
  الخارجية تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى اهلل عليه وسلم  الفايز يدعو المجتمع الدولي للتصدي بحزم لمحاوالت اإلساءة لألديان

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   8  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   25  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5492    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

محطات »توتال« خالية وتوقف العمل في »كارفور«

األردن ينتصر للرسول ٠٠ ادانات ومقاطعة

االنباط-وكاالت

الطعام  ع��ن  املفتوح  اإ���ض��راب��ه  الأخ��ر���س  م��اه��ر  الأ���ض��ر  يوا�ضل 

ا لعتقاله الإداري واملطالبة بالإفراج  لليوم ال�90 على التوايل رف�ضً

الفوري عنه

وقال نادي الأ�ضر اإن �ضلطات الحتالل نقلت الأ�ضر الأخر�س، 

ب�ضكل مفاجئ من م�ضت�ضفى كابالن الإ�ضرائيلي حيث ُيحتجز اإىل 

الإداري  اعتقاله  قرار جتميد  اإلغاء  وق��ررت   ، الرملة  عيادة  �ضجن 

الذي �ضدر عن املحكمة العليا يف تاريخ ال�23 من اأيلول/ �ضبتمرب 

املا�ضي

وكذلك  نقله  على  الحتالل  �ضلطات  اإق��دام  اأن  النادي  واعترب 

اإلغاء جتميد اعتقاله الإداري، ما هو اإل تاأكيد جديد على خدعة 

ما ي�ضمى بتجميد اعتقاله الإداري، وانتهاء امل�ضرحية التي اأدارتها 

املحكمة العليا لالحتالل طوال الفرتة املا�ضية

الكاملة  امل�����ض��وؤول��ي��ة  الح��ت��الل  �ضلطات  الأ���ض��ر  ن���ادي  وح��ّم��ل 

يواجه و�ضًعا �ضحًيا غاية يف  ال��ذي  الأخ��ر���س  الأ���ض��ر  عن م�ضر 

اخلطورة، واحتمالية تعر�ضه املفاجئ للموت

ُي�ضار اإىل اأن الأ�ضر الأخر�س )49 عاًما( من جنني، م�ضرب عن 

الطعام منذ تاريخ اعتقاله يف ال�27 من متوز/ يوليو 2020.

التفا�صيل �ص »6«

 بعد إضرابه 9٠ يوًما عن الطعام من أجل الحرية.. أسير فلسطيني يواجه 
خطر الموت في السجون اإلسرائيلية ومناشدات إلنقاذه

رئيس األساقفة بييرباتيستا بيتساباال 
بطريرًكا جديًدا للبطريركية الالتينية

 في القدس

 وزير الداخلية : العالقات األردنية 
الكويتية نموذجا فريدا في ثنائية

 العمل العربي 

 وصلت إلى مراحل متقدمة
 معاريف: »إسرائيل« غيرت من 

سياستها للتوصل لتفاهمات مع غزة 

الزعبي: نسعى لتحقيق الرؤى الملكية 
في التنسيق التام بين المؤسسات 

البحثية والقطاع الزراعي
االنباط- عمان

للكر�ضي  ال��ت��اب��ع  ال�ضحفي  املكتب  اأع��ل��ن 

ال��ر���ض��ويل، ظ��ه��ر ام�����س ال�����ض��ب��ت امل���واف���ق 24 

ال��ب��اب��ا  ق��دا���ض��ة  ب�����اأّن   ،2020 الأول  ت�����ض��ري��ن 

ف��رن�����ض��ي�����س ق����د ع������نّي رئ���ي�������س الأ����ض���اق���ف���ة 

ج��دي��ًدا  ب��ط��ري��رًك��ا  بيت�ضابال  بيرباتي�ضتا 

ليكون  القد�س،  يف  الالتينية  للبطريركّية 

بذلك البطريرك العا�ضر على البطريركّية 

الالتينية منذ اإعادة تاأ�ضي�ضها عام 1847.

