
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   1  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   18  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5485    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك أعطى اإلشارة ونشامى األمن يبدأون الحملة

حرب بال هوادة على أوكار الزعران والجريمة

تسجيل 20 وفاة و1505 إصابات محلية بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

الكردية  الإدارة  ب���داأت   ، لإخ��ائ��ه  متهيدا   

يف امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة ���س��م��ال ���س��رق��ي ���س��وري��ة 

وع��ن��ا���س��ر ق����وات ���س��وري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة نقل 

تنظيم  اأع�ساء  ع��وائ��ل  م��ن  ال�سوريني  ع�سرات 

الواقع  الهول  خميم  بهم  يكتظ  الذين  داع�ش 

والذي  ال�سورية،  على تخوم حمافظة احل�سكة 

م�سلحي  ع��ائ��ات  م��ن  االآالف  ع�����س��رات  ي�����س��م 

التنظيم اإثر املعركة التي خا�ستها قوات �سورية 

م�سلحي  من  االأرا�سي  ال�ستعادة  الدميقراطية 

العام  ال��دويل  التحالف  داع�ش بدعم من قوات 

املا�سي

عن  حتدثت  الربيطانية  التاميز  �سحيفة 

اأن االأك���راد ب�سدد اإط��اق �سراح 15 األ��ف ام��راأة 

ال��ذي  املخيم  م��ن  اأوىل  كدفعة  وط��ف��ل  ���س��وري��ة 

ي�سم 28 األف مواطنة وطفل يحملون اجلن�سية 

ال�سورية من بني اأكرث من 68 األف �سيدة وطفل 

يحملون  األ���ف���ا   30 م��ن��ه��م  ه���ن���اك،  حم��ت��ج��زي��ن 

جن�سيات  يحملون  والبقية  العراقية  اجلن�سية 

خمتلفة ، بح�سب م�سادر متطابقة

ع�سو  اأح��م��د  اإل��ه��ام  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 

اأن  الدميقراطية  �سورية  ق��وات  ق��ي��ادة  جمل�ش 

االإدارة الكردية يف املنطقة الواقعة �سمال �سرقي 

�سورية.

التفا�صيل �ص »10«

 عوائل داعش المغادرون لمخيم الهول في سورية قنابل موقوتة تبحث عن مستقر
 أورنج األردن تدعم مبادرة األردن 

ضد السرطان  

االنباط- عمان

فتحت ق�سية اجلرمية الب�سعة التي باتت 

ت��ع��رف اإع��ام��ي��ا بجرمية »ف��ت��ى ال���زرق���اء«00 

ال�ساحة  ع��ل��ى  ال�ساخنة  امل��ل��ف��ات  اأه���م  اح���دى 

االأردن��ي��ة 00  وه��ي ملف »ال��زع��ران واأ�سحاب 

االت���اوات«00  وفار�سي   والبلطجية  ال�سوابق 

فر�ست حتركات �سريعة على اأعلى امل�ستويات 

ال��ت��ي نفذ  امل�����س��ب��وق��ة  ال��وح�����س��ي��ة غ��ر  نتيجة 

من  لانتقام  فعلتهم  �سوابق  اأ���س��ح��اب  فيها 

والد فتى الزرقاء بعد مقتل اأحد اأقارب احد 

بدء  وا�سارة  البدء ج��اءت كلمة  0يف   املعتدين 

ال��ه��ج��وم م��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

ال���ذي ك���ان ع��ل��ى ت��وا���س��ل حل��ظ��ة بلحظة مع 

منفذي العملية االمنية الدقيقة التي نفذها 

بالقب�ش  وانتهت  االمنية  االأج��ه��زة  ا���س��او���ش 

على كافة املجرمني املعتدين على الفتى ابن 

حمافظة الزرقاء 00

وقد متكن ن�سامى االأمن وب�سرعة قيا�سية 

ومنذ ال�ساعات االأوىل لوقوع اجلرمية النكراء 

التعليمات  لت�سدر  املنفذين00  على  القب�ش 

والتوجيهات امل�سددة فورا ب ال�سرب بيد من 

حديد لكل من يحاول امل�سا�ش باأمن املواطن 

وال����وط����ن0 ك��ت��ب ور����س���ائ���ل وج���ه���ت م���ن قبل 

العام  االأم���ن  وم��دي��ري��ة  وداخليتها  احلكومة 

بعد التقاط الر�سالة امللكية0 حيث وجه مدير 

اف��راد  ال��ع��ام ح�سني احل��وامت��ة جميع  االأم���ن 

اجلهاز االأمني بحلب جميع “الزعران”.

التفا�صيل �ص »3+2«

االنباط- عمان

اأورجن االأردن دعمها ملبادرة  اأعلنت �سركة 

االأردن �سد ال�سرطان التي اأطلقتها موؤ�س�سة 

احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان مب�����س��ارك��ة ع����دد من 

�سحفي  بيان  وح�سب  امل��وؤث��رة.  ال�سخ�سيات 

عن ال�سركة، ام�ش ال�سبت، �سيقوم امل�ساركون 

بت�سلق جبل اأم الدامي، اأعلى قمة يف االأردن 

احل���ايل  ال�����س��ه��ر  خ���ال  رم،  وادي  يف  وت��ق��ع 

عاج  يف  للم�ساهمة  الترّبعات  جمع  بهدف 

مركز  يف  املقتدرين  غر  ال�سرطان  مر�سى 

احل�سني لل�سرطان.

للمبادرة،  ال��دع��م  االأردن  اأورجن  وق��دم��ت 

عرب التربع لدعم اثنتني من اأع�ساء الفريق 

ال�سلطي،  زي��ن  وابنتها  عمي�ش  ران��ي��ا  وه��م��ا 

امل�ساركتان يف ت�سلق القمة االأعلى يف االأردن، 

ح��ي��ث ���س��ي��وج��ه ه���ذا ال���ت���ربع مل�����س��ان��دة ع��اج 

امل��ر���س��ى غ��ر امل��ق��ت��دري��ن يف م��رك��ز احل�سني 

زيادة  مع  تزامناً  امل�ساركة  وتاأتي  لل�سرطان. 

اأعداد امل�سابني بال�سرطان يف االأردن، والتي 

اأن  ك��م��ا   ،2019 ع���ام  اإ���س��اب��ة   8000 جت����اوزت 

هناك حوايل 80 مري�ساً �سهرياً على قوائم 

ال  مّم��ن  لل�سرطان،  احل�سني  مركز  انتظار 

يقدرون على توفر تكاليف العاج. 

  

التفا�صيل �ص »4«

 الطويسي : سنعمل على خلق حالة 
ثقافية وطنية تتطلع لألمام

  وزير المياه والري يطلع على مصادر 
 المال الفاسد حرام شرعا وافساد المياه بنهر اليرموك وقناة الملك عبداهلل

للعملية االنتخابية
االنباط- عمان

ق������ال وزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة ال����دك����ت����ور ب��ا���س��م 

ترجمة  ع��ل��ى   تعمل  ال����وزارة  اإن  الطوي�سي 

كتاب التكليف ال�سامي اإىل اولويات يف عملها 

ال����ذي ي��ت��ك��ام��ل م��ع ق��ط��اع��ات ع��م��ل ال��دول��ة 

الثقافة  على  الرتكيز  خ��ال  م��ن  امل��ت��ع��ددة، 

ثقافية  حالة  خلق  وعلى  االأردنية  املجتمعة 

املئوية  اىل  االأردن��ي��ة  بالدولة  تعرب  وطنية 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن ت��اري��خ��ه��ا، وت���ق���وم ع��ل��ى روؤي���ة 

ثقافية وطنية متجددة  ت�ستفيد من درو�ش 

ع���ام االوىل، وت��ت��ط��ل��ع اىل االم����ام اىل  امل��ئ��ة 

ما ميكن ان ينجزه االأردن��ي��ون وقيادتهم يف 

املئوية الثانية. 

واأ�����س����اف ال��ط��وي�����س��ي ام�������ش ال�����س��ب��ت اإن 

برنامج مئوية تاأ�سي�ش الدولة الذي �سيعلن 

العديد  فيه  ت�ساهم  برنامج  هو  قريبا،  عنه 

وطنية  روح  لبعث  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  م��ن  

متجددة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�سم 

�سعيدان، عددا من امل�سادر املائية الرئي�سية 

املزودة ملياه الري وال�سرب يف نهر الرموك 

على  مطلعا  والو�سطى،  ال�سمالية  واالغ��وار 

تقوم  التي  واجلهود  ال�سدود  واق��ع عدد من 

بها �سلطة وادي االردن يف تامني مياه الري 

وال�سرب.

واوع�����ز ب��اال���س��ت��م��رار ب��ت��زوي��د امل���زارع���ني 

ب��ك��م��ي��ات ع���ادل���ة م���ن امل���ي���اه ل�����س��م��ان ت��زوي��د 

وبالتايل  باحتياجاتها  الزراعية  املحا�سيل 

زراعية  مبنتوجات  املحلية  اال���س��واق  تامني 

اهمية كربى  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  اجل���ودة  عالية 

وبح�سب  ك��ورون��ا.  ظ��ل حت��دي��ات جائحة  يف 

بيان �سادر عن الوزراة، اليوم ال�سبت، او�سح 

تويل  احلكومة  ان  اجل��ول��ة  خ��ال  �سعيدان 

اولوية  املياه وزي��ادة طاقتها  تطوير م�سادر 

ق�سوى ما يوجب التعامل مع الواقع املائي 

بكل م�سوؤولية للوفاء باالحتياجات املتزايدة 

الأغ���را����ش ال�����س��رب وال���زراع���ة، م�����س��ددا على 

�سرورة اياء ت�سغيل وتوزيع وحماية جميع 

امل�����س��ادر وك���ل ق��ط��رة م���اء م�����س��وؤول��ي��ة كبرة 

لتاأمني احتياجات جميع القطاعات بعدالة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

و����س���ف ع���ل���م���اء دي�����ن وخ�������رباء يف االإع������ام 

االنتخابية  احلمات  يف  الفا�سد  املال  ا�ستخدام 

ل��ل��ح��ق��وق  ال�����س��ال��ب��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ”اجلرمية  ب����

مت��ك��ن  الأن���ه���ا  الد�ستوري”  ل��ل��ح��ق  وم���ف�������س���دة 

اأ����س���خ���ا����س���ا غ���ر م���وؤه���ل���ني م���ن ال���و����س���ول اإىل 

جم��ل�����ش ال����ن����واب ل��ت��م��ث��ي��ل ال�����س��ع��ب حت���ت ق��ب��ة 

الربملان.

ومواجهته  الفا�سد  املال  حماربة  اإىل  ودعوا 

ن��ن��ع��م مبجل�ش  ك���ي  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  م���ن 

االنتخابات  للم�ساركة يف  منتخب قوي، وكذلك 

�سدة  اإىل  االأكفياء  االأ�سخا�ش  الإي�سال  النيابية 

اجل  من  نزية  حرة  �سعبية  اإرادة  وفق  الربملان 

نريد. الذي  امل�ستقبل  �سنع 

���س��م��اح��ة م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ي��خ ع��ب��د 

ال��ك��رمي اخل�����س��اون��ة، ق���ال: اإن جم��ل�����ش ال��ن��واب 

ع��ل��ي��ه واج���ب���ات واأع���ب���اء ك���ب���رة، ف��ه��و ال�����س��ل��ط��ة 

لت�سريعية. ا

التفا�صيل �ص »3«

 المستقلة لالنتخاب:  مضرب عن الطعام منذ 83 يوًما.. األخرس يواجه خطر الموت
بدء مرحلة طعون الناخبين بقوائم 

االنباط-وكاالتالمرشحين األولية لالنتخابات النيابية 

يوا�سل االأ�سر ماهر االأخر�ش )49 عاما( من 

املفتوح  اإ�سرابه  الظهر جنوب جنني،  �سيلة  بلدة 

ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����83 ع��ل��ى ال���ت���وايل، رف�سا 

اإثر  املوت  االإداري، حيث يواجه خطر  لاعتقال 

تراجع حالته ال�سحية

وي���ع���ي�������ش االأ�������س������ر االأخ�������ر��������ش ال����ق����اب����ع يف 

�سحية  ظ��روف��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ك��اب��ان  م�ست�سفى 

واالإجهاد  االإعياء  من  يعاين  اإذ  للغاية،  خطرة 

واملعدة،  والبطن  املفا�سل  يف  واآالم  ال�سديدين، 

اإ�سافة لفقدان ح��اد يف  ال��راأ���ش،  و�سداع دائ��م يف 

ال����وزن، وح��ال��ة ع���دم ات����زان، وع���دم ال��ق��درة على 

االأم��اح،  ال�سوائل  من  الكثر  وفقدان  احلركة، 

كما تاأثرت حا�ستي ال�سمع والنطق لديه

ي���وؤث���ر ذل����ك على  اأن  وه���ن���اك ت��خ��وف��ات م���ن 

وظ��ائ��ف االأع�����س��اء احل��ي��وي��ة يف ج�����س��ده، كالكلى 

عر�سة  حياته  تكون  وبالتايل،  والقلب،  والكبد 

للخطر ب�سكل مفاجئ ويف اأية حلظة، وقد تلجاأ 

اإدارة امل�ست�سفى اإىل التغذية الق�سرية حتت ذريعة 

التدخل اال�سطراري للحفاظ على حياته

وكانت حمكمة االحتال قد رف�ست جمددا 

خال جل�ستها التي عقدت يف 12 ت�سرين االأول/ 

اأكتوبر اجلاري، طلب االإفراج الفوري عنه الذي 

باالإفراج  تو�سية  وقدمت  حماميته،  به  تقدمت 

عنه يف تاريخ 26 ت�سرين الثاين/ نوفمرب املقبل، 

م��ا ي��ج��ع��ل ال��ب��اب م��ف��ت��وح��ا الإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��م��رار 

رف�سه  ال��ذي  االأم���ر  االإداري،  اعتقاله  وجت��دي��د 

معركته  يف  ا�ستمراره  واأع��ل��ن  االأخ��ر���ش  االأ���س��ر 

حتى احلرية

ويف 27 متوز/ يوليو املا�سي، اعُتقل االأخر�ش، 

االعتقال  اإىل  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  وح��ّول��ت��ه 

الإداري، ما دفعه اإىل اإعان االإ�سراب

فل�سطينية،  ح��ق��وق��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  وب��ح�����س��ب 

ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  االأ���س��رى  ع��دد  يبلغ 

االإ�سرائيلية، نحو 4 اآالف و400 اأ�سر، بينهم 39 

�سيدة، فيما بلغ عدد املعتقلني االأطفال نحو 155 

طفا، واملعتقلني االإداريني قرابة 350

الفل�سطينية،  امل����دن  م���ن  ال��ع��دي��د  و���س��ه��دت 

خال االأيام املا�سية، تظاهرات متفرقة ت�سامنا 

م�سوؤولون  اأك��د  فيما  االأخ��ر���ش،  الأ���س��ر  ون�سرة 

ل��اأخ��ر���ش،  ال�سحية  احل��ال��ة  اأن  فل�سطينيون، 

حرجة، وقد دخل يف مرحلة خطرة ، قد توؤدي 

اإىل وفاته

وقالت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية، مي كيلة، 

خال موؤمتر �سحفي عقد يف مقر وزارة ال�سحة 

اإن  اخلمي�ش،  اهلل،  رام  مدينة  يف  الفل�سطينية 

ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي ل��ل��ُم�����س��رب االأخ���ر����ش خطر 

للغاية، وقد دخل مرحلة حرجة

االإ�سراب، نخ�سى  81 يوما من  واأ�سافت بعد 

عن  بالتوقف  االأخ��ر���ش  ج�سد  اأع�����س��اء  ت��ب��داأ  اأن 

 ، ا�ست�سهاده  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ال���ذي  االأم����ر  ال��ع��م��ل، 

وعلى  اخلطر،  ناقو�ش  ن��دق  اليوم  نحن  وتابعت 

لاإفراج  فّعال  ب�سكل  والعمل  التحرك  اجلميع 

عنه

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-عمان

بدء  ع��ن  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأعلنت   

م��رح��ل��ة ال��ط��ع��ون يف ق��وائ��م امل��ر���س��ح��ني االأول��ي��ة 

التا�سع  للمجل�ش  العامة  النيابية  لانتخابات 

ع�سر من قبل الناخبني لدى حماكم اال�ستئناف 

التي تقع الدائرة االنتخابية �سمن اخت�سا�ساتها 

اعتبارا من اليوم االأحد   وملدة ثاثة اأيام خال 

�ساعات الدوام الر�سمي.

وبح�سب املادة )16 / ج( من قانون االنتخاب 

ملجل�ش النواب رقم 6 ل�سنه 2016 وتعديله، فاإنه 

يحق لكل ناخب الطعن يف قرار جمل�ش مفو�سي 

الهيئة امل�ستقلة لانتخاب بقبول طلب تر�سح اأي 

قائمة.

التفا�صيل �ص »2«
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  الحواتمة : حمالت امنية
     مكثفة على أصحاب 

األسبقيات وفارضي األتاوات



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخارجية تدين العمل اإلرهابي 
في باريس

 مفتي المملكة: اليوم غرة شهر ربيع األول

 عجلون: تعليق دوام اإلداريين بمدرستين 
اليوم و غدا لظهور إصابات بكورونا

 األعلى للسكان: خفض نسب الفقر يتطلب 
سياسات متكاملة متعددة القطاعات

االنباط- عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان������ت 

املغرتبني ام�س ال�سبت، العمل االإرهابي 

ال����ذي وق���ع يف ب��اري�����س اأم�������س اجل��م��ع��ة 

واأ�سفر عن مقتل احد االأ�سخا�س.

واأك���������د ال����ن����اط����ق ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م 

ال��ف��اي��ز  ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل  ال�������وزارة 

اجلرمية  لهذه  اململكة  وا�ستنكار  اإدان��ة 

االإره����اب����ي����ة وج���م���ي���ع اأ�����س����ك����ال ال��ع��ن��ف 

متييز  دون  ت�ستهدف  ال��ت��ي  واالإره�����اب 

اجل��م��ي��ع، وت��زع��زع االأم���ن واال���س��ت��ق��رار 

الدينية  وامل���ب���ادئ  ال��ق��ي��م  م��ع  وت��ت��ن��اف��ى 

واالإن�سانية.

املعتقدات  اح���رتام  اإىل  الفايز  ودع��ا 

اأو  ا�ستهدافها  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  الدينية 

االإ�ساءة للرموز الدينية ونبذ خطابات 

الكراهية واإثارة الفنت.

االنباط- عمان

 اأع����ل����ن ���س��م��اح��ة م��ف��ت��ي ع�����ام امل��م��ل��ك��ة 

الكرمي  عبد  ال�سيخ  الها�سمية  االأردن��ي��ة 

ربيع  �سهر  غ��رة  هو  اليوم  اأن  اخل�ساونة، 

االأول لعام 1442هجرية.

االنباط- عجلون

 ق�����رر م���دي���ر ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م يف 

ام�س  �سديفات،  �سامي  عجلون  حمافظة 

ال�سبت، تعليق دوام االإداريني يف مدر�ستي 

ع��ج��ل��ون االأ���س��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة/امل�����س��ائ��ي 

ل��ل�����س��وري��ني، وع��ب��ني ال��ث��ان��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة 

االإداري  للكادر  ال�سباحية  للفرتة  للبنات 

لليوم وبعد غد  .

بعد  ج��اء  التعليق  ق��رار  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ظ��ه��ور اإ���س��اب��ات ب��ني امل��ع��ل��م��ات ب��ف��ريو���س 

ك���وورن���ا، و���س��ي��ع��ود ال�����دوام ي���وم ال��ث��اث��اء 

امل���ق���ب���ل ب���ع���د اإج��������راء ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م 

واالنتهاء من اأخذ العينات يف املدر�ستني.

االنباط- عمان

 قال املجل�س االأعلى لل�سكان اأن خف�س 

متكاملة  �سيا�سات  يتطلب  ال��ف��ق��ر  ن�سب 

متعددة القطاعات تكون اأكرث فعالية من 

عالية  اأ���س��ال��ي��ب  وتت�سمن  التكلفة  حيث 

التاأثري ملعاجلة اأوجه احلرمان املختلفة.

ال�سبت  ام�س  بيان  يف  املجل�س،  واأ�ساف 

مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ق�����س��اء على 

17 من  العامل يف  به  ال��ذي يحتفل  الفقر 

�سعار  حت��ت  ���س��ن��وي��ا  االأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر 

“العمل مًعا لتحقيق العدالة االجتماعية 
���ع  ال���ت���و����سّ اأن  للجميع”،  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 

ال�سيا�سات  ه��ذه  اح���دى  ه��و  االق��ت�����س��ادي 

التي تتيح املزيد من امل�ساركة االقت�سادية 

االإنتاجية  القدرات  ودعم  العمل،  وفر�س 

االإنتاجية،  االأ���س��ول  ومتليكهم  للفقراء 

للفقراء  النوعية  جيدة  خدمات  وتوفري 

يف ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة، 

متناهية  االق���رتا����س  ب��رام��ج  وال��ت��و���ّس��ع 

ال�سغر دون فوائد، ومتّكني املراأة وتوفري 

للفقراء. �سمولية  اجتماعية  حماية 

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ي���ن���ة  وت��وق��ع��ت 

ارتفاع  البيان،  الدكتورة عبلة عماوي، يف 

معدالت الفقر املدقع عاملياً ب�سبب كورونا 

البنك  تقديرات  وبح�سب   1998 عام  منذ 

الدويل اإىل 9 باملئة.

جميع  على  اأث��رت  اجلائحة  اإن  وقالت 

ال���ن�������س���اء،  وال����س���ي���م���ا  االأردن  يف  االأ�����س����ر 

غ��ري  ال���ع���م���ال���ة  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  م�������س���رية 

اإجمايل  48 باملئة من  املنظمة ت�سكل نحو 

املجل�س  تقرير  بح�سب  باململكة،  العمالة 

“انت�سار  واالج����ت����م����اع����ي  االق����ت���������س����ادي 

االأردن،  يف  امل�����س��ت��ج��د  ك����ورون����ا  ف���ريو����س 

.”2020 اال�ستجابة االأولية 

واأو�سحت اأن جائحة كورونا اأثرت على 

�سرائح الفقراء اأكرث من غريهم، وخا�سة 

ومن  والاجئني  والن�ساء  املياومة  عمال 

ي��ع��م��ل��ون ب��ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، م��ب��ي��ن��ة اأن 

احل��ك��وم��ة ات��خ��ذت ع��دة اإج����راءات يف هذا 

اأهمها  م��ن  ال��دف��اع،  اأوام���ر  االط���ار �سمن 

ودرا���س��ة  وطن”،  ه��م��ة  “�سندوق  اإن�����س��اء 

عليهم  انعك�ست  ال��ذي��ن  ال��ع��ام��ل��ني  و���س��ع 

�سلبياً. اجلائحة 

اأط��ل��ق��ت  اإن احل��ك��وم��ة  امل��ج��ل�����س  وق����ال 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة 

ان�سجاما   2025 اإىل   2019 االج��ت��م��اع��ي��ة 

املتعلقة  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  م��ع 

ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وال���ف���ق���ر امل��دق��ع 

وال��ق�����س��اء ع��ل��ى اجل�����وع وت���وف���ري االأم����ن 

ال���غ���ذائ���ي، وت���ع���زي���ز ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي 

امل�ستدام والعمل الائق.

االنباط-وكاالت

الركن  اللواء  العام   �سكل مدير االمن 

م�سرتكة  ام��ن��ي��ة  ف��رق��ا  احل��وامت��ة  ح�سني 

للتعامل  ال��درك  وق��وات  العام  االم��ن  من 

على  القب�س  وال��ق��اء  وم��داه��م��ة  والبحث 

وامل�سبوهني  املطلوبني  اال�سخا�س  جميع 

وم������ك������رري ق�������س���اي���ا ف�����ر������س االت����������اوات 

والبلطجة وترويع املواطنني .

واأ����س���در احل���وامت���ة ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ل��ل��ف��رق 

اولئك  مثل  مع  للتعامل  املُ�سكلة  االمنية 

ا�سكال  كل  وبا�ستخدام  بحزم  اال�سخا�س 

القوة ودون اي تردد عند ابداء اية �سورة 

للمقاومة او حماولتها.

بتقدمي  ال���رتدد  ع��دم  باجلميع  واأه���اب 

ال�����س��ك��اوى وامل��ع��ل��وم��ات ع���ن م��ث��ل اول��ئ��ك 

اال�سخا�س ودون خوف او تردد النه �سيتم 

التعامل مع كل ما يرد ب�سرية وبحزم،كما 

الق�سائية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  و�سيتم 

واحل�����ك�����ام االداري�����������ني ل�������س���م���ان ن��ي��ل��ه��م 

بحماية  وال��ك��ف��ي��ل��ة  ال���رادع���ة  ع��ق��وب��ات��ه��م 

املجتمع من �سرورهم.

االنباط- عمان

ق����ال وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���س��م 

ال��وزارة تعمل على  ترجمة  اإن  الطوي�سي 

يف  اول��وي��ات  اإىل  ال�سامي  التكليف  ك��ت��اب 

عمل  ق��ط��اع��ات  م��ع  يتكامل  ال���ذي  عملها 

ال����دول����ة امل���ت���ع���ددة، م���ن خ����ال ال��رتك��ي��ز 

ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ة االأردن���ي���ة وعلى 

بالدولة  تعر  وطنية  ثقافية  حالة  خلق 

تاريخها،  الثانية من  املئوية  االأردنية اىل 

متجددة   وطنية  ثقافية  روؤية  على  وتقوم 

ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن درو������س امل���ئ���ة ع����ام االوىل، 

وتتطلع اىل االمام اىل ما ميكن ان ينجزه 

االأردنيون وقيادتهم يف املئوية الثانية. 

واأ����س���اف ال��ط��وي�����س��ي ام�����س ال�����س��ب��ت اإن 

ب��رن��ام��ج م��ئ��وي��ة ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة ال���ذي 

ت�ساهم  ب��رن��ام��ج  ه��و  ق��ري��ب��ا،  ع��ن��ه  �سيعلن 

فيه العديد من  موؤ�س�سات الدولة، لبعث 

التفاوؤل  على  قائمة  متجددة  وطنية  روح 

وتعزيز  االجن��از  على  وال��ق��درة  بامل�ستقبل 

ث��ق��اف��ة االم����ل و���س��ط ال�����س��ب��اب وامل��ج��ت��م��ع 

باال�ستناد اىل قيمها وثوابتها.

او�سح  املجتمعية  الثقافة  وبخ�سو�س 

الطوي�سي اأن الوزارة �سرتكز على االنتقال 

ب��ال��ظ��واه��ر االج��ت��م��اع��ي��ة  اىل االه���ت���م���ام 

وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ك���رى،  وحم���اول���ة ت��ق��دمي 

تطوير  يف  للم�ساهمة  ثقافية  م��ق��ارب��ات 

يتعلق  فيما  �سواء  ثقافية  ا�ساحية  روؤية 

االنفاذ  �سديقة  ثقافة  خلق  على  بالعمل 

ال��ع��ام، وتعزيز  ال��ن��ف��ع  ال��ق��ان��ون واح����رتام 

امل�ساركة  وزي��ادة  الفاعلة  املواطنة  امن��اط 

االيجابية ، وتعزيز قيم العمل التطوعي، 

ال�سلبية  الظواهر  نبذ  على  تعمل  وثقافة 

ج��ان��ب  اىل   ، وم���ق���اوم���ت���ه���ا  امل���ج���ت���م���ع  يف 

اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��داأت��ه��ا ال����وزارة م��وؤخ��را يف 

خال  من  الرقمية  املواطنة  ثقافة  بناء 

م�سروع الرتبية االإعامية واملعلوماتية .

ان��ه م��ن اول��وي��ات عمل احلكومة  وب��ني 

اإع��ادة  عملية  ا�ستكمال  الثقايف  املجال  يف 

التابعة  واملوؤ�س�سات  الثقافة  وزارة  هيكلة 

ل��ه��ا ل��ت�����س��ت��ج��ي��ب وت��ن�����س��ج��م  م���ع ال��ع��م��ل 

امل��وؤ���س�����س��ي، وم��ت��ط��ل��ب��ات ت��ط��وي��ر احل��ي��اة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ع��ا���س��رة م���ن خ���ال ا���س��دار 

وهو  ل��ل��وزارة،  جديد  اإداري  تنظيم  نظام 

امل��ت��وق��ع  وم����ن  ال�������وزراء  االآن يف جم��ل�����س 

املقبلة  ال��ق��ري��ب��ة  ال���ف���رتة  خ���ال  اإق������راره 

ان���ه ي��ت��وق��ع من  . وا����س���ار ال��ط��وي�����س��ي اإىل 

بالثقافة  املرتبط  اجلانب  تو�سيع  النظام 

يف  االإداري  اجل���ان���ب  وت��ر���س��ي��ق  وال��ف��ن��ون 

اجلانب  ي�ستحوذ  حيث  ال��راه��ن  ال��و���س��ع 

االأط��ر  م��ن  ك��ب��رية  م�ساحة  على  االإداري 

االإداري��������ة ع��ل��ى ح�����س��اب اجل���ان���ب امل��ت��ع��ل��ق 

املركز  ذل��ك   وي�ستمل  والفنون،  بالثقافة 

امل��ل��ك��ي، وت��ط��وي��ر واإع�����ادة هيكلة  ال��ث��ق��ايف 

�سغري  مركز  من  وحتويله  الفنون  معهد 

لتدريب  ملعهد  ا  �سخ�سً  120 ي�ستوعب  كان 

 1200 ن���ح���و  ي�����س��ت��وع��ب ح���ال���ًي���ا  ال���ف���ن���ون 

م���ت���درب، و���س��ن��ن��ت��ق��ل ل��ت��ح��دي��ث وع�����س��رن��ة 

عاًما  مرفًقا  تكون  حتى  الوطنية  املكتبة 

للذاكرة الوطنية االأردنية.

خ��ال  تنتهي  ���س��وف  ال����وزارة  اأن  وب��ني 

حزمة  و�سع  م��ن  املقبلة  القليلة  اال�سهر 

م����ن امل�������س���اري���ع ال���ث���ق���اف���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ه��م 

يف ت��ر���س��ي��خ ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

وت��ع��زي��ز االب����داع ودع���م امل��ب��دع��ني، ومنها 

ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��ن��ون وال��رن��ام��ج 

االأردن  ذاك��رة   ( ال��رتاث  الوطني حلماية 

، بعدما  ل��ل��ق��راءة  ال��وط��ن��ي  وال��رن��ام��ج   )

اع��ل��ن��ت م���وؤخ���را ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة اجل��دي��دة 

للن�سر الثقايف . 

االنباط-عمان

امل�ستقلة لانتخاب عن  الهيئة  اأعلنت   

املر�سحني  قوائم  يف  الطعون  مرحلة  بدء 

االأول���ي���ة ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ع��ام��ة 

للمجل�س التا�سع ع�سر من قبل الناخبني 

ل�����دى حم����اك����م اال����س���ت���ئ���ن���اف ال����ت����ي ت��ق��ع 

اخت�سا�ساتها  �سمن  االنتخابية  الدائرة 

اعتبارا من اليوم االأحد   وملدة ثاثة اأيام 

خال �ساعات الدوام الر�سمي.

ق��ان��ون  امل����ادة )16 / ج( م��ن  وب��ح�����س��ب 

6 ل�سنه  رق���م  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س  االن��ت��خ��اب 

2016 وت��ع��دي��ل��ه، ف��اإن��ه ي��ح��ق ل��ك��ل ن��اخ��ب 

الهيئة  مفو�سي  جمل�س  ق��رار  يف  الطعن 

امل�ستقلة لانتخاب بقبول طلب تر�سح اأي 

املر�سحني  اأ�سماء  اأي من  اأو بقبول  قائمة 

يف القائمة الواردة بطلب الرت�سح مرفقا 

بينات وا�سحة وحمددة، 

الطعن  ه��ذا  يف  الف�سل  املحكمة  وعلى 

خ�����ال ث���اث���ة اأي�������ام م����ن ال����ي����وم ال���ت���ايل 

يف  املحكمة  ق��رار  ويكون  الطعن  لتقدمي 

هذا ال�ساأن قطعيا.

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن���ت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ع���ن اأر���س��ف��ة ج��م��ي��ع امل��ل��ف��ات 

امل�سمولة  ب��امل��ن�����س��اآت  امل��رت��ب��ط��ة  وال��وث��ائ��ق 

ال���ت���ي ج����رى ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ل��ي يف 

االأ�سبوع املا�سي بدعم واإ�سناد من القوات 

امل�سلحة االأردنية واالأجهزة االأمنية.

�سحفي،  ب��ي��ان  يف  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

االأر����س���ف���ة  م�������س���روع  اأن  ال�������س���ب���ت،  ام�������س 

باأعمال  املرتبطة  للوثائق  االإل��ك��رتون��ي��ة 

املوؤ�س�سة، جرى اطاقه يف �سباط املا�سي، 

املرحلة  باإنهاء  اآن��ذاك  املوؤ�س�سة  والتزمت 

بحلول  امل�سروع  عمر  من  واالأه��م  االأوىل 

نهاية العام احلايل.

اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  امل���وؤ����س�������س���ة  وب���ي���ن���ت 

ت��ت��زام��ن وت��ت��ك��ام��ل م��ع م�����س��روع ال��ت��ح��ول 

االإل����ك����رتوين ال����ذي مت��ك��ن��ت م���ن خ��ال��ه 

الورقية،  املعامات  غالبية  ع��ن  التخلي 

من  خدماتها  من  باملئة   90 نحو  وات��اح��ة 

خ����ال ب���واب���ة اخل����دم����ات االإل���ك���رتون���ي���ة، 

م��وؤك��دة ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

االإلكرتونية املتكاملة جلمهورها لت�سهيل 

اإلكرتونيا. ح�سولهم على اخلدمات 

وب�����نّي امل�������س���رف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع 

للفروع يف  العام  املدير  وم�ساعد  االأر�سفة 

املوؤ�س�سة  اأن  احلبا�سنة  عبدربه  املوؤ�س�سة 

�سرعت  املتخ�س�سة  ك��وادره��ا  خ��ال  م��ن 

العام املا�سي باإعداد خطة عمل ومنهجية 

وث��ائ��ق  جميع  الأر���س��ف��ة  وف��اع��ل��ة  متكاملة 

امل��وؤ���س�����س��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ط��ال 

اأب��وغ��زال��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام اإل��ك��رتوين 

املوؤ�س�سة  �سرعت  كما  لاأر�سفة،  متكامل 

على  تعمل  متكاملة  عمل  خطة  بتطبيق 

م���دار ال�����س��اع��ة ب��دع��م واإ���س��ن��اد م��ن ك���وادر 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة واالأج����ه����زة 

االأمنية.

وامل�سوؤول  املركزية  امللفات  مدير  وبني 

االإلكرتونية  االأر�سفة  م�سروع  تنفيذ  عن 

امل��وؤ���س�����س��ة  ك�����وادر  اأن  اأب���وق���وط���ة،  ي��و���س��ف 

وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة واالأج���ه���زة 

ال�ساعة  م���دار  على  تعمل  ك��ان��ت  االأم��ن��ي��ة 

ب���امل�������س���روع ال������ذي ي���ع���د م����ن االأول�����وي�����ات 

اال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة، وي�سكل مرتكزا 

والبيانات  املعلومات  ال�ستدامة  اأ�سا�سيا 

اخل��ا���س��ة ب���اأع���م���ال امل��وؤ���س�����س��ة، م��ب��ي��ن��اً اأن 

ا�ستكمال اأر�سفة امللفات والوثائق اخلا�سة 

باملن�ساآت امل�سمولة باأحكام قانون ال�سمان 

االج��ت��م��اع��ي يف خم��ت��ل��ف ف���روع امل��وؤ���س�����س��ة 

امللفات  اأر�سفة  التالية  املرحلة  يف  �ستتبعه 

وق���رارات  واالإداري�����ة  وامل��ال��ي��ة  ال�سخ�سية 

اللجان الطبية املتوقع ا�ستكمالها بحلول 

امللفات  املقبل. وحول عدد  العام  منت�سف 

املرحلة  اإلكرتونيا يف  اأر�سفتها  التي جرت 

االأوىل من عمر امل�سروع، اأو�سح اأبوقوطة 

زادت  ار�سفتها  التي جرت  امللفات  اأن عدد 

اآالف ملف، وبلغت الوثائق التي   110 عن 

األ��ف   715 و  م��ل��ي��ون��ا   16 اأر���س��ف��ت��ه��ا  ج���رت 

وثيقة.

واأك������دت امل��وؤ���س�����س��ة يف ع��ي��ده��ا ال��ث��اين 

حر�سها  اليوم  ي�سادف  ال��ذي  واالأرب��ع��ني 

م�سرتكيها  ج��م��ي��ع  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

ال�سمان  مبظلة  العاملني  جميع  و�سمول 

اخلدمات  توفري  اإىل  اإ�سافة  االجتماعي، 

حتى  باملئة   100 بن�سبة  لهم  االإلكرتونية 

معاماتهم  جميع  ت��ق��دمي  م��ن  يتمكنوا 

واحل�����س��ول ع��ل��ى م�����س��ت��ح��ق��ات��ه��م ب�����س��رع��ة 

واأقل وقت وجهد ممكن.

االنباط-عمان

خدمة م��وؤخ��راً  ال��ع��رب��ي  البنك  اأط��ل��ق 

تطبيق  Arabi Fitness««عر 
»ع���رب���ي م���وب���اي���ل« وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

»FittiCoin«، وهو تطبيق مقدم من 

والذي  النا�سئة  ال�سركاتاالأردنية  احدى 

حياة  اأ���س��ل��وب  تبني  ت�سجيع  اإىل  ي��ه��دف 

هذه  اإط��اق  وي��اأت��ي  مل�ستخدميه.  �سحي 

البنك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  اخل��دم��ة يف 

���س��ل�����س��ل��ة خ��دم��ات��ه  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 

مبتكرة  ب��ط��ري��ق��ة  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة 

املتجددة  عمائه  تطلعات  م��ع  تن�سجم 

هذه  وتاأتي  حياتهم.كما  اأ�سلوب  وتواكب 

الرامية  البنك  مبادرات  �سمن  اخلدمة 

االردن��ي��ة  ال�����س��رك��ات  دع���م  يف  للم�ساهمة 

النا�سئة ال �سيما تلك العاملة يف جماالت 

الرقمية.  والتكنولوجيا  االبتكار 

 »»Arabi Fitness وتتيح خدمة 

ال����ف����ر�����س����ة ل����ع����م����اء ال����ب����ن����ك ال���ع���رب���ي 

ال��ذي��ن مي��ار���س��ون ال��ري��ا���س��ة م��ن حتويل 

خ����ط����وات امل�������س���ي وال���رك�������س امل��ح��ت�����س��ب��ة 

 »FittiCoin« ت��ط��ب��ي��ق  ع����ر  ل���ه���م 

ب���رن���ام���ج  ����س���م���ن  م����ك����اف����اآت  ن����ق����اط  اإىل 

»ن����ق����اط ال����ع����رب����ي«م����ن خ������ال ت��ط��ب��ي��ق 

»ع���رب���ي م���وب���اي���ل«،وم���ن ث���م اال���س��ت��ف��ادة 

ل���دى  اأي وق�����ت  ال���ن���ق���اط  يف  ه�����ذه  م����ن 

اخلدمات  ومقدمي  التجار  من  العديد 

امل�������س���ارك���ي���ن���ب���ال���رن���ام���ج م���ث���ل امل���ط���اع���م 

املختلفة  وامل��ت��اج��ر  ال��ت�����س��وق،  وحم����ات 

ميكن  كما  وغ��ريه��ا.  البنزين  وحمطات 

من  نقدياً  النقاط  هذه  ا�ستبدال  كذلك 

خ���ال ���س��راف��ات ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي االآل��ي��ة 

حتويلها  خ��ال  م��ن  اأو  االنت�سار  وا�سعة 

ع����ر ت���ط���ب���ي���ق »ع����رب����ي م����وب����اي����ل«،ه����ذا 

ب��اال���س��اف��ة اىل ام��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ه��ذه 

النقاط لل�سراء مبا�سرة من املتاجر التي 

البنك  م��ن  ال��دف��ع  تطبيق  لديها  يتوفر 

العربي »عربي موبي كا�س«.

