا. ويطمح 

مقاعد  م��ن  اأو  اأ���س��ا���س��ي��ا  اإم����ا  امل���ب���اراة،  يف 

االأح����د  م���ب���اراة  ع���ن  البدالء. و�سيغيب 

االأوروج����وائ����ي خو�سيه  ال��ف��ري��ق،  م��داف��ع 

ماريا خيمينيز، الإ�سابة بكوفيد-19، وقد 

االأربعاء  اأوي�سكا  اأي�سا عن مواجهة  يغيب 

املقبل. 

 الوحدات يواصل الصدارة والفيصلي يتراجع !

كورونا يضرب الدوري النسوي

 سواريز يبدأ مشواره مع اتلتيكو مدريد

 الهالل يحتج على ابعاده
الريا�س – وكاالت

ر�سمي  مذكرة  وب�سكل  قدم  اأنه  ال�سعودي،  الهالل  نادي  اأعلن 

االآ�سيوي  االحت��اد  القدم.  وكان  لكرة  االآ�سيوي  لالحتاد  احتجاج 

نتائجه،  جميع  و�سطب  االأب��ط��ال  دوري  م��ن  ال��ه��الل  ا�ستبعد  ق��د 

اأدنى  13 العباً كحد  بعد اأن عجز الفريق عن تقدمي قائمة ت�سم 

خل��و���س م��ب��ارات��ه اأم���ام اأه��ل��ي دب���ي، ي��وم االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، �سمن 

املقامة مناف�ستها  املجموعات،  االأخرية من دور  مناف�سات اجلولة 

االأي���ام  خ���الل  ال��ه��الل  الدوحة.  وعانى  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

بعثته، وط��ال��ب  اأف����راد  ب��ني  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن تف�سي  امل��ا���س��ي��ة 

االحت����اد االآ���س��ي��وي ب��ت��اأج��ي��ل م��ب��ارات��ه، ل��ك��ن االأخ����ري رف�����س طلب 

ال�سعودي. النادي 
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االنباط-وكاالت

ا�سطر نائب اإىل تقدمي ا�ستقالته بعد 

اأثناء جل�سة  اأن ظهر وهو يقّبل �سديقته 

اأثارت �سجة يف  الإنرتنت، يف واقعة  على 

الأرجنتيني. الربملان 

و�سدم النائب خوان اإمييليو العامري 

زمالءه يف الربملان، بعد القبلة التي راآها 

اجلميع على الهواء مبا�سرة، علما اأنه اأب 

ب�سكل  اأبناء ومنف�سل عن زوجته  لثالثة 

غري ر�سمي.

على  القبلة  عر�ض  من  حلظات  وبعد 

���س��ا���س��ة ك��ب��رية خ���الل ن��ق��ا���ض ح���ول دي��ون 

املقاطعات، اأوقف رئي�ض الربملان �سريجيو 

بالإجماع  النواب  و�سّوت  اجلل�سة،  ما�سا 

العامري. ل�سالح تعليق ع�سوية 

“جبهة  ائ����ت����الف  ال����واق����ع����ة  ودف����ع����ت 

اإىل  الأرج���ن���ت���ن،  يف  احل���اك���م  اجلميع” 

التكتل  م��ن  ع��ام��ا(   47( ال��ع��ام��ري  ط���رد 

ال�������س���ي���ا����س���ي، وف���ت���ح حت��ق��ي��ق ع���اج���ل م��ع 

مطالبته بال�ستقالة من الربملان.

برملانية تخطط لتحديد  وكانت جلنة 

ال���ع���ق���وب���ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة، ف���ي���م���ا ك�����ان ط���رد 

ال��ربمل��ان خ��ي��ارا مطروحا  ال��ع��ام��ري م��ن 

وقرر  القرار  ا�ستبق  النائب  اأن  اإل  بقوة، 

ال�ستقالة.

اخلمي�ض  م�ساء  اأر���س��ل��ه  ب��ي��ان  يف  وق��ال 

اأق������دم  “اإنني  ال������ربمل������ان:  رئ���ي�������ض  اإىل 

اعتذاري  اأق��دم  اأن  اأود  كنائب.  ا�ستقالتي 

اإظ��ه��ار ع��دم  ي��ك��ن يف نيتي  مل��ا ح���دث. مل 

الحرتام هذا«.