ون�����ض��ر امل���رك���ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي ل��ل��درا���ض��ات 

البطريركية  عن  ال�ضادر  البيان  والإع���الم 

ال���الت���ي���ن���ي���ة، وي�����ق�����ول: »مب�������ض���اع���ر ال���ف���رح 

والم����ت����ن����ان، ت���ه���ّن���ئ اأ�����ض����رة ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 

الالتينية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 ق���ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق احل���المل���ة اأن 

الردن  تربط  التي  والرا�ضخة  املتينة  العالقات 

، ت�ضكل منوذجا  بالكويت قيادة وحكومة و�ضعبا 

ف���ري���دا يف ث��ن��ائ��ي��ة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي امل�����ض��رتك 

ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  اأدى  ال�����ذي  الم�����ر  وال�������ض���م���ويل، 

م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي  واملكت�ضبات  الجن��ازات 

ال�ضقيقني. ال�ضعبني 

واأ������ض�����اف احل����المل����ة ل�����دى ل���ق���ائ���ه يف م��ب��ن��ى 

عمان  يف  الكويتي  ال�ضفر  ال�ضبت  ام�س  الوزارة 

قيادتي  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة  اإن   ، ال��دي��ح��اين  ع��زي��ز 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��ق��ي��ق��ني ل��ل��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 

والكويتي  الردين  اجلانبني  مكنت   ، البلدين 

التو�ضع. من 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

»اإ�ضرائيل« غرت  اأن  ذكرت �ضحيفة عربية، 

قطاع  مع  تفاهمات  اإىل  للتو�ضل  �ضيا�ضتها  من 

امل�ضاعدات  بربط  احلديث  عن  توقفت  اإذ  غ��زة، 

الأ�ضرى يف غزة بق�ضية اجلنود 

ون��ق��ل��ت ���ض��ح��ي��ف��ة »م���ع���اري���ف« ع���ن م�����ض��در 

م��ع ق�ضية اجل��ن��ود  وت��ع��ام��ل  -���ض��ب��ق  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

امل��ح��ت��ج��زي��ن- ق��ول��ه »ق��ب��ل اأرب����ع ���ض��ن��وات، حث 

�ضرورة  على  احلكومة،  اإ�ضرائيليون  م�ضوؤولون 

ال���ف�������ض���ل ب����ني امل����ح����ادث����ات ح�����ول ال���ت���ف���اه���م���ات 

ببع�ضها  الأمور  ربط  وعدم  الأ�ضرى،  ومعاملة 

احلكومة« رف�ضته  الذي  الأمر  وهو  البع�س، 

مبوقفها،  الإ�ضرائيلية  احلكومة  ومت�ضكت 

فقط  و�ضرورية  جدا  اأ�ضا�ضية  مواد  اإدخال  وهو 

ل��ل��ق��ط��اع، وت���رك م�����ض��اع��دات الإغ���اث���ة ال��ك��ب��رة، 

الإ�ضرائيليني  �ضراح  حما�س  اإطالق  بعد  ما  اإىل 

لديها.  املُحتجزين 

حما�س  مار�ضته  ال��ذي  »ال�ضغط  ب��اأن  واأفيد 

ب�����دءا م���ن م�������ض���رات ال����ع����ودة، وح���ت���ى ج���ولت 

. لت�ضعيد ا

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان

امل�������ض���رتك  ال���ع���م���ل  روح  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 

وال���ت���ن�������ض���ي���ق وال����ت����ع����اون م����ن خ�����الل ت���ب���ادل 

امل��ع��ل��وم��ات واخل���ربات وق��ع��ت م��ذك��رة تفاهم 

ب���ني ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ون��ق��اب��ة 

اجلامعة  ع��ن  وق��ع��ه��ا  ال��زراع��ي��ني  املهند�ضني 

رئ��ي�����ض��ه��ا الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ���ض��رور 

عبد  املهند�س  رئي�ضها  النقابة  وعن  الزعبي 

التفاهم  مذكرة  وتهدف  الفالحات.  الهادي 

اإىل توطيد التعاون بني الفريقني من خالل 

امل�ضرتك  العمل  جم��الت  يف  ال�ضراكة  تعزيز 

التدريبية. الربامج  وتنفيذ 

التفا�صيل �ص »4«

الصرايرة: »البوتاس العربية« من ضمن أفضل 
الشركات العالمية تعاماًل مع جائحة كورونا

 وزير الصحة يدعو لتعزيز حمالت التطعيم للوقاية 
من األمراض السارية

االنباط-عمان

ال��ب��وت��ا���س  ���ض��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأك���د 

»ال��ب��وت��ا���س  اأن  ال�������ض���راي���رة،  ال��ع��رب��ي��ة، ج���م���ال 

ال��ع��رب��ي��ة« ُت��ع��د واح�����دة م���ن اأف�����ض��ل ال�����ض��رك��ات 

ا�ضتمرت  اإذ  كورونا،  جائحة  تعاماًل مع  العاملية 

وحققت  الإنتاجية  طاقاتها  باأق�ضى  عملياتها 

�ضعيدي  ع��ل��ى  م�ضبوقة  غ��ر  قيا�ضية  اأرق���ام���اً 

تنفيذ  يف  ا���ض��ت��م��رت  ك��م��ا  وامل���ب���ي���ع���ات،  الإن����ت����اج 

وزيادة  بالتو�ضع  املتعلقة  تلك  خا�ضة  م�ضاريعها 

ال�ضلبية  الآث���ار  جت��اوز  من  مكنها  مما  الإن��ت��اج، 

القت�ضادية  ال��ظ��روف  م��ن  ب��ال��رغ��م  للجائحة 

ال��ع��امل��ي��ة غ���ر امل�����ض��ب��وق��ة وان��خ��ف��ا���س اأ����ض���ع���ار. 