اإط�������اق اخل���دم���ة  ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى  ويف 

ي��ع��ق��وب معتوق،  ال�����س��ي��د  ق���ال  اجل���دي���دة، 

مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية لاأفراد 

»ن��وا���س��ل  – االأردن:  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  يف 

ت����ق����دمي خ���دم���ات  ال����ع����رب����ي  ال���ب���ن���ك  يف 

م���ت���ط���ورة ل��ع��م��ائ��ن��ا م����ن خ�����ال ت��ب��ن��ي 

اأح������دث احل��ل��ول��ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��اع��ة 

يلبي  مبا  وتوظيفها  الرقمية،  امل�سرفية 

حياتهم«.واأ�ساف:  ومن��ط  احتياجاتهم 

 »Arabi Fitness« خ��دم��ة  »تعتر 

امل��ق��ّدم��ة م��ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي واح��دةم��ن 

جم��م��وع��ة اخل����دم����ات ال���ت���ي ���س��ي��ق��دم��ه��ا 

ال��ب��ن��ك ���س��م��ن اإط�����ار ب��رن��اجم��ه��اجل��دي��د 

ن��ه��دف  »Arabi Health«والذي 

على  ع��م��ائ��ن��ا  ت�سجيع  اىل  خ��ال��ه  م��ن 

والريا�سية  احل��ي��ات��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  تبني 

�سحة  م�ستوى  حت�سني  اإىل  تهدف  التي 

االأف���������راد وامل�������س���اه���م���ة يف ال���وق���اي���ة م��ن 

االأم����را�����س مم���ا ي�����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل 

االرتقاء مب�ستوى احلياة ب�سكل عام«.

وم������ن اجل�����دي�����ر ب����ال����ذك����ر اأن���خ���دم���ة 

جماناً  متوفرة   »Arabi Fitness«

عر تطبيق »عربي موبايل«، الذي ميكن 

التطبيقات  م��ت��اج��ر  خ��ال  م��ن  حتميله 

اآبل�ستوروجوجلباي وهواوي جالريي.

 الحواتمة : حمالت امنية مكثفة على اصحاب 
األسبقيات وفارضي االتاوات

 الطويسي : سنعمل على خلق حالة ثقافية وطنية تتطلع لألمام

 المستقلة لالنتخاب: بدء مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين األولية لالنتخابات النيابية 

الضمان: أكملنا المرحلة األولى من مشروع األرشفة بما يزيد عن 16 مليون وثيقة

البنك العربي يطلق خدمة »Arabi Fitness« عبر تطبيق »عربي موبايل«
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ح��م��ل��ة  �إط��������اق  ع����ن  “كرمي”  ك�����ش��ف��ت 

ترويجية عاملية جديدة ت�ستعر�ض �أبرز �ملز�يا 

 Super App ملتنوعة لتطبيقها �لفريد�

���س��م��ن ث����اث جم�����االت رئ��ي�����س��ي��ة: خ��دم��ات 

�لنقل، وخدمات تو�سيل �الغر��ض، وخدمة 

حتويل �الأمو�ل. وت�سكل �حلملة نقطة حتول 

لل�سركة �لر�ئدة �لتي كانت بد�يتها يف توفري 

�ل�ساملة  �مل��ن�����س��ة  لت�سبح  �ل��ت��ن��ق��ل  خ���دم���ات 

�مل��م��ي��ز.  تطبيقها  ع���ر  �خل���دم���ات  م��ت��ع��ددة 

وي�����س��ل��ط ���س��ع��ار �حل��م��ل��ة “�أكرث م���ن جم��رد 

�لتي  �خل��دم��ات  تنوع  على  �ل�سوء  تطبيق” 

تقدمها من�سة �ل�سركة �لر�ئدة.

�إل��ه��ام��ه��ا من  �مل��ب��ت��ك��رة  �حل��م��ل��ة  وت�ستمد 

يف  �لنا�ض  يعي�سها  �ل��ت��ي  �لو�قعية  �ل��ت��ج��ارب 

�لنو�حي  على  تركز  حيث  �ليومية،  حياتهم 

�ل�����س��ت �ل��ت��ي تعمل ك���رمي م��ن خ��ال��ه��ا على 

ت�سهيل حياة عمائها يف �ملدن وهي: �لتنقل 

وخدمات  �ل�سلع  وتو�سيل  �لطعام  وتو�سيل 

�ل��دف��ع و�مل���ك���اف���اآت يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ع��ا���س��رة. 

وي�����س��ور �أب��ط��ال �حل��م��ل��ة �ل��ت��ج��ارب �ليومية 

بب�ساطة  معها  �لتعامل  وكيفية  �العتيادية 

وب�سغطة و�حدة �سمن تطبيق كرمي �ل�سامل 

Super App. وتتميز �حلملة بال�سا�سة 
و�حل��ي��وي��ة و�ل��رف��ي��ه. و�ع��ت��م��دت ك���رمي �إىل 

غر�ض �للون �الأخ�سر كلون رئي�سي عن ق�سد 

و�ل�����ذي ي��ت��ك��رر يف ك��ل �إط�����ار ت��ق��ري��ًب��ا.، بطل 

�حلملة باللون �الأخ�سر �ملميز يف كل م�سهد 

تقريباً. وي�سارك يف �حلملة طيف و��سع من 

ق��اع��دة عماء  ت��ن��وع  �إىل  �إ����س���ارة  يف  �ملمثلني 

ت�سم  دول����ة   13 �سمن  �ملنت�سرين  �ل�����س��رك��ة 

�سريحة و��سعة من �ملغربني. و�أ�سوة مبعظم 

م��ن كرمي  �لناجحة  �ل��روي��ج��ي��ة  �حل��م��ات 

و�لتي �بتكرتها مو�هب و�عدة من فريق عمل 

�ل�سركة، تاأتي فكرة �حلملة �ملبتكرة �جلديدة 

م���ن �إب������د�ع ف��ري��ق ع��م��ل �ل�����س��رك��ة �مل���وه���وب؛ 

�لغني  تاريخها  من  �ل�سركة  ��ستفادت  حيث 

باالإبد�ع لتتخذ خطوة جريئة باإنتاج �حلملة 

�الإعامية �ملميزة باالعتماد كلياً على �ملو�هب 

�لد�خلية.

وب����ه����ذ� �ل���������س����دد، ع��ل��ق��ت ه���ي���ا ك��ل��ب��ون��ة، 

�سركة  يف  �لتجارية  �لعامة  ���س��وؤون  م��دي��رة 

من  ف��ك��رت��ه��ا  �حل���م���ل���ة  كرمي:”ت�ستوحي 

�أه��د�ف �سركة كرمي �لتي يلخ�سها �سعارها: 

تطبيق و�حد. تعب �أقل. حياة �أف�سل، وت�سري 

�جلملة �الأخرية حلياة �أ�سهل با قيود ت�سبه 

�خليال. وتهدف �سركة كرمي لتح�سني حياة 

م�ستخدمي تطبيقها من خال توفري حلول 

الأغلب �لعقبات �لتي تو�جههم« 

ب���دوره���ا، علقت ن��ه��ا زي���د، م��دي��رة ���س��وؤون 

ك��رمي  ���س��رك��ة  “تويل  ك�����رمي:  �ل��ت�����س��وي��ق يف 

�ه��ت��م��ام��اً ب��اح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ا���ض، ول����ذ� عملنا 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق م���وح���د ���س��ام��ل يتيح 

�ليومية  �خلدمات  جميع  �إىل  �لو�سول  لهم 

�الأ�سا�سية ب�سهولة وب�سغطة و�حدة. ويحر�ض 

�الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  �لتطبيق  ت�سميم 

�ملحلية؛ بحيث يتمكن �لعماء من �لو�سول 

االنباط- عمان

 �أعلنت د�ئ��رة �الإفتاء �لعام، �م�ض �ل�سبت، 

عن بدء ��ستقبالها للمر�جعني و�ملر�جعات يف 

مركز �لد�ئرة بعمان �عتبار� من �ليوم �الأحد، 

د�عية �إىل �سرورة �اللتز�م بو�سائل �ل�سامة 

�لعامة، من لب�ض �لكمامة و�لتباعد �جل�سدي 

حر�سا على �سحة و�سامة �جلميع.

 الملك أعطى اإلشارة ونشامى األمن يبدأون الحملة

حرب بال هوادة على اوكار الزعران والجريمة

تسجيل 20 وفاة و1505 إصابات محلية بفيروس كورونا

 ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في 7 أشهر

 المال الفاسد حرام شرعا وافساد للعملية االنتخابية

االنباط-عمان

فتحت ق�سية �جلرمية �لب�سعة �لتي باتت 

�ل��زرق��اء«٠٠  »فتى  بجرمية  �إعاميا  تعرف 

�ل�ساحة  على  �ل�ساخنة  �مللفات  �أه��م  �ح��دى 

٠٠  وهي ملف »�لزعر�ن و�أ�سحاب  �الأردنية 

�ل�سو�بق و�لبلطجية وفار�سي  �التاو�ت«٠٠ 

فر�ست حتركات �سريعة على �أعلى �مل�ستويات 

نفذ  �ل��ت��ي  �مل�سبوقة  غ��ري  �لوح�سية  نتيجة 

من  لانتقام  فعلتهم  �سو�بق  �أ�سحاب  فيها 

و�لد فتى �لزرقاء بعد مقتل �أحد �أقارب �حد 

�ملعتدين ٠

يف  �لبدء جاءت كلمة و��سارة بدء �لهجوم 

من جالة �مللك عبد �هلل �لثاين �لذي كان 

ع��ل��ى ت��و����س��ل حل��ظ��ة ب��ل��ح��ظ��ة م���ع م��ن��ف��ذي 

�ل��ع��م��ل��ي��ة �الم���ن���ي���ة �ل��دق��ي��ق��ة �ل���ت���ي ن��ف��ذه��ا 

بالقب�ض  و�نتهت  �المنية  �الأجهزة  ��ساو�ض 

على كافة �ملجرمني �ملعتدين على �لفتى �بن 

حمافظة �لزرقاء ٠٠

وق�����د مت���ك���ن ن�����س��ام��ى �الأم�������ن وب�����س��رع��ة 

ل��وق��وع  �الأوىل  �ل�����س��اع��ات  وم���ن���ذ  ق��ي��ا���س��ي��ة 

�ملنفذين٠٠  على  �لقب�ض  �لنكر�ء  �جلرمية 

لت�سدر �لتعليمات و�لتوجيهات �مل�سددة فور� 

يحاول  من  لكل  حديد  من  بيد  �ل�سرب  ب 

�مل�سا�ض باأمن �ملو�طن و�لوطن٠ 

�حلكومة  قبل  من  وجهت  ور�سائل  كتب 

ود�خ��ل��ي��ت��ه��ا وم���دي���ري���ة �الأم������ن �ل���ع���ام بعد 

مدير  وج��ه  حيث  �مللكية٠  �لر�سالة  �لتقاط 

�ف��ر�د  جميع  �حلو�متة  ح�سني  �لعام  �الأم��ن 

“�لزعر�ن”  جميع  بحلب  �الأم��ن��ي  �جل��ه��از 

وتبعه م�ساعد  مدير �الأمن �لعام للعمليات   

�مي����ن �ل��ع��و�ي�����س��ة ب��ت��وج��ي��ه ك��ت��ب ور���س��ائ��ل 

باإظهار  �ملخت�سة  �الأمنية  لاأجهزة  �سوتية 

�أن  �الأم���ر  �قت�سى  ول��و  بال�سارع  �الم��ن  ق��وة 

�ل��ق��ان��ون مبا  ع��ن  م��ع �خل���ارج  �لتعامل  يتم 

ويتقيد  ”ينبطح  بالقول   �لعو�ي�سة  و�سفه 

�أم��ن  �مل��ه��م  “ الأن  ب��ال�����س��ارع  عليه  ويندع�ض 

�لوطن و�ملو�طن٠  

و�حل��رب  �مل�سبوقة  غري  �المنية  �حلملة 

�وك��ار  �سد  وت��ت��و����س��ل  �ست�ستمر  ه���و�دة  ب��ا 

�جلرمية ومافيا �لزعر�ن وفار�سي �الأتاو�ت 

�ن  هناك  ت��و�ج��ده��م علما  �أم��اك��ن  ك��اف��ة  يف 

ك���ال���ع���ادة ���س��ت��خ��رج ع��ل��ي��ن��ا ب��ع�����ض �الأ����س���و�ت 

�لن�ساز  من قبل بع�ض �ملنظمات �لتي تدعي 

�ن��ه��ا ت��د�ف��ع ع��ن ح��ق��وق  �الإن�����س��ان للتتباكى 

على هوؤالء �ملجرمني �لذين عاثو� يف �الر�ض 

�الأ�سر ولن  �لكثري من  ف�ساد� ودم��رو� حياة 

ي��ك��ون �سالح �آخ���ره���ا٠٠  ب��ل �إن �حل��ب��ل على 

�جل����ر�ر يف ح���ال ت���رك ه����وؤالء ب��ا حما�سبة 

وماحقة٠

االنباط-عمان

 15٠5 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

حاالت جديدة بفريو�ض كورونا �مل�ستجّد، 

جميعها حملّية، لريتفع �لعدد �الإجمايل 

�إىل  �إ����س���اف���ة   ،36٠53 �إىل  ل���اإ����س���اب���ات 

�لكلي  �ل��ع��دد  لريتفع  وف���اة،   2٠ ت�سجيل 

للوفيات منذ بدء �لوباء �إىل 33٠.

 939 وت��وّزع��ت �حل��االت �جل��دي��دة على 

�لعا�سمة عّمان، و191  حالة يف حمافظة 

34 حالة يف  حالة يف حمافظة �إربد، منها 

�لرمثا، و181 حالة يف حمافظة �لزرقاء، 

و42 حالة يف حمافظة معان، و39 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة  و36  �ملفرق،  حمافظة 

�لكرك،  حمافظة  يف  حالة  و29  �لبلقاء، 

و15  ج����ر�����ض،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة  و17 

يف  ح��االت  و7  �لعقبة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة عجلون، و6 حاالت يف حمافظة 

�لطفيلة، و3 حاالت يف حمافظة ماأدبا.

و�أ���س��ار �مل��وج��ز �الإع��ام��ي �ل�����س��ادر عن 

�أن  �إىل  �ل�سحة،  ووز�رة  �ل����وزر�ء  رئ��ا���س��ة 

للعاج  �م�ض  دِخ��ل��ت 
ُ
�أ �لتي  ع��دد �حل��االت 

ح��ال��ة،   92 ب��ل��غ  �مل��ع��ت��م��دة  �مل�ست�سفيات  يف 

�لتي  للحاالت  �الإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لريتفع 

�إىل  حالّياً  �مل�ست�سفيات  يف  �لعاج  تتلّقى 

�مل�سابني  بقّية  بينما يخ�سع  1٠2٠ حالة، 

�ملنزيل. للعزل 

���س��ف��اء  ح��ال��ة   81 ت�����س��ج��ي��ل  �إىل  ول��ف��ت 

�إ���س��اف��ة �إىل  �مل��ع��ت��م��دة،  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 

لي�سبح  خم��رّي��اً،  فح�ساً   12876 �إج���ر�ء 

�أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لفحو�سات  ع��دد  �إج��م��ايل 

 15484٠5 �الآن  وحتى  �جلائحة  بدء  منذ 

فحو�سات.

ودعت �لوز�رة �جلميع يف ظّل ��ستمر�ر 

ت�����س��ج��ي��ل ح������االت �إ�����س����اب����ة حم���ل���ّي���ة �إىل 

�الل��ت��ز�م ب��اأو�م��ر �ل��ّدف��اع، و�ّت��ب��اع معايري 

�لكّمامات،  و�رت���د�ء  و�ل��وق��اي��ة،  �ل�سامة 

وع���دم �إق��ام��ة �ل��ت��ج��ّم��ع��ات الأك���رث م��ن 2٠ 

“�أمان”  تطبيقي  و����س��ت��خ��د�م  ���س��خ�����س��اً، 

و”�سحتك«.

االنباط- عمان

 �رت���ف���ع���ت ������س�����ادر�ت ق���ط���اع �ل�������س���ن���اع���ات �ل��ك��ي��م��اوي��ة 

وم�ستح�سر�ت �لتجميل خال �ال�سهر �ل�سبعة �ملا�سية من 

�لفرة  مع  مقارنة  دينار  مليون   29 مبقد�ر  �حل��ايل  �لعام 

نف�سها من �لعام �ملا�سي 2٠19.

وح�سب معطيات �ح�سائية لغرفة �سناعة �الأردن، و�سلت 

�لعام  من  �ملا�سية  �ل�سبعة  �ال�سهر  خال  �لقطاع  �سادر�ت 

دينار  مليون   696 مقابل  دي��ن��ار،  مليون   725 �ىل  �حل���ايل 

للفرة نف�سها من �لعام �ملا�سي.

وم�ستح�سر�ت  �لكيماوية  �ل�سناعات  قطاع  ممثل  و�ك��د 

�لتجميل يف غرفة �سناعة �الأردن �ملهند�ض �أحمد �لب�ض، �ن 

�رتفاع �سادر�ت �لقطاع خال �ال�سهر �ل�سبعة �ملا�سية يعود 

�ىل زيادة �لطلب على منتجاته بعد �نت�سار فريو�ض كورونا 

�مل�ستجد.

و��سار يف ت�سريحات �ىل وجود طلب عاملي على منتجات 

�ملعقمات و�ملطهر�ت و�ال�سمدة و�ملخ�سبات، مبينا �ن �لقطاع 

�لذي ي�سم 7٠٠ من�ساأة وي�سغل 15 �ألف عامل وعاملة، لديه 

قدر�ت عالية على زيادة �سادر�ته خال �لفرة �ملقبلة من 

�لعام �حلايل.

ودعا �حلكومة �ىل �لتو��سل وتعزيز �ل�سر�كة �حلقيقية 

�لتي  و�ل�سعوبات  �لتحديات  لبحث  �ل�سناعي  �لقطاع  مع 

تو�جهه، موؤكد� �نه يف حال �ز�لتها �سينعك�ض ذلك على حجم 

�ل�سادر�ت �ل�سناعية وزيادتها مل�ستويات �كر.

و��سار �ملهند�ض �لب�ض �ىل �ن قطاع �ال�سمدة على �سبيل 

�ملثال، يو�جه م�سكلة يف نق�ض خامات �ملو�د �الأولية وبخا�سة 

�ل�����س��ن��اع��ة  �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، د�ع���ي���ا وز�رة  �مل�����س��ان��ع 

متتلك  �ن��ه��ا  وبخا�سة  ذل��ك  ملعاجلة  و�ل��ت��م��وي��ن  و�ل��ت��ج��ارة 

فر�سا ت�سديرية قيمتها تقارب 2٠٠ مليون دوالر.

ولفت �إىل �ن �لقطاع لديه قدر�ت ت�سديرية عالية تبلغ 

باملئة   18 ن�سبته  م��ا  ت�سكل  �سنويا،  دي��ن��ار  مليون   8٠٠ نحو 

تقريبا من �إجمايل �ل�سادر�ت �ل�سناعية، مبينا �ن منتجاته 

��ستطاعت �لو�سول الأكرث من 1٠5 دول حول �لعامل.

بالكثري  تزخر  �الردن��ي��ة  �لكيماوية  �ل�سناعات  �إن  وق��ال 

من �لفر�ض �سو�ء د�خل �ل�سوق �ملحلية �أو باأ�سو�ق �لت�سدير، 

وبخا�سة  كورونا  فريو�ض  �أزم��ة  بعد  �ملرتفع  �لطلب  ج��ر�ء 

منتجات �ملنظفات و�ملطهر�ت و�ملعقمات و�الأ�سمدة و�ملبيد�ت 

�لزر�عية، م�سدد� على �سرورة �غتنامها.

8ر68 باملئة  �أن قطاع �سناعات �ال�سمدة لديه نحو  وبني 

من �إجمايل �لفر�ض �لت�سديرية �ملتوفرة بقطاع �ل�سناعات 

مليار  2ر1  قيمتها  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �ل��ك��ي��م��اوي��ة 

دوالر، بينما متتلك �ل�سناعات �لكيماوية )�لع�سوية وغري 

 532 قيمتها  م�ستغلة  غ��ري  ت�سديرية  فر�سا  �لع�سوية( 

مليون دوالر.

من  حتد  كثرية  �سعوبات  يو�جه  �لقطاع  �ن  �ىل  و����س��ار 

�لت�سديرية  �إمكانياته  كامل  ��ستغال  على  وقدرته  منوه 

�لت�سغيل و�الج�����ر�ء�ت  ك��ل��ف  �رت��ف��اع  �ب��رزه��ا  و�الإن��ت��اج��ي��ة، 

�ملن�ساآت  وت��و���س��ع��ة  ترخي�ض  ت��ع��رق��ل  �ل��ت��ي  �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة 

�ملن�ساآت  ل��دى  و�لت�سديرية  �لت�سويقية  �ل��ق��در�ت  و�سعف 

و�لتفتي�سية  �لرقابية  �جلهات  وتعدد  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

وتد�خل �ساحياتها.

بالقطاع  �لعاملة  �ملن�ساآت  ر�أ�سمال  �لب�ض  �ملهند�ض  وقدر 

دينار  ملياري  على  يزيد  �نتاج  وبحجم  دينار،  مليار  بنحو 

�ل�سناعة  �نتاج  �جمايل  باملئة من   1٠ ن�سبته  �ي ما  �سنويا، 

65٠ مليون  �إىل  �لكلي، فيما ت�سل �لقيمة �مل�سافة للقطاع 

دينار.

�ل��ت��ي متتلك �ملنتجات  �أب���رز �الأ����س���و�ق �خل��ارج��ي��ة  وع���دد 

و�ل�سني  �لهند  �برزها  �إليها،  ت�سديرية  فر�سا  �لكيماوية 

و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل�����س��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا ودول����ة �الم����ار�ت 

االنباط- عمان

و�سف علماء دي��ن وخ��ر�ء يف �الإع��ام 

�����س���ت���خ���د�م �مل�����ال �ل���ف���ا����س���د يف �حل���م���ات 

�ل��ق��ان��ون��ي��ة  ب����”�جلرمية  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 

�ل�������س���ال���ب���ة ل���ل���ح���ق���وق وم���ف�������س���دة ل��ل��ح��ق 

غري  �أ�سخا�سا  متكن  الأن��ه��ا  �لد�ستوري” 

موؤهلني من �لو�سول �إىل جمل�ض �لنو�ب 

لتمثيل �ل�سعب حتت قبة �لرملان.

�ل��ف��ا���س��د  �مل������ال  �إىل حم����ارب����ة  ودع�������و� 

�أف����ر�د �ملجتمع ك��اف��ة كي  وم��و�ج��ه��ت��ه م��ن 

ن��ن��ع��م مب��ج��ل�����ض م��ن��ت��خ��ب ق�����وي، وك��ذل��ك 

للم�ساركة يف �النتخابات �لنيابية الإي�سال 

�الأ���س��خ��ا���ض �الأك��ف��ي��اء �إىل ���س��دة �ل��رمل��ان 

وفق �إر�دة �سعبية حرة نزية من �جل �سنع 

�مل�ستقبل �لذي نريد.

عبد  �ل�سيخ  �ململكة  عام  مفتي  �سماحة 

جمل�ض  �إن  ق�����ال:  �خل�������س���اون���ة،  �ل���ك���رمي 

�ل���ن���و�ب ع��ل��ي��ه و�ج���ب���ات و�أع����ب����اء ك��ب��رية، 

ف��ه��و �ل�����س��ل��ط��ة �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ر�ق��ب 

�حلفاظ  منطلق  من  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

�لر  على  و�لتعاون  �لوطن  م�سالح  على 

ت��ع��اىل )وت��ع��اون��و� على  و�ل��ت��ق��وى، لقوله 

�ل���ر و�ل��ت��ق��وى وال ت��ع��اون��و� ع��ل��ى �الث���م 

عظيمة،  �لنائب  فم�سوؤولية  و�ل��ع��دو�ن(، 

وت�سييعها ت�سييع لاأمانة.

يطرح  �أن  لاإن�سان  يجوز  ال  و�أ���س��اف، 

نف�سه لانتخابات �لنيابية �إال �إذ� وجد يف 

نف�سه �ملقدرة على �لقيام بو�جباته وتاأدية 

على  م�سدد�  و�قتد�ر،  باأمانة  م�سوؤولياته 

�أن من مل ير يف نف�سه �لقدرة على حتمل 

�لقيام  عن  �لتقاع�ض  خ�سي  �أو  �مل�سوؤولية 

�أم��ان��ة  وه��ي  �سعيف،  ف��اإن��ه  ب��اأع��ب��اء عمله، 

و�نها خزي وعار وند�مة يوم �لقيامة.

�ل��ف��ا���س��د  ل��ل��م��ال  ي��ل��ج��اأ  �أن م���ن  وب����ني 

وت��ق��دمي �الأم�����و�ل ل�����س��ر�ء �الأ����س���و�ت هم 

غ���ري �أك���ف���ي���اء، وم����ن ي���دف���ع �مل�����ال م��ن��ه��م 

مقابل �نتخابه، فقد �رتكب جرمية و�إثما 

م��ب��ي��ن��ا، وي���ح���رم ع��ل��ى �ل��ن��اخ��ب �أن ي��اأخ��ذ 

بال�سوت  �الإدالء  الأن  �سوته  مقابل  م��اال 

)���س��ت��ك��ت��ب  ت���ع���اىل  ل��ق��ول��ه  ب�����س��ه��ادة  �دالء 

ت�سلح  ال  و�ل�سهادة  وي�ساألون(،  �سهادتهم 

و�أي  �مل�����س��اوم��ة  �أو  للبيع  حم��ا  ت��ك��ون  �أن 

فهو  ذل��ك  نتيجة  �الإن�سان  يتقا�ساه  م��اٍل 

مال حر�م “�سحت”، و�ل�سحت �لنار �أوىل 

�المة  جمل�ض  �إىل  �سي�سل  وبالنتيجة  به، 

�ملرتقب من لي�ض �أها لذلك.

�لتي  و�ل��ه��ب��ات  �ل��ه��د�ي��ا  وف��ي��م��ا يخ�ض 

ل��ل��ن��اخ��ب��ني مقابل  �مل��ر���س��ح��ون  ي��ق��دم��ه��ا 

�سر�ء �الأ�سو�ت، �أكد �أنه حر�م ور�سوة، كما 

باأعطيات  ي��ت��اأث��ر  �أن  �ل��ن��اخ��ب  على  ي��ح��رم 

وه��ب��ات �مل��ر���س��ح��ني ف��ي��وؤدي ���س��ه��ادت��ه على 

غ���ري وج��ه��ه��ا �ل�����س��ح��ي��ح، وب���ذل���ك ي��خ��ون 

�أمانته ويزور �سهادته.

وق����ال �ل��ع��ني ووزي����ر �الإع�����ام �الأ���س��ب��ق 

�لت�سويت  �إن  �مل��وم��ن��ي  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 

و�الن�����ت�����خ�����اب ع���م���ل���ي���ة ����س���ي���ا����س���ي���ة م��ه��م��ة 

�الأردن،  �مل�����س��رع��ني يف  �إف�����ر�ز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

لهذه  �ف�����س��اد  �ل�سيا�سي  �مل���ال  و����س��ت��خ��د�م 

�ل���ع���م���ل���ي���ة وت����ع����د �����س����ارم ع���ل���ى �حل���ق���وق 

�لتمثيل  ون��ز�ه��ة  للمو�طنني  �ل�سيا�سية 

�لذي هو حق د�ستوري.

و�أو�سح �أن �ملال �ل�سيا�سي جرمية قانونية 

وهي ف�ساد �أخاقي البد من كل مو�طن �أن 

يكون رقيبا ح�سيبا على كل مر�سح ت�سول له 

نف�سه ��ستخد�م هذ� �ملال و�أال ي�سمح بارتكاب 

هذه �جلرمية من �أي كان.

وبني �أن �الإعام ك�سلطة ر�بعة عليه �أن 

ير�قب �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لت�سريعية 

يف �إطار �ملهنية و�الحر�فية وقيادة �لر�أي 

عن  و�لبحث  مو�سوعية،  بطريقة  �ل��ع��ام 

�حلقيقة وتقدميها للجمهور.

وق�������ال ع���م���ي���د �ل�������س���ري���ع���ة يف ج��ام��ع��ة 

�ل���ريم���وك �ل���دك���ت���ور �أ����س���ام���ة �ل��ف��ق��ري �إن 

غري  معايري  �سمن  ينتخبون  �لكثريين 

�سرعية، وتدخل �سمن �خلدمات و�الأمو�ل 

يفرز  م��ا  و�مل�سالح،  و�لفئوية  و�جلهوية 

يف  و�الأ����س���ل  �سعيفة،  متعاقبة  ب��رمل��ان��ات 

�الآي��ة  ذك��رت  كما  �ملنا�سب  �لنائب  �سفات 

�لقوي  ��ستاأجرت  )�إن خري من  �لكرمية: 

�مل�����س��ارك��ة  �الأم������ني(، م�����س��ري� �إىل �ه��م��ي��ة 

يف �الن��ت��خ��اب��ات الإف����ر�ز �أ���س��خ��ا���ض �أق��وي��اء 

يتحقق  وال  متثيل،  خري  �ل�سعب  ميثلون 

بامل�ساركة  و�إمن��ا  و�الأح���ام  بالتمني  ذل��ك 

و�لتفاعل، م�ست�سهد� بحديث �لنبي �سلى 

يخالط  �ل��ذي  �مل�سلم   ( و�سلم:  عليه  �هلل 

�لنا�ض وي�سر على �أذ�هم خري من �لذي 

ال يخالط �لنا�ض وال ي�سر على �ذ�هم(.

�الأردين  �الإف���ت���اء  جمل�ض  ع�سو  وق���ال 

�مل��ق�����س��ود  �إن  �ل��ق�����س��اة  ن���وح  �آدم  �ل��دك��ت��ور 

�الأ���س��ا���س��ي م��ن �الن��ت��خ��اب��ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة هو 

�ملنا�سبني  �الأك��ف��ي��اء  �الأ���س��خ��ا���ض  �إي�����س��ال 

ملجل�ض �لنو�ب عن طريق �الإر�دة �ل�سعبية 

تر�ه  ما  وف��ق  تختار  �لتي  �لنزيهة  �حل��رة 

م�سري�  �مل��وق��ع،  ل��ه��ذ�  منا�سبا  �أو  ���س��احل��ا 

�ل�سريعة  يف  �ل�سيا�سية  �حل��ق��وق  �أن  �إىل 

ب��االأم��و�ل،  عنها  ي�ستعا�ض  ال  �الإ�سامية 

وال يجوز �سرعا �لتنازل عنها مقابل ذلك.

و�أه������اب ب��االئ��م��ة و�ل����وع����اظ و�أ����س���ات���ذة 

�أجل  بالدعوة من  ي�ستمرو�  �أن  �جلامعات 

�لت�سدي وحماربة �ملال �لفا�سد و�أكل �ملال 

�حلر�م.

و�أكد �أ�ستاذ �الأديان �مل�سارك بجامعة �آل 

حماربة  �أن  �حل��ايف  عامر  �لدكتور  �لبيت 

�مل����ال �ل��ف��ا���س��د يف �حل���م���ات �الن��ت��خ��اب��ي��ة 

�أف�سل،  بحياة  يطمح  م��و�ط��ن  ك��ل  مهمة 

�ل�سلوك  ه��ذ�  ع��ن  �ل�سكوت  �أن  �إىل  الف��ت��ا 

وع�����دم م���و�ج���ه���ت���ه ي��ف�����س��د يف �ل�����س��م��ائ��ر 

وي�����س��ه��م يف �إن���ت���اج ح���ال���ة م���ن �الن��ف�����س��ام 

�لنف�سي الأنا�ض يلعنون �لف�ساد وينتخبون 

�لفا�سدين.

�النتخابات  يف  �مل�ساركة  ع��دم  �أن  وب��ني 

و�إمنا مينح  �ل�سرفاء،  �أو  �لوطن  ال يخدم 

�لفر�سة ل�سعود ��سخا�ض غري �أكفياء وال 

للم�ساركة  د�عيا �جلميع  �ل�سعب،  ميثلون 

فيها.

كريم تطلق حملة ترويجية جديدة لتطبيقها 
 » Super App « الشامل متعدد المهام

  االفتاء: بدء استقبال المراجعين في مركز الدائرة اليوم 

تطرقنا يف مقاالت �سابقة �إىل �الأد�ء �ملايل �ملتوقع للبنوك �خلليجية يف ظل جائحة كورونا، حيث 

ذكرنا �أنه بالرغم مما تتمتع به هذه �لبنوك من �أو�ساع مالية جيدة، �إال �أن �نخفا�ض �أرباحها خال 

�أعمالها من جهة، و��سطر�رها لزيادة  �لعام هي م�ساألة متوقعة للغاية وذل��ك ب�سبب تر�جع  هذ� 

�ملخ�س�سات من جهة �أخرى. وما جعلنا �لعودة �إىل هذ� �ملو�سوع �سدور بع�ض �لتقارير �لعاملية �لتي 

تر�سد �أد�ء �لبنوك �خلليجية خال �لن�سف �الأول من �لعام 2٠2٠.

فقد �أ�سدر كي بي �أم جي موؤخر� تقرير حول �أد�ء �لبنوك �خلليجية �ملدرجة للن�سف �الأول من 

�لعام �لذي �أظهر �نخفا�ض �أرباحها بن�سبة 34.7% لتبلغ 12.3 مليار دوالر خال �لن�سف �الأول من 

�لعام 2٠2٠ باملقارنة مع 18.8 مليار دوالر خال نف�ض �لفرة من �لعام �ملا�سي. كما �رتفعت م�ساريف 

�خل�سائر �الئتمانية �ملتوقعة بن�سبة 76.8% خال �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري لتبلغ 9.4 مليار 

دوالر. وهذه �ملوؤ�سر�ت من وجهة نظرنا تعتر طبيعية، حيث ركزت �لبنوك على بناء خم�س�سات �أكر 

حت�سبا للتد�عيات �لقادمة للجائحة، كما عملت على حت�سني �لتكلفة وزيادة �الإنتاجية بغية �لتعوي�ض 

عن �نخفا�ض �الإير�د�ت.

كما يظهر �لتقرير جملة �إج��ر�ء�ت �لدعم �لذي قدمته �حلكومات �خلليجية و�لبنوك �ملركزية 

حلماية �القت�ساد و�ملجتمع و�الأفر�د و�لبنوك من تد�عيات جائحة كورونا، حيث ت�سدرت �لبحرين 

حجم �لدعم �ملقدمة كن�سبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل بن�سبة 3٠% تليها �سلطنة عمان بن�سبة %28 

ثم �الإم��ار�ت بن�سبة 17%. وقد متثلت �الإج��ر�ء�ت �لتنظيمية �لد�عمة للبنوك يف تاأجيل �الأق�ساط 

ودعم �ل�سيولة وتخفي�ض �أ�سعار �لفائدة وتخفيف �ملتطلبات �لتنظيمية وغريها من �الإجر�ء�ت.  

على �سعيد �أخر، تتوقع وكالة �ستاندرد �آند بورز للت�سنيف �الئتماين �أن تو�جه �لبنوك �خلليجية  

حتديات متو��سلة حتى �لعام 2٠21 ب�سبب طول مدة �لتعايف �القت�سادي �ملتوقعة . وبنت �لوكالة 

توقعاتها على �ن لقاح جائحة »كورونا« �سيكون متاحا على نطاق و��سع بحلول منت�سف 2٠21 تقريباً، 

و�ن �سعر برميل �لنفط �سي�ستقر عند متو�سط 5٠ دوالر�. وتوقعت  �ن تنمو �قت�ساد�ت دول �خلليج 

مبتو�سط %2.4 يف 2٠21، مقارنة بانكما�ض بن�سبة %5.6 يف �لعام �حل��ايل. ويف �لوقت �لذي تتوقع 

�لوكالة �أن يبقى منو �الإقر��ض �سعيفا يف دول �خلليج ����� با�ستثناء �ل�سعودية، حيث تو�ّسعت �لقرو�ض 

�لعقارية ب�سرعة على خلفية مبادرة حكومية لزيادة ملكية �ملنازل يف �لباد، ورجحت ��ستمر�ر زيادة 

تكلفة �ملخاطر مع ت�سارع ك�سف �الأ�سول �مل�سكوك فيها، م�سرية �ىل �ن عائد�ت �لفو�ئد �ستبقى �أقل 

من م�ستوياتها �لتاريخية، ب�سبب �سيا�سة �لفدر�يل  �المريكي �ملتمثلة يف خف�ض ��سعار �لفائدة لفرة 

�طول. 

كما تتوقع �ن ت�ستمر ربحية �لبنوك �خلليجية باالنخفا�ض، مع �الباغ عن خ�سائر قليلة ب�سبب 

تعر�سها لفئات �ال�سول �لعالية �ملخاطر مثل �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وبطاقات �الئتمان، �و 

�أ�سو�أ �الأح��و�ل ب�سبب نق�ض �ملخ�س�سات. و�سيوؤدي هذ� �ىل دفع �د�ر�ت �لبنوك  يف حاالت قليلة يف 

�خلليجية �ىل �لنظر بعناية �كر يف �لتكاليف، وحماولة �ال�ستفادة من �لفر�ض �ملتعلقة بالتكنولوجيا 

�ملالية وتقليل عدد �لفروع. 

مع ذل��ك، ف��اأن هيكل حمافظ �لتمويل ور�سملة �لبنوك �خلليجية �لقوية توفر لدعم جلد�رة 

�لتمويل مع م�ساهمة  تهيمن على قطاع  ز�ل��ت  و�مل�ستقرة ال  �ال�سا�سية  �ل��ود�ئ��ع  �أن  كما  �الئتمان. 

�لكمية  �لناحيتني  �لبنوك �خلليجية قوية من  ر�ساميل  �ن  �ال  �خل��ارج��ي،  �لتمويل  حم��دودة من 

و�لنوعية، وحتميها من �ل�سدمات، حيث ت�سري �لوكالة �ىل �ن %65 من توقعاتها لت�سنيفات �لبنوك 

�خلليجية م�ستقرة.