واأو���������س��������ح ال�������ربمل�������اين ال���������س����اب����ق يف 

“بوين�ض  �سحيفة  ن�سرتها  ت�سريحات 

نعاين  و�سديقتي  “اأنا  تاميز”:  اأي��ر���ض 

ال�سديد  باخلجل  اأ�سعر  هذا.  ب�سبب  حقا 

مم���ا ح���دث واأن�����ا اآ����س���ف ل��ل��غ��اي��ة. ات�����س��ال 

الإنرتنت يف املنطقة التي اأقيم فيها �سيئ 

للغاية وكنت اأعتقد اأنه انقطع«.

بالتحر�ض  ات��ه��م  اأن  ل��ل��ع��ام��ري  و���س��ب��ق 

مبراهق، يف الوقت الذي اأ�سبح به ع�سوا 

برملانيا لأول مرة يف دي�سمرب املا�سي.

االنباط وكاالت

���س��ب��ط��ت ال�����س��رط��ة يف ب���ريو ���س��ح��ن��ة م��وؤل��ف��ة 

م���ن 11 ط��ن��ا م���ن ���س��م��ك ال��ق��ر���ض امل��ق��ط��ع��ة يف 

اأبو  اأ�سماك القر�ض  �سمال البالد، معظمها من 

باإقبال  زعانفها  حتظى  التي  املحمية  مطرقة 

كبري، وتعترب من الأطعمة ال�سهية يف الأ�سواق 

الآ�سيوية.

وقالت هيئة اجلمارك وال�سرائب احلكومية 

يف بريو، اإنه مت العثور على حلوم �سمك القر�ض 

يف خم���زن ب����ارد يف م��دي��ن��ة ت��وم��ب��ي�����ض امل��ج��اورة 

املا�سي  الأ�سبوع  جرت  عملية  بعد  ل��الإك��وادور، 

مع مكتب املدعي البيئي، وفق “رويرتز«.

م�ستهلكن  اأك����رب  وال���ي���اب���ان  ال�����س��ن  وت��ع��د 

الزعانف  بينها  ومن  القر�ض،  اأ�سماك  ملنتجات 

اأن��ه��ا  ويعتقد  ك��ح�����س��اء،  ا�ستخدامها  ي��ت��م  ال��ت��ي 

جن�سيا. من�سطة 

وق����ال خ��و���س��ي��ه اأوردون����ي����ز ت��وري�����ض، رئ��ي�����ض 

من  ال��ق��ر���ض  “اأ�سماك  اجل��م��رك��ي��ة:  ال��رق��اب��ة 

الأنواع املحمية ولهذا ال�سبب تدخلنا«.

واأو���س��ح��ت ال�����س��ل��ط��ات اأن الأن�����واع ال��ت��ي مت 

والدرا�ض  مطرقة  اأب��و  اأ�سماك  ت�سمل  �سبطها 

وامل���ا����س���ي، ال���ت���ي ت���ع���د اأن����واع����ا حم��م��ي��ة ط��ب��ق��ا 

الدولية. لالتفاقيات 

املائية  احل��ي��وان��ات  اأب��ح��اث  منظمة  وت��ق��ول 

زعانف  اإن  ب��ريو،  يف  )اأورك����ا(  عليها  واحل��ف��اظ 

كما  ج���ددا،  م�ستهلكن  جت��ت��ذب  ب���داأت  ال��ق��ر���ض 

اأ�سبحت  اأن الأرباح التي حتققها التجارة فيها 

نقطة جذب للمهربن.

اأن  اإىل  اأورك��ا،  رئي�ض  ياينب،  كارلو�ض  واأ�سار 

�سعر زعانف اأ�سماك القر�ض يف ال�سوق ال�سوداء 

دولر  و900  دولر   400 ب���ن  ت��ق��ري��ب��ا  ي����رتاوح 

للكيلو. )اأمريكي( 

 استقالة نائب بعد »فضيحة على الهواء« في جلسة برلمانية

 أطنان من لحوم أسماك القرش.. والسلطات تتدخل باللحظة الحاسمة

»التمر المحرم«.. مطار القاهرة 
يضبط »صندوق الممنوعات«

االنباط- وكاالت

األ����ق����ت ���س��ل��ط��ات م���ط���ار ال���ق���اه���رة 

ال���������دويل، اجل���م���ع���ة، ال���ق���ب�������ض ع��ل��ى 

م�سري عائد من فرن�سا، ومعه اأكرث 

600 حبة خم��درة وع��ب��وت��ن من  م��ن 

اأخفيت بطريقة ماكرة. املاريغوانا 

وع����رث م�������س���وؤول���و اجل����م����ارك ع��ل��ى 

��ا م��ن اأق��را���ض ت��رام��ادول،  620 ق��ر���سً

جنًبا  ق��وي،  اأفيوين  اآلم  م�سكن  وهو 

م��ل��ف��وف��ة يف  امل���اري���غ���وان���ا  ج���ن���ب  اإىل 

�سندوق  يف  خم��ب��اأة  “ال�سولوفان”، 
م��ن ال��ت��م��ر امل���ج���دول، ح��م��ل��ه ال��رج��ل 

معه من باري�ض.

م�����س��ل��ح��ة  يف  امل�������������س������وؤول  وق���������ال 

اجل����م����ارك ب���امل���ط���ار، اإب���راه���ي���م ع��ب��د 

الذي مل تك�سف  الراكب  اإن  اللطيف، 

اتهامات  ويواجه  توقيفه،  مت  هويته 

حم��ت��م��ل��ة خل���رق���ه ق���وان���ن م��ك��اف��ح��ة 

امل�سرية. املخدرات والتهريب 

 واأدرج���������ت ال�������س���ل���ط���ات امل�����س��ري��ة 

“ترامادول” باعتباره خمدرات غري 
نطاق  على  ي�ستخدم  لأن��ه  م�سروعة، 

وا�سع بديال للهريوين.

وت���ق���ول ���س��ل��ط��ات اجل���م���ارك اإن��ه��ا 

ت�����وق�����ف ب�������س���ك���ل روت����ي����ن����ي اأج�����ان�����ب 

وم�������������س������ري������ن ع������ل������ى ح��������د �������س������واء 

مل��ح��اول��ت��ه��م ت��ه��ري��ب م�����س��ك��ن��ات الأمل 

ال�سرق  يف  املحظورة  والأمفيتامينات 

الأو�سط.

االنباط-وكاالت

م��ن  ال���ع���دي���د  ك�������س���رت  القلوب”  »اأم�������رية 

الربيطانية،  امللكية  للعائلة  امللكية  القواعد 

ورغم ذلك كانت قواعد ال�سفر لالأمرية ديانا 

ترتيبات  ه��ن��اك  ف��ك��ان  ال�����س��يء،  بع�ض  ���س��ارم��ة 

ثانية  م��رات  ويف  باتباعها،  تقوم  واحتياطات 

ات��ب��ع��ت ق��واع��ده��ا اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ك�����س��رت فيها 

التقليدية. امللكية  الأعراف 

 فما هي قواعد ال�سفر للأمرية ديانا؟

ال�سيء الذي ل ت�سافر دونه: ثالجة مليئة 

باأكيا�ض من دمها

ك����ان ع��ل��ى الأم������رية دي���ان���ا ال�����س��ف��ر وم��ع��ه��ا 

ث��الج��ة ب��ه��ا اأك��ي��ا���ض م��ن دم��ه��ا، وذل����ك �سمن 

احتياطات ال�سالمة ب�سفتها ع�سواً يف العائلة 

امللكية.

ف��ك��رة ت��خ��زي��ن ال���دم ت��ب��دو م��روع��ة اإىل حد 

�سبب منطقي لذلك، وهو  كان هناك  لكن  ما، 

ال��ط��وارئ،  ح���الت  يف  �سالمتها  على  احل��ف��اظ 

ك���م���ا ق�����ال ب���ات���ري���ك ج��ي��ف�����س��ون، ال������ذي ع��م��ل 

 1988 عام  من  ديانا  لالأمرية  خا�ساً  �سكرترياً 

 Daily Star ل�����س��ح��ي��ف��ة   ،1996 ع���ام  اإىل 

الربيطانية.

ت��ك��ون معر�سة يف كثري من  دي��ان��ا  الأم���رية 

الأحيان ملخاطر ج�سدية خ�سو�ساً يف جولتها 

اخل��ارج��ي��ة وزي��ارات��ه��ا ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة، لذلك 

ي��ح��م��ل ث��الج��ة ���س��غ��رية مليئة  ك���ان ف��ري��ق��ه��ا 

ب�����الإم�����دادات الح��ت��ي��اط��ي��ة م���ن دم الأم�����رية 

الراحلة.

اأن  اإىل  اأي�ساً  اأ���س��ار  ديانا  الأم���رية  �سكرتري 

يعرفون  كانوا  وم�ساعديها  الطبي  فريقها  كل 

اأحدهم  ا�سطر  حال  يف  وذل��ك   دمهم،  ف�سيلة 

حالة  يف  امللكية  العائلة  لأف���راد  ب��ال��دم  للتربع 

وقوع كوارث.