�أما وكالة موديز، فقد توقعت �أن توؤدي �أزمة كورونا �مل�ستجد، و�نخفا�ض �أ�سعار �لنفط �إىل ت�سريع 

وترية �الندماج و�ال�ستحو�ذ للم�سارف يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، يف �سعيها خلف�ض �لتكاليف، 

حيث �أن �لبنوك تو�جه �سغوط الإجر�ء تعديات �أكر يف �لكلفة، مع �نخفا�ض �أ�سعار �لنفط، وت�سعى 

�لبنوك ملو�جهة �سغوط تر�جع �الإير�د�ت. 

لذلك، فاأن كفاءة �لت�سغيل هي �ملفتاح للحفاظ على �لربحية.

ووفقا للوكالة، فاأن هناك فائ�ساً يف عدد �مل�سارف �خلليجية ن�سبة لعدد �ل�سكان، �إذ يتجاوز عدد 

�مل�سارف نحو 16٠ بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مو�طن ومقيم، وجاءت �الإمار�ت بال�سد�رة 

بنحو 48 بنكاً، ثم �ل�سعودية و�لبحرين بنف�ض عدد �لبنوك بنحو 31، و�لكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.

وكما �أن �لبنوك �خلليجية تقوم مبعظم عمليات �الإقر��ض خارج قطاع �لنفط �ملهيمن، فيما مييل 

�لنمو يف �لقطاعات غري �لنفطية �إىل �الرتباط ب�سكل �إيجابي باأ�سعار �لنفط، الأن عائد�ت �إنتاج �لنفط 

و�لغاز تغذي حكومات �ملنطقة ب�سكل مبا�سر، وهي �لعمود �لفقري لاإنفاق �حلكومي �لذي يدفع 

بقية �القت�ساد.

لقد �سهدت دول �ملنطقة خال �ل�سنو�ت �ملا�سية، وحتديد� منذ �لعام 2٠14 �أثر �نخفا�ض �أ�سعار 

�لنفط موجة كبرية من �الندماجات، ومن �ملتوقع �أن ن�سهد موجدة جديدة من هذه �الندماجات 

بهدف �إن�ساء موؤ�س�سات مالية �أكر و�أكرث مرونة ت�ستجيب ب�سورة �أكر ملتطلبات �لتحول �لرقمي 

و�ال�ستثمار يف �لتكنولوجية و��ستيفاء �ملتطلبات �لرقابية، و�مل�ساهمة �لفعالة يف مرحلة �لتعايف ومن 

ثم يف مرحلة �لنمو �مل�ستد�م لاقت�ساد�ت �خلليجية. 

عدنان أحمد يوسف

أداء البنوك الخليجية في 
ظل جائحة كورونا
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مليئة  واجل���دران  ال�����ش��وارع  ن��رى  ال��رمل��ان  ملر�شحي  الإنتخابية  بالدعاية  ال�شماح  ف��رة  اإب���ان 

بال�شور وال�شعارات الإنتخابية للمر�شحني؛ وبالطبع حجم الدعاية الإنتخابية يتواءم واملالءة 

املالية لل�شخو�ص املر�شحني؛ بالرغم اأنه ل يوجد عالقة وطيدة بني حجم الدعاية الإنتخابية 

بعر�ص  يكتفي  وبع�شهم  بّراقة  �شعارات  يطرح  املر�شحني  بع�ص  ذلك  ومع  املر�شحني؛  وجناح 

ال�شور فقط؛ لكننا نوؤكد باأن الناخبني باتوا يعلموا الغّث من ال�شمني يف �شعارات املر�شحني فيما 

اإذا كانت قابلة للتطبيق اأم ل؛ فال�شعارات الإنتخابية امل�شتندة على برامج متكاملة للمر�شحني 

كال�شم�ص  وا�شحة  تكون  للتطبيق  قابلة  غ��ر  الرنانة  ال�شعارات  لكن  ج��اذب��ة  تكون  وقوائمهم 

ب�شلبيتها عند الناخبني الواعني:

١. معظم مر�شحي الرملان ي�شتعر�شون ب�شورهم فقط يف ال�شوارع والأماكن العامة؛ وهذا 

موؤ�شر اأن الناخبني ل يوؤمنون كثراً بال�شعارات بقدر اإميانهم باإ�شتحقاق ال�شخو�ص لالإنتخاب 

وهذا مو�شوع �شائك يف ظل غياب الأحزاب وبراجمها يف مناحي احلياة كافة.

الناخبون تكون ق�شرة  والوازنون ويقبلها  الواعون  املر�شحون  التي يطرحها  ال�شعارات   .٢

الوترة ول تتعدى كلمات؛ وال�شبب يف ذلك اأننا اأمة ل تقراأ وترى �شرورة التعجيل يف كل �شيء؛ 

لذلك نريد كلمات �شريعة معّرة دون التعّمق اأو الإ�شهاب فيها؛ وهذا النوع من ال�شعارات مقبول 

عند الناخبني ل�شرورة تفاعلهم معه.

حيث  رب��ي؛  رح��م  من  اإل  �شحيحة  اأو  قليلة  تكون  براجمية  وثائق  على  املبنية  ال�شعارات   .٣

الراجمية احلزبية �شبه معدومة؛ واإن وجدت هذه الرامج تكون مكررة وغر قابلة للتطبيق 

العملي ب�شبب عدم واقعيتها لعدم قناعة هيئاتهم العامة بها؛ ورمبا تكون كتابة �شخ�ص واحد 

والبقية ل يوؤمنون بها.

٤. بع�ص املر�شحني تكون �شعاراته غر قابلة للتطبيق ورمبا ف�شائية؛ وبالطبع هذا النوع 

بعدم  املر�شح  اإتهام  يتم  بل  ل  ال��واع��ني؛  الناخبني  عند  �شاحبها  �شد  تعمل  الدعائية  امل��ادة  من 

اإحرام ذهنية ناخبيه؛ ولهذا فالأف�شل اأن تكون ال�شعارات واقعية وعملية ت�شدر عن جلنة حكماء 

تعمل مع املر�ّشح.

٥. الناخبون ي�شتطيعون متييز كل ال�شعارات الإنتخابية وي�شّنفونها وفق م�شداقية اأ�شحابها 

ودرجة واقعيتها ومالءمتها للظروف واملناخ ال�شيا�شي والإقت�شادي ال�شائد هذه الأيام؛ فال�شعارات 

املتطّرفة يف طروحاتها تكون مثار اإ�شتهزاء وتعليقات كل الناخبني، وال�شعارات الواقعية القابلة 

للتطبيق ت�شمن اإحرام النا�ص للمر�شحني حتى واإن مل ينتخبوهم.

٦. ال�شعارات الإقت�شادية والإ�شتثمارية تروق هذه الأيام للناخبني حيث توفر فر�ص العمل 

وحماربة بوؤر الفقر والتعامل مع فئة ال�شباب العاطل عن العمل وَطْرق ق�شايا تنموية واإقامة 

م�شاريع اإقت�شادية وفق امليزة التناف�شية يف املحافظات واملناطق؛ بيد اأن ال�شعارات ال�شيا�شية كثر 

من النا�ص ل يرغبونها �شوى اأهل ال�شيا�شة واحلزبيني حيث اأن جمتمعنا ع�شائري باإمتياز.

٧. مطلوب �شعارات اإنتخابية تعك�ص جوهر املر�ّشح وتطلعاته وبواقعية وكذلك تعك�ص حاجات 

كورونا  جائحة  مع  وربطه  الإقت�شادي  التحدي  وخ�شو�شاً  يواجهها  التي  والتحديات  الوطن 

وكيف �شيت�شّرف كل من القطاعني العام واخلا�ص جتاه ذلك.

٨. مطلوب اأي�شاً �شعارات حتاكي لغة الع�شر دومنا اإ�شتفزاز لذهنية املواطن؛ �شعارات حترم 

عقليات الناخبني وغر متطرفة؛ �شعارات تبني على الت�شاركية بني ال�شلطات الثالثة وعدم تغّول 

اإحداها على الآخر؛ و�شعارات يف خندق الوطن وتخدم املواطن وتقّدم له ما ي�شبو اإليه؛ و�شعارات 

من�شفة ووازنة وو�شطية.

ب�شراحة: �شعارات املر�شحني تتاأرجح بني �شور املر�شحني لتتكلم لوحدها حتى الف�شائية 

اأحالم  القابلة للتطبيق؛ والناخبون حيارى بني هذا وذاك؛ ولهذا فالواقعية دون  الرنانة غر 

ولعل  ت��ع��اىل؛  اهلل  بحول  طيبة  بنتائج  للظفر  املر�شحني  ودي���دن  �شعار  تكون  اأن  يجب  يق�شه 

اأف�شل  الإنتخابية من قبل املر�شحني يكون  ال�شعارات  القليلة والب�شيطة يف  الكلمات  اإ�شتخدام 

لهم.

د.محمد طالب عبيدات

الشعارات اإلنتخابية
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 أورنج األردن تدعم مبادرة األردن ضد السرطان  

 فاين الصحية تحصد العديد من جوائز مجلة جلوبال براندز لعام 2020

االنباط- عمان

ملبادرة  دعمها  الأردن  اأورجن  �شركة  اأعلنت 

موؤ�ش�شة  اأطلقتها  التي  ال�شرطان  �شد  الأردن 

احل�������ش���ني ل���ل�������ش���رط���ان مب�������ش���ارك���ة ع�����دد م��ن 

املوؤثرة.  ال�شخ�شيات 

ام�ص  ال�شركة،  ع��ن  �شحفي  بيان  وح�شب 

اأم  ج��ب��ل  بت�شلق  امل�����ش��ارك��ون  �شيقوم  ال�����ش��ب��ت، 

الدامي، اأعلى قمة يف الأردن وتقع يف وادي رم، 

التّرعات  جمع  بهدف  احلايل  ال�شهر  خالل 

غر  ال�شرطان  مر�شى  ع��الج  يف  للم�شاهمة 

املقتدرين يف مركز احل�شني لل�شرطان.

للمبادرة،  ال��دع��م  الأردن  اأورجن  وق��دم��ت 

ع����ر ال����ت����رع ل����دع����م اث���ن���ت���ني م����ن اأع�������ش���اء 

ال��ف��ري��ق وه���م���ا ران���ي���ا ع��م��ي�����ص واب��ن��ت��ه��ا زي��ن 

الأعلى  القمة  ت�شلق  يف  امل�شاركتان  ال�شلطي، 

مل�شاندة  الترع  هذا  �شيوجه  حيث  الأردن،  يف 

ع�����الج امل���ر����ش���ى غ����ر امل���ق���ت���دري���ن يف م��رك��ز 

تزامناً  امل�شاركة  وت��اأت��ي  لل�شرطان.  احل�شني 

م���ع زي�����ادة اأع������داد امل�����ش��اب��ني ب��ال�����ش��رط��ان يف 

عام  اإ���ش��اب��ة   8000 وال��ت��ي جت���اوزت  الأردن، 

مري�شاً   80 حوايل  هناك  اأن  كما   ،2019
���ش��ه��ري��اً ع��ل��ى ق��وائ��م ان��ت��ظ��ار م��رك��ز احل�شني 

ل��ل�����ش��رط��ان، مّم����ن ل ي���ق���درون ع��ل��ى ت��وف��ر 

ب��ف��ارغ ال�شر  ال��ع��الج، وي��ن��ت��ظ��رون  ت��ك��ال��ي��ف 

ت���وف���ر ت����رع����ات ل���ل���ب���دء يف ال�����ع�����الج.  ي��ذك��ر 

متابعة  ومي��ك��ن  اإل��ك��رون��ي��اً  ي��ت��اح  ال��ت��رع  اأن 

تابعة  �شفحة  عر  الفريق  اأع�شاء  اإجن���ازات 

فرعية  و�شفحة  لل�شرطان  احل�شني  ملوؤ�ش�شة 

جمع  يف  تقّدمه  ملتابعة  الفريق  يف  ع�شو  لكل 

متاحة  ال�شفحات  هذه  ب��اأن  علماً  الترعات، 

بالترع  الدعم  تقدمي  ليتمكنوا من  للجميع 

https:// ال���راب���ط  ع��ل��ى  الإن���رن���ت  ع���ر 

khcfusa.akaraisin.com/ui/
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االنباط-عمان

ح�شدت جمموعة فاين ال�شحية القاب�شة، 

لعام  براندز  جلوبال  جملة  من  جوائز  ث��الث 

باإبراز وتقدير العالمات  ُتعنى  والتي   2020
التجارية التي تقدم م�شتوى عاليا من التميز 

من حيث الأداء والبتكار.

وق�����ال ال���رئ���ي�������ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

جيم�ص لفرتي اإن نيلنا لهذه اجلوائز مبثابة 

ت��ق��دي��ر ع��امل��ي وت���اأك���ي���دا جل��ه��ودن��ا امل��ت��وا���ش��ل��ة 

للبقاء يف �شدارة �شناعتنا من خالل اللتزام 

كل  يف  التميز  اأج���ل  م��ن  والب��ت��ك��ار  بالتطوير 

اخليار  التجارية  عالماتنا  لتظل  نقدمه  م��ا 

الأف�شل.

ام�ص  املجموعة  ع��ن  �شحايف  بيان  وح�شب 

ال�����ش��ب��ت، ا���ش��ت��ح��ق��ت ف��اي��ن ج���وائ���ز امل��ج��ل��ة عن 

ث����الث ف��ئ��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

جائزة  نالت  حيث  اإفريقيا؛  و�شمال  الأو���ش��ط 

�شناعة  يف  ابتكاراً  الأكرث  التجارية  “العالمة 
“فاين  اأقنعتها  ع��ن  الواقية”  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة 

وم�����ش��ادة  م��ت��ق��دم��ة  بتقنية  امل�شممة  جارد” 

مل�شببات الأمرا�ص مع قدرة على الق�شاء على 

باملئة من اجلراثيم مبا فيها فرو�ص  9ر99 
“اأف�شل  جائزة  املجموعة  ونالت  كوفيد19-. 

الورقية”،  ل��ل��م��ن��ادي��ل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 

الورقية  ملنتجاتها  ال��ف��ري��د  التعقيم  مل�شتوى 

“عالمة  ال�شحية، هذا ف�شاًل عن نيل جائزة 

حفا�شات الأطفال الأ�شرع منواً” عن منتجها 

منقطع  من����واً  اأح�����رز  ال����ذي  بيبي”  “فاين 
اأ���ش��واق  خمتلف  يف  قيا�شية  وب�شرعة  النظر 

املنطقة.

ن��ال��ت��ه��ا جمموعة  ال��ت��ي  وت��ع��ك�����ص اجل���وائ���ز 

فاين النهج البتكاري لها ومتيزها يف خمتلف 

جوانب اأعمالها منذ تاأ�شي�شها، حيث �شتوا�شل 

ال��ع��م��ل ب��ن��ف�����ص ال��ن��ه��ج ال����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ال��ق��درة 

للظروف  وال�شتجابة  التكيف  على  ال��ك��ب��رة 

���ش��ت��وا���ش��ل تو�شيع  ك��م��ا  امل��ت��غ��رة،  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، ف�����ش��اًل ع���ن الل���ت���زام 

اأجل  بتنويع جمموعة منتجاتها ال�شحية من 

امل�شتهلكني. احتياجات  تلبية 

االنباط- عمان

 ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة امل�������ش���دري���ن الردن���ي���ني 

م�����ش��ارك��ة ���ش��رك��ات اردن��ي��ة يف م��ع��ر���ص �شيال 

وامل�شروبات  الغ��ذي��ة  قطاع  يف  ال��دويل  كندا 

لأول مرة ب�شكل افرا�شي من خالل من�شة 

الكرونية.

ابو  عمر  املهند�ص  اجلمعية  رئي�ص  وق���ال 

ا�شتمر  ال���ذي  ب��امل��ع��ر���ص  امل�����ش��ارك��ة  و���ش��اح ان 

الوىل  تعتر  افرا�شي  ب�شكل  اي��ام،  خم�شة 

ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل���م���ع���ي���ة ب����ه����دف ادام������ة 

باملعار�ص  الردنية  ال�شركات  تواجد  وتعزيز 

اخلارجية والرويج لها وفتح ا�شواق جديدة 

امامها.

�شحفي  بيان  يف  و�شاح  اب��و  املهند�ص  وب��ني 

اتاحت  املعر�ص  امل�شاركة يف  ان  ال�شبت،  ام�ص 

ل���ل���ع���ار����ش���ني وم�����ش��ن��ع��ي الغ�����ذي�����ة ف��ر���ش��ة 

الجتماع ب�شكل افرا�شي ملوا�شلة وممار�شة 

ال�شراكة  فر�ص  وتعزيز  التجارية  اعمالهم 

عامليا  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  وب���اء  انت�شار  يف ظ��ل 

ب�شكل  العاملية  امل��ع��ار���ص  يف  امل�شاركة  وت��ع��ذر 

م��ب��ا���ش��ر، م���وؤك���دا ان اجل��م��ع��ي��ة م�����ش��ت��م��رة يف 

اىل  اإ���ش��اف��ة  التقليدية،  باملعار�ص  امل�شاركة 

امل�����ش��ارك��ة ب��امل��ع��ار���ص الف��را���ش��ي��ة مل���ا فيها 

م���ن خ��دم��ة وت���روي���ج ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة 

من  تعد  الكندية  ال�شوق  ان  وب��ني  خارجيا. 

لقطاع  بالن�شبة  الت�شديرية  الأ���ش��واق  اأه��م 

للتواجد  نظرا  الردنية  الغذائية  ال�شناعات 

ي�شكل  م��ا  ه��ن��اك  ال��ع��رب��ي��ة  للجالية  ال��ك��ب��ر 

لها  ال�شادرات  لزيادة م�شتوى  فر�شة كبرة 

يف ظل وجود اتفاقية جتارة حرة موقعة بني 

البلدين.

ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية للتجارة 

ل���رف���ع م�����ش��ت��وى   2009 احل�����رة م��ن��ذ ع����ام 

ت�شديرية  فر�ص  واإي��ج��اد  التجاري  التبادل 

ج���دي���دة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات الأردن�����ي�����ة ب���الأ����ش���واق 

اخل���ارج���ي���ة م����ن خ�����الل م����ا ت�����ش��م��ح ب����ه م��ن 

اإمكانية تكامل املن�شاأ مع الدول التي تت�شارك 

مع البلدين باتفاقيات جتارة حرة.

واك�����د اأب�����و و����ش���اح اأن ج��م��ع��ي��ة امل�����ش��دري��ن 

لل�شناعيني  اخل���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  �شت�شتمر 

الأردن���ي���ني م��ن خمتلف ال��ق��ط��اع��ات لإي��ج��اد 

فر�ص  واي��ج��اد  ملنتجاتهم  ت�شديرية  اأ���ش��واق 

�شيكون  ما  الت�شديرية  الأ���ش��واق  يف  جتارية 

له الأثر املبا�شر يف توفر فر�ص العمل ودعم 

امليزان التجاري للمملكة.

مفتاحا  تعد  الأردن��ي��ة  ال�شادرات  ان  وب��ني 

ل��ل��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ف��ه��ي ت�شهم 

م��ن فر�ص  م��زي��د  وت��وف��ر  الإن���ت���اج  بتحفيز 

العمل لالأردنيني، عدا عن تعزيز احتياطيات 

وا�شتقطاب  الأجنبية  العمالت  م��ن  اململكة 

ا�شتثمارات جديدة.

وقالت �شاحب م�شروع ال�شهول اخل�شراء 

امينة الرما�شنة ان امل�شاركة مبعر�ص �شيال 

من�شة  خالل  من  افرا�شي  ب�شكل  الغذائي 

ب�شكل  وا���ش��ه��م��ت  ج��دي��دة  تعتر  ال��ك��رون��ي��ة 

ك��ب��ر يف ال��روي��ج وف��ت��ح اف���اق ج��دي��دة ام��ام 

امل�شاركة  اأن  اىل  لف��ت��ة  الردن���ي���ة،  امل��ن��ت��ج��ات 

الفر�ص لاللتقاء مع جتار  اتاحت  باملعر�ص 

ومهتمني بال�شناعة الردنية من العديد من 

فر�شتها  التي  التحديات  بظل  ال��ع��امل  دول 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن اج����راءات 

دولية وتعذر اقامة املعار�ص التقليدية.

اهتمام  ر�شائل  تلقيها  الرما�شنة  واأك���دت 

املهتمني  التجار  من  العديد  من  وتفاهمات 

جمعية  ب���دور  م�شيدة  الردن���ي���ة،  باملنتجات 

امل�������ش���دري���ن الردن����ي����ني ال���ت���ي م��ك��ن��ت��ه��ا من 

امل�شاركة باملعر�ص وت�شويق منتجاتها عامليا.

الأردن��ي��ة حققت  املنتجات  ان  وا���ش��ارت اىل 

ت���ط���ورات وجن���اح���ات ك��ب��رة خ����الل ال��ف��رة 

جديدة  ا���ش��واق  دخ���ول  على  وق���ادرة  املا�شية 

واملناف�شة داخلها بف�شل اجلودة العالية التي 

و�شلتها.

عام  عملها  ب���داأت  التي  الرما�شنة  وبينت 

ان  دول،  لأرب���ع  منتجاتها  وت�شدر   2004
يتمثل  الأردنية  ال�شناعة  يواجه  عائق  اكر 

ب��ال��ت�����ش��وي��ق ب��ط��ري��ق��ة م���ت���ط���ورة واأ���ش��ال��ي��ب 

حديثة.

م��ن جمعية  ار�شيد  لينا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

رينا�ص التعاونية ان امل�شاركة باملعر�ص تعتر 

ج��دي��دة ون��اج��ح��ة وم��ك��ن��ت م��ن الل��ت��ق��اء مع 

من  باملعر�ص  امل�����ش��ارك��ني  واملهتمني  ال��ت��ج��ار 

العديد من دول العامل، م�شيدة بالإجراءات 

قامت  التي  املميزة  اللوج�شتية  والرتيبات 

بها جمعية امل�شدرين لجناح امل�شاركة ودعم 

�شيدات العمال .

وبينت ان امل�شاركة باملعر�ص تعتر الثانية 

وا�شهمت برويج املنتجات الردنية واكت�شاب 

خرات جديدة بت�شويق هذه املنتجات ب�شكل 

التوا�شل  اىل  لفته  وتطويرها،  افرا�شي 

باملنتجات  مهتمني  جت���ار  م��ع  حت��ق��ق  ال����ذي 

الردنية.

ودعم  الهتمام  �شرورة  اىل  ار�شيد  ودع��ت 

اآف��اق جديدة  فتح  اج��ل  العمال من  �شيدات 

فر�ص  م��ن  امل��زي��د  وتوليد  للتو�شع  امامهن 

العمل لهن.

جمعية المصدرين تنظم مشاركة افتراضية بمعرض سيال كندا الغذائي

 إغالق مبنى وزارة الثقافة أمام 
المراجعين لغايات التعقيم

 انطالق جائزة خليفة التربوية في 
دورتها الرابعة عشرة محلًيا وعربًيا

االنباط- عمان

ال�شبت،  ام�ص  الثقافة،  اأعلنت وزارة   

عن اإغالق مبنى الوزارة اأمام املراجعني 

اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثالثاء 

يف  ملوظفني  اإ�شابات  ثبوت  بعد  املقبل، 

الوزارة بفرو�ص كورونا.

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

ا���ش��ت��ق��ب��ال  وت��ع��ل��ي��ق  امل��ب��ن��ى  اغ�����الق  اإن 

امل����راج����ع����ني ج�����اء وف����ق����ا ل�����الإج�����راءات 

وللروتوكول  بها  املعمول  الحرازية 

واإىل  ال�شحة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  املعتمد 

التعقيم،  اإج����راءات  م��ن  الن��ت��ه��اء  ح��ني 

حفاظاً على �شالمة املراجعني .

االنباط-عمان

 

اأعلنت من�شقة جائزة خليفة الربوية 

يف الردن مي�شاء حماد، انطالق اجلائزة 

للعام الدرا�شي 2021/2020، اإحدى 

ال��رائ��دة  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  امل��ب��ادرات 

العربية  المارات  دولة  داخل  املطروحة 

العربي،  الوطن  م�شتوى  وعلى  املتحدة 

وت�������ش���ت���ه���دف ال����رب����وي����ني وامل���ب���دع���ني 

ب�شقيه  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم���ال  يف  وامل��ت��م��ي��زي��ن 

ال���ع���ايل وال����ع����ام، واأ����ش���ات���ذة اجل��ام��ع��ات 

والطلبة. احلكومية واخلا�شة 

الرت�����ق�����اء  اإىل  اجل������ائ������زة  وت�����ه�����دف 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م��ن خ���الل دع��م 

ال���ت���ع���ل���ي���م واث���������راء امل�����ي�����دان ال����رب����وي 

بالبحوث وامل�شروعات الربوية الرائدة 

واملبتكرة، وحتفيز املتميزين واملمار�شات 

ال��رب��وي��ة امل��ب��دع��ة، واك��ت�����ش��اف الأف����راد 

رب��ط  اجل��ائ��زة  ت�شجع  فيما  امل��ت��م��ي��زي��ن، 

والإع���الم  احلديثة  بالتقنيات  التعليم 

اجل���دي���د وال��ب��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��دام��ة وخ��دم��ة 

الهوية  بتعزيز  كذلك  وتهتم  املجتمع، 

ال��ل��غ��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وت�����ش��ج��ي��ع امل��واه��ب 

الب��ت��ك��ار، والهتمام  ال��واع��دة يف جم��ال 

�شلوكيا ومنائيا. بالطفولة 

وق����ال����ت ح����م����اد ام���������ص ال�������ش���ب���ت، ان 

اجل���ائ���زة ت��ت�����ش��م��ن 9 جم����الت م��وزع��ة 

جم��الت  خمتلف  تغطي  ف��ئ��ة   18 ع��ل��ى 

ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ش��ق��ي��ه اجل���ام���ع���ي وم����ا ق��ب��ل 

الربوية  ال�شخ�شية  ت�شمل  اجلامعي، 

العتبارية التي ا�شهمت يف دعم م�شرة 

العام  والتعليم  نه�شته،  وتعزيز  التعليم 

/ ال��ع��ايل  والتعليم  امل��ب��دع،  املعلم  /ف��ئ��ة 

والإب��داع  املتميز،  اجلامعي  الأ�شتاذ  فئة 

الأ�شتاذ  فئة  العربية/  اللغة  تدري�ص  يف 

اجل���ام���ع���ي وف���ئ���ة ال���ب���ح���وث ال���رب���وي���ة، 

ودرا�شات اأدب الطفل والتاأليف الربوي 

ل��ل��ط��ف��ل/ ف��ئ��ة الإب�����داع�����ات ال���رب���وي���ة، 

امل�����ش��روع��ات وال���رام���ج  ب��ال���ش��اف��ة اىل 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ب���ت���ك���رة/ف���ئ���ات الأف�������راد، 

والطالب. واملوؤ�ش�شات، 

اجلائزة  يف  امل�شاركة  اأن  حماد  وبينت 

عن  �شتكون  ع�����ش��رة  ال��راب��ع��ة  دورت��ه��ا  يف 

التي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  ب�شبب  بعد 

ف��ر���ش��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، م��ب��ي��ن��ة ان 

اجلائزة بداأت ا�شتقبال طلبات الراغبني 

اللكروين  املوقع  خالل  من  بامل�شاركة 

وذلك   ،)  www.khaward.ae(

ح��ت��ى ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر م���ن ���ش��ه��ر ك��ان��ون 

خ�ش�شت  ال��ذي  الوقت  يف  املقبل،  الأول 

م�شتقلة  اإلكرونية  وحدة  اجلائزة  فيه 

ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع امل��ر���ش��ح��ني ع��ن��د ت��ل��ق��ي 

طلباتهم والتفاعل الإلكروين معهم.

نزال  �شمر  الفيزياء  معلمة  ان  يذكر 

ف��ازت يف اجل��ائ��زة يف دورتها  الردن  من 

ال��ث��ال��ث��ة ع�������ش���رة، ف��ي��م��ا ف����از ب��اجل��ائ��زة 

يف دورت�����ه�����ا ال���ث���ان���ي���ة ع�������ش���رة م��ع��ل��م��ت��ا 

ال���ري���ا����ش���ي���ات ل��ي��ل��ى اجل����ب����ايل وح���ن���ان 

ال��وق��ت  اي�����ش��ا، يف  املمكلة  م��ن  امل��را���ش��دة 

منذ  باجلائزة  الفائزين  عدد  بلغ  ال��ذي 

انطالقها عام 2007، 411 متميزا.

ودع������������ت ح������م������اد ال�������راغ�������ب�������ني م���ن 

امل���م���ل���ك���ة ب���ال����ش���ت���ف�������ش���ار ع����ن اجل����ائ����زة 

وك���ي���ف���ي���ة امل�������ش���ارك���ة ف���ي���ه���ا ال���ت���وا����ش���ل 

م�������ن خ���������الل ال�������ري�������د الل�������ك�������روين 

M a y s a a H a m m a d @
رقم  خالل  من  او   ،  yahoo.com
الوات�ص اب) 0097124459442(، 

او ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

للجائزة.

 وزير المياه والري يطلع على مصادر المياه بنهر اليرموك 
وقناة الملك عبداهلل

االنباط-عمان

امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�شم  تفقد وزي���ر 

الرئي�شية  املائية  امل�����ش��ادر  م��ن  ع��ددا  �شعيدان، 

امل����زودة مل��ي��اه ال���ري وال�����ش��رب يف نهر ال��رم��وك 

والغوار ال�شمالية والو�شطى، مطلعا على واقع 

عدد من ال�شدود واجلهود التي تقوم بها �شلطة 

وادي الردن يف تامني مياه الري وال�شرب.

واوعز بال�شتمرار بتزويد املزارعني بكميات 

ت��زوي��د املحا�شيل  ل�����ش��م��ان  امل��ي��اه  ع��ادل��ة م��ن 

الزراعية باحتياجاتها وبالتايل تامني ال�شواق 

امل��ح��ل��ي��ة مب��ن��ت��وج��ات زراع���ي���ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة 

مل��ا ل��ذل��ك م��ن اه��م��ي��ة ك���رى يف ظ��ل حت��دي��ات 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ����ش���ادر عن 

خالل  �شعيدان  او�شح  ال�شبت،  اليوم  ال���وزراة، 

اجل���ول���ة ان احل��ك��وم��ة ت���ويل ت��ط��وي��ر م�����ش��ادر 

املياه وزي��ادة طاقتها اولوية ق�شوى ما يوجب 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���واق���ع امل���ائ���ي ب��ك��ل م�����ش��وؤول��ي��ة 

ل���ل���وف���اء ب���الح���ت���ي���اج���ات امل���ت���زاي���دة لأغ���را����ص 

ايالء  ���ش��رورة  على  م�شددا  وال��زراع��ة،  ال�شرب 

وكل  امل�����ش��ادر  وح��م��اي��ة جميع  وت��وزي��ع  ت�شغيل 

قطرة ماء م�شوؤولية كبرة لتاأمني احتياجات 

ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ب��ع��دال��ة ����ش���واء ل��ل�����ش��رب او 

املختلفة  لال�شتخدامات  او  ال�شناعة  او  ال��ري 

الخ����رى،ول�����ش����ي����م����ا ب���ظ���ل ظ�������روف ج��ائ��ح��ة 

كورونا. وا�شتمع �شعيدان اىل �شرح مف�شل عن 

الج��راءات التي تتبعها �شلطة وادي الردن يف 

وال�شتعدادات  وال�شدود  املائية  املن�شاآت  جميع 

التي تقوم بها خالل اجلولة امليدانية على عدد 

مياه  وجم��رى  الوحدة  �شد  �شملت  املواقع  من 

نهر الرموك وحاجز العد�شية التحويلي على 

امل��ي��اه من  ال��ذي يقوم بتحويل  ال��رم��وك  نهر 

امللك عبد اهلل جلميع  قناة  الرموك اىل  نهر 

العد�شية  م��ن  امل��م��ت��دة  امل��ن��ط��ق��ة  الغ���را����ص يف 

امللك عبداهلل جنوبا.  قناة  نهاية  �شمال وحتى 

واط���ل���ع ع��ل��ى خ��ط��ة ال����ط����وارئ ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الفي�شانات يف مركز التحكم بدير عال ، واىل 

وجريان  اهلل  عبد  امللك  قناة  يف  امل��ي��اه  ان�شياب 

امل��ي��اه فيها وك��ذل��ك واق���ع احل��واج��ز ال��ت��ي يتم 

على  بعد  ع��ن  الكرونيا  وت�شغيلها  مراقبتها 

ام���ت���داد ال��ق��ن��اة، م�����ش��ددا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ك��وادر 

ال��ف��ن��ي��ة ����ش���رورة الل���ت���زام ب��احل�����ش�����ص امل��ائ��ي��ة 

�شواء لتزويد  اوقاتها  ان�شيابها يف  والتاكد من 

حمطة زي او لتزويد مياه الري.

الكوادر،  جميع  تبذلها  التي  اجلهود  وثمن 

الالزمه  الج���راءات  اتخاذ جميع  على  م�شددا 

اجلهات  مع  بالتعاون  ال��ط��وارئ  خطة  لتنفيذ 

احلكومية. وبني امني عام �شلطة وادي الردن 

ال�شلطة  ان  احلي�شة  ه�شام  املهند�ص  بالوكالة 

امل���زارع���ني  ع��ل��ى  للت�شهيل  ع��م��ل��ه��ا  ���ش��ت��وا���ش��ل 

بهدف  املائية  الحتياجات  بجميع  وتامينهم 

ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال���زراع���ي���ة ودمي���وم���ة ف��ر���ص 

اإيجابا  �شينعك�ص  ما  الردن،  وادي  ابناء  عمل 

وادي  ل�شكان  وال��زراع��ي  املعي�شي  ال��واق��ع  على 

�شي�شهل  م��ا  ال��زراع��ي��ة  املناطق  وتنمية  الردن 

للمزارعني  وال�شتقرار  واملعي�شة  احلياه  �شبل 

وتطوير القت�شاد الوطني.

وا����ش���ت���م���ع ����ش���ع���ي���دان يف م���رك���ز حت���ك���م دي���ر 

ع��ال اإىل الإج�����راءات واخل��ط��وات ال��ت��ي يجري 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل�����ش��م��ان ادام�����ة وت�����ش��غ��ي��ل امل�����ش��ادر 

احليوية املختلفة ل�شمان تطوير وتامني هذه 

مياه  فاقد  من  واحل��د  ال�شراتيجية  امل��راف��ق 

الري.
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االنباط-وكاالت

بالزما  �إىل  �مل�شت�شفيات  بع�ض  تلجاأ 

ف��رو���ض  م��ت��ع��ايف  م��ن  �مل�شتخل�شة  �ل���دم 

�أجل عالج �ملر�شى  �مل�شتجد، من  كورونا 

“كوفيد  م�����ش��اع��ف��ات  ي���ع���ان���ون  �ل���ذي���ن 

ت��خ��ل��و من  �ل��ت��ق��ن��ي��ة ال  ه���ذه  ل��ك��ن   ،”19

�لتحديات.

من  �ملتعافني  �الأ�شخا�ض  دم  ويحتوي 

�ل���وب���اء �أج�����ش��ام��ا م�����ش��ادة ت��ت��ح��رك �شد 

�لفرو�ض، و�أظهرت تقنيات “�لبالزما” 

فائدة كبرة يف عالج مر�شى كورونا.

بالزما  ��شتخد�م  �إن  �الأط��ب��اء  ويقول 

�لتي  �مل���دة  يخف�ض  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ل���دم 

ب�شبب  �مل�شت�شفى  يف  �مل��ري�����ض  ي��رق��ده��ا 

كورونا. م�شاعفات 

ويف �الأ�شبوع �جلاري، ك�شفت �شحيفة 

�الأمركية  للجمعية  �لتابعة  بيو”  “�إم 
�أن م�����ش��ت��وى  �ل��دق��ي��ق��ة،  ل��ع��ل��م �الأح����ي����اء 

يهبط  �ملتعافني  دم  يف  �مل�شادة  �الأج�شام 

ب�شرعة.

هذه  م�شتوى  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أ���ش��اف 

�الأج�������ش���ام �مل�����ش��ادة ل��ل��ف��رو���ض ي��ر�ج��ع 

�أ���ش��اب��ي��ع، بعد  ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر، يف غ�����ش��ون 

تخل�ض �الأج�شام من �لفرو�ض و�ختفاء 

�الأعر��ض.

ه��و  �مل����ط����ل����وب  �أن  �ل���ع���ل���م���اء  وي�������رى 

��شتخال�ض هذه �لبالزما خالل �لفرة 

لل�شفاء،  متاثلهم  ت��ل��ي  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��رة 

تاأخرت،  ح��ال  يف  مفيدة  تكون  لن  الأنها 

“نيوز ميديكال«. بح�شب موقع 

ملر�شى  مي��ك��ن  ال  ن��ف�����ش��ه،  �ل��وق��ت  ويف 

ب��ال��دم  ي��ت��رع��و�  �أن  �مل��ت��ع��اف��ني  ك���ورون���ا 

�خ��ت��ف��اء  م���ن  ي���وم���ا   14 م�����رور  ب��ع��د  �إال 

بوقت  �جل�شم  يحظى  حتى  �الأع���ر�����ض، 

�لفرو�ض  ج��زي��ئ��ات  م��ن  للتخل�ض  ك��اف 

�ملتبقية.

 وقال �لباحث يف جامعة “مونريال” 

ال  “نحن  ف���ن���زي:  �أن���دري�������ض  �ل��ك��ن��دي��ة، 

ن��ري��د ن��ق��ل �ل��ف��رو���ض، و�إمن����ا �الأج�����ش��ام 

�مل�����ش��ادة، ل��ك��ن م��ا ك�����ش��ف��ه ع��م��ل��ن��ا ه��و �أن 

�ل��ب��الزم��ا ع��ل��ى حتييد �جل��زي��ئ��ات  ق���درة 

�ل��ف��رو���ش��ي��ة ت��ر�ج��ع خ���الل �الأ���ش��اب��ي��ع 

�الأوىل«.

وقام فنزي �إىل جانب باحثني �آخرين 

تعافو�  �شخ�شا   31 م��ن  عينات  ب��در����ش��ة 

م���ن ف���رو����ض ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��د، ومت��ت 

بعد  �مل�����ش��ادة  �الأج�����ش��ام  م�شتوى  مقارنة 

مرور �شهر كامل.

وع��ق��ب ذل���ك، ق��ا���ض �ل��ب��اح��ث��ون ق��درة 

�الأج�شام �مل�شادة على �لت�شدي لروتني 

�ل����ف����رو�����ض، و�أظ�����ه�����رت �ل���ن���ت���ائ���ج �أن���ه���ا 

و10   6 ب��ني  ت���ر�وح  م��دة  بعد  �نخف�شت 

�أ�شابيع من بد�ية �أعر��ض �ملر�ض.

�خلال�شات  هذه  �أن  �إىل  فنزي  و�أ�شار 

مفيدة جد�، الأنها تو�شح للعلماء طريقة 

�لفرو�ض،  مع  �مل�شادة  �الأج�شام  تفاعل 

�شي�شتفيدون  �للقاحات  مطوري  �أن  كما 

عن  ف��ك��رة  تعطيهم  �ل��در����ش��ة  الأن  �أي�شا 

مدة �ملناعة.