مل ت��ك��ن الأم������رية دي���ان���ا ال��ع�����س��و ال��وح��ي��د 

يف ال��ع��ائ��ل��ة امل��ل��ك��ي��ة ال���ذي ي�����س��اف��ر ب��دم��ائ��ه، اإذ 

ق����ال اخل���ب���ري امل��ل��ك��ي دن���ك���ان لرك���وم���ب مل��وق��ع 

Yahoo اإن امللكة اإليزابيث والورثة الأقرب 
اإىل ال��ع��ر���ض، م��ث��ل الأم����ري ت�����س��ارل��ز والأم����ري 

وي��ل��ي��ام، ي��ج��ب اأن ي��راف��ق��ه��م ال��ط��ب��ي��ب امل��ل��ك��ي 

ع��ن��دم��ا ي��ذه��ب��ون يف ج����ولت م��ل��ك��ي��ة، وي��ج��ب 

اأي�ساً حقيبة مليئة بدمائهم  اأن يحملوا  اأي�ساً 

ا�ستعداداً لأي ظرف طارئ.

ك�سرت عادة ن�ساء العائلة امللكية: مل ترتدي 

القفازات والقبعات يف اجلولت ال�سياحية

امللكية،  ال��ع��ادات  كل  تتبع  ديانا مل  الأم��رية 

جتنب  ف�سلت  عندما  اأخ���رى  ع���ادة  ك�سرت  اإذ 

جولتها  يف  امللكية  والقبعات  القفازات  ارت��داء 

العائلة  ع�����س��وات  ك��ل  عك�ض  ع��ل��ى  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 

الأخريات. امللكية 

من  ُت��رى  اإليزابيث  امللكة  كانت  ما  فننادراً 

دون زوج من القفازات يف يديها، لكن الأمرية 

ال���ق���ف���زات،  ����س���وه���دت ك���ث���رياً دون ه����ذه  دي���ان���ا 

الذي يرمز  امللكي  الربوتوكول  وك�سرت بذلك 

الجتماعية. للمكانة 

ك���ان ه��ن��اك ���س��ب��ب��اً اإن�����س��ان��ي��اً وج��ي��ه��اً ل��ذل��ك 

لن  اإل��ريي  قالت  اإذ  القلوب،  لأم��رية  بالن�سبة 

 People ملجلة  امللكية  ب��الأزي��اء  املتخ�س�سة 

تخلت  دي���ان���ا  الأم�����رية  اإن   ،Magazine
بارتداء  اخلا�ض  امللكي  ال��ربوت��وك��ول  ه��ذا  عن 

املبا�سر  القفازات؛ لأنها كانت تف�سل الت�سال 

واأن ت�سلم على النا�ض بيدها مبا�سرًة.

كما توقفت عن ارتداء القبعات، لأنها قالت: 

“ل ميكنك احت�سان طفل واأنت ترتدي قبعة«. 
حيث  املتبعة،  امللكية  ال��ق��واع��د  عك�ض  على 

ك���ان م��ن امل��ع��ت��اد ت���رك الأم�����راء ال�����س��غ��ار وراء 

امللكية،  اجلولت  خالل  امللكية  العائلة  اأع�ساء 

ا�سطحاب  دي��ان��ا حت��ر���ض على  الأم���رية  ك��ان��ت 

ولديها الأمري ويليام، والأمري هاري معها يف 

امللكية. جولتها 

 9 بعمر  وه��و  ويليام  الأم���ري  ا�سطحبت  اإذ 

اأ�سهر معها هي والأمري ت�سارلز اأثناء جولتهم 

 ،1983 مار�ض/اآذار  يف  ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا  يف 

وقته  معظم  ق�سى  وي��ل��ي��ام  الأم���ري  اأن  ورغ���م 

اأق���رب  ك���ان  لكنه  الأط���ف���ال  م��رب��ي��ة  م��ع  حينها 

وفقاً  اإجنلرتا،  يف  تركاه  كانا  لو  مما  لوالديه 

.!E ملجلة 

زوجته،  بقرار  �سعيداً  ت�سارلز  الأمري  وكان 

���س��ع��داء  “كنا  الأ����س���دق���اء  ب��ع�����ض  اإىل  ك��ت��ب  اإذ 

ال�سرية  ك��ات��ب  ذك���ره  مل��ا  وف��ق��اً  هناك”،  للغاية 

امل��ل��ك��ي��ة ����س���ايل ب���ي���دل ���س��م��ي��ث، ون��ق��ل��ت��ه جملة 

.Marie Claire

 ال تسافر دون ثالجة مليئة بالدماء! لماذا كانت األميرة ديانا 
تتبع هذه العادة الغريبة في رحالتها؟

سفن صيد صينية تثير »حربا على 
تويتر« بين واشنطن وبكين

االنباط-وكاالت

�سينية  �سيد  �سفن  اأ�سطول  اأ�سعل 

ق��ب��ال��ة ���س��واح��ل ب���ريو، ح��رب��ا كالمية 

ب����ن وا����س���ن���ط���ن وب���ك���ن ع���ل���ى م��وق��ع 

“تويرت«.
البحرية يف بريو  القوات  وذك��رت  

موؤلفا  اأ�سطوًل  كثب  عن  تراقب  اأنها 

�سينية  �سيد  �سفينة   250 ن��ح��و  م��ن 

مما  مبا�سرة،  بريو  مياه  خارج  يبحر 

املحلية،  ال�سيد  �سناعة  غ�سب  اأث��ار 

ك��م��ا دخ��ل��ت  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 

اخلط، وفق “رويرتز«.

املحلية  ال��ب��ح��ري��ة  الهيئة  وذك���رت 

اكت�سفت  لبريو  البحرية  ال��ق��وات  اأن 

بعد  على  املا�سي  الأ�سبوع  الأ�سطول 

�سواحل  ق��ب��ال��ة  ك��ي��ل��وم��رتا   370 ن��ح��و 

قبل  من  ي�سطاد  كان  اأن  بعد  البالد 

احل��ب��ار ال��ع��م��الق ب��ال��ق��رب م��ن ج��زر 

جالباجو�ض قبالة الإكوادور.

وقال وزير الدفاع خورخي �سافيز 

“قواتنا  اإن  اجل��م��ع��ة،  لل�سحفين، 

البحرية تقوم بطلعات جوية ل�سمان 

عدم وجود مثل هذه ال�سفن يف نطاق 

200 ميل«. مياهنا التي تبلغ 

وق���ال���ت ال�������س���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة يف 

تاريخا من  ال�سينية  لل�سفن  اإن  ليما 

الإف�����الت م��ن ال��ت��ع��ق��ب، وي��ب��دو اأن��ه��ا 

“تتخل�ض من ملوثات بال�ستيكية«.

وك���ان���ت ال�����س��ف��ارة ق���د ق���ال���ت على 

الأ�سبوع املا�سي: “ال�سيد  “تويرت”، 
اأ���س��رار  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  اجل��ائ��ر 

ب��ي��ئ��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة ه��ائ��ل��ة. ب���ريو ل 

ت�ستطيع حتمل مثل هذه اخل�سارة«.

ب��اأن��ه��ا  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  وردت 

البيئة  ك��ب��رية حل��م��اي��ة  اأه��م��ي��ة  ت���ويل 

“تويرت”:  على  وقالت  واملحيطات. 

يف  ال��ع��ام  ال�����راأي  ي��ن��خ��دع  األ  “ناأمل 
بريو مبعلومات كاذبة«.

ب��ريو  اخل��ارج��ي��ة يف  وزارة  و���س��ع��ت 

اأبلغت  اإنها  قائلة  التوتر  فتيل  لنزع 

امل�سوؤولن الأمريكين عدم ارتياحها 

�سفارة  تغريدات  دقة”  “عدم  ب�ساأن 

وا�سنطن.

وت����ع����د ب������ريو ث������اين اأك�������رب م��ن��ت��ج 

ت�سرتي  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف  ل��ل��ن��ح��ا���ض 

ال�سن الكثري منه.

وق���ال ن��ائ��ب ال��وزي��ر ت��الف��ريا اإن��ه 

اأن  امل�������س���وؤول���ن الأم����ريك����ي����ن  اأب����ل����غ 

من  لكل  و�سريكة”  “�سديقة  ب��ريو 

ودعاهما  وال�سن  املتحدة  ال��ولي��ات 

خ���الل  م�����ن  خ���الف���ات���ه���م���ا  ح�����ل  اإىل 

احلوار والتفاهم والتعاون.

اإن  حملية  �سيد  جمعيات  وذك��رت 

العمالق  للحبار  الع�سوائي  ال�سيد 

ي�����س��ر ب��ال�����س��ن��اع��ة امل��ح��ل��ي��ة. ومي��ث��ل 

�����س����ادرات  م����ن  امل���ئ���ة  43 يف  احل����ّب����ار 

الأ�سماك يف بريو.