االنباط-وكاالت

�شكانها  على  �شينية  مدينة  �قرحت 

�لذي  كوفيد-19  طارئا” �شد  “تلقيحا 
وفق  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  ي�شببه 

�أول  وه��ي  �ملحلية،  �ل�شلطات  �أعلنت  م��ا 

�لبالد،  يف  �حلجم  بهذ�  معروفة  عملية 

يعطى خاللها لقاح مل تتم �ملو�فقة على 

�لتد�ول به جتارياً.

و�أو�������ش������ح م����رك����ز �ل�������ش���ي���ط���رة ع��ل��ى 

)�شرق  جيا�شينغ  يف  �ملعدية  �الأم��ر����ض 

ت��ر�وح  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�ض  �أن  �ل�شني( 

ميكنهم  ع��ام��ا  و59   18 ب���ني  �أع���م���اره���م 

�حل�شول على ��شت�شارة للقاح من �شركة 

لفر�ن�ض  وفقا  �خلا�شة.  “�شينوفاك” 
بر�ض.

�لطارئ”  “�للقاح  ب���ه���ذ�  وي���و����ش���ى 

ك����اأول����وي����ة ل���ل�������ش���ك���ان �الأك��������ر ت��ع��ر���ش��ا 

ل��ل��ف��رو���ض م��ث��ل �ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ج��ال 

�ل��ط��ب��ي و�الأ����ش���خ���ا����ض �ل���ذي���ن ه���م على 

�ت�����ش��ال ب��ال��ع��ام��ة، وم��وظ��ف��ي �جل��م��ارك، 

عليهم  يتعني  �ل��ذي��ن  �مل�شافرين  وحتى 

عالية  تعتر  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �لذهاب 

�خلطورة.

وي���ت���ك���ّون �ل��ل��ق��اح م���ن ج��رع��ت��ني يتم 

بينهما  تف�شل  مرحلتني  على  تناولهما 

بكلفة  ي��وم��ا  و28   14 ب���ني  مت��ت��د  ف����رة 

ت��ذك��ر  ومل  ي���������ورو(.   51( ي�������و�ن   400

ب��د�أ يف  �إع��ط��اء قد  ك��ان  �إذ�  ما  �ل�شلطات 

مقاطعة  يف  �ل�شاحلية  جيا�شينغ  مدينة 

 4،7 �شكانها  ع��دد  يبلغ  �ل��ت��ي  ت�شجيانغ 

ن�شمة. مليون 

وب������د�أت جت���رب���ة ع�������ش���ر�ت �ل��ل��ق��اح��ات 

�ملطورة يف �ل�شني مرحلة �الختبار على 

�لب�شر وفقا ملنظمة �ل�شحة �لعاملية. وقد 

و�شل �أربعة منها �إىل “�ملرحلة �لثالثة” 

�لنهائية من �لتجارب �ل�شريرية، مبا يف 

“�شينوفاك«. ذلك جتربة 

م��ن��ه��ا حتى  �أي  ي��ت��ل��ق  ذل����ك، مل  وم���ع 

�الآن �ملو�فقة على �لتوزيع �لتجاري على 

�ل�شينية  �ل�شلطات  لكن  و����ش��ع.  ن��ط��اق 

�أع��ط��ت �ل�����ش��وء �الأخ�����ش��ر ل��ال���ش��ت��خ��د�م 

�لطارئ لبع�ض هذه �للقاحات.

االنباط- وكاالت

�شوي�شر�  يف  �جل��ل��ي��دي��ة  �الأن����ه����ار  و����ش��ل��ت 

يوما  تكن  مل  حيث  مقلقة،  ب��وت��رة  ذوب��ان��ه��ا 

�أك��ر نهر جليدي  كّمية �لثلوج �ملتكّد�شة على 

يف �الألب �شئيلة �إىل هذه �لدرجة، بح�شب ما 

ك�شفت در��شة حديثة.

�جلليدية  �الأن���ه���ر  خ�����ش��رت  �مل��ج��م��وع،  ويف 

�ل�شوي�شرية 2 % من كتلتها، وفق هذه �لدر��شة 

�ل�شنوية �ل�شادرة عن �الأكادميية �ل�شوي�شرية 

للعلوم.

والحظ �لقّيم على هذ� �لتقرير و�مل�شوؤول 

عن �شبكة مر�قبة �الأنهر �جلليدية يف �شوي�شر� 

ماتيا�ض هو�ض �أن هذه �لن�شبة “مقلقة جّد�”، 

مع �أن �ملعّدل يتو�فق مع �النح�شار �مل�شّجل يف 

�ل�شنو�ت �لع�شر �الأخرة.

وخالل �ل�شنو�ت �ل�شتني �الأخ��رة، خ�شرت 

�الأن���ه���ر �جل��ل��ي��دي��ة ك��ّم��ي��ة م��ي��اه ت�����و�زي تلك 

على  �ملمتّدة  كون�شتان�ض  بحرة  يف  �مل��وج��ودة 

63 كيلومر� على ط��ول �حل��دود بني �لنم�شا 

و�أملانيا و�شوي�شر�، وفق ما جاء يف �لتقرير.

�أق���ّل كّمية من  �ل��ع��ام  “هذ�    وق��د �شّجلت 

�لثلوج” منذ �لبدء بقيا�ض هذه �ملعطيات قبل 

ما ينوف على مئة عام، بح�شب هو�ض.

�أك��ر �الأنهر �جلليدية يف  �أليت�ض هو  ونهر 

منطقة �الأل��ب �ملقّدر عددها بحو�يل 4 �آالف. 

وتقّدر كّمية �جلليد يف هذ� �لنهر �ملمتّد على 86 

كيلومر� مربعا يف منطقة �الألب �ل�شوي�شرية 

�نح�شر مبعّدل  وه��و قد  11مليار ط��ّن،  بنحو 

كيلومر و�حد منذ مطلع �لقرن.

وك��ان��ت در����ش��ة �أج���ر�ه���ا �ملعهد �ل��ف��ي��در�يل 

�أن 95  �إىل  �أ�شارت  للتكنولوجيا يف زيوريخ قد 

% من �الأنهر �جلليدية �شتندثر بحلول �لعام 

�نبعاثات غاز�ت  2100 يف حال مل يتّم �حتو�ء 

�لدفيئة. وفقا لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية.

لو  حّتى  �جلليدية  �الأن��ه��ر  ثلثا  و�شيندثر 

ب��اري�����ض، وف���ق هذه  مّت �الل���ت���ز�م ببنود �ت��ف��اق 

�لدر��شة. لكن، “على �الأقّل �شيبقى لنا بع�ض 

حد  على  بد�ئعها”،  لنتاأّمل  �جلليدية  �الأنهر 

قول ماتيا�ض هو�ض.

 باحثون يرصدون تراجعا »مقلقا« باألجسام المضادة لمتعافي كورونا

االنباط- وكاالت

و�ف���ق���ت �ل���وك���ال���ة �الأوروب�����ي�����ة ل����الأدوي����ة، 

ملر�ض  �حلقن  بو��شطة  ع��الج  على  �جلمعة، 

�الإيدز، مما ي�شّكل �شابقة كفيلة بتغير حياة 

ماليني �الأ�شخا�ض �مل�شابني مبتالزمة نق�ض 

ب�”�إيجابيي  يعرفون  من  �أو  �ملكت�شبة  �ملناعة 

�مل�شل«.

وي��ق��وم �ل��ع��الج مب��زج �ثنني م��ن م�شاد�ت 

�ل��ف��رو���ش��ات �ل��ق��ه��ق��ري��ة، ومي��ك��ن �إع���ط���اوؤه 

للمري�ض مرة كل �شهر �أو �شهرين، بدال من 

�أدوي���ة يوميا الح��ت��و�ء �ملر�ض،  ت��ن��اول حبوب 

ح�شبما �أو�شحت �لوكالة يف بيان.

�مل�شادين  هذين  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  و�أ�شارت 

�أث��ر�  لهما  �أن  يتبني  “�الأوالن” �ل��ل��ذ�ن  هما 

“طويل �الأمد” بو��شطة �حلقن.

حقنا  ���ش��ي��ت��ل��ق��ون  “�ملر�شى  �أن  وذك������رت 

ب��دال من  �شهرين  �أو  �شهر  ك��ل  م��رة  ع�شلية 

نقلت  م��ا  وف���ق  �ليومية”،  �ل�����دو�ء  �أق���ر�����ض 

“فر�ن�ض بر�ض«.
وينبغي �أن حت�شل تو�شية �لوكالة بال�شماح 

�ملفو�شية  �لعالج على مو�فقة  ه��ذ�  بت�شويق 

�الأوروب��ي��ة، لكي يت�شنى طرحه يف �ل�شوق يف 

دول �الحتاد �الأوروبي �ل�شبع و�لع�شرين.

م���زي���ج  �أن  �إىل  �ل�����وك�����ال�����ة  و�أ����������ش���������ارت 

�لقهقرية  للفرو�شات  �مل�شادين  �ل��دو�ءي��ن 

و”كابوتغر�فر”  “ريلبيفرين” 
“ريكامبيز”  ����ش��م��ي  حت���ت  ���ش��ي��ب��اع  و�ل������ذي 

ق����درة  “منع  يف  ي�����ش��اع��د  و”فوكابريا”، 

�لفرو�ض على �لتكاثر«.

 وب��ل��غ ع���دد �الأ���ش��خ��ا���ض �ل��ذي��ن يعي�شون مع 

�الإي��دز يف �لعامل 38 مليونا عام 2019 بينهم 2.3 

مليون يف �أوروبا، بح�شب منظمة �ل�شحة �لعاملية.

ولي�ض لهذ� �مل��ر���ض �أي ع��الج ���ش��اٍف حتى 

�لقهقرية  �لفرو�شات  م�شاد�ت  �أن  �إال  �الآن، 

ميكن �أن ت�شبط تطّور �لفرو�ض وت�شاهم يف 

تفادي �نتقاله.

االحد    18  /  10  / 2020

 إنستغرام يستهدف اإلعالنات 
الخفية لـ»المؤثرين«

 »سناب شات« يواكب »إنستغرام« 
و»تيك توك«.. ويكشف عن ميزة جديدة

 عالج جديد لمرض اإليدز بواسطة الحقن

 الصين تقدم »لقاحا طارئا« لسكان مدينة جياشينغ

 ذوبان أنهار األلب الجليدية يصل إلى مستويات »مقلقة«

االنباط- وكاالت

قالت جهات تنظيمية بريطانية �إن �إن�شتغر�م 

من  �خلفية”  “�الإعالنات  على  حملة  �شي�شن 

موؤثري و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.

 و�أو�شحت هيئة �ملناف�شة و�الأ�شو�ق �أن �شركة 

بو�شع  �لتزمت  �إن�شتغر�م  متلك  �لتي  في�شبوك 

عن  يك�شفون  ال  �لذين  �ملوؤثرين  تقيد  �شيا�شات 

�أم�����و�ال م��ق��اب��ل �ل���روي���ج الأع���م���ال على  تلقيهم 

من�شاتهم.

�لتاأثر  ه��ذ� �شمن حتقيق يف �شناعة  ي��اأت��ي 

عر �الإنرنت و�لذي فتحته �لهيئة قبل عامني.

ال  �إن�شتغر�م  �أن  من  بالقلق  �ملنظمون  ي�شعر 

يقوم مبا يكفي حلماية �مل�شتهلك من �الإعالنات 

�خلفية، �الأمر غر �لقانوين يف �ململكة �ملتحدة. 

�لنا�ض  �أن يزيدو� من �شعوبة ت�شليل  ويريدون 

مبن�شور�ت ال حتمل �شفة �إعالنات ر�شمية.

تكنولوجيا  ����ش��ت��خ��د�م  يف  �ل�����ش��رك��ة  و���ش��ت��ب��د�أ 

لتحديد �مل�شتخدمني �لذين مل يك�شفو� بو�شوح 

�أن من�شور�تهم �إعالنات.

  وب�����د�أ �ن�����ش��ت��غ��ر�م �أي�����ش��ا يف ����ش��ت��خ��د�م �أد�ة 

“�ل�شر�كة �ملدفوعة”، ليتمكن �أي م�شتخدم من 
عر�ض مل�شقات �إعالنية فوق �أي من�شور.

ك���ل م�شتخدمي  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ي��ر�ت  وت��ط��ب��ق 

�لتطبيق يف �ململكة �ملتحدة ف�شال عن �أي �شخ�ض 

يف �أنحاء �لعامل ي�شتهدف م�شتخدمي �إن�شتغر�م 

يف �ململكة �ملتحدة.

يف �إط��ار حتقيقها، �أمنت هيئة �ملناف�شة �لعام 

�ملا�شي �لتز�مات �شابقة من 16 �شخ�شية �شهرة، 

منها �ملغنيتني �إيلي غولدينغ وريتا �أور�، لتو�شيح 

ه��د�ي��ا  �أو  م���دف���وع���ات  ت��ت�����ش��م��ن  م��ن�����ش��ور�ت  �أي 

منتجات يتم �لرويج لها.

االنباط-وكاالت

ك�شف تطبيق “�شناب �شات” عن ميزة جديدة 

توك”،  و”تيك  “�إن�شتغر�م”  م��ن  لكل  مناف�شة 

�لت�شغيل  بنظام  �لعاملة  �الأج���ه���زة  مل�شتخدمي 

.iOS
�أن  وذك��ر �لتطبيق يف مدونة عر �الإن��رن��ت 

م�شتخدمي “�شناب �شات” على �الأجهزة �لعاملة 

مقاطع  �إ���ش��اف��ة  م��ن  �شيتمكنون   iOS ب��ن��ظ��ام 

مو�شيقية �إىل �للقطات �لتي يقومون بت�شويرها 

ون�شرها.

�لتطبيق عن موعد توفر هذه  ومل يك�شف 

�مليزة مل�شتخدمي �الأجهزة �لعاملة بنظام �لت�شغيل 

فرج”  “ذ�  م��وق��ع  ذك���ر  ح�شبما  “�أندرويد” 
�ملتخ�ش�ض باالأخبار �لتقنية.

وك���ان���ت �مل���ي���زة م���ت���وف���رة ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني يف 

�شهر  يف  �ل�شركة  وق��ال��ت  و�أ���ش��ر�ل��ي��ا،  نيوزيلند� 

�أغ�شط�ض، �إنها �شتجلب �ملو�شيقى �إىل �ملزيد من 

�لبلد�ن هذ� �خلريف.

ويف ح��ال تلقي �شخ�ض ما فيديو مع �شوت، 

وعنو�ن  �الألبوم  �شورة  لعر�ض  �لتمرير  فيمكنه 

�الأغنية و��شم �لفنان.

كما ميكنه �أي�شا �ل�شغط على ر�بط “ت�شغيل 

�ل��ك��ام��ل��ة  �الأغ���ن���ي���ة  �إىل  ل��ال���ش��ت��م��اع  �الأغنية” 

ع���ر م��ن�����ش��ات �ل���ب���ث �الأخ��������رى، وم����ن �شمنها 

“�شبوتيفاي” و”�أبل ميوزك” و”�شاوند كالود«.
وت���غ���ط���ي ����ش���ف���ق���ات �ل���رخ���ي�������ض �خل���ا����ش���ة 

بالتطبيق �أغاين من جمموعة “و�رنر ميوزيك” 

ت�شابيل  و”و�رنر  ميوزيك”  و”يونيفر�شال 

ميوزيك” و”بي �إم جي ميوزيك” وغرها.



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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نيويورك - رويرتز

ت����اأث����رت  اإذ  ال���ن���ف���ط  اأ�����س����ع����ار  ه���ب���ط���ت 

ارت���ف���اع���اً  اأن  م����ن  ب��ف��ع��ل خم������اوف  ���س��ل��ب��ا 

ك��ب��رياً ل���إ���س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19 يف اأوروب���ا 

وال������والي������ات امل���ت���ح���دة ي���ك���ب���ح ال���ط���ل���ب يف 

منطقتني من بني اأكرب املناطق امل�ستهلكة 

للوقود يف العامل.

اط��ل��ع��ت عليها  ���س��ري��ة  واأف������ادت وث��ي��ق��ة 

روي�������رتز ب������اأن اأوب���������ك+، وه�����ي جم��م��وع��ة 

لبرتول  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  ت�سم 

رو�سيا،  بينهم  معها  متحالفني  ومنتجني 

طويلة  ثانية  موجة  تدفع  اأن  من  تخ�سى 

االإنتاج  يف  وقفزة  كوفيد-19  جائحة  من 

ف���ائ�������ض يف  اإىل  ال���ن���ف���ط  �����س����وق  ال���ل���ي���ب���ي 

توقعات  يف  وذل��ك  املقبل،  ال��ع��ام  املعرو�ض 

واحد  �سهر  قبل  منها  بكثري  قتامة  اأك��ر 

فقط.

 23 برنت  االآج��ل��ة خل��ام  العقود  ون��زل��ت 

دوالر   42.93 عند  ت�سويتها  لتجري  �سنتا 

خلام  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وهبطت  للربميل، 

�سنتات  ث��م��ان��ي��ة  ال��و���س��ي��ط  ت��ك�����س��ا���ض  غ���رب 

40.88 دوالر للربميل. لت�سوية عند 

وع��ل��ى اأ���س��ا���ض اأ���س��ب��وع��ي، ���س��ع��د ب��رن��ت 

0.2%، يف حني كان غرب تك�سا�ض الو�سيط 

يف طريقه لتحقيق زيادة %0.7.

ويف اأوروب��ا، اأع��ادت بع�ض ال��دول فر�ض 

ملواجهة  عام  واإج��راءات عزل  حظر جتول 

زي�������ادة ك���ب���رية يف االإ�����س����اب����ات اجل���دي���دة 

بريطانيا  فر�ست  فيما  كورونا،  بفريو�ض 

ق��ي��ودا اأ���س��د ل��ك��ب��ح ان��ت�����س��ار ك��وف��ي��د-19 يف 

لندن اجلمعة.

بعد  اأج��ري عن  �سهري  اجتماع  وخ�ل 

اأوبك+  ، بحثت جلنة ت�سم م�سوؤولني من 

الت�سور  امل�سرتكة  الفنية  باللجنة  تعرف 

تظل  اأن  ذل����ك  وي���ف���رت����ض  ل���ه���ا.  االأ�����س����واأ 

خم���زون���ات ال��ن��ف��ط ال��ت��ج��اري��ة ل���دى اأك��رب 

 2021 يف  مرتفعة  ال��ع��امل  يف  امل�ستهلكني 

بدال  �سنوات  خم�ض  متو�سط  م��ع  مقارنة 

من البدء يف االنخفا�ض اإىل ما دون ذلك 

امل�ستوى.

ت��ع��رف با�سم  و���س��ت��ب��ح��ث جل��ن��ة وزاري����ة 

جلنة املراقبة الوزارية امل�سرتكة التوقعات 

تخرج  وق��د  االث��ن��ني.  ي��وم  اجتماعها  عند 

ال�سيا�سة. ب�ساأن  بتو�سيات  اللجنة 

ومن املقرر اأن تقل�ض اأوبك تخفي�سات 

7.7 مليون  ال��ب��ال��غ��ة  احل��ال��ي��ة  االإم�����دادات 

ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا مب���ق���دار م��ل��ي��وين ب��رم��ي��ل 

يوميا يف يناير كانون الثاين.

�سركات  ب����داأت  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  ويف 

الطاقة زيادة من�سات احلفر العاملة بعد 

15 عاما يف  اأن كانت قد خف�ستها اإىل قاع 

هيوز  بيكر  �سركة  وق��ال��ت  اآب.  اأغ�سط�ض 

اأ�سافت  ال�سركات  اإنهم  الطاقة  خلدمات 

اأك���رب ع��دد م��ن املن�سات يف  ه��ذا االأ���س��ب��وع 

اإذ  الثاين،  كانون  يناير  منذ  واحد  اأ�سبوع 

رفعت العدد مبقدار 12 اإىل 205.

تغريم الخطوط الجوية البريطانية 26 
مليون دوالر لسبب خطير

تويتر تتوقف عن إزالة المحتوى الُمخترق

شركة LVMH تعلن عن انخفاض أقل 
من المتوقع في مبيعات الربع الثالث

العربية- وكاالت

غ��رم��ت اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا 

اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ن��ح��و 20 

نحو  ي���وازي  م��ا  اأو  اإ�سرتليني  جنيه  مليون 

26 مليون دوالر مع اخرتاق لبيانات االآالف 

ال�سخ�سية  بياناتهم  و���س��رق��ة  عم�ئها  م��ن 

واملالية يف واحدة من اأكرب عمليات القر�سنة 

يف تاريخ ال�سركة.

وق�����������ال م����ك����ت����ب م�����ف�����و������ض امل����ع����ل����وم����ات 

بريطانية  رق��اب��ي��ة  ج��ه��ة  وه���ي  ال��ربي��ط��اين، 

ال��ذي  التحقيق  نتائج  اإن  البيانات،  حلماية 

الربيطانية  ال�سركة  اأن  عن  متخ�ض  اأج��راه 

مل ت��ت��خ��ذ االإج����������راءات ال��ك��اف��ي��ة حل��م��اي��ات 

ب��ي��ان��ات ع��م���ئ��ه��ا م��ن ال��ق��ر���س��ن��ة ق��ب��ل نحو 

عامني من االآن ما ت�سبب يف �سرقة البيانات 

ذلك  يف  مب��ا  عميل  األ��ف   430 بنحو  اخلا�سة 

كبري  بعدد  اخلا�سة  االئتمان  ك��روت  بيانات 

ذك���رت���ه �سحيفة  م���ا  ب��ح�����س��ب  ال��ع��م���ء،  م���ن 

الربيطانية. “فاينن�سال تاميز” 
ق���ال   ،2018 يف  االأم������ر  اك���ت�������س���اف  واإب�������ان 

�ستفر�ض  ال��ت��ي  ال��غ��رام��ة  اإن  ح��ي��ن��ه��ا  امل��ك��ت��ب 

�ستبلغ  الربيطانية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  على 

اإ���س��رتل��ي��ن��ي ول��ك��ن  183 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه  ن��ح��و 

جنيه  مليون   20 نحو  اإىل  تخفي�سها  ج��رى 

متر  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  م��ع  اإ�سرتليني 

بها ال�سركة يف خ�سم جائحة كورونا.

وت���ظ���ل ال���غ���رام���ة امل��ف��رو���س��ة ه���ي االأك����رب 

���س��رك��ة عاملة  اأي  ب��ح��ق  امل��ك��ت��ب  ي��ق��ره��ا  ال��ت��ي 

�سبيهة  اخ��رتاق  عمليات  ب�سبب  بريطانيا  يف 

العم�ء. لبيانات 

اأن  الربيطانية  الرقابية  اجلهات  وتعتقد 

لل�سركة  األف عميل   244 نحو  يقل عن  ما ال 

ق���د ج����رى ���س��رق��ة ب��ي��ان��ات ك����روت االئ��ت��م��ان 

مل  الربيطانية  ال�سركة  واأن  بهم  اخل��ا���س��ة 

نحو  مرور  بعد  اإال  القر�سنة  عملية  تكت�سف 

���س��ه��ري��ن ع��ل��ى جن����اح ال��ق��را���س��ن��ة يف ���س��رق��ة 

العم�ء. بيانات 

وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م اخل��ط��وط اجل��وي��ة 

مبجرد  العم�ء  حذرنا  لقد   “ الربيطانية 

االإلكرتونية  اأنظمتنا  على  بالهجمات  علمنا 

اإىل  ب�����االع�����ت�����ذار  ون����ت����وج����ه   2018 ب����ال����ع����ام 

عم�ئنا«.

حلماية  ب��ك��د  تعمل  ال�����س��رك��ة  اأن  واأ���س��اف 

عمليات  اأي  ح���دوث  وم��ن��ع  عم�ئها  ب��ي��ان��ات 

اخ����رتاق ل��ل��ب��ي��ان��ات م���رة اأخ����رى م��ع حت�سني 

عمليات  الأي  امل�����س��ادة  االأم��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 

قر�سنة اأو خروقات قد حتدث يف امل�ستقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

ن�سر  ب�ساأن  �سيا�ستها  تويرت  من�سة  غ��ريت 

املحتوى املُخرتق بعد انتقادات لكيفية تعاملها 

الرئي�ض  نائب  عن  بو�ست  نيويورك  ق�سة  مع 

ال�سابق جو بايدن وابنه هانرت.

 Vijaya( ج��������ادي  ف���ي���ج���اي���ا  وغ����������ردت 

Gadde(، م�سوؤولة الثقة واالأمان يف تويرت، 
املُخرتق  املحتوى  تزيل  لن  املن�سة  اإن  قائلة: 

ب��ع��د االآن م��ا مل ت��ت��م م�����س��ارك��ت��ه م��ب��ا���س��رًة من 

بالتن�سيق  يعملون  الذين  اأولئك  اأو  املت�سللني 

معهم.

اإ�سافة  اإىل  املن�سة  تتجه  ذل��ك،  م��ن  وب���داًل 

معلومات  مع  للتغريدات  تو�سيحية  ت�سميات 

مفيدة بداًل من حظرها.

تويرت  حجبت  اأن  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

اأن هانرت  ت��ظ��ه��ر  اأن��ه��ا  ت��دع��ي  مل��ق��االت  رواب����ط 

وال��ده  ع��رف   )Hunter Biden( ب��اي��دن 

ع���ل���ى م�������س���وؤول ت��ن��ف��ي��ذي يف ����س���رك���ة ال��ط��اق��ة 

.)Burisma( االأوكرانية

من  التحقق  منظمات  من  العديد  و�سككت 

احلقائق يف دقة ق�سة نيويورك بو�ست.

القرار:  مو�سًحا  تويرت  اأمان  ح�ساب  وغرد 

ال�سماح  خ���ل  م��ن  القر�سنة  حتفيز  نريد  ال 

التي  امل��واد  لتوزيع  كمركز  املن�سة  با�ستخدام 

ُيحتمل احل�سول عليها ب�سكل غري قانوين.

لكن الرئي�ض التنفيذي ل�سركة تويرت، جاك 

ق��ائ��ً�:  غ���رد   ،)Jack Dorsey( دور���س��ي 

االإنرتنت  مواقع  لعناوين  املبا�سر  احلظر  اإن 

وتطبيقنا  �سيا�ستنا  بتحديث  وقمنا  خطاأ،  كان 

اإ�سافة  حماولة  هو  وهدفنا  امل�سكلة،  الإ�س�ح 

معلومات، ولدينا االآن القدرات للقيام بذلك.

املُخرتق  املحتوى  �سيا�سة  اإن  وقالت جادي: 

يف ت���وي���رت ق����د ُو����س���ع���ت م���و����س���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 

املرتبطة  االأ����س���رار  وت��خ��ف��ي��ف  لتثبيط   2018

ب������االخ������رتاق وال����ت����ع����ر�����ض غ�����ري امل���������س����رح ب��ه 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات اخل���ا����س���ة، وق����د ح���اول���ن���ا اإي���ج���اد 

االأ�سخا�ض  خ�سو�سية  بني  ال�سحيح  ال��ت��وازن 

ما  نفعل  اأن  التعبري، وميكننا  واحلق يف حرية 

اأف�سل. هو 

تغيري  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال�����س��رك��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 

���س��ي��ا���س��ت��ه��ا مل���ع���اجل���ة امل����خ����اوف م����ن اح��ت��م��ال 

ال��ع��واق��ب غ��ري املق�سودة  ال��ع��دي��د م��ن  ح���دوث 

وغريهم  املخالفات  عن  واملبلغني  لل�سحفيني 

ب���ط���رق ت��ت��ع��ار���ض م���ع ه����دف ت���وي���رت خل��دم��ة 

العامة. املحادثات 

ال���ب���داي���ة يف ح��ظ��ر  ت���وي���رت يف  وا����س���ت���م���رت 

ن���ي���وي���ورك  م����ق����االت  اإىل  امل�����وؤدي�����ة  ال�����رواب�����ط 

م�ساركة  �سد  قواعدها  انتهاك  ب�سبب  بو�ست 

اخلا�سة. املعلومات 

التحقيقات  مكتب  ف��اإن  للمعلومات،  ووفًقا 

ال���ف���ي���درايل ي��ح��ق��ق يف ك����ون ر����س���ائ���ل ال��ربي��د 

ن��ي��وي��ورك  اإل��ي��ه��ا يف ق�سة  امل�����س��ار  االإل���ك���رتوين 

اأجنبية. ا�ستخبارات  بو�ست مرتبطة بعملية 

اإنها  قائلة:  الحًقا  موقفها  تويرت  وعك�ست 

األغت حظر املقاالت الأن املعلومات انت�سرت على 

نطاق وا�سع مبا يكفي بحيث ال ميكن اعتبارها 

خا�سة.

ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف جمل�ض  ال��ل��ج��ن��ة  وت��خ��ط��ط 

ال�����س��ي��وخ ال���س��ت��دع��اء دور���س��ي، وو���س��ف اأع�����س��اء 

جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ اجل���م���ه���وري���ون ق�����راره ب��اأن��ه 

تدخل يف االنتخابات.

CNBC العربية

 Louis ���س��اع��د ت��ع��ايف م��ب��ي��ع��ات ح��ق��ائ��ب 

اأزم���ة  ت��داع��ي��ات  اح���ت���واء  ع��ل��ى    Vuitton
LVMH يف ال��رب��ع  ف��ريو���ض ك��ورون��ا ع��ل��ى 

لل�سلع  جمموعة  اأك��رب  اأب��ل��غ��ت  حيث  ال��ث��ال��ث، 

ال��ف��اخ��رة يف ال��ع��امل ع��ن ان��خ��ف��ا���ض اأق���ل من 

املتوقع يف االإيرادات.

اأق��ران��ه��ا  LVMH م��ث��ل  ت�����س��ررت  ل��ق��د 

الفرن�سية  املجموعة  الوباء، كما ت�سدرت  من 

ت�سعى  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الرئي�سية  العناوين 

له  املخطط  اال�ستحواذ  عن  االبتعاد  اإىل  فيه 

يف  تيفاين  االأمريكية  املجوهرات  �سركة  على 

خ�سم االأزمة.

اأكر مرونة،  اأنها  اأثبتت   LVMH لكن 

املتاجر  واإغ�ق  ال�سفر  قيود  الرغم من  على 

التي اأثرت على ال�سناعة باأكملها، وانخف�ست 

3% فقط منذ بداية العام. اأ�سهمها بن�سبة 

اإج���م���ايل م��ب��ي��ع��ات��ه��ا  اإن  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 

ال���رب���ع  يف   %7 ب��ن�����س��ب��ة  ت���راج���ع���ت  امل����ق����ارن����ة 

املحللني  توقعات  متو�سط  متجاوزة  الثالث، 

بانخفا�ض بن�سبة 12%، حيث جاءت االإيرادات 

مليار   14( ي���ورو  م��ل��ي��ار   12 م��ن  بقليل  اأق���ل 

دوالر(.

املكرمة-العربية مكة 

املرحلة  االأح���د  ال��ي��وم  ال�سعودية   ت��ب��داأ 

الأداء  ال��ع��ودة  م��راح��ل  ال�ستكمال  ال��ث��ان��ي��ة 

ال���ع���م���رة ت���دري���ج���ي���اً يف امل�����س��ج��د احل�����رام، 

واملتمثلة يف ال�سماح باأداء العمرة والزيارة 

وال�������س���ل���وات ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني من 

داخل ال�سعودية وفقاً الإجراءات احرتازية 

املا�سي  مار�ض  منذ  تعليقها  بعد  م�سددة، 

“كورونا”  ف����ريو�����ض  ت����داع����ي����ات  ب�����س��ب��ب 

امل�ستجد.

وت�����س��ت��ع��د ال���رئ���ا����س���ة ال���ع���ام���ة ل�����س��وؤون 

امل�����س��ج��د احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال��ي��وم 

األ��ف  و560  م��ع��ت��م��ر  األ����ف   220 ال���س��ت��ق��ب��ال 

العمرة،  م��راح��ل  ث��اين  م��دة  ط���وال  م�سٍل 

و�سط  ي��وم��اً،   14 م���دار  على  ت�ستمر  ال��ت��ي 

هّياأتها  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة  منظومة 

ح���ك���وم���ة امل���م���ل���ك���ة ل���ق���ا����س���دي احل���رم���ني 

“ال�سرق  ن��ق��ل��ت��ه  مل����ا  وف���ق���ا  ال�������س���ري���ف���ني، 

االأو�سط«.

احل��رم  يف  ال�س�ة  اأداء  م��ن  و�سيتمكن 

م�سٍل  األ��ف   40 الثانية  املرحلة  وف��ق  املكي 

 %75 اليوم، مبا ميثل  األ��ف معتمر يف  و15 

م��ن اإج���م���ايل ال��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة التي 

ال�سحية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  ت��راع��ي 

املكي. للحرم 

ال��ت��ي  االأوىل  امل���رح���ل���ة  ����س���ه���دت  وق�����د 

ال�سماح  احل���ايل  اأك��ت��وب��ر  مطلع  ان��ط��ل��ق��ت 

م��واط��ن��ي  م��ن  ال��ي��وم  يف  معتمر  اآالف  لــــ6 

من   %30 بلغت  بن�سبة  امل��م��ل��ك��ة،  ومقيمي 

اال�ستيعابية. الطاقة 

امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  ودعت 

امل�سلني  جميع  النبوي  وامل�سجد  احل���رام 

وااللتزام  التقيد  �سرورة  اإىل  واملعتمرين 

ب�������االأوق�������ات امل�����ح�����ددة وف������ق ال���ت�������س���اري���ح 

امل�سدرة، والتقيد باالإجراءات االحرتازية 

الكمامات  وارت����داء  ال��وق��ائ��ي��ة،  وال��ت��داب��ري 

الطبية وتعقيم االأيدي ب�سكل م�ستمر.

االول  اأم�������ض  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأع���ل���ن���ت 

433 ح��ال��ة م���وؤك���دة ج��دي��دة  ع��ن ت�����س��ج��ي��ل 

“كورونا” لي�سبح عدد احلاالت  بفريو�ض 

املوؤكدة يف الب�د 341495 حالة، من بينها 

8556 حالة ن�سطة ال تزال تتلقى الرعاية 

ال�سحية  ح��ال��ت��ه��م  وم��ع��ظ��م��ه��م  ال��ط��ب��ي��ة، 

835 ح��ال��ة ح��رج��ة، كما  م��ط��م��ئ��ن��ة، م��ن��ه��ا 

لي�سل  ج��دي��دة،  ت��ع��اٍف  ح��ال��ة   468 �سّجلت 

عدد املتعافني اإىل 327795 حالة.

واأو�سحت ال�سحة اأن احلاالت امل�سجلة 

اإن��اث، و%57   %43 433 حالة منها  عددها 

 ،%10 االأط���ف���ال  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا  ذك����ور، 

والبالغني 86%، وكبار ال�سن 4%، فيما بلغ 

باإ�سافة  وذلك  حالة   5144 الوفيات  عدد 

17 ح���ال���ة وف�����اة ج���دي���دة. واالن��خ��ف��ا���ض 

ب�”كورونا”  امل�سابني  اأع��داد  يف  امللحوظ 

ي��اأت��ي يف ظ��ل ت��و���س��ع يف ال��ف��ح��و���س��ات، اإذ 

اإج���راء  اإىل  اأم�����ض  ال�����س��ح��ة  وزارة  ل��ف��ت��ت 

53032 فح�ساً خمربياً جديداً.

24 �ساعة  ال����� و���س��ّج��ل��ت االإم������ارات خ����ل 

بالفريو�ض،  جديدة  اإ�سابة   1.412 املا�سية 

ح��ال��ة.   112.849 امل�����س��اب��ني  اإج��م��ايل  ليبلغ 

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأو���س��ح��ت 

االإماراتية اأن االإ�سابات اجلديدة جلن�سيات 

خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع 

ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ال����زم���ة، م�����س��رية اإىل 

املتعافني  ع��دد  لريتفع  حالة،   1.618 �سفاء 

 3 ال�����وزارة  و���س��ّج��ل��ت  ح��ال��ة.   104.943 اإىل 

عدد  ليبلغ  بالفريو�ض  جديدة  وف��اة  ح��االت 

اإىل  م�سرية  حالة،   455 الدولة  يف  الوفيات 

فئات  على  جديداً  فح�ساً   116.470 اإج��راء 

خم��ت��ل��ف��ة يف امل��ج��ت��م��ع ب��ا���س��ت��خ��دام اأف�����س��ل 

واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.

ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ور�����س����دت 

لي�سبح  بالفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   729

 114744 ال����ب�����د  يف  احل�������االت  جم���م���ل 

6 وف��ي��ات  ت�����س��ج��ي��ل  اإ����س���اب���ة، يف ح���ني مت 

جديدة مل�سابني باملر�ض لي�سبح جمموع 

حاالت الوفاة من املر�ض 690 حالة.

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ل�����������وزارة ال�����س��ح��ة 

تعاف  ح��ال��ة   649 ت�سجيل  مت  ال��ك��وي��ت��ي��ة 

اإجمايل  لريتفع  الفريو�ض  م��ن  ج��دي��دة 

 106495 اإىل  ال��ب���د  يف  ال�����س��ف��اء  ح���االت 

حالة �سفاء، فيما مت اإجراء 8014 م�سحة 

ج���دي���دة ل��ل��ك�����س��ف ع���ن ال��ف��ريو���ض خ���ل 

الـ24 �ساعة املا�سية.

البحرينية  ال�����س��ح��ة  وزارة  و���س��ج��ل��ت 

24 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة ح��ال��ة وف��اة  خ����ل ال�����

اإج��م��ايل  ل��ي�����س��ب��ح  ب�”كورونا”  ج���دي���دة 

ح��ال��ة،   290 ال���ب����د  يف  ال����وف����اة  ح�����االت 

بلغ  ال��ت��ي  ال��ف��ح��و���س��ات  اأن  اإىل  م�����س��رية 

ت�سجيل  اأظهرت  فح�سا،   10922 عددها 

ال����ذي  ال����وق����ت  يف  ق���ائ���م���ة،  ح���ال���ة   333

452 ح���ال���ة ج��دي��دة  ���س��ف��اء  اأع���ل���ن���ت ع���ن 

ال��ع��دد االإج��م��ايل  ال��ف��ريو���ض لي�سل  م��ن 

���س��ف��اء. واأ���س��ارت  73013 ح��ال��ة  ل��ل��ح��االت 

القائمة  احل����االت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����وزارة 

حت��ت ال��ع��ن��اي��ة ب��ل��غ 47 ح��ال��ة، واحل���االت 

ال�����س��ح��ي تلقي  ي��ت��ط��ل��ب و���س��ع��ه��ا  ال���ت���ي 

 3605 اأن  88 حالة، يف حني  الع�ج بلغت 

حاالت و�سعها م�ستقر.

انطالق المرحلة الثانية للعودة التدريجية لـ »العمرة« اليوم..

    االقت�صادية- رويرتز

ق��ال��ت ك��ري�����س��ت��ال��ي��ن��ا ج��ورج��ي��ي��ف��ا م��دي��رة 

العاملي  التعاون  “اإن  الدويل  النقد  �سندوق 

19 رمب��ا   - لكوفيد  ل��ق��اح��ات  ب�����س��اأن  ال��ق��وي 

وي�سيف  العاملي،  االقت�سادي  التعايف  ي�سرع 

العاملي  الدخل  اإىل  دوالر  تريليونات  ت�سعة 

.»2025 بحلول 

�سحايف  موؤمتر  يف  جورجييفا  دع��ت  كما 

ع��ق��ب اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه يف ���س��ن��دوق 

ال���ن���ق���د، ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وال�������س���ني اإىل 

الذي  القوي  االقت�سادي  التحفيز  موا�سلة 

ميكن اأن ي�ساعد على تعزيز التعايف العاملي، 

“رويرتز«. بح�سب 

واأك�����دت احل���اج���ة اإىل ت���وزي���ع ال��ل��ق��اح��ات 

من  ك��ل  يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  مت�ساو  ب�سكل 

ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة وال��غ��ن��ي��ة، ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة 

ب��ال�����س��ف��ر واال����س���ت���ث���م���ار وال���ت���ج���ارة وب��ق��ي��ة 

االأن�سطة.

ت��ق��دم  م���ن حت��ق��ي��ق  “اإذا مت��ك��ن��ا  وق���ال���ت 

التعايف،  ت�سريع  ميكننا  مكان،  كل  يف  �سريع 

تريليونات  ت�سعة  قرابة  اإ�سافة  ون�ستطيع 

 ،2025 ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل��ي  ال��دخ��ل  اإىل  دوالر 

فجوة  ت�سييق  يف  ذل��ك  ي�سهم  قد  وبالتايل 

ال���دخ���ل ب���ني ال����دول االأك����ر غ��ن��ى واالأ����س���د 

فقرا«.

قوي  عاملي  تعاون  اإىل  “نحتاج  واأ�سافت 

ال��ي��وم لتطوير  اإحل���اح���ا  وه����ذا ه��و االأك����ر 

وتوزيعه«. اللقاح 

وقالت اللجنة املالية والنقدية ل�سندوق 

ال���ع���ادل  ال���و����س���ول  “اإن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��ن��ق��د 

وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ي�����س��ورة ل��ل��ع���ج��ات وال��ل��ق��اح��ات 

اأ�سا�سيا لتجنب االأ�سرار  اأمرا  عامليا �سيكون 

طويلة االأمد على االقت�ساد العاملي«.

يف  ت�سك  ال  “اإنها  جورجييفا  قالت  كما 

االأبي�ض  والبيت  االأمريكي  الكوجنر�ض  اأن 

�سيتفقان يف نهاية املطاف على حزمة اإنفاق 

التوقيت”،  ب�ساأن  لكنها غري متاأكدة  اأخرى 

يف  ال���ت���ح���ف���ي���زي  “االإنفاق  اأن  واأ�����س����اف����ت 

العام  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  املتحدة  ال��والي��ات 

ونحن  مهما،  اإيجابيا  ح��اف��زا  ك��ان  اجل���اري 

�سي�ستمر  التي  الكيفية  ن��رى  اأن  يف  نرغب 

بها جمددا«.

ال��دويل  ت��وق��ع��ات ���س��ن��دوق النقد  وك��ان��ت 

�ست�سل  ال�����س��ي��ادي��ة  ال��دي��ون  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 

اإ�سابات  ت�سارع  ظل  يف  قيا�سي  م�ستوى  اإىل 

ف���ريو����ض ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ال����ذي ي�����س��ه��ده 

العامل حاليا«.

االأ�سبوع  وا�سنطن  من  ال�سندوق  واأعلن 

الديون  ترتفع  اأن  املتوقع  م��ن  اأن  امل��ا���س��ي، 

اإىل ما  ال���ع���ام  ه����ذا  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال�����س��ي��ادي��ة 

الناجت  اإجمايل  املائة من  100 يف  يقرب من 

العاملي ال�سنوي، كما توقع اأن ي�ستقر معدل 

امل�ستوى املرتفع  ال�سيادية على هذا  الديون 

نف�سه يف العام املقبل.

وق����در ال�����س��ن��دوق امل������وارد ال��ع��ام��ة ال��ت��ي 

فريو�ض  اأزم��ة  ب�سبب  االآن  حتى  �سخها  مت 

م�ستوى  على  دوالر  تريليون   11.7 ب� كورونا 

12 يف  اأق��ل قلي� م��ن  ال��ع��امل اأي م��ا ي��ع��ادل 

املائة، من اإجمايل الناجت العاملي.

وي��ت��ك��ون ن�����س��ف ه���ذا امل��ب��ل��غ م���ن ن��ف��ق��ات 

اإي��������رادات ح��ك��وم��ي��ة  اأو  اإ���س��اف��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 

مفقودة، مثل التخفي�سات ال�سريبية، فيما 

يتكون الن�سف االآخر من م�ساعدات �سيولة 

مثل القرو�ض اأو ال�سمانات و�سخ يف روؤو�ض 

االأموال لل�سركات املهددة اقت�ساديا.

احل����ازم  ال��ت��دخ��ل  اأن  ال�����س��ن��دوق  وراأى 

و�ساعد من  ناحية،  اأرواحا من  اأنقذ  للدول 

ن��اح��ي��ة اأخ����رى ���س��رك��ات م��ن��ه��ارة اق��ت�����س��ادي��ا 

واأف�����رادا ودع���م احل��ال��ة االق��ت�����س��ادي��ة، لكنه 

املاليات  على  االأزم��ة  تداعيات  اأن  اإىل  اأ�سار 

اجلديدة  ال��دي��ون  اأن  مبينا  هائلة،  العامة 

من  املائة،  يف   9 بن�سبة  املتو�سط  يف  ارتفعت 

اإجمايل الناجت املحلي على م�ستوى العامل.

صندوق النقد: التعاون في اللقاح يسّرع التعافي ويدعم الدخل 
العالمي بـ 9 تريليونات دوالر

النفط دون 43 دوالرًا مع قفزة بإصابات كورونا 
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»موديز« تخفض تصنيف ديون بريطانيا 
بسبب بريكست وضعف النمو

أميركا تسّجل عجزًا ماليًا غير مسبوق 
عند 3.1 تريليون دوالر

فرنسا تحث االتحاد األوروبي على فرض عقوبات 
على واشنطن في قضية بوينغ وايرباص

كارل باي يترك شركة ون بلس بشكل مفاجئ

لندن- العربية

خ���ف�������ص���ت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ز ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف 

االئ���ت���م���اين، ، ت�����ص��ن��ي��ف ال���دي���ون ال�����ص��ي��ادي��ة 

عازية   ،»Aa2« من   »Aa3« اإىل  لربيطانيا 

ذلك اإىل تراجع القوة االقت�صادية واملالية.

وق��ال��ت م��ودي��ز يف ب��ي��ان، اإن ال��دي��ن��ام��ي��ات 

ازدادت  ال��ط��وي��ل  للمدى  ال�صلبية  الهيكلية 

���ص��وءا ن��ت��ي��ج��ة ق����رار ب��ري��ط��ان��ي��ا اخل����روج من 

االحت���اد االأوروب���ي وم��ا اأع��ق��ب ذل��ك م��ن عدم 

مينحها  جتارة  التفاق  التو�صل  على  قدرتها 

مزايا كتلك التي توفرها ع�صوية االحتاد.

وع���دل���ت ال���وك���ال���ة ال���ن���ظ���رة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

“م�صتقرة” من  اإىل  ال�صيادية  البالد  لديون 

“�صلبية«.
واأف�������������ادت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ز ب��������اأن ال����ق����وة 

مت  اأن  منذ  تراجعت  لربيطانيا  االقت�صادية 

يف  م��رة  الأول  االئتماين  الت�صنيف  تخفي�ض 

امل�صتقبلية  ال��ن��ظ��رة  وت��راج��ع��ت   ،2017 ع���ام 

ب�����ص��ب��ب م���ف���او����ص���ات خ���روج���ه���ا م���ن االحت����اد 

اتفاقية  اإب��رام  االأوروب��ي حيث مل تتمكن من 

جتارية مع االحتاد االأوروبي.

الربيطاين:  االقت�صاد  عن  موديز  وقالت 

ومن  متوقعا،  كان  مما  اأ�صعف  كان  “النمو 
املرجح اأن يظل كذلك يف امل�صتقبل«.

االحت��اد  م��ن  خ��رج��ت  بريطانيا  اأن  ي��ذك��ر 

امل��ا���ص��ي بعد  ي��ن��اي��ر   31 االأوروب�����ي ر���ص��م��ي��ا يف 

ا�صتفتاء عام 2016. ويف الوقت نف�صه، ت�صببت 

ج���ائ���ح���ة ف����رو�����ض ك����ورون����ا يف زي������ادة دي����ون 

مزيد  لهذا  يكون  اأن  املرجح  ومن  بريطانيا، 

من االآثار ال�صلبية.

موؤ�ص�صات  اإن  اأي�صا،  موديز  وكالة  وقالت 

ال���دول���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة وق��ي��ادت��ه��ا ���ص��ع��ف��ت يف 

ال�صنوات االأخرة.

املرتبة  ح��ال��ي��ا  حت��ت��ل  بريطانيا  اأن  ي��ذك��ر 

من  االئتماين  الت�صنيف  حيث  م��ن  الرابعة 

االآم��ن��ة  املنطقة  ت���زال يف  وال  م��ودي��ز،  وك��ال��ة 

لال�صتثمار.

وا�شنطن - فران�س بر�س

عجز  اأن  االأم���رك���ي���ة،  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 

 ،%218 ب��ن�����ص��ب��ة  ارت���ف���ع   2020 ل��ع��ام  امل���وازن���ة 

دوالر  تريليون   3،1 بلغ  قيا�صيا  رقما  لي�صجل 

اأي��ل��ول/  30 يف  تنتهي  ال��ت��ي  املالية  ال�صنة  يف 

���ص��ب��ت��م��رب، وذل�����ك ب�����ص��ب��ب االإن����ف����اق ال��ه��ائ��ل 

ملواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وي���ت���خ���ط���ى ه�����ذا ال����رق����م ����ص���ع���ف ال���رق���م 

 1،4 اإىل  الذي و�صل  للعجز  ال�صابق  القيا�صي 

تريليون دوالر عام 2009 خالل االأزمة املالية 

العاملية.

وم����ع ت��ع��زي��ز االإن����ف����اق وت���راج���ع ع���ائ���دات 

تف�صي  بعد  االأعمال  اإغالق  ب�صبب  ال�صرائب 

االأمركية  اخلزانة  وزارة  قالت  كوفيد-19، 

 26،9 اإىل  ارتفع  الدين احلكومي  اإجمايل  اإن 

تريليون دوالر، مبا يزيد عن حجم االقت�صاد 

ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ال��ف�����ص��ل  ال���ذي تقل�ض يف 

لت�صبح قيمته اأقل من 20 تريليون دوالر.

وك�����ان ال��ع��ج��ز امل�����ايل يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����ض، 

دون���ال���د ت��رم��ب، ي�����ص��ج��ل ارت��ف��اع��اً ح��ت��ى قبل 

دوالر  تريليون  بلغ  وق��د  ال��وب��اء  تف�صي  اأزم��ة 

للمرة االأوىل منذ عام 2012 عقب التخفي�ض 

العام  اأواخ��ر  يف  ق��ّر 
ُ
اأ ال��ذي  الهائل  ال�صريبي 

.2017

االأمركية  االإدارة  يف  م�صوؤولون  وح���اول 

م�صيدين  االأرقام،  على  اإيجابي  طابع  اإ�صفاء 

ب��رم��ب ل��ت��ح��ّرك��ه ال�����ص��ري��ع م��ن اأج���ل تقدمي 

اإعانات لتخفيف التداعيات االقت�صادية على 

ال�صركات والعائالت االأمركية.

وق���ال وزي���ر اخل��زان��ة االأم��رك��ي��ة �صتيفن 

االأبي�ض  البيت  امليزانية يف  منوت�صني ومدير 

را�صل فوغت يف بيان م�صرك “يف ظل قيادة 

ال��رئ��ي�����ض ت���رم���ب، ب����داأ االق��ت�����ص��اد ب��ان��ت��ع��ا���ض 

مذهل«.

ت��زال  ال  “االإدارة  اأن  منوت�صني  واأ���ص��اف 

م��ل��ت��زم��ة مت��ام��اً ب��دع��م ال��ع��م��ال االأم��رك��ي��ني 

وال��ع��ائ��الت وال�����ص��رك��ات وب�����ص��م��ان ا���ص��ت��م��رار 

القوي«. االقت�صادي  انتعا�صنا 

اأ�صابيع  م��دى  على  ترمب  فريق  واأج���رى 

ق��ادة احل��زب الدميقراطي يف  حم��ادث��ات م��ع 

ال��ك��ون��غ��ر���ض االأم��رك��ي ب�����ص��اأن ح��زم��ة اأم���وال 

اإىل  ُت�صاف  واالأ�صر،  ال�صركات  لدعم  جديدة 

3 تريليونات دوالر مت حتريرها يف  ما يقارب 

بداية تف�صي الوباء.

اأنه �صيكون من ال�صعب  ويوؤكد م�صوؤولون 

التو�صل اإىل اتفاق قبل االنتخابات الرئا�صية 

املقررة يف الثالث من ت�صرين الثاين/نوفمرب 

اأو توزيع االأموال حتى لو ح�صل اتفاق.

وارت��ف��ع��ت ن��ف��ق��ات احل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة 

 6500 لتبلغ  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  يف   ،%47 بن�صبة 

مليار دوالر.

CNBC عربية

مر  لو  برونو  الفرن�صي  امل��ال  وزي��ر  حث 

على  عقوبات  فر�ض  على  االأوروب���ي  االحت��اد 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف اإط�����ار اخل����الف ح��ول 

امل�������ص���اع���دات احل��ك��وم��ي��ة امل��ق��دم��ة ل�����ص��رك��ت��ي 

واإيربا�ض. بوينغ 

م��ن��ظ��م��ة  م��ن��ح��ت��ن��ا  “لقد  م���ر  ل���و  وق�����ال 

التجارة العاملية اإمكانية الرد وقال )الرئي�ض 

االأمركي( دونالد ترامب �صراحة اأم�ض اإنه 

�صيوا�صل الرد. لذا فاإن لدى اأوروبا اإمكانية 

اخل��الف  ب��ه��ذا  يتعلق  فيما  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ض 

بني بوينغ واإيربا�ض ويجب اأن ت�صتعد يجب 

ام”  اف  “بي  ت��ل��ف��زي��ون  بح�صب  تقرر”،  اأن 

االإخباري. الفرن�صي 

ت�صعى  اأنها  اإىل  بروك�صل  اأ�صارت  بدورها، 

م�صاألة  و���ص��ف  م��ر  ل��و  ل��ك��ن  ودّي،  ح��ل  اإىل 

 ... رئي�صي  �صيا�صي  “خيار  ب��اأن��ه��ا  ال��ر���ص��وم 

ملعرفة ما اإذا كنا ال نزال عاجزين يف مواجهة 

على  قادرين  كنا  اإذا  اأو  االأمركية  العقوبات 

اإظهار قوتنا عندما ي�صمح لنا القانون بفعل 

ذلك«.

يجب  “اأوروبا  اأن  ع��ل��ى  م���ر  ل���و  اأ����ص���ر 

ال��والي��ات  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ل��ف��ر���ض  ت�صتعد  اأن 

املتحدة الأن لها احلق والأنها تتمتع بالقوة”، 

وا�صنطن  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ت��رام��ب  اأن  م�صيفاً 

ف���ر����ض االحت����اد  اإذا  ر����ص���وم  ب��ف��ر���ض  ����ص���رد 

االأوروب��������ي ر����ص���وم���ا ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى ال�����ص��ل��ع 

االأمركية.

و ق�����ص��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ب��اأن 

ر����ص���وم جمركية  ف��ر���ض  ب��و���ص��ع��ه��ا  ب��روك�����ص��ل 

ال�������واردات  ع��ل��ى  دوالر  م���ل���ي���ارات   4 ب��ق��ي��م��ة 

امل�����ص��اع��دة االأم��رك��ي��ة  االأم��رك��ي��ة رًدا ع��ل��ى 

غر القانونية ل�صركة بوينغ عمالق �صناعة 

االأمركية. الطائرات 

ويف العام املا�صي، �صمحت منظمة التجارة 

 7،5 بقيمة  اأمركية  بفر�ض عقوبات  العاملية 

مليار دوالر على ال�صلع واخلدمات االأوروبية 

ب�صبب دعم بروك�صل الإيربا�ض.

اأح��دث تطور يف اخلالف  القرار هو  ك��ان 

ب����ني وا����ص���ن���ط���ن  16 ع����اًم����ا  امل�������ص���ت���م���ر م���ن���ذ 

وبروك�صل ب�صاأن دعم م�صّنعي الطائرات.

لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  وق��ال 

االأوروب�����ي، ف��ال��دي�����ض دوم��ربوف�����ص��ك��ي�����ض، اإن��ه 

ال��والي��ات  ال��ت��ف��او���ض م��ع  ي��ري��د ت�صوية ع��رب 

م��ن  ������ص�����ارة  “جوالت  وجت����ن����ب  امل����ت����ح����دة، 

االإجراءات والتدابر امل�صادة«.

كما دعا الوزير الفرن�صي املكلف بالتجارة 

اخلارجية فرانك ري�صر اإىل اتفاق ودي بني 

وا�صنطن وبروك�صل عن طريق التفاو�ض.

البوابة العربية للأخبار التقنية

���ص��ان��ع   ،)Carl Pei( ب����اي  ك�����ارل  اأك�����د 

 )OnePlus( بل�ض  ون  التجارية  العالمة 

وال���وج���ه ال���ع���ام ل��ل�����ص��رك��ة م��ن��ذ ف����رة ط��وي��ل��ة 

الهواتف  �صركة  عن  رحيله  امل�صارك،  واملوؤ�ص�ض 

الذكية.

بل�ض  ون  ع��ن  احل��دي��ث  ال�صعب  م��ن  وك���ان 

ل��ل��ه��وات��ف  ن��ا���ص��ئ��ة  ك�����ص��رك��ة   )OnePlus(

ال��ذك��ي��ة م��ن��ذ ظ��ه��ور ع��الق��ات��ه��ا ال��وث��ي��ق��ة مع 

 )BBK( و   )Vivo( و   )Oppo(

لالإلكرونيات. العمالقة 

وب�������ص���ف���ت���ه م�������ص���وًق���ا وم���ن�������ص���ًئ���ا ل��ل��ع��الم��ة 

ال��ت��ج��اري��ة، ف��ق��د ا���ص��ت��خ��دم ب����اي م��زي��ًج��ا من 

الوعود اجلريئة والكالم احلقيقي واحلمالت 

ع�صاق  ل��ت��ح��وي��ل  التقليدية  غ��ر  الت�صويقية 

ون  ع�صاق  م��ن  جمتمع  اإىل  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 

بل�ض.

ويف اإح����دى امل�����ص��ارك��ات ع��رب م��ن��ت��دي��ات ون 

بع�ض  ق�صاء  اإىل  يتطلع  اإن��ه  ب��اي:  ق��ال  بل�ض، 

ال����وق����ت م����ن اأج������ل ال��ت��خ��ل�����ض م����ن ال�����ص��غ��ط 

�صبب  اإىل  التطرق  والتوا�صل مع عائلته، دون 

قيامه بالرحيل االآن.

خالف  على  كان  اأن��ه  اإىل  ال�صائعات  وت�صر 

بيت  التنفيذي،  والرئي�ض  املوؤ�ص�ض  زميله  مع 

ل��ي��ب��داأ  غ����ادر  ب���اي  واأن   ،)Pete Lau( الو 

يبدو ككالم  م�صروعه اجلديد، لكن كالمه ال 

�صخ�ض غادر للعمل يف وظيفة جديدة.

مفاجًئا،  االأم���ر  ي��ب��دو  احل��ال��ت��ني،  كلتا  ويف 

اأ���ص��ارت ال��ت��ق��اري��ر اإىل اأن ب��اي ق��د ت��رك  ح��ي��ث 

ال�����ص��رك��ة م��ن��ذ ع��دة اأي����ام، ومل ت��ك��ن ���ص��رك��ة ون 

اأ�صئلة حول املكان  بل�ض م�صتعدة لالإجابة على 

الذي ذهب اإليه وملاذا.

ورمبا مل ترغب ال�صركة يف �صرف االنتباه 

عدة  قبل  اأطلقته  ال��ذي  اجل��دي��د  الهاتف  ع��ن 

.)8T OnePlus( اأيام

وقاد كارل باي تطوير هاتف ون بل�ض االأقل 

 ،)OnePlus Nord( امل�����ص��م��ى  ت��ك��ل��ف��ة 

وقال: اتخذت القرار ال�صعب املتمثل يف الوداع 

بعد ما يقرب من 7 �صنوات يف ون بل�ض.

العربية-وكاالت

الركية  اللرة  على  ال�صغوط  ت�صاعد  مع 

م�صبوقة،  قيا�صية غر  م�صتويات  اإىل  وهبوطها 

ب��ي��وت االأب���ح���اث العاملية  ح���ذرت جم��م��وع��ة م��ن 

امل�صتمر  التدخل  من  النقدية  ال�صيا�صة  �صناع 

يف ���ص��وق ال��ع��م��ل��ة ل��دع��م ال��ل��رة امل��ت��ه��اوي��ة اأم���ام 

الدوالر، ما ت�صبب يف نزيف حاد باالحتياطيات 

قد  ال��ذي  الوحيد  االأم��ر  ب��اأن  منوهة  االأجنبية، 

ه��و تغير  املقبلة  ال��ف��رة  ال��ل��رة خ��الل  ي��دع��م 

اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة لتجنب  ت��ل��ك ال�����ص��ي��ا���ص��ة ورف���ع 

ع��م��ل��ي��ات ال���دول���ة امل�����ص��ت��م��رة ب��ال�����ص��وق.وق��ال��ت 

�صبكة  نقلت  باركليز،  عن  �صادرة  بحثية  مذكرة 

اإن  م��ن��ه��ا،  م��ق��ت��ط��ف��ات  االأم��رك��ي��ة   CNBC
البنك املركزي الركي �صيتعني عليه اال�صتمرار 

مع  يتعار�ض  اأم��ر  وهو  الفائدة،  رفع  �صيا�صة  يف 

رغ��ب��ة ال��رئ��ي�����ض ال��رك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ����ان 

اأكرث  يف  املرتفعة  الفائدة  اأ�صعار  و�صف  وال��ذي 

ال�صيا�صة  �صناع  مطالبا  ب�”ال�صر”،  منا�صبة  من 

النقدية يف بالده بخف�صها.

ي��ب��دو  ال��وح��ي��د  “اخليار  امل���ذك���رة  واأ����ص���اف���ت 

نزيف  لوقف  الفائدة  اأ�صعار  رفع  من  املزيد  اأنه 

العملة، وهو اأمر قد ال يظل كافيا لدعم اللرة 

ول��ك��ن��ه��ا اخل���ط���وة ال���ت���ي ي��ج��ب ات���خ���اذه���ا ع��ل��ى 

الفور«.

 22 وي��ج��ت��م��ع ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال���رك���ي يف 

اأك��ت��وب��ر اجل����اري ل��ت��ح��دي��د ق����رار ال��ف��ائ��دة بعد 

نقطة   150 بنحو  امل��ا���ص��ي  االج��ت��م��اع  يف  رف��ع��ه��ا 

اأ�صا�ض اإىل م�صتويات 11.5%، وهي اخلطوة التي 

ف�صلت يف انت�صال اللرة من الهبوط احلاد اأمام 

 8 م�صتويات  ت�صجيل  من  اقرابها  مع  ال��دوالر 

لرات للدوالر الواحد، وهو م�صتوى قيا�صي مل 

يتم ت�صجيله من قبل.

اأحد  اإن  االأم��رك��ي��ة،  لل�صبكة  حمللون  وق��ال 

امل�صتمر  التدخل  هو  اللرة  هبوط  اأ�صباب  اأه��م 

م��ن ق��ب��ل اأردوغ�����ان يف ق����رارات امل��رك��زي وال��ت��ي 

منذ  الهبوط  موجة  يف  كبر  نحو  على  ت�صببت 

البنك  اأن  امل�صتثمرون  يعتقد  اإذ  ال��ع��ام،  مطلع 

امل��رك��زي ال��رك��ي ال ميلك حرية ات��خ��اذ ق��راره، 

وهو ما اأدى اإىل موجة نزوح الأموال امل�صتثمرين 

اأكرث  االأجانب منذ مطلع العام مع فقد اللرة 

من ثلث قيمتها اأمام العملة اخل�صراء.

وق���ال���ت ك��اب��ي��ت��ال اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����ض يف م��ذك��رة 

بحثية حديثة: “لقد كانت اللرة الركية اإحد 

منذ  النا�صئة  االأ���ص��واق  يف  اأداء  ال��ع��م��الت  اأ���ص��واأ 

مطلع ال��ع��ام اجل���اري اأم���ام ال����دوالر االأم��رك��ي 

عن  الناجم  االقت�صادي  االنهيار  مع  بالتزامن 

م�صتورد  تركيا  اأن  حقيقة  ومع  كورونا.  جائحة 

ال����ذي ك���ان���ت فيه  ال���وق���ت  ل��ل��ط��اق��ة ويف  ����ص���اٍف 

عالمات  بع�ض  تظهر  النا�صئة  االأ�صواق  عمالت 

ال��ت��ع��ايف م���ن اجل��ائ��ح��ة ك��ان��ت ال���ل���رة ال��رك��ي��ة 

ت���وا����ص���ل اجت���اه���ه���ا ال���ه���ب���وط���ي اأم������ام ال������دوالر 

االأمركي«.

اللرة الركية  وبعد موجة بيع عنيفة على 

2018، جنح املركزي الركي يف حينها  يف �صيف 

العملة من خالل  اإىل �صوق  اإعادة اال�صتقرار  يف 

رف���ع ح���اد مل��ع��دالت ال��ف��ائ��دة، م��ا اأك�����ص��ب ال��ل��رة 

امل�صتثمرين،  ل��دى  جاذبية  حينه  يف  ال�صعيفة 

الركي رجب  الرئي�ض  االأمر مل يعجب  اأن  بيد 

ال��دوام  البنك على  كان يطالب  ال��ذي  اأردوغ��ان 

الفائدة لت�صجيع اال�صتثمار. بخف�ض معدالت 

جتينقايا  مراد  حينها  البنك  حمافظ  ولكن 

الرئي�ض  اأقاله  حتى  اأردوغ��ان  لطلب  ير�صخ  مل 

وعني  املا�صي  العام  من  متوز  يوليو  يف  الركي 

ب���دال م��ن��ه م���راد ق��اي��ا امل��ح��اف��ظ احل���ايل وال���ذي 

اأ���ص��ه��ر من   10 ال��ف��ائ��دة خ��الل  خف�ض م��ع��دالت 

 %8.75 ن��ح��و  اإىل   %24 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  م�����ص��ت��وي��ات 

رفعها  ي��ع��اود  اأن  قبل  املا�صي  مايو  نهاية  حتى 

ت��دري��ج��ي��ا م���ن ج���دي���د ل��ل��م�����ص��ت��وى احل����ايل مع 

تراجع  لوقف  اأمامه  املتاحة  اخليارات  ت�صاوؤل 

االحتياطيات  وا�صتنزاف  ال���دوالر  اأم���ام  ال��ل��رة 

باالأ�صا�ض. املتهاوية  االأجنبية 

جائحة  خ�صم  يف  ال��رك��ي  االق��ت�����ص��اد  وي��ئ��ن 

ال�صياحة  حل��رك��ة  ت���ام  �صبه  ت��وق��ف  م��ع  ك��ورون��ا 

يف  و�صلت  البطالة  معدالت  يف  مطرد  وارت��ف��اع 

الوقت احلايل اإىل نحو 14% وقفزة يف معدالت 

ال��ق��وة  ت���راج���ع  م���ع   %11 ن��ح��و  اإىل  ال��ت�����ص��خ��م 

للعملة. ال�صرائية 

هبوط الليرة سيجبر تركيا على اتخاذ قرار يخالف هوى أردوغان

باري�س - وكاالت

تعكف �صركة فرن�صية، يف الوقت احلايل 

على تطوير بخاخ طبي، من �صاأنه اأن يكبح 

انت�صار فرو�ض كورونا امل�صتجد يف االأنف، 

اأع�صاء اجل�صم االأخرى  حتى ال ميتد اإىل 

مثل الرئة.

“لوبوان”  �����ص����ح����ي����ف����ة  وب����ح���������ص����ب 

هي  “فيريبيو”  �صركة  ف��اإن  الفرن�صية، 

يت�صدى  حتى  املنتج  تطوير  تتوىل  التي 

للفرو�ض مبجرد دخوله اإىل االأنف.

يقاوم  البخاخ  باأن هذا  ال�صركة  واأفادت 

وم��ب��ك��رة،  اأوىل  م��رح��ل��ة  خ����الل  ال���ع���دوى 

فيحول دون تفاقم الو�صع.

وت���ع���م���ل ه�����ذه ال�������ص���رك���ة ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 

ع��ام��ا،   25 م��ن��ذ  بفرن�صا  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ع��دات 

مينح  البخاخ  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�صر 

حماية تراوح مدتها بني 4 و6 �صاعات.

موؤ�ص�ض  وهو  �صريفا�صتافا،  رايف  ويقول 

ما  اإن  ال��ع��ام،  وم��دي��ره��ا  الطبية  ال�صركة 

اإ����ص���اب���ات ك���ورون���ا  90% م���ن  ي���ق���ارب م���ن 

حت�صل عن طريق االأنف.

واأو����ص���ح اأن ال��ه��دف م��ن ه���ذا ال��ب��خ��اخ 

ال��ف��رو���ض  ي���دخ���ل  اأن  دون  احل������وؤول  ه���و 

اإىل اجل�����ص��م، م��ن خ��الل حت��ي��ي��ده مبجرد 

الدخول اإىل االأنف.

�صد  حم�صنا  �صيكون  االأن����ف  اأن  ومب���ا 

ف���اإن  “احلاجز”،  ه����ذا  ع���رب  ال���ف���رو����ض 

م�صتوى  على  م�صاعفات  ح��دوث  احتمال 

منخف�صا،  �صيكون  االإ�صابة،  بعد  التنف�ض، 

امل�صوؤول. بح�صب 

ول��ل��ت��اأك��د م��ن جن��اع��ة ه���ذا ال��ب��خ��اخ، مت 

اإج�����راء جت���ارب يف امل��خ��ت��رب حت��ت اإ���ص��راف 

من  ���ص��ه��ادة  على  وح�صلت  ت��ول��وز  جامعة 

“تيبو بيو” العلمية. هيئة 

البخاخ  اأن  الفرن�صية  ال�صركة  واأ�صافت 

قريب  عما  ال�صيدليات  يف  متاحاً  �صيكون 

و�صيراوح �صعره بني 8 و10 يوروهات.

وك���ان���ت ال�����ص��رك��ة ق���د ب������داأت يف اإن���ت���اج 

ال��ب��خ��اخ ل��ك��ن ط��اق��ت��ه��ا يف ال��وق��ت احل��ايل 

150 األ���ف وح���دة يف  ال ت��ت��ي��ح ���ص��وى اإن���ت���اج 

ال�صهر.

���ص��رك��ة  م���ع  بيو”  “فيري  وت��ع��اق��دت 

يورو  مليون  ا�صتثمرت  التي  كوغ”  “بيو 
وذلك من  االإنتاج،  من�صاأة  اإقامة  اأجل  من 

1.5 مليون يف  اإىل  اأجل رفع طاقة االإنتاج 

.2021 ال�صهر، بحلول يناير 

نيويورك االقت�شادية- 

امل�����ص��ت��ث��م��رون االآن ع��ل��ى خم��اط��ر  ي�����ص��ح��و 

ال�������ص���ن���دات  اأ�����ص����ع����ار  ان���خ���ف���ا����ض يف  ح�������دوث 

حت�صبا  االأج��ل،  طويلة  االأمريكية  احلكومية 

حكومي  واإن��ف��اق  اأق���وى  اق��ت�����ص��ادي  النتعا�ض 

يف  الرئا�صية  االنتخابات  بعد  �صخم  اإ���ص��ايف 

ت�صرين الثاين )نوفمرب(.

قيمتها  تبلغ  التي  اخل��زان��ة  �صندات  �صوق 

النعا�ض  عليها  يغلب  كان  دوالر  تريليون   20

“االحتياطي  خف�ض  اأعقبت  التي  االأ�صهر  يف 

الفيدرايل” اأ�صعار الفائدة اإىل �صفر ملعاجلة 

التقلب  كان  كورونا.  لفرو�ض  املالية  االآث��ار 

 ICE BofA Move املتوقع وفقا ملوؤ�صر

ومل  متدنية،  قيا�صية  م�صتويات  حول  يحوم 

ي��ت��زح��زح ع��ائ��د ���ص��ن��دات اخل���زان���ة ال��ق��ي��ا���ص��ي 

الأج����ل ع�����ص��رة اأع�����وام ت��ق��ري��ب��ا م���ن ن��ح��و 0.6 

ق�����ص��رة يف  ارت��ف��اع  ف��رة  با�صتثناء  امل��ائ��ة  يف 

حزيران )يونيو(.

ل��ك��ن ���ص��ن��دات اخل���زان���ة حت����ررت م���ن ه��ذا 

ارتفاع عوائد  االأخ��رة، مع  االأي��ام  الركود يف 

ال�صندات طويلة االأجل ب�صكل حاد منذ بداية 

ح��زي��ران  منذ  م�صتوياتها  اأع��ل��ى  اإىل  ال�صهر 

)ي���ون���ي���و(. وي���ح���ذر ع���دد ق��ل��ي��ل م���ن م��دي��ري 

ال�����ص��ن��ادي��ق م���ن اأن ه����ذا ق���د ي���ك���ون ب��داي��ة 

مل��وج��ة ب��ي��ع اأك���رث ح���دة يف ���ص��ن��دات احل��ك��وم��ة 

ت��الم�����ض  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  اإذ  االأم���ري���ك���ي���ة، 

ال�����ص��ن��دات ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة الأج����ل ع�����ص��رة اأع�����وام، 

اآخ����ر م���رة ق��ب��ل تف�صي  م�����ص��ت��وي��ات ���ص��وه��دت 

فرو�ض كورونا يف االأ�صواق املالية.

ق����ال زاك������اري ���ص��ك��واي��ر، ك��ب��ر م�����ص��وؤويل 

“تكمريون  التحوط  �صندوق  يف  اال�صتثمار 

اأين  اإىل  نظرت  “اإذا  مانيجمنت”:  كابيتال 

ك��ان��ت ع��وائ��د ال�����ص��ن��دات الأج���ل ع�����ص��رة اأع���وام 

االأزمة، جتدها اقربت من  تتجه مع دخول 

2 يف املائة. ال يوجد �صبب مينعنا من العودة 

اإىل هناك يف غ�صون اأ�صهر«.

تعافى  االأم��ري��ك��ي  االق��ت�����ص��اد  اأن  اأ����ص���اف 

بعدما  كثرون،  يظن  كان  مما  اأك��رب  ب�صرعة 

ن�����ص��ق ���ص��ان��ع��و ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ن��ق��دي��ة وامل��ال��ي��ة 

اجلهود اإىل درجة غر م�صبوقة. وهذا يزيد 

فر�صة حدوث ارتفاع يف الت�صخم وي�صر اإىل 

ارتفاع يف النمو االقت�صادي، ما يقلل الطلب 

ع��ل��ى ال�����ص��ن��دات احل��ك��وم��ي��ة االآم���ن���ة. وق���ال: 

لديك انتعا�ض يف الربع الثالث«. “�صيكون 
ال��ت��ح��رك  اأن ح��ج��م  وي�����رى م�����ص��ت��ث��م��رون 

امل��ح��ت��م��ل ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 

ي�����ص��غ��ط  اأن  امل������رج������ح  م������ن  ال����رئ����ا�����ص����ي����ة. 

اجل��م��ه��وري��ون م��ن اأج���ل م��زي��د م��ن االإن��ف��اق 

ب��ع��د ت�����ص��وي��ت ال��ث��ال��ث م���ن ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين 

املر�صح  ب��اي��دن  ج��و  انت�صار  لكن  )ن��وف��م��رب(، 

ال���دمي���ق���راط���ي واالن���ت�������ص���ارات امل����زدوج����ة يف 

اأن  املحتمل  من  حلزبه  الكوجنر�ض  جمل�صي 

حتفيز  برنامج  نحو  االأو�صح  الطريق  متهد 

اأكرث طموحا.

ك����ل امل���ق���رح���ات االأخ�������رة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 

امل�����ص��رع��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون يف امل��ف��او���ص��ات 

ت��رم��ب  ي��ل��غ��ي��ه��ا دون����ال����د  اأن  ق���ب���ل  االأخ�������رة 

ال���رئ���ي�������ض اجل���م���ه���وري احل������ايل ف����ج����اأة ي���وم 

على  اجلمهوريون  ك��ان  م��ا  قزمت  ال��ث��الث��اء، 

ا�صتعداد لطرحه على الطاولة.

ق���ال ث��ان��و���ض ب���اردا����ض، ال��رئ��ي�����ض امل�����ص��ارك 

ال�����درج�����ة  ذي  ال����ث����اب����ت  ل����ل����دخ����ل  ال����ع����امل����ي 

برمان”:  “نويبرجر  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

الفائدة  اأ�صعار  يف  االأخ��ر  الكامل  “االرتفاع 
الدميقراطيني  اكت�صاح  فر�صة  اأن  اإدراك  هو 

عوائد  ارتفاع  يتوقع  اأنه  م�صيفا  زادت”،  قد 

لت�صل  اأع���وام  ع�صرة  الأج��ل  اخل��زان��ة  �صندات 

اإىل اأكرث من 1 يف املائة يف غ�صون 12 �صهرا.

ي��ت��ق��دم ب���اي���دن يف ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 

���ص��ي��ط��رة  ف���ر����ص���ة  اأي�������ص���ا  وزادت  ال���وط���ن���ي���ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ني ع���ل���ى جم���ل�������ض ال�������ص���ي���وخ. 

ت�����������ص�����ر ال�����ن�����م�����ذج�����ة ب�����وا������ص�����ط�����ة م����وق����ع 

FiveThirtyEight االإلكروين لتتبع 
اأن الدميقراطيني لديهم  اإىل  اال�صتطالعات 

باأغلبية يف جمل�ض  للفوز  املائة  68 يف  فر�صة 

ال�����ص��ي��وخ، ���ص��ع��ودا م��ن 61 يف امل��ائ��ة االأ���ص��ب��وع 

ال�صابق.

الدميقراطيني  ال�صيا�صة  �صناع  فتح  اإذا 

على  لل�صيطرة  لقاح  وظهر  االإنفاق  �صنابر 

يدفع  فقد  ال��ع��امل��ي،  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  تف�صي 

اأ�صعار  ارت��ف��اع  ب�صاأن  توقعاتهم  امل�صتثمرون 

برافني  قال  االأم��ام.  اإىل  االأمريكية  الفائدة 

الفائدة  اأ�صعار  ا�صراتيجيي  كبر  كوراباتي 

بدال  اإن���ه  �صاك�ض”:  “جولدمان  يف  العاملية 

من عام 2025، كما هو متوقع االآن، ميكن اأن 

عام  يكون  رمبا  مبكر  وقت  يف  االرتفاع  ياأتي 

.2023

“مورجان  يف  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ني  اإن  ب���ل 

من  “اخلوف  ب�صاأن  يقلقون  �صتانلي” ب��داأوا 

مفاجئ  حت��رك  ح��دوث  اأي  الفائدة”،  اأ�صعار 

اإىل اأعلى يف عوائد ال�صندات احلكومية ميكن 

على  كبرة  تداعيات  مع  ال�صوق،  يباغت  اأن 

االأمريكية. االأ�صهم 

احلاجز االأكرب اأمام ذلك هو “االحتياطي 

الفيدرايل”، من املرجح اأن يوؤدي االنخفا�ض 

ا�صتجابة  اإىل  ال�����ص��ن��دات  اأ���ص��ع��ار  يف  ال�����ص��ري��ع 

�صريعة من البنك املركزي االأمريكي. بعد اأن 

ل�صمان  ال�صيولة  من  لطوفان  العنان  اأطلق 

املرجح  من  ف�صفا�صة،  املالية  الظروف  بقاء 

قليال  الفيدرايل”  “االحتياطي  يظهر  اأن 

من الت�صامح جتاه زيادة مزعزعة لال�صتقرار 

يف اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة ال��ت��ي ت��ق��ل��ب ج��ه��ود دع��م 

االقت�صاد.

االآن  منذ  املركزي  البنك  يطالب  بع�صهم 

�صندات  ل�����ص��راء  ال�����ص��ه��ري  ب��رن��اجم��ه  بتغير 

اخلزانة بقيمة 80 مليار دوالر وتركيز اجلزء 

طويلة  ال�صندات  على  م�صرياته  من  االأكرب 

دي  “تي  يف  اال�صراتيجيون  يعتقد  االأج���ل. 

الفيدرايل”  “االحتياطي  اأن  �صيكيوريتيز” 

اإىل الت�صرف يف وقت مبكر رمبا  قد ي�صطر 

يكون كانون االأول )دي�صمرب(.

ق���ال���ت ب���ري���ا م��ي�����ص��را، ال��رئ��ي�����ص��ة ال��ع��امل��ي��ة 

كنيديان  يف  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

“االحتياطي  ت��خ��ت��رب  االآن  “ال�صوق  ب��ن��ك: 

“اأن يوؤدي  اإجراء  الفيدرايل”. ال ميكن الأي 

اإذا  العائدات  اأكرب بكثر يف  اأعلى  اإىل حترك 

اق���رن ب��ال��ت��ف��اوؤل ب�����ص��اأن ل��ق��اح اأو م��زي��د من 

التحفيز املايل بعد االنتخابات«.

وحم��ل��ل��ون:  م�صتثمرون  ي��ق��ول  ذل���ك،  م��ع 

امل���راق���ب���ة ع���ن ك��ث��ب.  ت�����ص��ت��ح��ق  امل���خ���اط���ر  اإن 

لالأ�صهم  حملل  وه��و  وي��ل�����ص��ون،  ملايكل  وف��ق��ا 

نحو  االن��دف��اع  ف���اإن  �صتانلي”  “مورجان  يف 

�صي�صر  ���ص��ن��دات اخل��زان��ة  ع��وائ��د  االأع��ل��ى يف 

االأ�صهم  �صوق  التي تقود �صعود  النمو  باأ�صهم 

اإىل  جزئيا  ذل��ك  ويرجع  )م��ار���ض(،  اآذار  منذ 

امل�صتقبلية  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��دف��ق��ات  ق��ي��م��ة  اأن 

الت�صخم. ارتفاع  �صتنخف�ض مع 

ه���ذا  ال���ف���ائ���ز يف  ي���ك���ون  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 

ال�����ص��ي��ن��اري��و ه��و اأ���ص��ه��م ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي يحكم 

اأو  باأرباحها  يتعلق  فيما  رخي�صة  باأنها  عليها 

ت�صتفيد  التي  ال��دوري��ة  وال�صركات  اأ�صولها، 

اأكرث من االقت�صاد املتح�صن، مثل امل�صارف.

ال��ع��وائ��د  ال����زي����ادة يف  اإن  وي��ل�����ص��ون:  ق����ال 

امل��ال  راأ����ض  الأ���ص��واق  اأن��ه��ا مهمة ج��دا  �صتثبت 

عموما والقيادة يف اأ�صواق االأ�صهم حتديدا.

بخاخ لألنف.. دواء فرنسي مرتقب قد يقضي مبكرًا على كورونا

مستثمرون: موجة بيع السندات األخيرة ربما تكون البداية
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200146630(

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 نورا وغيث التلي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/3/4 حتت الرقم )111340( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  غيث �سمري �سعيد التلي  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  ع��ب��دون   / عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0798870131

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فرعوين وفار�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)82225 ( بتاريخ 2006/8/8 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 : )200113085(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الق�ساه  غيث  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2018/6/27 حتت الرقم )19834( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

ابراهيم  حممد  ابراهيم  اياد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ع�سيلي  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان / ���س��ف��ا ب����دران 

0796245855

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200165579(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  املحروق   باهلل  واملنت�سر  ال�سيخ  احمد  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ل تهدف اىل ربح

بطلب  تقدمت  قد   2018/1/11 بتاريخ   )1078( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

ال�سيخ   حممد  فايز  امني  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء / الظليل / بالقرب من م�سجد 

ابو دروي�س – ت: 0785789578

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169441(

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 خرفان والطوره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118789( بتاريخ 2018/9/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ماجد حممد وليد خرفان  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلبيهه بالقرب من حمكمة اجلمارك 

– ت: 0777277095
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حمدان نزال و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2020/7/5 بتاريخ   )120870( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حمدان نزال و�سريكه

اإىل �سركة : حمدان نزال و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�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

ابو  منر  زي��اد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عي�سه و�سركاه 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)90010 ( بتاريخ 2008/3/31 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

اعالن بيع بضاعة تحت التصفية
يعلن م�سفي �سركة اوبال الهند�سية ملواد البناء 

م�ستودعات  ل��دى  امل��وج��ودة  الب�ساعة  بيع  عن 

ال�سركة واملكونة من اثاث مكتبي واك�س�سواراته 

لقواطع  المل��ن��ي��وم  ب��روف��ي��الت  اىل  بال�سافة 

مكتبية وار�سيات خ�سبية ) باركيه (.

 / ال�سيد  ال�سركة  م�سفي  مراجعة   : للمهتمني 

املوبايل  رقم  على  عودة  حممد  م�سطفى  عدنان 

0795534347

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

عمر  و�سيم  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سيف اهلل عبد الفتاح 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2012/5/13 بتاريخ   )  104358(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العربي  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ن 

والقطارنه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)47201 ( بتاريخ 1997/8/5 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 : )200097748(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ورجا   و�سالح  فريحات  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/8/11 حتت الرقم )91815( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/15 

فريحات   �سالمة  م�سطفى  علي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ال�سحة  وزارة  مقابل  طرببور   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0795103257

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن بيع صيدلية

اع��ل��ن ان���ا ال�����س��ي��دلين / ف���اروق 

احمد جميل عبد الرحمن عن بيع 

بوابة  �سيدلية  امل�سماه  �سيدليتي 

عبدون وامل�سجلة بال�سجل التجاري 

 )  401699  ( الرقم  حتت  لالفراد 

يف  والكائنة   2017/12/10 تاريخ 

دوار   – ال�سمايل  عبدون   – عمان 

الرمله  م�سجد  ق��رب   – القي�سيه 

البي�ساء

دروي�س  لينا   / ال�سيدلنية  اىل 

نظمي م�سلم

ف��م��ن ل��ه اي اع��را���س ع��ل��ى ذل��ك 

م��راج��ع��ة ك��ات��ب ال��ع��دل / دائ���رة 

مراقبة ال�سركات / وزارة ال�سناعة 

من  اي��ام  ع�سرة  خالل   / والتجارة 

تاريخ ن�سر هذا العالن

اعالن بيع حضانة

الدين م�سطفى  نور  اعلن / جويده 

فوفو  ح�سانة  بيع  ع��ن  �سنان  ب��ن 

ودودو النموذجية لكائنة يف عمان 

– مرج احلمام – ا�سكان ال�سباط – 
حتمل  والتي  الدويك  خمازن  خلف 

تاريخ   82876 رق��م  جت��اري  �سجل 

2018/3/7

اىل / حممد عوين عطيه ع�سيله

ل���دي���ه اي اع���را����س  م����ن   ف��ع��ل��ى 

 / ع��دل  كاتب  مراجعة  ذل��ك  على 

مراقبة ال�سركات / وزارة ال�سناعة 

من  اي��ام  ع�سرة  خالل   / والتجارة 

تاريخ ن�سر العالن

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

محمد رياض محمد مسلم

ملدة  العمل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

متتالية  اي��ام  ع�سرة  عن  تزيد 

خلدمات  امل�سانده  �سركة  ل��دى 

ال�سناد و مراكز الت�سال بدون 

لذا  ر�سمي  اوع��ذر  م�سروع  �سبب 

بالعودة  ت��ن��ذرك  ال�سركة  ف��ان 

اىل عملك فورا و ال �سيتم انهاء 

لحكام  �سندا  لديها  خدماتك 

العمل  قانون  من  28/ه���  امل��ادة 

رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

إنذار بالعودة إىل العمل
إىل املوظفه:- حاكمة 
محمد موسى بلح. 

جمهولة مكان القامة 

قانون  )28/ه�(من  امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)8(ل�سنة  رق��م  الأردين  وال��ع��م��ال  العمل 

تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  ونظرا   1996

ه��ذا  ن�����س��ر  ت��اري��خ  وح��ت��ى   2020/9/16

متتالية  اأيام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة  الإعالن 

بدون عذر و�سبب م�سروع وح�سب عقد العمل 

الذي بداأ بتاريخ 2020/7/1

ملدة �ستة ا�سهر)حمدد املدة( 

بعيادتي  للعمل  بالعودة  ان��ذرك  فاإنني  لذا 

خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأيام من ن�سر هذا 

باإنهاء  �ساأقوم  فانني  ذلك  وبخالف  الإعالن 

العمل  من  وف�سلك  عيادتي  ل��دى  خدماتك 

اأدنى م�سوؤولية واحتفاظي  اإ�سعار ودون  دون 

بحقي بالرجوع عليكم ومطالبتكي باحلقوق 

املرتبة يل مبا يتفق مع القانون. 

املنذر   
عيادة الدكتور مؤيد 
عاطف هلسه

الحد   18/ 10 / 2020

رسالة الضمان إلى المدينين من أفراد ومنشآت

تدعو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
جميع ا�فراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتب 
من  االستفادة  إلى  للمؤسسة  مديونية  عليهم 
1) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة  5 أمر الدفاع (
المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد 

والغرامات بنسب متفاوتة وضمن أربع مراحل:

يستفيد من هذا البرنامج
جميع المنشآت باستثناء قطاعات (البنوك/ التأمين/ 

االتصاالت/ الكهرباء/ المياه/ المنشآت المملوكة للحكومة 

والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات)

وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.

المرحلة

ا�ولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

المزايافترة السريان

التقدم بالطلب
خالل الفترة

من    ٨/١٠/٢٠٢0  
حتى نهاية يوم   ٢٠٢٠/٩/٣٠

من    ٢٠٢0/10/1  
حتى نهاية يوم   10/31/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/11/1  
حتى نهاية يوم   11/30/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/12/1  
حتى نهاية يوم   12/31/٢٠٢٠

ا�عفاء نسبة 
من الفوائد
والغرامـــات

فائدة
التقسيط
السنويــة

%60
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االنباط-وكاالت

�إن جي�ش  �ل��ع��ري��ة،  �أح���رون���وت«  »ي��دي��ع��وت  ق��ال��ت �صحيفة 

الح���ت���ال ع����َدل ���س��ل��م الأول����وي����ات ل��ل��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي يجب 

التعامل معها �سريعاً، حيث و�سعت التهدئة يف قطاع غزة، اأو 

ال�ستعداد حلرب كبرية على راأ�س �سلم الأولويات التي يجب 

التعامل معها

ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول يف جي�س الحتال، قوله اإن 

معها  الأو�ساع  لأنها  الأولويات  �سلم  راأ�س  على  اأ�سبحت  غزة 

غري م�ستقرة ومتوترة

واأ�ساف باأنه يف حال عدم التو�سل لتفاق تهدئة مع قطاع 

غزة، ي�سمل حتويل املنحة القطرية على مدار عام، وال�سماح 

ل��ع��م��ال م��ن غ���زة ب��ال��دخ��ول اإىل الأرا����س���ي امل��ح��ت��ل��ة، وت��وف��ري 

املياه، ومناطق �سناعية، وحل ق�سية اجلنود  م�ساريع حتلية 

الأ�سرى، فاإنه خال فرتة ق�سرية قد تندلع مواجهة كبرية 

بقوات  للدخول  “اإ�سرائيل”  تلزم  والح��ت��ال  املقاومة  ب��ن 

كبرية للقطاع

الذي  التهدئة  اتفاق  فاإن  �أحرونوت”،  “يديعوت  وبح�سب 

ق�سية  ي�سكل  ل  م�سر،  بو�ساطة  حالياً  عليه  العمل  يجري 

الو�سع  لتح�سن  �ستوؤدي  حلول  ي�سمل  ولكنه  واملطار،  امليناء 

القت�سادي والجتماعي ب�سكل فوري يف القطاع

اأجرى موؤخراً حتديثات على  الحتال  اأن جي�س  وك�سفت 

خطة حلرب كبرية مع قطاع غزة، وذلك رغم اأن “اإ�سرائيل” 

وحركة حما�س ل يريدون حرب كهذه، ح�سب و�سفها، ولكن 

قد يجد الطرفان نف�سيهما يف و�سع كهذا، ولذلك غزة تراأ�س 

القائمة التي تعطيها قيادة جي�س الحتال تركيزها

ال���ث���اين ع��ل��ى �سلم  امل���رك���ز  اإن  اأي�������س���اً  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

تابعة لها �سد  اإي��ران لإقامة قواعد  الأولويات هو حم��اولت 

الحتال يف �سوريا، والعراق، واليمن

اإي����ران ت��ر���س��ل ���س��واري��خ اأر�����س اأر�����س دقيقة  واأ���س��اف��ت اأن 

ن�ساط  من  للحد  اأ�سلحة  اإي�سال  حت��اول  وكذلك  �سوريا،  اإىل 

الطائرات الإ�سرائيلية يف �سماء �سوريا ولبنان

يف حن كان املركز الثالث على �سلم الأولويات هو اإمكانية 

الغربية  ال�سفة  كانت  بينما  نووي،  اإيران على �ساح  ح�سول 

ت��غ��ل��ي، واأ���س��اف��ت ال�سحيفة  ب����داأت  ال���راب���ع وال��ت��ي  امل��رك��ز  يف 

ال�سلطة  ق��ي��ادة  يف  ثقتهم  ف��ق��دوا  الفل�سطينين  ال�سباب  اأن 

الفل�سطينية

اأن وقف التن�سيق الأمني مل يوؤثر على  وزعمت ال�سحيفة 

�أن�صطة “ال�ساباك” وجي�س الحتال ملنع املقاومة يف ال�سفة، 

وي��ت��ج��ه��ز ج��ي�����س الح���ت���ال ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اإم��ك��ان��ي��ة ت�سعيد 

الأو�ساع يف ال�سفة اأي�ساً

يتواجد  اهلل  ح���زب  ف���اإن  �أحرونوت”  “يديعوت  وبح�سب 

يتعامل  اأن  يجب  التي  الأول��وي��ات،  �سلم  يف  اخلام�س  باملركز 

معها الحتال �سريعاً

يتواجد  اهلل  اأن حزب  الحتال  م�سوؤول يف جي�س  واأو�سح 

اإمكانيات  لكافة  �سابقاً  املركز اخلام�س، لأن اجلي�س جتهز  يف 

الت�سعيد مع حزب اهلل

االنباط-وكاالت

���س��خ��رت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

الرئي�س  م��ن  كلينتون  ه��ي��اري  ال�سابقة 

بايدن  ت��ف��وق ج��و  بعدما  ت��رام��ب،  دون��ال��د 

التلفزيونية  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات  مب��ع��رك��ة  ع��ل��ي��ه 

بفارق مليون م�ساهدة يف مبارزة اخلمي�س

اإىل  ب��اي��دن  ع��دد م�ساهدي  و���س��ل  وق��د 

“�إيه  ق���ن���اة  ع��ل��ى  م�����س��اه��د  م��ل��ي��ون   14.1

بينما  دي����زين،  ل��وال��ت  �سي” ال��ت��اب��ع��ة  ب��ي 

م�ساهد  م��ل��ي��ون   13.5 ت��رام��ب  ا�ستقطب 

ل�سركة  �سي” التابعة  بي  “اإن  قنوات  عرب 

التابعتن  ال�سرتاكات  وقناتي  كومكا�ست 

لها “م اإ�س اإن بي �سي” و”�سي اإن بي �سي”

الر�سمي  ح�سابها  عرب  كلينتون  وكتبت 

ق���ائ���ل���ة:  ت����غ����ري����دة  يف  “تويرت”  ع���ل���ى 

ترامب  برنامج  من  �سئموا  “الأمريكيون 
األي�س  الأب���د،  اإىل  نلغيه  دع��ون��ا  ال��واق��ع��ي، 

كذلك!”

ع��ل��ى  اإن”  اإن  “�سي  ���س��ب��ك��ة  وك���ت���ب���ت 

مل  ع���م���ل���ي���ا  “نتيجة  �إن����ه����ا  “تويرت” 
يتوقعها اأحد يف هذا املجال”

�سي”  ب�����ي  “اإن  ����س���ب���ك���ة  وت����ع����ر�����س����ت 

ت��رام��ب  لن��ت��ق��ادات ب�سبب حت��دي��د م��وع��د 

كانت  بعدما  بايدن  مع  التوقيت  نف�س  يف 

ب��ال��ف��ع��ل  ح�����ددت  �سي”  ب���ي  “اإيه  ���س��ب��ك��ة 

م��وع��ده��ا م���ع امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي، ما 

ال��ذي  امل��ر���س��ح  لخ��ت��ي��ار  الناخبن  ا�سطر 

الهواء مبا�سرة �سي�ساهدونه على 

التقييمات،  بايدن يف معركة  فوز  وبعد 

ال�سحفي  ال�سكرتري  داكلو،  جي  تي  كتب 

“تويرت”:  ع��ل��ى  ب��اي��دن  ال��وط��ن��ي حل��م��ل��ة 

الليلة  اجل��م��ه��ور  م��ن  امل��زي��د  اأن  “يبدو 
امل���ا����س���ي���ة ك����ان م��ه��ت��م��ا مب�������س���اه���دة زع��ي��م 

)ي��ق�����س��د ب����اي����دن( ل���دي���ه خ��ط��ة وا���س��ح��ة 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى وب������اء ك�����ورون�����ا وع�����ودة 

الكذاب  من  اأكرث  العمل،  اإىل  الأمريكين 

)ي��ق�����س��د ت���رام���ب( ال��ق��ت��ايل وال��ف��و���س��وي 

تلك  اإىل  ك��ف��اءت��ه  ب�سعف  اأو���س��ل��ن��ا  ال���ذي 

الفو�سى العارمة”، وفق تعبريه

ت��ق��دم  ب���اي���دن  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة،  جت���در 

يوم اجلمعة  ترامب  11 نقطة على  بفارق 

“�إن  يف ا���س��ت��ط��اع ل���ل���راأي اأج���رت���ه ���س��ب��ك��ة 

�سرتيت  “وول  و�صحيفة  نيوز”  �سي  ب��ي 

جورنال”، وهو نف�س الرقم الذي تقدمت 

ب����ه ك��ل��ي��ن��ت��ون ق���ب���ل ث���اث���ة اأ����س���اب���ي���ع م��ن 

النتخابات يف عام 2016 قبل اأن تخ�سر يف 

النتخابات بفارق �سئيل اأمام ترامب

االنباط-وكاالت

حفا  لبنان،  اأقام “ثوار 17 ت�سرين” يف 

واملحامن  واجل��رح��ى  “لل�سهداء  تكرمييا 

والإعامين” بعد مرور عام على انطاق 

الحتجاجات، يف وقت اأكد الرئي�س اللبناين 

اأن يده ل زالت ممدودة للمحتجن

ومت خ����ال احل���ف���ل ت���ك���رمي ال��ن��ا���س��ط��ن 

يف احل���رك���ة الح��ت��ج��اج��ي��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت 

ال���ع���ام امل���ا����س���ي، ع��ل��ى اإث�����ر ����س���وء الأو�����س����اع 

بعد  واأدت  الباد،  املعي�سية والقت�سادية يف 

ا���س��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة �سعد  اإىل  اأي����ام م���ع���دودة 

جمموعات  اق��ن��اع  يف  ف�سله  بعد  احل��ري��ري، 

احلراك بعدد من النقاط الإ�ساحية التي 

ط��رح��ه��ا حينها لإخ����راج ال��ب��اد م��ن امل���اأزق 

ال�سيا�سي

و����س���ارك ع���دد حم���دود م��ن ال��ن��ا���س��ط��ن يف 

و�سط  ال�سهداء  �ساحة  يف  امل��رك��زي  الحتفال 

بريوت، كما توجهت وفود من خمتلف املناطق 

اللبنانية للم�ساركة يف الحتفال املركزي

واأك�����د امل��ت��ح��دث��ون خ���ال الح��ت��ف��ال اأن 

ل�سقاط  ال��ن��ظ��ام  م��ع  م��ف��ت��وح��ة  “املعركة 
الف�ساد”، وردد امل�ساركون �سعار “ثوار اأحرار 

منكمل امل�سوار”

اللبناين  الرئي�س  ق��ال  اأخ��رى،  من جهة 

ع����ام على  م�����رور  “بعد  اإن�����ه  ع����ون  م��ي�����س��ال 

يده  ت��زال  ل  ال�سعبية،  التحركات  اإن��ط��اق 

املطالب  حتقيق  على  �سويا  للعمل  مم��دودة 

“الإ�ساح  اأن  على  م�سددا  الإ�ساحية”، 

غري ممكن من خارج املوؤ�س�سات”

اأج���ل الرئي�س عون  ي��اأت��ي ذل���ك، يف وق��ت 

كانت  ال��ت��ي  امل��ل��زم��ة  النيابية  ال���س��ت�����س��ارات 

لت�سمية  اجل������اري،  اأك���ت���وب���ر   15 يف  م���ق���ررة 

رئي�س  اعتذار  بعد  للحكومة،  جديد  رئي�س 

احلكومة املكلف م�سطفى اأديب عن التو�سل 

اإىل �سيغة تر�سى الأطراف ال�سيا�سية

ن��ف�����س��ه  ط�����رح  اإىل  احل����ري����ري  وي�����س��ع��ى 

املبادرة  �سمن  للحكومة من  رئي�سا  جم��ددا 

الفرن�سي  الرئي�س  يقودها  التي  الفرن�سية 

والتي تطالب احلكومة  اإميانويل ماكرون، 

يف  قا�سية  ب��اإ���س��اح��ات  ب��الل��ت��زام  لبنان  يف 

مقابل احل�سول على م�ساعدات دولية

واأوف��������د احل����ري����ري يف الأي��������ام امل��ا���س��ي��ة 

مم��ث��ل��ن ع���ن���ه ال���ت���ق���وا ال���ك���ت���ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ل���س��ت��م��زاج اآرائ��ه��م يف ه��ذا اخل�����س��و���س، اإل 

ال�سيا�سية مل  امل�ساورات  اأن  اأنه من الوا�سح 

ت�سل بعد اإىل اتفاق، ما دفع عون اإىل تاأجيل 

ال�ست�سارات

االنباط-وكاالت

ت��������وا���������س��������ل ح�������ك�������وم�������ة الح��������ت��������ال 

الذي  ال�ستيطاين  “الإ�سرائيلي” جنونها 
ك���ان اآخ���ر ف�����س��ول��ه امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى اإق��ام��ة 

4000 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة 

العملي ملخطط  التطبيق  اإطار  يف  املحتلة، 

ال�سم

وي�����س��ت��ه��دف الح���ت���ال حم��اف��ظ��ة بيت 

ال�ستيطان،  وت��رية  زي��ادة  خ��ال  حلم من 

����س���رق���ي  وت���غ���ي���ري يف ح��������دود الأرا��������س�������ي 

امل��ح��اف��ظ��ة، وم��ن��ع امل��واط��ن��ن م��ن ال��دخ��ول 

لبع�س  امل���ح���اذي���ة  اأرا����س���ي���ه���م  يف  وامل���ك���وث 

امل�ستوطنات

واأق������رت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال الأ���س��ب��وع 

500 وح����دة ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف  امل��ا���س��ي ب��ن��اء 

ح�ساب  ع��ل��ى  هدا�سا”  “ت�سور  م�ستعمرة 

وادي فوكن  ق��ري��ة  امل��واط��ن��ن يف  اأرا���س��ي 

غربي بيت حلم

 واأك�������د ح�����س��ن ب��ري��ج��ي��ة م���دي���ر ه��ي��ئ��ة 

م��ق��اوم��ة اجل���دار وال���س��ت��ي��ط��ان اأن ازدي���اد 

وت���رية ال���س��ت��ي��ط��ان يف ب��ي��ت حل��م ي��ت��م من 

خ����ال ����س���ور م���ت���ع���ددة م��ن��ه��ا ا���س��ت��ح��داث 

حّين ا�ستيطانين جديدين يف م�ستوطنة 

وح��دة   500 على  وامل�����س��ادق��ة  هد�سا  ت�سور 

ع�سكرية  لإخ��ط��ارات  اإ�سافة  ا�ستيطانية، 

ب��اأم��اك  ُي��ع��رف  ت��ه��دف لتعديل ح��دود م��ا 

دول�����ة ����س���رق ب��ي��ت حل���م يف ت���ق���وع وج��ن��ات��ا 

ا�ستيطانيا  الن�سطة  املناطق  من  وغريها 

الفل�سطيني التواجد  بهدف تفريغها من 

الح����ت����ال  اأن  اىل  ب���ري���ج���ي���ة  ول����ف����ت 

اعتبار  ال�ستيطانية  تو�سعاته  من  يهدف 

حم���اف���ظ���ة ب���ي���ت حل����م ج����زء م����ن م�����س��روع 

مع  يتعاملون  باتوا  وقد  الكربى،  القد�س 

ذلك اإداريا وعلى الأر�س، ما يوؤكد خطورة 

الأمر

ب��ت�����س��م��ن  ي���ت���م���ث���ل  ذل��������ك  اأن  واأك�����������د 

امل���������س����ت����وط����ن����ات، ورب����ط����ه����ا م�����ع ب��ع�����س��ه��ا 

يف�سل  ا�ستيطاين  ح��زام  لت�سكيل  البع�س 

اأو�سال  ويقطع  الفل�سطينية،  التجمعات 

امل��زارع��ن  و���س��ول  دون  للحيلولة  الأر����س 

التاأثريات املردودة على  لأرا�سيهم، ونف�س 

���س��ارع �سريع يربط  اإن�����س��اء  امل��واط��ن��ن م��ن 

غ���رب���ي ال���ق���د����س م���ع جت��م��ع م�����س��ت��وط��ن��ات 

ع�سيون

الفل�سطيني ل ميلك  اأن   وبّن بريجية 

بكافة  واأر����س���ه  وج����وده  ع��ن  ي��داف��ع  اأن  اإل 

ال�����س��ب��ل م��ن��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة وه����ي جم��دي��ة 

الأوىل  اخل��ط��وة  اأن  على  م�سددا  وف��ع��ال��ة، 

الأر�س  التعويل عليها عرب �ساحب  ميكن 

اجتاحه  واإن  ب��ه،  قوينا  ق��ِوَى  قائا:” اإن 

ال�سعف �سعفنا به”

ي�����س��رب��ه��ا  وق�������ال :” ك����ل ق����ط����رة م������اء 

امل�����س��ت��وط��ن��ون ت���ك���ون ع��ل��ى ح�����س��اب ق��ط��رة 

وكل  كفل�سطينين،  منها  حمرومون  نحن 

ال��رف��اه��ي��ة امل��ق��دم��ة لأب��ن��ائ��ه��م ت��ك��ون على 

اأبنائنا” ح�ساب معاناة 

اأن  ت���ري���د  م���ع���ادل���ة  ه���ن���اك  واأ�ساف:” 

تفر�سها دولة الحتال تقوم على ح�ساب 

اآخ�����ر م��ن  زرع ���س��ع��ب م��ق��اب��ل ن����زع ���س��ع��ب 

اأر�سه”

وا���س��ت��غ��رب ب��ري��ج��ي��ة ت�����س��ارع ال��ه��رول��ة 

ال�سلطة  داع��ي��ا  ال��ت��ط��ب��ي��ع،  ن��ح��و  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وك���ل ال��ف�����س��ائ��ل ل��اإ���س��راع 

�سبب  لأن��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة  تنفيذ  يف 

الإ�سرائيلية  للم�ساريع  الت�سدي  اأ�سا�س يف 

ال�ستيطانية

 وحمافظة بيت حلم من اأوائل املناطق 

لهجمة  تعر�ست  التي  الغربية  ال�سفة  يف 

يف  الإ�سرائيلي  الحتال  بعد  ا�ستيطانية 

العام 1967

 23 امل���ح���اف���ظ���ة  اأرج�����������اء  يف  وي���ن���ت�������س���ر 

م�ستوطنة، اإ�سافة اإىل 14 بوؤرة ا�ستيطانية، 

و”هار  “جيلو،  م�ستوطنات  ل��ه��ا  ي�����س��اف 

امل��ق��ام��ة  هيماتو�س”  و”جفعات  حوما” 

على اأرا�س من حمافظة بيت حلم

21 كم  وا���س��ت��ح��وذت امل�����س��ت��وط��ن��ات ع��ل��ى 

م��رب��ع��ا م���ن م�����س��اح��ة حم��اف��ظ��ة ب��ي��ت حلم 

ن�سبته  م���ا  اأي  م��رب��ع��ا،  ك���م   659 ال��ب��ال��غ��ة 

�سابقا  الحتال  اإع��ان  عن  عدا   ،)%3.2(

ع���ن م��ن��اط��ق ن���ف���وذ ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات وه��ي 

م�ساحات اأعطيت من اأجل تو�سيع حدودها 

 42 بلغت  مب�ساحة  تزيد  كما  كامل،  ب�سكل 

ما  اأي  امل��ح��اف��ظ��ة،  م�ساحة  م��ن  مربعا  ك��م 

ن�سبته )%6.4(

وت�سري الح�سائيات اإىل اأن )165 األف( 

عدد  من   )%20( ن�سبته  ما  اأي  م�ستوطن، 

امل�ستوطنن يف ال�سفة الغربية ي�سكنون يف 

حمافظة  اأرا�سي  على  املقامة  امل�ستوطنات 

بيت حلم

هناك  الإ�سرائيلية  املخططات  وح�سب 

وح���دة   )25000( ب���ن���اء  خ����ال  م���ن  ت��و���س��ع 

هناك  واأن  املقبل،  العقد  خال  ا�ستيطانية 

خمططن مل�ستوطنات �سناعية يف املحافظة 

عامو�س” هما “بيتار عيليت” و”معايل 

من  اأك��رث  زاد  ال�ستيطان  اأن  اىل  ي�سار 

8 اأ����س���ع���اف ع��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف ال�����س��ن��وات 

امل���ا����س���ي���ة، وخم���ط���ط الح����ت����ال ه���و رف��ع 

مليون  اإىل  ال�����س��ف��ة  يف  امل�ستوطنن  ع���دد 

م�ستوطن خال ال�سنوات القليلة القادمة

االحتالل يضع غزة على رأس قائمة التهديدات

 كلينتون تسخر من ترامب بعدما تفوق بايدن عليه بمشاهدات المناظرة التلفزيونية

 لبنان.. احتفال بالذكرى األولى لثورة »17 تشرين« وعون يؤكد أن يده ال تزال ممدودة

 عاصفة استيطانية تضرب »بيت لحم« ضمن مشروع القدس الكبرى

 العاروري يكشف: األمريكان طلبوا 
الحوار مع حماس على »صفقة القرن«

االنباط-وكاالت

ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  ك�سفت 

حل��رك��ة ح��م��ا���س، ���س��ال��ح ال����ع����اروري، اأن 

اأم����ري����ك����ا ط���ل���ب���ت احل�������وار م����ع احل���رك���ة 

قوبل  م��ا  وه��و  القرن”،  “�سفقة  ح��ول 

بالرف�س من قبل احلركة

واأو�����س����ح ال�����ع�����اروري يف ت�����س��ري��ح��ات 

للحوار  الأمريكي  “الطلب  اأن  متلفزٍة، 

م����ع ح���م���ا����س ك�����ان ه���دف���ه ����س���ق امل���وق���ف 

قيادة  لتهديد  وا�ستخدامه  الفل�سطيني 

ي��و���س��ح  اأن  دون  التحرير”،  م��ن��ظ��م��ة 

م���ن ق���دم ه���ذا ال��ط��ل��ب، وم���ت���ى. م���وؤك���داً 

على  ال���رد  ه��و  ال��وط��ن��ي��ة  “ال�سراكة  �أن 

الق�سية  وت�سفية  القرن  �سفقة  م�سروع 

الأق�سى قناة  بح�سب  الفل�سطينية”. 

حممود  ال�سلطة  رئي�س  اأن  اإىل  ي�سار 

ع��ب��ا���س، رف�����س ���س��ف��ق��ة ال���ق���رن، وق��ط��ع 

الأمريكية،  الإدارة  مع  ال�سلطة  عاقات 

ل�سالح  اتخذتها  التي  الج���راءات  عقب 

الح����ت����ال ال����س���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ح�����س��اب 

لفل�سطينين ا

“الحتال  ف��اإن  ال��ع��اروري،  وبح�سب 

الق�سية  ت�سفية  م��ع��امل  ير�سم  م��ن  ه��و 

الإدارة  وت���ط���ب���ق���ه���ا  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، 

الأمريكية وحلفاوؤها يف املنطقة”

ك��ي��ان��ا  اإ����س���رائ���ي���ل  “جعل  واأ������س�����اف: 

م���ق���ب���ول يف امل��ن��ط��ق��ة ي��ت��ط��ل��ب ت�����س��ف��ي��ة 

ال��رغ��ب��ة  ح�����س��ب  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 

الأمريكية” “الإ�سرائيلية” 
الح��ت��ال  اأن  اإىل  ال����ع����اروري  ول��ف��ت 

ح��ل��ول  اأي  ي��ق��ب��ل  ل  “الإ�سرائيلي” 
للق�سية  كاملة  ت�سفية  وي��ري��د  دول��ي��ة، 

لفل�سطينية ا

اأن  اأي  99 عاما،  102، خال  اد احلكومات يف الأردن عند الرقم  توقف موؤ�سر عدَّ

متو�سط عمر احلكومة الواحدة اأقل من عام. وقد يرتفع اإىل عام وب�سعة اأ�سهر اذا 

اأخذنا بنظر العتبار، اأن الأردن �سهد حكومات ا�ستمرت يوما واحدا او ب�سعة اأيام، 

كما ح�سل عامي 1955 و 1970. و�سهد اأي�سا ت�سكيل ثاث حكومات يف عام واحد كما 

ح�سل خال عام 2011، اأو ما ُيعرف بعام “الربيع العربي”. وهناك حكومات، ُقيِّ�س 

الكلي. لكن  بعدد احلكومات  قليلة جدا مقارنة  �سنوات، وهي  ت�ستمر خم�س  اأن  لها 

ويف مطلق الأحوال،  فالأردن يحتل الرتتيب الأول يف العامل با مناف�س، يف ت�سكيل 

احلكومات.

النا�س  يوم  وحتى   1921 منذ  املتعاقبة،  الأردنية  احلكومات  مل�سار  املتابع  اأن  كما 

اأعمارها  ُق�سفت  التي  تلك  �سوى  منها  ��اً  اأيَّ ت�ستثِن  مل  التعديات  ان  �سيجد  ه��ذا، 

اأن  اإىل  للتدليل على ما نقول، ن�سري  ت�سكيلها. ولكي ل نذهب بعيدا  اأيام على  بعد 

 17 اأربعة تعديات خال  اأيام، قد �سهدت  حكومة الرزاز التي ا�سبحت �سابقة منذ 

�سهرا. ويف املجمل، بلغ عدد وزراء هذه احلكومة 52 وزيرا. 

وقد ترتب على كرث الت�سكيات احلكومية والتعديات الوزارية، اأن يكون الأردن 

الأكرث “�إنتاجا” حلاملي لقب معايل يف العامل، بكل ما يرتتب على ذلك من رواتب 

عالية لهوؤلء وامتيازات وتقاعدات، يف بلد يعاين اأزمة اقت�سادية خانقة ومديونية 

عالية. 

من الافت، خال العقود الأخرية بخا�سة، اأن كل حكومة تاأتي مبا ي�سبه الزفة، 

وتغادر الدوار الرابع مذمومة تاحقها لعنات ال�سارع. 

براأينا، مل تتبلور هذه الظاهرة عفو اخلاطر، بل هناك مقدمات واأ�سباب تراكمت 

عرب العقود وتاأدت اإىل نتائج. 

الت�سكيات  نتيجة  هيبتها  احل��ك��وم��ات  ف��ق��دان  والأ���س��ب��اب،  امل��ق��دم��ات  ه��ذه  اأول 

خا�سة  تعديلها،  او  حكومة  بت�سكيل  يهتم  املواطن  يعد  فلم  املتتالية.  والتعديات 

امل��واط��ن  بنظر  احل��ك��وم��ات  املعي�سي.  م�����س��ت��واه  يف  اإي��ج��اب��ي  ف��رق  اي  يلم�س  ل  وان���ه 

الأردين، تدوير للمنا�سب بن املتنفذين واملقربن منهم، وتكري�س لأ�ساليب الريع 

على طريقة “يا غام اعطه الف درهم” باأ�ساليب خمتلفة، منها التنفيع والعطايا 

بالإ�سافة اإىل تكري�س توريث املنا�سب. 

والذي نراه ان املواطن على حق. كيف ل وهو يرى اإعادة توزير اأ�سماء م�ستهلكة 

بال، وبع�سهم  ذا  �سيئا  اأو  مل يعد لديهم ما يقدمونه. ومنهم من مل يقدم جديداً 

غادر املوقع �سابقاً بعد اخفاق وف�سل. 

وروؤى  ال��دن��ي��ا، خطط  يف  اأي حكومة  ل��دى  ي��ك��ون  اأن  الأم���ور  م��ن طبائع  ث��ان��ي��اً: 

ا�سرتاتيجية يف ال�سيا�سة ويف القت�ساد، واأن يرتكز اأداوؤها على منهجيات يف البحث 

باملوؤ�س�سية.  ُيعرف يف حا�سرنا  بناء على قاعدة معلومات. وهو ما  وتتخذ قراراتها 

هذه الروؤى ومرتكزات الأداء، ل �سك بحاجة اإىل وقت للتنفيذ والتطبيق. 

للموؤ�س�سية  افتقارها  يعني،  ما  اأول  يعني  الأردن��ي��ة،  احلكومات  عمر  ق�سر  لكن 

ناهيك  الفزعة،  اأ�سلوب  اإنتهاج  م��ن  غ��راب��ة  ل  ل��ذا،  قليل.  قبل  اليه  امل��وم��اأ  باملعنى 

تلغيه  او  لحقاً،  عنه  وترتاجع  ق��رارا  احلكومة  تتخذ  ك��اأن  ال��ق��رارات،  يف  بالتخبط 

احلكومة التالية. والأمثلة كثرية، نذكر منها ا�ستحداث وزارة املراأة من ِقَبل اإحدى 

عيد 
ُ
لغيت وزارة ال�سباب واأ

ُ
اأ احلكومات والغاوؤها بعد �سهر ون�سف ال�سهر. وكم مرة 

احياوؤها. ال�سيء ذاته ين�سحب على وزارات التعليم العايل والبيئة وتطوير القطاع 

العام. ول احد يعرف، مبا يف ذلك الوزير املعني، ملاذا ا�سُتحدثت الوزارة ا�سًا وملاذا 

لغيت؟!
ُ
اأ

تعديلها  وي��ت��م  تت�سكل  ح��ك��وم��ات  ان  م���رت���اح،  ب�سمري  ن�ستنتج  ان  ومب��ق��دورن��ا 

براجمها،  لديها  ولي�س  ولي��ة.  اأو  ق��رار  �ساحبة  لي�ست  النحو،  هذا  على  وتبديلها 

م�سموحا  ولي�س  الظروف،  ح�سب  مهامها  يحدد  للحكومات،  عابر  برنامج  فهناك 

اأخرى لي�س  اأماكن  اإدارة الدولة، تتم يف  اأن  “اخلروج على الن�س” . كما  لأيٍّ منها 

احلالية  احلكومة  رئي�س  اليه  ذهب  ما  لاإنتباه،  لفتاً  وكان  بينها.   الرابع  ال��دوار 

بقوله يف اأول موؤمتر �سحفي:” هذه احلكومة، حكومة مهام”. 

واملناطقية  الع�سائرية  ال��ت��وازن��ات  حتكمه  الأردن،  يف  احلكومات  ت�سكيل  ثالثاً: 

ال�سيا�سية  النظمة  مل�سلحة  الإرت��ه��ان  الثابتة،  �سروطه  اأه��م  وم��ن  والدميغرافية. 

الطبقة  القائمة على تدمري  النيوليربالية  ل�سيا�سات  امل�سيطرة، والإمتثال  الأمنية 

الو�سطى، واللجوء اىل جيب املواطن يف مواجهة التحديات القت�سادية، بالإ�سافة 

النقد  �سندوق  بتعليمات  والل��ت��زام  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��اع��دات  وتلقي  ال���س��ت��دان��ة  اإىل 

الدويل. 

راب���ع���اً: اأ���س��ب��ح ك��ل رئ��ي�����س وزراء ي��ك��رر ���س��ل��ف��ه، يف ت��ن��ف��ي��ع الأ����س���دق���اء وامل��ع��ارف 

يعني  ال���وزاري  الت�سكيل  يعد  ومل  ال��ذك��ر.  ي�ستاهل  اإجن���ازاً  يحقق  ول  والأن�����س��ب��اء، 

من  عدد  بتغيري  اإل  �سابقتها،  عن  تختلف  ل  اأخرى  وا�ستدعاء  حكومة  اإقالة  �سوى 

يخ�سعان  وتنفيعاً  تر�سية  ال��وزي��ر  من�سب  وب��ات  ج��دد.  ب���وزراء  والإت��ي��ان  املكلفن 

وحلم احل�سول  التوزير  وتف�سى هو�س  ال�سخ�سية.  والعاقات  املحا�س�سة  ل�سروط 

ولقد  امل��ادي��ة.  والم��ت��ي��ازات  بالربي�ستيج  طمعاً  الأ���س��ل،  عثماين  معايل،  لقب  على 

وهم  والأحقية،  الكفاءة  له مبعايري  اأهًا  لي�س  املن�سب من  هذا  كر�سي  على  جل�س 

يف  وخا�سة  الأنانية،  من�سوب  وارت��ف��اع  احل�سا�سيات  تنامي  ذل��ك  على  وترتب  ُك��رُث. 

اأمور مت  التهافت للظفر بحقيبة وزارية. وتلك  اإذكاء  الع�سائرية، وبالتايل  البيئات 

ا�ستغالها على ما يبدو، كاأحد و�سائل ال�سيطرة على الن�سطاء والقادة املربزين يف 

هنا،  اأظننا  حركته.  و�سبط  ككل  باملجتمع  للتحكم  وال�سيا�سية،  الجتماعية  احلياة 

األغاز الت�سكيات والتعديات الوزارية املتتالية.  و�سعنا الإ�سبع على اأحد 

ويف مقابل كل ما ذكرنا، ترتدى الأحوال العامة. فاملديونية اإىل ارتفاع، ومعدل 

افقارها  يتم  ال�سيا�سية  واحلياة  تت�سع.  الفقر  وجيوب  ينق�س،  ول  يزيد  البطالة 

بتجفيفها من احليوية. ويف الأفق، تلوح حتديات �سيا�سية وجودية. 

ت�سكيل احلكومات يف  اآلية  بوؤ�س  تاأكد  على ما تقدم، لقد  تاأ�سي�ساً  القول  مق�سود 

الأردن وثبت ُعقمها،  وبخا�سة يف ظل تعاظم التحديات، ومع التحولت ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية يف الواقع الأردين.

ورك��ائ��زه  ال��ع��دل  ق��واع��د  اه��م  فمن  امل�سوؤولية.  تتحمل  منتخبة  حكومات  احل��ل، 

اأن يخ�سع  امل�سوؤولية، يجب  ويتوىل  ال�سلطة  كل من ميار�س  اأن  احلا�سر،  مبعايري 

واملحا�سبة. واملتابعة  للمراقبة 

د عبداهلل الطوالبة

 الحكومات المنتخبة
 هي الحل 

االحد    18  /  10  / 2020
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�سيلة  بلدة  من  عاما(   49( الأخر�س  ماهر  الأ�سري  يوا�سل 

الـ83  لليوم  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابه  جنني،  جنوب  الظهر 

خطر  يــواجــه  حيث  الإداري،  لالعتقال  رف�سا  الــتــوايل،  على 

املوت اإثر تراجع حالته ال�سحية

كــابــالن  م�ست�سفى  الــقــابــع يف  الأخـــر�ـــس  الأ�ـــســـري  ويــعــيــ�ــس 

اإذ يــعــاين من  لــلــغــايــة،  الإ�ــســرائــيــلــي ظــروفــا �سحية خــطــرية 

والبطن  املــفــا�ــســل  يف  واآلم  الــ�ــســديــديــن،  والإجـــهـــاد  الإعـــيـــاء 

واملعدة، و�سداع دائم يف الراأ�س، اإ�سافة لفقدان حاد يف الوزن، 

وحالة عدم اتزان، وعدم القدرة على احلركة، وفقدان الكثري 

من ال�سوائل الأمالح، كما تاأثرت حا�ستي ال�سمع والنطق لديه

الأع�ساء  وظائف  على  ذلك  يوؤثر  اأن  من  تخوفات  وهناك 

تكون  وبالتايل،  والقلب،  والكبد  كالكلى  ج�سده،  يف  احليوية 

حياته عر�سة للخطر ب�سكل مفاجئ ويف اأية حلظة، وقد تلجاأ 

التدخل  ذريــعــة  حتــت  الق�سرية  التغذية  اإىل  امل�ست�سفى  اإدارة 

ال�سطراري للحفاظ على حياته

وكانت حمكمة الحتالل قد رف�ست جمددا خالل جل�ستها 

التي عقدت يف 12 ت�سرين الأول/ اأكتوبر اجلاري، طلب الإفراج 

الــفــوري عــنــه الـــذي تــقــدمــت بــه حمــامــيــتــه، وقــدمــت تو�سية 

املقبل،  نوفمرب  الــثــاين/  ت�سرين   26 تــاريــخ  يف  عنه  بــالإفــراج 

اعتقاله  وجتديد  ا�ستمرار  لإمكانية  مفتوحا  الباب  يجعل  ما 

الإداري، الأمر الذي رف�سه الأ�سري الأخر�س واأعلن ا�ستمراره 

يف معركته حتى احلرية

وحّولته  الأخـــر�ـــس،  اعــُتــقــل  املــا�ــســي،  يوليو  27 متـــوز/  ويف 

اإىل  دفــعــه  مــا  لإداري،  العــتــقــال  اإىل  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

اإعالن الإ�سراب

وبح�سب موؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية، يبلغ عدد الأ�سرى 

و400  اآلف   4 نحو  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 

39 �سيدة، فيما بلغ عدد املعتقلني الأطفال نحو  اأ�سري، بينهم 

155 طفال، واملعتقلني الإداريني قرابة 350

و�سهدت العديد من املدن الفل�سطينية، خالل الأيام املا�سية، 

تظاهرات متفرقة ت�سامنا ون�سرة لأ�سري الأخر�س، فيما اأكد 

م�سوؤولون فل�سطينيون، اأن احلالة ال�سحية لالأخر�س، حرجة، 

وقد دخل يف مرحلة خطرية ، قد توؤدي اإىل وفاته

وقالت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية، مي كيلة، خالل موؤمتر 

�سحفي عقد يف مقر وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف مدينة رام 

اإن الو�سع ال�سحي للُم�سرب الأخر�س خطري  اهلل، اخلمي�س، 

للغاية، وقد دخل مرحلة حرجة

واأ�سافت بعد 81 يوما من الإ�سراب، نخ�سى اأن تبداأ اأع�ساء 

اإىل  �سيوؤدي  الذي  الأمر  العمل،  بالتوقف عن  الأخر�س  ج�سد 

وعلى  اخلطر،  ناقو�س  نــدق  اليوم  نحن  وتابعت   ، ا�ست�سهاده 

اجلميع التحرك والعمل ب�سكل فّعال لالإفراج عنه

ملنظمة  التابعة  الأ�ــســرى  �ــســوؤون  هيئة  رئي�س  اتهم  بـــدوره 

اأبو بكر، ال�سلطات الإ�سرائيلية، بالعمل على  التحرير، قدري 

املعتقلني يف  اإرادة كافة  قتل الأخر�س، يف حماولة منها لك�سر 

اأو  �سجونها؛ واأ�ساف الأخر�س �سينت�سر حتما، �سواء ا�ست�سهد 

اأطلق �سراحه

ودعا رئي�س نادي الأ�سري، قدورة فار�س، اإىل حترك �سعبي 

ف�سائل  جميعا  علينا  وقــــال   ، لــالأخــر�ــس  نــ�ــســرة  وفــ�ــســائــلــي 

ونقابات وجماهري بالتحرك، ون�ساند اإ�سراب ماهر الأخر�س، 

لنكون اأداة �سغط على دولة الحتالل قبل فوات الأوان

االنباط-وكاالت

الأ�سري   لأكرث من عامني ون�سف، يزور 

املـــحـــرر �ـــســـادي طــعــمــة مـــن بــلــدة الــزبــابــدة، 

املحتلة،  ال�سفة  �سمال  جنني،  �سرق  جنوب 

�سرير ق�سم غ�سيل الكلى لـ 3 مرات اأ�سبوعًيا

ون�سف  �سنوات   4 مدته  ما  �سادي  ق�سى 

مــتــنــقــاًل بـــني �ــســجــون الحــــتــــالل، حــامــاًل 

مــعــه عـــذابـــات الــ�ــســجــن واآلمــــــه،و عــلــى اإثــر 

ال�ـــســـرابـــات املـــتـــكـــررة عـــن الـــطـــعـــام، تبني 

الكلى،  يف  �سديدة  التهابات  مــن  يــعــاين  اأنـــه 

اهتمام  بدون  لوقٍت طويل  وتفاقمت حالته 

اأو عالج

ال�سجن،  مــن  خــروجــي  بعد  وقــال طعمة 

وبــداأت  الكلوي  بالف�سل  م�ساب  اأنني  علمت 

“الكورتيزون”،  فيها  مبــا  الأدويــــة  لتناول 

حتى اأنه و�سل ملرحلة مل يعد يتجاوب فيها 

مع الأدوية

وانـــتـــقـــل �ـــســـادي ملــرحــلــة غــ�ــســيــل الــكــلــى، 

اأ�سبحت النتائج  مبعدل يوم بعد يوم، حتى 

�سعيفة جــًدا، ول جتــاوب كبري مع جل�سات 

كلية  لزراعة  بحاجة  وهــو  الكلوي،  الغ�سيل 

بــ�ــســكــٍل عـــاجـــل، حـــفـــاًظـــا عــلــى حـــيـــاتـــه، ول 

ي�ستطيع ايــجــاد مــتــربع مــن الــعــائــلــة نــظــًرا 

لــعــدم �ــســالمــتــهــم الــ�ــســحــيــة الــتــي تــهــيــوؤهــم 

للتربع اإليه

حياته  على  ال�سحية  �سادي  حالة  وتوؤثر 

ب�سكٍل بالغ، وهو زوج واأب لطفلة عمرها )8 

�سنوات(، بعد اأن اأ�سبح غري قادر على العمل 

نظًرا ل�سوء حالته ال�سحية

ا�ستكمال  عن  عاجًزا  �سادي  يعي�س  اليوم 

التي  اأوجــاعــه  تقيده  طبيعي،  ب�سكٍل  حياته 

ملنا�سدته  ا�ستجابة  بـــدون  ال�سجن،  خلفها 

األــف   100 نحو  تكلف  قــد  لــه،  كلية  بــزراعــة 

دولر

ويــنــا�ــســد �ـــســـادي واأهـــــــايل بــلــدتــه مــعــه، 

الرئي�س عبا�س ووزارة ال�سحة وهيئة �سوؤون 

الأ�سرى لإنقاذ حياته بزراعة كلية له ب�سكل 

عاجل، نظًرا حلالته احلرجة

الأ�سري املحرر طعمة )42 عاًما( من بلدة 

ب�سجون  ون�سف  �سنوات   4 ق�سى  الــزبــابــدة، 

الحتالل حيث اعتقل عام 2003، وهو معيل 

عــائــلــتــه الــعــاطــل عـــن الــعــمــل الـــيـــوم ب�سبب 

العاجلة  وحاجته  ال�سحي،  و�سعه  تــدهــور 

لزراعة كلية، بدون حترك ر�سمي لإنقاذه.

االنباط-وكاالت

 جـــــددت فــرنــ�ــســا دعـــوتـــهـــا لــلــمــ�ــســوؤولــني 

حكومة،  لت�سكيل  الــتــوافــق  اإىل  اللبنانيني 

النهو�س  “اختيار  وقــت  حــان  اأنــه  واعتربت 

بدل ال�سلل والفو�سى”

وقالت وزارة اخلارجية الفرن�سية يف بيان 

لها يوم اجلمعة، اإن “ت�سكيل حكومة َمهّمة 

ال�سرورية  الإ�سالحات  تطبيق  على  قــادرة 

ل يــــزال مـــوؤجـــال، رغــــم اللـــتـــزامـــات الــتــي 

اللبنانية  ال�سيا�سية  القوى  جممل  اأعـــادت 

تاأكيدها”

وحدهم،  ولهم  لهوؤلء،  “تعود  واأ�سافت 

مــ�ــســوؤولــيــة النـــ�ـــســـداد املـــطـــول الــــذي مينع 

عنها  عــرّب  الــتــي  لــالنــتــظــارات  ا�ستجابة  اأي 

بــاريــ�ــس  اأن  عــلــى  و�ــــســــددت  اللبنانيون”، 

الإ�سالحات  يف  لبنان  مل�ساعدة  “م�ستعدة 

الكفيلة لوحدها بتعبئة املجتمع الدويل”

اللبنانيني  امل�سوؤولني  اإىل  “يعود  وتابعت 

والــفــو�ــســى.  ال�سلل  بـــدل  الــنــهــو�ــس  اخــتــيــار 

وال�سعب  للبنان  العليا  امل�سلحة  تقت�سي 

اللبناين ذلك”

حكومة  رئي�س  تعيني  لبنان  على  ويجب 

تــنــجــح يف  اأوىل مل  جـــديـــد، عــقــب حمـــاولـــة 

بها  يطالب  “م�ستقلني”  حكومة  ت�سكيل 

ال�سارع واملجتمع الدويل

وعــقــب اأ�ــســابــيــع مــن املــفــاو�ــســات، تخلى 

الذي  اأديب  املكلف م�سطفى  الوزراء  رئي�س 

ت�سكيل  مهمة  عــن  اأغ�سط�س  نهاية  اخــتــري 

حكومة لغياب التوافق الوطني

وكــــــــان عــــلــــى تــــلــــك احلــــكــــومــــة الـــقـــيـــام 

باإ�سالحات �سرورية لالإفراج عن امل�ساعدة 

الدولية يف غ�سون اأ�سبوعني، وفق ما اأعلن 

لبنان  اإىل  زيارته  خالل  الفرن�سي  الرئي�س 

بداية �سبتمرب

الرئي�س  غ�سب  املهلة  تلك  جتــاوز  واأثــار 

“خيانة  ح�سل  مــا  اعــتــرب  الـــذي  الفرن�سي 

ا�ستقالة  غـــداة  األــقــاه  خــطــاب  جماعية” يف 

اأديب

 مضرب عن الطعام منذ 83 يوًما.. األخرس يواجه خطر الموت

 بعد سنوات السجن واأللم.. »شادي« بحاجة لزراعة كلية

 فرنسا تجدد دعوتها للتوافق على تشكيل حكومة لبنانية

 الناتو يحذر تركيا من استخدام نظام 
الدفاع الصاروخي الروسي »اس-400«

 قطر تجري مباحثات
 مع إسرائيل

 بكين: محاولة إثارة الشقاق بين الصين 
وروسيا محكومة بالفشل

 تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب 
الشمالي منذ 3 آالف سنة

االنباط-وكاالت

 اأعرب حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( عن 

اأن تركيا،  قلقه حيال تقارير حتدثت عن 

الــعــ�ــســو بــاحلــلــف، ا�ــســتــخــدمــت لأول مــرة 

»ا�ــس- الرو�سي  ال�ساروخي  الــدفــاع  نظام 

تــ�ــســريــحــات  ويف  تـــدريـــبـــات.  خـــالل   »400

قالت  )د.ب.اأ(،  الأملــانــيــة  الأنــبــاء  لــوكــالــة 

مــتــحــدثــة بــا�ــســم احلــلــف الـــيـــوم الــ�ــســبــت: 

اأن ميثل خطورة على  النظام ميكن  »هــذا 

طائرات احللفاء واأن يوؤثر على العالقات 

املتحدثة  واأ�ــســافــت  احلــلــف«.  �سركاء  بــني 

البحث عن  اأن توا�سل تركيا  املهم  اأن من 

حلول بديلة مع احللفاء الآخرين. وقالت 

بالن�سبة  وطني  �ساأن  الــقــرار  اإن  املتحدثة 

نظام  دمــج  املمكن  غــري  مــن  لكن  لرتكيا، 

»ا�س-400« يف النظام الدفاعي ال�ساروخي 

تقارير  كانت  الع�سكري.  للحلف  واجلــوي 

اأن  �سابق  وقــت  ذكـــرت يف  تركية  اإعــالمــيــة 

اخـــتـــربت لأول مــرة  اأنـــقـــرة  احلــكــومــة يف 

الـــ�ـــســـواريـــخ الــرو�ــســيــة طـــــراز اأر�ــــــس جو 

اأم�س اجلمعة ، يف ظروف ت�سغيل بالقرب 

الأ�ــســود،  البحر  على  �سينوب  مدينة  مــن 

وذكـــــرت املــتــحــدثــة بــا�ــســم الــنــاتــو اأن »كــل 

 »400 »ا�ــس-  اجلــوي  الدفاع  لنظام  اختبار 

�سيكون  ذلــك-  تاأكد  اإذا  تركيا-  من خالل 

اأمرا موؤ�سفا«. و�سدرت ت�سريحات مماثلة 

اأم�س.  وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف 

تركيا  ا�ستبعدت  املــتــحــدة  الــوليــات  كــانــت 

من برنامج طائرات اإف- 35، ب�سبب �سراء 

الرو�سي،  ال�ساروخي  الدفاع  نظام  تركيا 

كما هددت بفر�س عقوبات على اأنقرة

لنظام  حاجة  يف  باأنها  تركيا  واحتجت 

�ساروخي خا�س بها يف مواجهة التهديدات 

اأي�سا،  الــداخــل  املــجــاورة ومــن  من �سورية 

بديال  عــر�ــســا  تتلق  مل  اأنــهــا  اإىل  مــ�ــســرية 

معقول من جانب �سركائها يف احللف

هو  “ا�س-400”،  نــظــام  اأن  اإىل  يــ�ــســار 

نظام دفاع جوي متحرك ميكنه الت�سدي 

للطائرات واملقذوفات والأ�سياء الأخرى يف 

التي تتكون  اجلــو، وميكن حمل وحــداتــه، 

العادة من عدة �سواريخ ورادار ومركز  يف 

لنظام  وميــكــن  �ــســاحــنــات،  بوا�سطة  قــيــادة 

ق�سرية  ب�سواريخ  يعمل  اأن  “�س-400” 
ومتو�سطة وبعيدة املدى

االنباط-وكاالت

اأكدت �سحيفة “معاريف” الإ�سرائيلية 

اإ�سرائيل  بني  مباحثات  وجــود  على  اأم�س، 

املــدى يف  اتفاق تهدئة طويل  وقطر حول 

قطاع غزة

وقالت ال�سحيفة، اإنه “يف اإطار حماولة 

بقطاع  املــدى  طويلة  تهدئة  اإىل  التو�سل 

غزة، جرت مباحثات بني اإ�سرائيل وقطر”

ممثلني  اأن  اإىل  الــ�ــســحــيــفــة  واأ�ــــســــارت 

اأجروا  الإ�سرائيلية  الأمنية  املنظومة  عن 

حمــــادثــــات واجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــ�ــســوؤولــني 

قــطــريــني يف الأ�ــســابــيــع الأخــــــرية، بــهــدف 

التهدئة يف  اأجــل  مــن  �ساملة  بــلــورة خطة 

القطاع

حتويل  ت�سمل  اخلــطــة  اأن  اإىل  ولفتت 

اأمـــــوال قــطــريــة اإىل قــطــاع غــــزة، واإقــامــة 

القــتــ�ــســاديــة  الأزمـــــة  لتخفيف  مــ�ــســاريــع 

والإن�سانية فيه

وهـــــــــددت الـــفـــ�ـــســـائـــل الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة 

با�ستئناف اإطالق البالونات احلارقة جتاه 

ا�ستمرت  ما  اإذا  الإ�سرائيلية،  امل�ستوطنات 

املماطلة الإ�سرائيلية حول تنفيذ تفاهمات 

زاد حــدة  غـــزة، مــا  تخفيف احلــ�ــســار عــن 

التوتر بني الطرفني

االنباط-وكاالت

اإثــارة ال�سقاق  قالت بكني اأن حمــاولت 

بالف�سل،  حمكومة  ورو�ــســيــا  ال�سني  بــني 

الــبــلــديــن  ــــني  ب الــــعــــالقــــات  اأن  واأكـــــــــدت 

املخاطر  خمتلف  اأمــام  ت�سمد  اأن  ميكنها 

والتحديات

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقــال 

اأم�س اجلمعة:  ت�ساو يل جيان،  ال�سينية، 

لإثـــارة  معينة  دولـــة  حمــاولــة  على  “ردا 
الرو�سية،  ال�سينية  العالقات  يف  ال�سقاق 

فــقــد اأعــــرب وزيــــر اخلــارجــيــة )الــرو�ــســي 

عن  عــدة  منا�سبات  يف  لفـــروف  �سريغي( 

مــعــار�ــســتــه لـــذلـــك، مــنــتــقــدا هــــذا الــنــوع 

ال�سقاق  بــذور  لنرث  الــرامــي  ال�سلوك  من 

والـــفـــتـــنـــة، بـــاعـــتـــبـــاره انــتــهــاكــا لــلــقــواعــد 

ل  والـــذي  الــدولــيــة،  للعالقات  الأ�سا�سية 

يليق بقوة كبرية”

اأنه  اأثبتت،  “الوقائع  اأن  ت�ساو  واأ�ساف 

للرئي�س  ال�سرتاتيجي  التوجيه  وحتــت 

الــ�ــســيــنــي �ـــســـي جــــني بـــيـــنـــغ، والـــرو�ـــســـي 

التعاونية  ال�سراكة  فالدميري بوتني، فاإن 

يف  البلدين  بني  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 

ومرنة،  وقوية  م�ستقرة  اجلديد  الع�سر 

واأن هذه العالقة تزخر باحليوية والقوة 

وجه  يف  ال�سمود  من  مُيكنها  ما  الكبرية، 

خمتلف اأنواع املخاطر والتحديات”

امل�ستوى  “تثمن  ال�سني  اأن  ت�ساو  واأكد 

الـــعـــايل مـــن الــثــقــة الــ�ــســيــا�ــســيــة املــتــبــادلــة 

والتعاون ال�سرتاتيجي بني البلدين، كما 

لتحقيق  رو�سيا  مع  العمل  �ستوا�سل  اأنها 

نتائج جديدة يف العالقات بني البلدين”

االنباط-وكاالت

قـــاع  ــــب  ــــس روا� بـــيـــانـــات  اإىل  ا�ـــســـتـــنـــادا 

الـــبـــحـــرية الــقــطــبــيــة الـــكـــنـــديـــة، متــكــن 

حتديد  مــن  واأمــريــكــيــون  كنديون  علماء 

اأن �سمال  التغريات املناخية، وات�سح لهم 

املحيط الأطل�سي اليوم اأدفاأ من اأي وقت 

م�سى

 Proceedings of وتفيد جملة 

 the National Academy
من  املناخ  علماء  بــاأن   ،of Sciences
جــامــعــة مــا�ــســاتــ�ــســو�ــســتــ�ــس يف اأمــهــري�ــســت 

روا�ــســب  �سماكة  در�ــســوا  كيبيك  وجــامــعــة 

قــــاع بـــحـــرية �ـــســـاوث-�ـــســـاوثـــوت الــواقــعــة 

 Ellesmere األــيــ�ــســمــري  جـــزيـــرة  يف 

طبقاتها  حتتوي  التي  الكندية،  القطبية 

الناجتة  التيتانيوم  معادن  على  ال�سنوية 

من عوامل التعرية خالل قرون طويلة. 

طبقات  يف  التيتانيوم  تركيز  قيا�س  ومن 

ـــب حــــدد الـــبـــاحـــثـــون الــتــغــريات  ـــس الـــروا�

الــنــ�ــســبــيــة الــ�ــســنــويــة يف درجـــــة احلـــــرارة 

وال�سغط اجلوي يف املنطقة

وقد متكن الباحثون ا�ستنادا اإىل هذه 

مناخ  بــني  العالقة  اكت�ساف  مــن  النتائج 

ظهر  حيث  الدورية،  والتغريات  املنطقة 

الــواحــدة ل يقل  اأن طــول دورة اجلــفــاف 

عن 60 �سنة

مركز  مــن  لبــوانــت،  فران�سوا  ويــقــول 

“متكنا خــالل  املــنــاخــيــة  الــنــظــم  درا�ــســات 

فهم  من  الثابتة،  العالقات  هــذه  حتليل 

كــيــفــيــة تــغــري درجــــة حــــرارة مــيــاه �سطح 

�سنة.  األــف   2.9 خــالل  الأطل�سي  املحيط 

ـــة يف هــذا  وهــــذه حــالــيــا هـــي اأكــــرب درا�ـــس

املجال”

واكــتــ�ــســف الــبــاحــثــون اأن اأدنـــى درجــات 

احلـــــرارة يف الــقــطــب الــ�ــســمــايل كــانــت يف 

وهــــذه  مــــيــــالدي.   1600-1400 اأعــــــــوام 

الع�سر  ا�سم  العلماء  عليها  الفرتة يطلق 

اجلـــلـــيـــدي الـــ�ـــســـغـــري. واأعـــــلـــــى درجـــــات 

�ـــســـجـــلـــت خـــالل  املـــنـــطـــقـــة  احلــــــــــرارة يف 

ال�سنوات الع�سر الأخرية

من  فــراكــو�ــس  بيري  الباحث  وي�سيف 

“ت�سمح  INRS بجامعة كيبيك،  معهد 

درا�ــســتــنــا لــعــلــمــاء املـــنـــاخ بــفــهــم الآلـــيـــات 

املحيط  يف  احلا�سلة  للتغريات  الأ�سا�سية 

الأطل�سي”

نــتــائــج  اأن  اإىل  الـــبـــاحـــثـــون،  ويـــ�ـــســـري 

امل�ستقلة  البيانات  مع  تتطابق  درا�ستهم 

الأخـــــرى الــتــي مت احلــ�ــســول عــلــيــهــا من 

الــروا�ــســب يف مــنــطــقــة اآيــ�ــســلــنــدا وقــبــالــة 

يــوؤكــد موثوقية  مــا  فــيــنــزويــال،  �ــســواحــل 

املعيار امل�ستخدم يف تقييم درجات احلرارة

يف  “يالحظ  ــــــت،  ــــــوان لب ويـــ�ـــســـيـــف 

ال�سغط  ارتفاع  الأخرية �سيفا،  ال�سنوات 

اجلوي يف هذه املنطقة وال�سماء ال�سافية 

درجـــة   20 اإىل  احلـــــررة  درجـــــة  وارتــــفــــاع 

مــئــويــة عــلــى مــــدى اأيـــــام عـــديـــدة وحــتــى 

اجلليد  طبقة  يف  كثريا  اأثــر  مــا  اأ�سابيع، 

الأزيل والرتبة ال�سقيعية”

االنباط-وكاالت

الــكــرديــة يف  الإدارة  بـــداأت   ،  متهيدا لإخــالئــه 

وعنا�سر  �سورية  �سرقي  �سمال  الــواقــعــة  املنطقة 

قوات �سورية الدميقراطية نقل ع�سرات ال�سوريني 

من عوائل اأع�ساء تنظيم داع�س الذين يكتظ بهم 

خميم الهول الواقع على تخوم حمافظة احل�سكة 

ال�سورية، والذي ي�سم ع�سرات الآلف من عائالت 

اإثر املعركة التي خا�ستها قوات  م�سلحي التنظيم 

�ــســوريــة الــدميــقــراطــيــة ل�ــســتــعــادة الأرا�ــــســــي من 

م�سلحي داع�س بدعم من قــوات التحالف الدويل 

العام املا�سي

اأن  عن  حتدثت  الربيطانية  التاميز  �سحيفة 

الأكــراد ب�سدد اإطــالق �سراح 15 األف امــراأة �سورية 

وطفل كدفعة اأوىل من املخيم الذي ي�سم 28 األف 

من  ال�سورية  اجلن�سية  يحملون  وطفل  مواطنة 

األـــف �سيدة وطــفــل حمتجزين  اأكـــرث مــن 68  بــني 

العراقية  األفا يحملون اجلن�سية   30 هناك، منهم 

والبقية يحملون جن�سيات خمتلفة ، بح�سب م�سادر 

متطابقة

ونقلت ال�سحيفة عن اإلهام اأحمد ع�سو جمل�س 

قيادة قوات �سورية الدميقراطية اأن الإدارة الكردية 

تعهدت  �سورية  �سرقي  �سمال  الواقعة  املنطقة  يف 

واأطفالهن  ال�سوريات  �ــســراح  اإطـــالق  يف  بــالإ�ــســراع 

اإىل  بــالــعــودة  لهن  والــ�ــســمــاح  املخيم  مــن  بالكامل 

منازلهن �سريطة اأن تخ�سعن لربنامج مراقبة

ويف اإ�سارة اإىل منطقة حكم ذاتي يف �سمال �سرقي 

�سورية، لفتت اإلهام اأحمد اإىل اأن الذين �سيبقون يف 

املخيم لن يكونوا حتت م�سوؤولية الإدارة الذاتية . 

ومل يت�سح ما قد يعنيه ذلك عملياً. ومل ي�سر ما 

ن�سر اإىل �سبكة ال�سجون التي ت�سم نحو 10 اآلف 

معتقل من الرجال بينهم اآلف الأجانب

خطوة اإخالء خميم الهول يرى مراقبون اأنها 

جـــاءت نتيجة تــزايــد الأعــبــاء الــواقــعــة على كاهل 

الإدارة الكردية مع افتقار املخيم لأب�سط مقومات 

احلياة ، وهو ما دفع الأكراد اإىل التحذير مرارا من 

عدم امتالكهم الو�سائل الكافية للقيام بهذه املهمة 

ب�سكل كامل

ر�سمت  الأمريكية  بو�ست  وا�سنطن  ف�سحيفة 

�سورة قامتة للو�سع يف املخيم ، م�سرية اإىل عدم 

وافتقار  تقريبا،  ال�سحية  الرعاية  خدمات  توفر 

الأطفال اإىل التعليم وت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي 

بحثا  املحيط  الربية  الكالب  اخليام، وجتــول  اإىل 

عن الطعام ، وهو ما يثري قلق املنظمات الإن�سانية

وتظل الدول الأجنبية ممن لها مواطنون من 

املنتمني اإىل تنظيم داع�س تنظر اإىل هذا التطور 

بعني من القلق ، فهي ترف�س ا�ستقبال املتطرفني 

اأمــام عودة  الباب  ممن يحملون جن�سياتها وتفتح 

اأطــفــالــهــم فــقــط. احلــكــومــة الأملــانــيــة مــن جانبها 

اإىل مفرخة  الــهــول حتـــول  اأن خميم  حـــذرت مــن 

خطرية لتنظيم داع�س، م�سيفة اأن ن�ساء التنظيم 

يح�سرن الأطفال لي�سبحوا اجليل القادم لداع�س 

وهم مبثابة قنابل موقوتة

اإل اأن احلكومات الغربية جتد نف�سها يف حرج 

يف ظـــل مــطــالــبــات داخــلــيــة مـــن بــعــ�ــس التكتالت 

والأحزاب ال�سيا�سية ب�سرورة ا�ستعادة اأبنائها حتى 

املتطرفني، من باب ا�ستحالة الف�سل بني الأطفال 

واآبائهم واأمهاتهم

ورمبــــا يـــرى مــراقــبــون اأن مــوقــف احلــكــومــات 

الغربية مربرا ، فبعد الإعالن عن �سقوط تنظيم 

الأر�ـــس، ظل خميم  داع�س وانتهاء �سيطرته على 

انت�سرت  حــيــث  للتنظيم  الــنــابــ�ــس  الــقــلــب  الــهــول 

الأفكار املتطرفة. وحتول املخيم الذي مت بناوؤه منذ 

ما يقرب من 30 عاما لإيواء الالجئني العراقيني 

الــذيــن فـــروا اإىل احلــــدود الــ�ــســوريــة خـــالل حــرب 

اخلليج، وكمالذ جمددا للعراقيني بعد الغزو الذي 

اأحــد  باعتباره   2003 عــام  املتحدة  الــوليــات  قــادتــه 

املخيمات الرئي�سية الثالثة على احلدود ال�سورية 

العراقية ، اإىل بوؤرة ي�سهل اخرتاقها خالل �سنوات 

تو�سعه وبات نقطة جتمع للمت�سددين من عنا�سر 

داع�س الذين مت اأ�سرهم خالل املعارك مع التنظيم

خا�س  اأحــدهــمــا  ق�سمني،  اإىل  املخيم  وانق�سم 

بال�سوريني والعراقيني الذين يتمتعون بقدر كبري 

اأي�سا  وهناك  والتنقل.  احلركة  حرية  من  ن�سبيا 

الق�سم الأ�سغر املعروف با�سم امللحق، والذي ي�سم 

يف الغالب العنا�سر الأجنبية. وعليه ، ل يزال �سكان 

باأكمله تقريبا يعي�سون نف�س منط احلياة  املخيم 

الذي كانوا يعي�سونه خالل حكم داع�س، وانت�سرت 

حــوادث العنف داخــل املخيم، ومت ت�سجيل العديد 

من الأحداث املرتبطة بالتطرف ، و�ساعدت يف ذلك 

عوامل عدة منها �سعف وفقر البنية التحتية من 

خدمات معي�سية وتعليمية، ونق�س الدعم املحلى 

تاأهيل  اأي برامج �ساملة لإعــادة  والـــدويل، وغياب 

املقيمني يف املخيم وخا�سة الأطفال

كما اأ�سهم التوغل الع�سكري الرتكي الأخري يف 

�سورية يف خلق ظروف مواتية لإعادة اإحياء التنظيم 

، وازدادت الأو�ساع �سوءا داخل املخيم. فمنذ التوغل 

يف  الدميقراطية  �ــســوريــة  قـــوات  �سرعت  الــرتكــي، 

خف�س عــدد الــقــوات يف خميم الــهــول حت�سبا لأي 

غزو تركي حمتمل ، وهو ما اأدى اإىل اإ�سعاف قدرة 

هذه القوات اأكرث على تاأمني املخيم ووفر فر�سة 

اأكرب للجماعات املتطرفة لإعادة ترتيب �سفوفها

وفــرنــ�ــســا  بــريــطــانــيــا  مــثــل  دول  تــ�ــســتــعــد  ومل 

ل�ستقبال �سوى عدد قليل من الأيتام ممن يحملون 

جن�سياتها. وتـــرى خــبــرية الــ�ــســوؤون الــداخــلــيــة يف 

الكتلة الربملانية حلزب الي�سار الأملــاين اأول يلبكه 

اأن  اأنــه يتعني على احلكومة الأملانية، على الأقــل، 

تتوىل رعاية اأطفال جهاديات داع�س املنحدرات من 

اأنــه ل يوجد طريق  ، م�سيفة  اأمهاتهم  اأملانيا مع 

اآخر للحيلولة دون كارثة اإن�سانية وجيل جديد من 

اإرهابيي داع�س

وتقدر احلكومة الأملانية عدد املواطنني الأملان 

البالغني املعتقلني على خلفية انتمائهم لداع�س اأو 

منظمات اإرهابية اأخرى، بـ80 مواطناً ، هم 30 رجاًل 

و50 امراأة

 عوائل داعش المغادرون لمخيم الهول في سورية قنابل موقوتة تبحث عن مستقر
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 الوحدات يحتج على لجنة الطوارئ

 الزمالك يحشد اسلحته لمواجهة الرجاء

 ايفرتون يواصل الصدارة وانجاز للنجم صالح

االنباط – عمان

ق���ال رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة الإداري������ة امل���ؤق��ت��ة 

اأن  عزايزة  وجيه  العني  ال���ح��دات  لنادي 

هاتفيا  ات�صال  اأج��رى  ال���ح��دات  “نادي 
التفيذية  الهيئة  رئي�س  �صم�  ن��ائ��ب  م��ع 

واأبلغه  الطباع،  م�صطفى  ال��ك��رة  لحت��اد 

اع�����را������س ال�����ن�����ادي ع���ل���ى ق�������رار جل��ن��ة 

ال���ط����ارئ ب���الحت���اد، ح��ني رف�����ص��ت طلب 

اأم��ام  م��ب��ارات��ه  بتاأجيل  ال��ع��ادل  ال���ح��دات 

ت�صرين   21 يف  اي��ام  بعد  امل��ق��ررة  ال�صريح 

اأع�������داد  ارت�����ف�����اع  رغ������م  احل��������ايل،  الأول 

ال�صابات يف فريق الكرة الأول، ومل متنح 

منظ�مة الفريق الأول بال�حدات ال�قت 

ال��ك��ايف ل��ل��ت��ع��ايف م��ن اإ���ص��اب��ات ال��ف��رو���س 

�صالمتهم  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  امل�����ص��ت��ج��د،.مب��ا 

املناف�س  الفريق  لعبي  �صالمة  وك��ذل��ك 

حيث  ك�رونا،  فرو�س  انت�صار  خطر  من 

لطلب  الكرة  احتاد  بدرا�صة  الطباع  وعد 

ال�حدات من جديد”.واأ�صاف عزايزة:” 

ن��ن��ت��ظ��ر رد احت����اد ال���ك���رة ب��ع��د الت�����ص��ال 

م�صطفى  الحت��اد  رئي�س  �صم�  نائب  مع 

الإدارية  الهيئة  �صتتداعى  الطباع، وعليه 

اإجتماع طارئ وعاجل،  امل�ؤقتة لنادي اىل 

مل��ن��اق�����ص��ة ال����ت����ط�����رات يف م����ق���ف احت����اد 

وقفة  وبعد  فيه،  ال��ط���ارئ  وجلنة  الكرة 

الفني  واجل��ه��از  ال��ك��رة  ن�����ص��اط  اإدارة  م��ع 

مبا  مبا  املنا�صب  القرار  لتخاذ  للفريق، 

التناف�صية،  الكرة  فريق  وم�صلحة  يتفق 

وم�����ص��ل��ح��ة ن������ادي ال������ح�����دات امل���ؤ���ص�����ص��ة 

ال���ط��ن��ي��ة ال����رائ����دة وال����راف����دة ل��ل��ح��رك��ة 

الأردنية”. ال�صبابية والريا�صية والكرة 

الدار البي�ضاء – وكاالت

ي���ع����ل ال����رت����غ����ايل ج���ي���م���ي ب��ات�����ص��ي��ك���، 

على  ك��ب��رة  اآم���الاً  للزمالك،  الفني  امل��دي��ر 

وحممد  بن�صرقي  اأ���ص��رف  املغربي  الثنائي 

اأوناجم، يف ترجيح كفة فريقه اأمام الرجاء 

املغربي،  ال��رج��اء  البي�صاوي. وي�صت�صيف 

يف  امل�صري، الي�م الأحد،  الزمالك  نظره 

اأفريقيا،  اأبطال  دوري  نهائي  ن�صف  ذه��اب 

يف  ال���زم���ال���ك  البي�صاء. ويت�صلح  ب���ال���دار 

م���اج��ه��ة ال���رج���اء ال��ب��ي�����ص��اوي، ب��ال��ث��ن��ائ��ي 

املغربي، من اأجل قطع تذكرة العب�ر لنهائي 

اأ�صرف  الثنائي  القارية.  وميلك  البط�لة 

كبرة  خ���رات  اأون��اج��م،  وحم��م��د  بن�صرقي 

جتارب  بحكم  املغربي،  الرجاء  م�اجهة  يف 

البي�صاوي. ال���داد  مع  ال�صابقة   الالعبني 

اللعب  واأون��اج��م،  بن�صرقي  لأ���ص��رف   و�صبق 

امل�صابقات  يف  معه  وتاألقا  ال����داد،  بقمي�س 

بن�صرقي  اأ���ص��رف  والقارية وميلك  املحلية 

وحم����م����د اأون������اج������م، مم����ي����زات ال����ت����األ����ق يف 

امل���ب���اري���ات وامل����اع���ي���د ال���ك���رى، م��ث��ل��م��ا ه� 

نهائي  بن�صف  ال��رج��اء  م�قعتي  يف  احل���ال 

مع  املتعرثة  بدايته  الأبطال. ورغم  دوري 

قناعات  تغير  اأون��اج��م يف  ال��زم��ال��ك، جن��ح 

اجل���م���اه���ر، ب���ت���ق���دمي م�����ص��ت���ي��ات مم��ي��زة 

خالل فرة ما قبل ت�قف ك�رونا. و�صاهم 

لن�صف  الزمالك  فريقه  �صع�د  يف  اأوناجم 

ا  هدفاً �صجل  بعدما  الأب��ط��ال،  دوري  نهائي 

ا يف ����ص���ب���اك ال����رج����ي، خ�����الل ف����ز  م���ب���ه���راً

 الزمالك 3-1، قبل اخل�صارة 0-1 يف الإياب.

بن�صرقي،  امل��غ��رب��ي  ب��ال��دويل  يتعلق  وف��ي��م��ا 

��ا ب��امل��ب��اري��ات  جن��ح ال��الع��ب يف ال��ت��األ��ق دائ��ماً

الكرى، مثلما حدث يف م�اجهتي الرجي 

ودوري  الأف���ري���ق���ي  ب��ال�����ص���ب��ر  ال��ت���ن�����ص��ي 

ال�صخ�صية  بق�ة  بن�صرقي  الأبطال. وميتاز 

���ا يف امل��ب��اري��ات ال��ك��رى،  ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر دائ���ماً

والتي ت�صنفه كاأحد اأبرز جن�م فريقه منذ 

البي�صاء. للقلعة  ان�صمامه 

لندن – وكاالت

 2-2 بنتيجة  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل  ح�صم 

دي����رب����ي امل��ر���ص��ي�����ص��اي��د ال������ذي ج���م���ع ب��ني 

اإي��ف��رت���ن ول��ي��ف��رب���ل ال�����ص��ب��ت ع��ل��ى ملعب 

ج���دي�����ص���ن ب����ارك، وذل���ك ���ص��م��ن م��ب��اري��ات 

الإجنليزي  ال��دوري  من  اخلام�صة  اجل�لة 

���ص��ادي���  ل��ي��ف��رب���ل  ث��ن��ائ��ي��ة  املمتاز. و�صجل 

بينما   ،)72( ����ص���الح  وحم���م���د   )3( م����اين 

 )19( ك��ني  م��اي��ك��ل  اإي��ف��رت���ن  ثنائية  �صجل 

وكالفرت لي�ين )81(.

 وبتلك النتيجة عزز اإيفرت�ن م�قعه يف 

ارتقى  بينما  نقطة،   13 بر�صيد  ال�����ص��دارة 

اإىل  ر�صيده  ا  رافعاً الثاين  للمركز  ليفرب�ل 

10 نقاط.

و������ص�����ج�����ل ال�����ن�����ج�����م امل�����������ص�����ري حم���م���د 

مرمى  يف  ليفرب�ل  ل�صالح  ��ا  ه��دفاً ���ص��الح، 

تعادل  اإىل  ت�صر  النتيجة  اإيفرت�ن وكانت 

ت��اب��ع ���ص��الح من  1-1، ع��ن��دم��ا  ال��ف��ري��ق��ني 

داخ�����ل م��ن��ط��ق��ة اجل������زاء، ال���ك���رة م���ن مل�صة 

واح��������دة، ل��ت�����ص��ت��ق��ر ع���ل���ى مي����ني احل���ار����س 

.72 بيكف�رد يف الدقيقة 

�������������ا مل������������ا ذك������������رت������������ه �����ص����ب����ك����ة   ووف�������������قاً

ال��ه��دف  ه���  ه��ذا  ف���اإن  اإح�صائيات »اأوبتا«، 

ل��ي��ف��رب���ل يف ك��اف��ة  100 ل�����ص��الح م���ع  رق���م 

ل�صالح   100 رقم  الهدف  امل�صابقات. وجاء 

لي�صبح   ،159 رقم  املباراة  يف  ليفرب�ل،  مع 

اأ���ص��رع لع��ب يف ت��اري��خ ال��ن��ادي، ي�صل  ثالث 

امل�����ص��اب��ق��ات،  ب��ك��اف��ة  ه���دف   100 ح��اج��ز  اإىل 

ب��ع��د روج���ر ه��ان��ت )144 م���ب���اراة(، وج���ارك 

فرجيل  مباراة(. وغادر   153( باركين�ص�ن 

فان دايك، مدافع ليفرب�ل مباراة الديربي 

بعد تعر�صه لإ�صابة ق�ية.

واأ�صيب فان دايك يف ركبته اليمنى بعد 

حار�س  بيكف�رد  ج���ردان  من  عنيف  تدخل 

6 دق��ائ��ق من  م��رم��ى اإي��ف��رت���ن، بعد م���رور 

اللقاء. بداية 

 واأج����رى امل��داف��ع ال��ه���ل��ن��دي اخ��ت��ب��ارات 

ط��ب��ي��ة ���ص��ري��ع��ة داخ����ل امل��ل��ع��ب ل��الط��م��ئ��ن��ان 

ي��ق��در على  اأن����ه مل  اإل  ع��ل��ى ح��ال��ة رك��ب��ت��ه، 

كل�ب  ي���رج��ن  اللقاء. وا�صطر  ا�صتكمال 

الأول مبكرا  تبديله  الليفر خل�صارة  مدرب 

حيث اأ�صرك ج� ج�ميز مكان فان دايك يف 

.11 الدقيقة 
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ع��ق��د احت���اد غ���رب اآ���ص��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم 

اج��ت��م��اع��ااً رب��ط خ��الل��ه راب��ط��ة ال���دوري 

الحت������اد  م�����ع  ل���ي���ج���ا«  »ل  الإ������ص�����ب�����اين 

التن�صيق  ب��اب  لفتح  خط�ة  يف  العراقي 

امل�صتقبل. واأقيم  يف  ال���ط���رف���ني  ب����ني 

امل��رئ��ي  الج��ت��م��اع ع��ر تقنية الت�����ص��ال 

ع����ن ُب����ع����د، وج�������اء ت���ن���ف���ي���ذااً مل���خ���رج���ات 

احت��اد  ك��ان  ال���ذي  التن�صيقي  الج��ت��م��اع 

غرب اآ�صيا عقده مع الحتاد العراقي يف 

الرنتي�صي  عبر  وبح�ص�ر  �صابق،  وقت 

احل�صيني  وع���روب���ة  امل�����ص��اب��ق��ات  م��دي��رة 

البيطار  وبانا  الإداري��ة  ال�ص�ؤون  مديرة 

اآ�صيا،  غرب  احتاد  يف  الت�ص�يق  م�ص�ؤولة 

اللجنة  رئي�صة  حممد  اأزهار  والدكت�رة 

“ال  ومن  العراقي،  الحتاد  يف  الن�ص�ية 

الكرة  م�����ص���ؤويل  م��ن  كبر  ليجا” ع��دد 

فينت�را  مايتي  والإداري��ني هم  الن�ص�ية 

وب����ي����دور ���ص��ان�����ص��ي��ز واي��ج��ن��ا���ص��ي��� ت����رو 

هريديا  وج�يرم�  هريرو  وفرجينا 

اإىل  الجتماع  كابلرو. وهدف  ودانييل 

اإط����الع الحت����اد ال��ع��راق��ي ع��ل��ى جت��رب��ة 

الن�ص�ية،  ال��ق��دم  ك���رة  يف  ليجا”  “ل 

القطاع  ه��ذا  لتنمية  منها  وال���ص��ت��ف��ادة 

اآ�صيا  وتط�يره، كما حر�س احتاد غرب 

اأن ي��ك���ن و���ص��ي��ط��ااً ل��رت��ي��ب ه��ذا  ع��ل��ى 

ال��ل��ق��اء م���ن م��ن��ط��ل��ق ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 

ال����دوري الإ���ص��ب��اين،  بينه وب���ني راب��ط��ة 

و�صمن م�ص�ؤوليته جتاه الهتمام بكافة 

ومنها  الإق��ل��ي��م،  ال��ق��دم يف  ك��رة  مك�نات 

ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ت��ل��ك ال��ت��ي ُت��ع��ن��ى 

ت�صارعااً  ي�صهد  ال��ذي  الن�ص�ي  بالقطاع 

مب�صاحة  ويحظى  املنطقة،  يف  ملح�ظااً 

كبرة من خمططات وبرامج الحتادات 

بعر�س  العراقي  الحت��اد  الأهلية. وقام 

ما تت�صمنه اأجندته من برامج واأن�صطة 

خ��ا���ص��ة ب��ك��رة ال��ق��دم ال��ن�����ص���ي��ة ال��ت��ي ل 

ت�����زال ل���دي���ه يف ط�����ر ال���ن�������ص���اأة، وم����ا مت 

تعر�س  التي  وامل�صاكل  منها،  تنفيذه 

ال��ت��ي ت�صهم  ط��ري��ق من���ه��ا، واخل��ط��ط 

�صريحة  زي����ادة  خ���الل  م���ن  ب��ت��ط���ي��ره��ا 

مم��ار���ص��ي��ه��ا وت����ف���ر م��ت��ط��ل��ب��ات اإق��ام��ة 

وكيفية  اأو���ص��ع،  ن��ط��اق  على  مناف�صاتها 

و���ص��ع ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ت�����ص��اع��د 

اأرك���ان،  م��ن  بها  يرتبط  م��ا  تنمية  على 

الالعبات  م�صت�ى  على  ذلك  كان  �ص�اءاً 

والتحكيم والإدارة والت�ص�يق .

 شباب االردن في صدارة
 الكرة النسوية

 اسماء الناجحين في فحوصات
 ترقية التايكواندو

 لوكاس الى الرفاع البحريني

 حمد اهلل جاهز لكأس الملك  

االنباط – عمان

ب�صدارة  الأردن  �صباب  فريق  انفرد 

 ،2020 للمحرفات  الن�ص�ي  ال���دوري 

فيما   ،0-22 الن�صر  على نظره  بف�زه 

 ،0-7 الأهلي  على  انت�صارا  عمان  حقق 

يف امل��ب��ارات��ني امل���ؤج��ل��ت��ني م��ن الأ���ص��ب���ع 

للبط�لة. الثالث 

 و�������ص������ه������دت ان������ط������الق������ة اجل������ل�����ة 

ف�����ز ال���ص��ت��ق��الل ع��ل��ى الأرث����ذك�������ص���ي 

2-0. وم��������ع ن��ه��اي��ة اجل����ل���ة ال��ث��ال��ث��ة، 

الرتيب  ب�صدارة  الأردن  �صباب  انفرد 

بر�صيد 9 نقاط، ثم عمان وال�صتقالل 

الأهلي   ،3 والأرث�ذك�صي  القاد�صية   ،6

والن�صر دون نقاط.

و���ص��ط  ت���ق���ام  امل��ن��اف�����ص��ات  اأن   يذكر 

ت��ط��ب��ي��ق ب����روت�����ك�����ل ����ص���ح���ي م�����ص��دد 

حفاظا على ال�صالمة العامة.

االنباط – عمان

اأ�صماء  عن  التايك�اندو  احت��اد  اأعلن 

للحزام  الرقية  بفح��صات  الناجحني 

وال��ت��ي  دان،  و7   6 ل���ل���درج���ات  الأ�����ص�����د 

اأج���ري���ت يف ���ص��ال��ة م��رك��ز ج��ب��ل ع��م��ان 

ال���ت���اب���ع ل����الحت����اد.وق����ال اأم�����ني ال�����ص��ر 

املهند�س  لالحتاد  الع��الم��ي  والناطق 

الرقية  فح�س  اأن  العبدالالت  في�صل 

7 دان.  منح رائد كنعان احلزام ال�ص�د 

وا����ص���ار ال��ع��ب��دال��الت اأن ال��ن��اج��ح��ني يف 

بلح  ���ص��دام  ه��م  دان   6 الرقية  فح�س 

اب����� ع���ام����د وح�����ص��ني ح�صني  وف���را����س 

و�صادي  الروي�س  وو�صيم  اأحمد  وامي��ن 

م���ن�������ص����ر و�����ص����الح ال�����ع�����دوان ون��ع��ي��م 

الع�صاف.

االنباط – عمان

اأك�����م�����ل ن��������ادي ال������رف������اع ال�������ص���رق���ي 

البحريني، تعاقده مع لعب الفي�صلي 

�صيزمي�ن،  ل�كا�س  ال�صابق الب�لندي 

ل��ت��م��ث��ي��ل ال���ف���ري���ق يف امل��������ص���م ال���ق���ادم 

.2021-2020

يف  البحرين  اإىل  ل�كا�س   و�صي�صل 

اليام القادمة حيث تعمل اإدارة الرفاع 

الإقامة  اإج���راءات  اإنهاء  على  ال�صرقي 

الالعب.وميتلك  ل��ص�ل  والتاأ�صرة 

جيدة  ذاتية  �صرة  ل�كا�س،  الب�لندي 

م���ع ال���ف���رق ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ���ص��ب��ق له 

مت��ث��ي��ل ال��ب��اط��ن وه��ج��ر ال�����ص��ع���دي��ني، 

وال��ف��ي�����ص��ل��ي ك���م���ا خ���ا����س جت���رب���ة م��ع 

الروماين. �صتي�ا ب�خار�صت 

الريا�ض - وكاالت

����ص���ي���د  ه��������  ال�����غ�����م������������س  زال  م�������ا 

ع��ب��د  امل�����غ�����رب�����ي  ق�������ص���ي���ة  امل�������ق������ف يف 

الن�صر  ن��ادي��ه  م��ع  اهلل،  ح��م��د  ال�����رزاق 

وكيله  عقب اإعالن  وذل���ك  ال�����ص��ع���دي، 

خ�����الل الأي��������ام امل���ا����ص���ي���ة، اح��ت��م��ال��ي��ة 

احل��������ايل. امل������رك������ات�������  يف   ال�����رح�����ي�����ل 

���ص��ق��ي��ق  الرحيم”،  “عبد  وع���������اد 

ووك���ي���ل ال���الع���ب ل��ي��ع��ل��ن ح���ل الأزم�����ة 

ح���ال���ي���ا، ل���ك���ن ل���ي�������س ب�����ص��ك��ل ن���ه���ائ���ي، 

ال��ت��ك��ه��ن��ات ح����ل م�صر  ب���اب  ل��ي��ج��ع��ل 

حمد  وك��ي��ل  الالعب مفت�حا. وقال 

“اإن�صتجرام”:  على  ح�صابه  عر  اهلل، 

لكن مل تغلق  حاليا،  اخلالف  حل  “مت 
الق�صية ب�صكل نهائي، والف�صل الكبر 

ال���ذي يعمل  ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  اإىل  ي��ع���د 

“�صيك�ن  الك�الي�س«. واأ�صاف:  خلف 

حمد اهلل جاهزا للم�صاركة مع الن�صر، 

يف ن�صف نهائي كاأ�س امللك«.

 غرب آسيا يربط االتحاد العراقي مع »ال ليجا«
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االنباط-وكاالت

ي��واج��ه اأ����س���رايل ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن م��دى 

الفيدرالية  ال�سرطة  اكت�سفت  بعدما  احلياة، 

اإدخال كمية  اأنه تورط يف حماولة  يف البالد 

���س��خ��م��ة م���ن ال���ك���وك���اي���ن خ���ب���اأه���ا ب��ط��ري��ق��ة 

ماكرة.

“غارديان”  �سحيفة  ذك��رت  م��ا  وبح�سب 

الربيطانية، فاإن الكمية التي جرى �سبطها 

م���ن خم���در ال��ك��وك��اي��ن ت�����س��اوي ق��ي��م��ت��ه��ا ما 

يقارب 248 مليون دوالر، وكانت خمباأة داخل 

�شحنة من املوز.

جانب  اإىل  الفيدرالية  ال�سرطة  وق��ام��ت 

552 كيلو  �سباط من حر�س احلدود، بحجز 

غ����رام م���ن امل���خ���درات امل��خ��ب��اأة يف امل�����وز، ي��وم 

ب�شيدين. اجلمعة، 

الثامنة  يف  اآخ��ر  رج��ال  ال�سرطة  واأوق��ف��ت 

املدينة،  غ��رب��ي  �سمال  ع��م��ره،  م��ن  وال�ستن 

ب���ع���دم���ا ت���ل���ق���ت م���ع���ل���وم���ات م����ن ال�����س��ل��ط��ات 

امل�سبوهة«. “احلمولة  االأمريكية ب�ساأن 

���س��ب��ت��م��رب  م���ن   21 ال�����س��ح��ن��ة يف  وو����س���ل���ت 

املا�سي، وتقول ال�سرطة اإن مارك دي هي�سل، 

حم�سوة  املخدرات  كانت  �سندوقا   139 تلقى 

يف نواتها.

ال��ر���س��د يف �سرطة  ق�����س��م  وق����ال م�����س��وؤول 

اإن  ت��ورن��ر،  جيوفري  الفيدرالية،  اأ�سراليا 

ال��ت��ي ج���رى ف��ر���س��ه��ا ب�سبب  ق��ي��ود احل�����دود 

ا���س��ت��م��رار اجل��م��اع��ات  ك���ورون���ا مل حت��ل دون 

االإج��رام��ي��ة يف حم��اول��ة جلب امل��خ��درات اإىل 

البالد.

اإىل  ت��ل��ج��اأ  ال��ع�����س��اب��ات  ه���ذه  اأن  واأ����س���اف 

ال��ت��م��وي��ه ع���ن ط���ري���ق اأم������ور م��ث��ل ال��ف��واك��ه 

اإن��ف��اذ  اأخ����رى، ك��ي ال تتمكن ج��ه��ات  واأ���س��ي��اء 

القانون من الر�سد.

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بماليين الدوالرات

 أميركية تلقي رضيعيها في القمامة.. والقضاء يقرر العقوبة

االنباط- وكاالت

على  ك��ن��دا  يف  ال��ن��ووي  احلم�س  �ساعد 

من  التا�سعة  يف  فتاة  قاتل  هوّية  حتديد 

العمر بعد 36 عاماً من اختطافها وقتلها 

�سنة  ال��ك��ن��دي��ن  م�ساعر  ه���ّزت  ق�سية  يف 

ب���ريء،  رج���ل  اإدان�����ة  اإىل  واأف�����س��ت   1984

بح�سب ما اأعلنت �سرطة تورونتو.

هوّية  اكت�سفوا  اأن��ه��م  املحّققون  وذك��ر 

ال��ق��ات��ل ب��ع��د اإر����س���ال ع��ّي��ن��ة م��ن احلم�س 

ال����ن����ووي يف ���س��ائ��ل��ه امل���ن���وي اأخ������ذت م��ن 

اإىل خمترب  ل��ل��ف��ت��اة  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��الب�����س 

كالفن  ا�سم  اأعطاهم  متخ�س�س  اأمريكي 

هوفر الذي تويّف �سنة 2015.

واأق���دم ه��ذا ال��رج��ل ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

28 ع��ام��ا وق��ت االأح����داث ع��ل��ى االن��ت��ح��ار، 

اإعالمية  تقارير  ع��ّدة  اأف���ادت  م��ا  بح�سب 

م��ن عائلة  م��ق��ّرب��ا  ك���ان  اأن����ه  اإىل  اأ����س���ارت 

الفتاة.

خطفت  قد  جي�سوب  كري�ستن  وكانت 

بعد مغادرة منزلها يف كوينزفيل )�سمال 

تورونتو( يف الثالث من اأكتوبر 1984، ثم 

بالقرب  �سكن  بطعنات  وقتلت  اغت�سبت 

حقل  يف  جّثتها  على  وعرث  تورونتو.  من 

ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و خ��م�����س��ن ك��ي��ل��وم��را بعد 

اأ�سهر. ثالثة 

واأوق���ف غ��ي ب��ول م���وران، اأح��د ج��ريان 

وحكم   1985 ال��ع��ام  يف  ال�����س��ح��ي��ة،  ع��ائ��ل��ة 

ع��ل��ي��ه ب��ال�����س��ج��ن م���دى احل���ي���اة. رغ���م اأن��ه 

طاملا جاهر برباءته قبل تربئته واإطالق 

اإىل  ب��اال���س��ت��ن��اد   2015 ال���ع���ام  يف  ���س��راح��ه 

النووي. حتاليل للحم�س 

وح�����س��ل م���ن ح��ك��وم��ة اأون���ت���اري���و على 

تعوي�سا  دوالر  مليون   1،25 ق��دره  مبلغ 

عن هذا اخلطاأ الق�سائي.

اأب��ل��غ��ت��ه �سرطة  ال���ذي  واأع�����رب م����وران 

ارتياحه  النباأ عن  بهذا  �سخ�سيا  تورونتو 

“طاملا  ق��ائ��ال  و���س��رح  �سمعته.  لتبيي�س 

اأم���ل���ت اأم�����را ك���ه���ذا. ف��ال��ن��ظ��ام ال��ق�����س��ائ��ي 

تخّلى عّني لكن العلم اأنقذين«.

االنباط-وكاالت

ام���راأة يف  اأم��ريك��ي��ة،  اأدان���ت هيئة حملفن 

على  باالإقدام  عمرها  من  والثالثن  الثانية 

قتل طفليها الر�سيعن من خالل رميهما يف 

اأكيا�س النفايات مبا�سرة عقب الوالدة.

“اإندبندنت”  ����س���ح���ي���ف���ة  وب����ح���������س����ب 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن األ��ي�����س��ا داي���ف���وت، وه���ي اأم 

لطفلن، اأدينت بتهمتي القتل واإ�ساءة معاملة 

االأطفال.

بن  ي���راوح  بال�سجن  حكما  االأم  وت��واج��ه 

20 ع��ام��ا وامل��وؤب��د دون اإم��ك��ان��ي��ة االإف����راج، عن 

يف  قتلتهما  اللذين  الر�سيعن  من  واح��د  كل 

والية كارولينا اجلنوبية.

اأخ���ف���ت  االأم  اإن  ق�����س��ائ��ي��ة  جل���ن���ة  وق���ال���ت 

اجلميع،  عن  و2018   2017 عامي  يف  حمليها 

مبا يف ذلك �سديقها ووالدتها، وحن اأجنبت 

و�سعت ال�سحيتن يف كي�س للنفايات.

قالت  ال�����س��رط��ة،  م��ع  �سابقة  م��ق��اب��الت  ويف 

ملتف  ال�سري  واحل��ب��ل  ول��دت  ابنتها  اإن  االأم 

اأدى اإىل وفاتها يف نوفمرب  حول رقبتها، مما 

.2017

واأ�سافت اأنه اأغمي عليها لفرة من الزمن 

االآخر،  ابنها  اأجنبت  2018 عندما  دي�سمرب  يف 

اجلثة  فاألقت  ميتا  وجدته  ا�ستفاقت  وعندما 

بعيدا.

ل��ك��ن خ��ربة ال��ط��ب ال�����س��رع��ي ف��ّن��دت اأق���وال 

برازا مرتبطا  اأطلق  الر�سيع  اأن  االأم وك�سفت 

اأنه تويف من  واملرجح  الوالدة،  باالأطفال عند 

جراء و�سعه يف كي�س وانقطاع االأوك�سجن.

اأي��ام  بعد  اإال  اجل��رمي��ة  اكت�ساف  يجر  ومل 

ع��ن  ن���اج���م  مت����زق  ب�����س��ب��ب   2018 والدة  م����ن 

اكت�سف  امل�ست�سفى  اإىل  ذهبت  فحن  املخا�س، 

االأطباء تنقل امل�سيمة من مكانها.

وعندما �ساأل االأطباء املراأة حول �سبب هذا 

ال�سمت،  وف�سلت  ترد  مل  امل�سيمة،  يف  التغري 

االت�سال  اإىل  ودفعهم  �سكوكهم  اأث��ار  ما  وه��و 

بال�شرطة.

االبن  بو�سع  اعرفت  اال�ستدعاء،  وعقب 

ال�سيء  فعلت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  ق��م��ام��ة،  كي�س  يف 

نف�سه مع ابنتها قبل عام من ذلك.

 بعد 36 عاما.. الحمض النووي يحل »الجريمة اللغز«

 »كلبة وفية« تقتحم سيارة 
إسعاف لالطمئنان على مالكها

 ألول مرة منذ 70 عاما.. تنفيذ حكم 
اإلعدام بحق امرأة أميركية

صفات يحبها الرجل في زوجته

االنباط-وكاالت

خطفت كلبة �سغرية االأنظار يف اأحد 

مثاال  ج�سدت  اأن  بعد  ال��ربازي��ل  ���س��وارع 

بجوار  البقاء  على  ب��اإ���س��راره��ا  ل��ل��وف��اء، 

التي  االإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارة  ورك���وب  مالكها 

كانت تقله اإىل امل�ست�سفى، بعد اأن اأ�سيب 

بتوعك وهو مي�سي معها يف ال�سارع.

ووث����ق اأح����د امل��ت��واج��دي��ن يف امل��ك��ان، 

وي����دع����ى اأن����در�����س����ون ب����اه����ي، ال���واق���ع���ة 

مب��ق��ط��ع ف���ي���دي���و، ظ���ه���رت ف��ي��ه ال��ك��ل��ب��ة 

قبل  االإ�سعاف،  �سيارة  بجوار  تقف  وهي 

اخللفي  ال�����س��دام  ع��ل��ى  لتقف  تقفز  اأن 

مع  البقاء  على  منها  اإ���س��رارا  لل�سيارة، 

مالكها.

و���س��م��ح امل�����س��ع��ف��ون ل��ل��ك��ل��ب��ة ب��رك��وب 

حيث  امل�ست�سفى،  اإىل  والذهاب  ال�سيارة 

وق���ف���ت اأم�����ام ال���ب���اب يف ان���ت���ظ���ار خ���روج 

م��ال��ك��ه��ا، راف�����س��ة ال��ت��ح��رك م��ن امل��وق��ع، 

ميل”  “ديلي  م����وق����ع  ذك������ر  م����ا  وف������ق 

الربيطاين.

وحل���������س����ن احل��������ظ، و�����س����ل����ت ع���ائ���ل���ة 

املري�س الإعادته والكلبة اإىل املنزل، بعد 

نحو 45 دقيقة.

الفيديو  ومقطع  ال�����س��ور  وانت�سرت 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

الوفية  الكلبة  نالت  حيث  االجتماعي، 

الكثريين. اإعجاب 

االنباط- وكاالت

االأم���ريك���ي���ة،  ال���ع���دل  وزارة  ق���ال���ت 

من  الثامن  يوم  ح��ددت  اإنها  اجلمعة، 

اأول حكم  ت��ن��ف��ي��ذ  اأج����ل  م��ن  دي�����س��م��رب 

ت�سدره حمكمة احتادية باإعدام امراأة 

منذ نحو 70 عاما.

ليزا  اأن  ب��ي��ان،  ال�����وزارة يف  وذك����رت 

م��ون��ت��غ��وم��ري، امل���دان���ة ب��خ��ن��ق ام����راأة 

 ،2004 ع���ام  م��ي��زوري  والي���ة  يف  حبلى 

اإ�سالحية  يف  مميتة  بحقنة  ���س��ُت��ع��دم 

اإنديانا. “تريهوت” بوالية 
وي��ق��ول م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات ع��ق��وب��ات 

اأعدمت بقرار  ام��راأة  اآخ��ر  اإن  االإع��دام 

هيدي  ب���وين  ك��ان��ت  احت��ادي��ة  حمكمة 

ال��ت��ي ُو���س��ع��ت يف غ��رف��ة غ���از ب��والي��ة 

ميزوري عام 1953.

ويف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، ج���رى حت��دي��د 

اأجل  من  املقبل  دي�سمرب  من  العا�سر 

اإع�����دام ب���ران���دون ب���رن���ارد ال����ذي قتل 

وزيرين يف �سنة 1999.

وب���������ع���������د ت������ط������ب������ي������ق احل�����ك�����م�����ن 

ال��ف��ي��درال��ي��ن، ���س��ي��ك��ون��ان االإع��دام��ن 

ع�سرين  غ�سون  يف  والتا�سع  الثامن 

�سنة كاملة، ح�سبما ذكرت “رويرز«.

دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  واأع�������ادت 

ت�����رام�����ب، ت��ط��ب��ي��ق ع���ق���وب���ة االإع�������دام 

عاما،   17 من  توقف  بعد  الفيدرالية 

بالتنفيذ  ال�سماح  بعد  اال�ستئناف  ومت 

عن طريق عن حقنة قاتلة، فيما كان 

ي��ع��ت��م��د ���س��اب��ق��ا ع��ل��ى م����ادة م���ن ث��الث 

مكونات.

عقوبة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  تلغ  ومل 

تنفيذ  وي���ت���م  ال����ي����وم،  ح��ت��ى  االإع�������دام 

احل����ك����م ح�����ن ي���������س����در ع�����ن حم���اك���م 

فيدرالية.

االنباط- وكاالت

اأن ال��رج��ل ي��ن��ج��ذب ل��ل��م��راأة  ال ���س��ّك 

عليه،  ه��و  كما  حت��رم��ه  ال��ت��ي  اجلميلة 

املراأة  هي  اإليه  بالن�سبة  االأولوية  ولكن 

�سفات  ولديها  تكّمله،  اأنها  ي�سعر  التي 

م���ت���ق���ارب���ة م����ع ط��ب��ي��ع��ت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة؛ 

فهناك �سفات ي�سرك فيها كل الرجال 

يحبها يف زوجته، يقول الدكتور مدحت 

الزوجية:  العالقات  خبري  عبدالهادي 

ال�سكلية  ال�سفات  م��ن  الكثري  »ي��وج��د 

عنها  يبحث  التي  واخُلُلقية  واجل�سمية 

الرجال«، مثل:

املراأة املرحة

يبحث الرجل دائماً عن املراأة املرحة 

ال��ن��ك��د،  اإىل  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي ال مت��ي��ل 

اإ���س��ع��اد ك��ل م��ن حولها  وت��ف�����س��ل دائ���م���اً 

فرييدها  ل��ه��ا؛  معنى  ال  ق��ي��ود  اأي  دون 

عنه  مت�سح  الظل  خفيفة  دائماً  الرجل 

االأع���ب���اء ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ط��ي��ل��ة ي��وم 

الطويل، يجد يف مرحها عالجاً  العمل 

فعااًل وقوياً لكل امل�سكالت التي تواجهه 

يهدد  ال��ذي  امللل  امل��رح  يقتل  حياته،  يف 

�سعادتها  م��ن  وي��ق��ل��ل  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة 

الزوجة  تتحلى  اأن  يجب  وا�ستقرارها، 

باملرح وروح الدعابة وخفة الظل؛ حتى 

والراحة،  ال�سعادة  زوجها  منها  ي�ستمد 

ال��ن�����س��اء هي  اأن������واع  اأ�����س����واأ  اأن  ت����اأك����دي 

تتذمر  وال��ت��ي  ال��ن��ك��دي،  امل���زاج  �ساحبة 

كثرياً من اأب�سط واأقل االأ�سياء.

املراأة التلقائية التي تت�صرف 

طبيعتها على 

على  ي��ح�����س��ل  اأن  ال���رج���ل  ي��ف�����س��ل 

طبيعتها  ع��ل��ى  ت��ت�����س��رف  ال��ت��ي  امل�����راأة 

اأو جتمل ال داع��ي له،  اأي تزييف  دون 

ك���ث���رياً م���ا ي��ج��د ال���رج���ل ن�����س��اء ميلن 

ال��ت�����س��ن��ع يف احل���رك���ات واالأق����وال  اإىل 

ب���ط���ري���ق���ة ت���ث���ري ا����س���ت���ف���زازه���م؛ مم��ا 

ي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ب��دو م��ب��ت��ذل��ة وع�����س��وائ��ي��ة، 

الأن��ه  التلقائية  امل���راأة  ال��رج��ل  يف�سل 

يرى اأنها مت�ساحلة متاماً مع نف�سها، 

ت��ت��ج��ن��ب االن�����خ�����راط يف احل�����س��اب��ات 

امل��ت��ع��ب��ة، اإىل ج��ان��ب ك��ون��ه��ا م��ن ال��ن��وع 

ي�سعرهم  وال  الرجال  ي�ستهوي  ال��ذي 

تكوين  اأن  على  اح��ر���س��ي  ب��االرت��ب��اك. 

على طبيعتك، وال حتاويل االنخراط 

يف العامل املزيف.

املراأة امل�ستمعة جيدًا

له  ت�ستمع  التي  امل���راأة  الرجل  يحب 

جيداً اأثناء حديثه لها، هذه ال�سفة من 

الرجل  التي يبحث عنها  ال�سفات  اأكرث 

بها،  االرت��ب��اط  التي يرغب يف  امل���راأة  يف 

زوجها  امل���راأة  تعطي  اأن  ال�سروري  من 

ت��ق��اط��ع��ه يف  ���س��م��ع��ه��ا واه��ت��م��ام��ه��ا وال 

باحلديث  ت�ستاأثر  وال  مت��ام��اً،  احلديث 

عن نف�سها وم�ساعرها فقط؛ بل ت�سعى 

ت��واج��ه��ه  ال��ت��ي  امل�����س��ك��الت  اإىل م��ع��رف��ة 

تغري  زوجها  و�سوف جتد  الوقت،  طيلة 

مت���ام���اً م��ع��ه��ا واأ���س��ب��ح ي��ع��ام��ل��ه��ا ب�����س��يء 

يجب  قبل،  عما  املتزايد  االح���رام  من 

وتناق�سه  بعقلها  ت��ب��ه��ره  اأن  ال���رد  ع��ن��د 

حتدد  وال  امل�سورة،  منها  طلب  اإذا  بثقة 

اهتماماتها يف املالب�س واملكياج فقط ال 

عقلية  ذات  ب��اأن��ه��ا  ي�سعر  ال  حتى  غ��ري؛ 

فارغة

يحب الزوج الزوجة الأنيقة

والتي  امل�ستمعة  امل���راأة  الرجل  يحب 

اأي�ساً واأناقتها  تهتم مبظهرها 

بالنف�س االهتمام 

ي���ح���ب ال����رج����ل امل���������راأة ال����ت����ي ت��ه��ت��م 

مب��ظ��ه��ره��ا وب��اأن��اق��ت��ه��ا، ح����اويل دائ���م���اً 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وزن�����ك امل���ث���ايل وع��ل��ى 

ن��ظ��اف��ت��ك ال�����س��خ�����س��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

ب��اإط��الل��ت��ك وت��رت��ي��ب �سعرك  االه��ت��م��ام 

واأظ����اف����رك، ي��ح��ب ال��رج��ل امل�����راأة ال��ت��ي 

واالأرت��ب  االأجمل  لتكون  جهدها  ت�سعى 

يف عينه.

القناعة

ت��ك��وين  اأن  امل�����س��ت��ط��اع  ق����در  ح�����اويل 

را�����س����ي����ة مب�����ا ي����ق����ّدم����ه ل�����ك زوج�������ك، 

وتعبه،  جلهوده  امتنانك  عن  والتعبري 

يكره الرجل املراأة املتطّلبة التي ي�سعب 

م���را����س���ات���ه���ا؛ الأن�����ه ���س��ي�����س��ع��ر ب��ال��ي��اأ���س 

واالإحباط.

بالنف�س الثقة 

ي��ح��ب ال���رج���ل امل�������راأة ال���واث���ق���ة م��ن 

ت��ف��ر���س  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ن��ف�����س��ه��ا، وال���ت���ي 

الثقة  تعك�س  مرح،  باأ�سلوب  �سخ�سيتها 

والراحة؛  بالطماأنينة  ال�سعور  بالنف�س 

االعتماد  باأنه ميكنه  الزوج  ي�سعر  حيث 

ع��ل��ى دع���م زوج���ت���ه يف ج��م��ي��ع امل���واق���ف؛ 

بداًل من اخلوف عليها وعلى االأطفال.