عاملياً البوتا�س 

واأ�ضاف ال�ضرايرة يف بيان �ضحفي اليوم، اأن 

»البوتا�س العربية« مل تغفل عن دورها وواجبها 

خالل  حر�ضت  حيث  وم��ق��درات��ه  ال��وط��ن  جت��اه 

يف  حملياً  الأوىل  تكون  اأن  على  كورونا  جائحة 

هّمة  ل�ضندوق  والتربع  الوطني  القت�ضاد  دعم 

وط���ن، ح��ي��ث و���ض��ل��ت اإج��م��ايل ت��ربع��ات��ه��ا خ��الل 

هذا العام اإىل 31 مليون دينار.

»ال���ب���وت���ا����س  ع���ل���ى  اأن  ال�������ض���راي���رة،  و�����ض����دد 

والعاملني  موظفيها  اعتربت  لطاملا  العربية« 

و�ضبباً  وركائزها  ال�ضركة  دعائم  اأه��م  من  فيها 

اأف�ضل  لهم  تقدم  فاإنها  لذا  جناحها،   يف  رئي�ضاً 

الرواتب والمتيازات الوظيفية يف الأردن حيث 

ملكافاأة  بالإ�ضافة  �ضنوياً  راتباً   16 ال�ضركة  تدفع 

اإ���ض��اف��ي��ة  ل��ث��الث��ة روات����ب  الأداء وال��ت��ي و���ض��ل��ت 

بالإ�ضافة  ال�ضركة  ومت��ن��ح  املا�ضي، كما  ال��ع��ام 

ل�����ض��ن��دوق الإدخ��������ار ن��ه��اي��ة خ���دم���ة ل��ل��م��وظ��ف 

خ��دم��ة يف  �ضنة  ك��ل  ع��ن  �ضهرين  رات���ب  مب��ع��دل 

ال�ضركة ، ومنحاً درا�ضية لأبناء املوظفني و�ضكناً 

�ضحية  وخ��دم��ات  ووج��ب��ات  وم��وا���ض��الت  عائلياً 

متميزة داخل وخارج الأردن .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

دعا وزير ال�ضحة الدكتور نذير عبيدات اإىل 

تعزيز حمالت التطعيم للفئات امل�ضتهدفة �ضمن 

الأمهات  ورع��اي��ة  للمطاعيم  الوطني  الربنامج 

ال�ضحية  امل��راك��ز  احل��وام��ل والأط��ف��ال يف جميع 

للوقاية من الأمرا�س ال�ضارية.

املتخ�ض�ضة  ال���ك���وادر  ال��وزي��ر ج��اه��زي��ة  واك���د 

وا�ضتعدادها الكامل لأخذ العينات من املواطنني 

����ض���م���ن ن����ق����اط ف���ح�������س خم�����ض�����ض��ة يف ج��م��ي��ع 

حمافظات اململكة ما يخفف اجلهد والوقت عن 

الو�ضول  من  وميكنها  الع�ضوائي،  الر�ضد  ف��رق 

جل��م��ي��ع ����ض���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ح��د م����ن ان��ت�����ض��ار 

الفرو�ضات.

لإج��راء  جاهزة  نقطة   125 اأن  عبيدات  وب��ني 

ال�ضحية  امل���راك���ز  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ف��ح��و���ض��ات 

اململكة،  حمافظات  مبختلف  والأول��ي��ة  ال�ضاملة 

الر�ضمية  �ضفحاتها  ع��ل��ى  ال�����وزارة  و�ضتن�ضرها 

وع��رب و���ض��ائ��ل الإع����الم لط���الع امل��واط��ن��ني على 

اأماكن وجودها لت�ضهيل الو�ضول اإليها.

وا���ض��ت��م��ع ع��ب��ي��دات خ���الل اج��ت��م��اع ال��ي��وم مع 

ال�ضوؤون ال�ضحية يف املحافظات، بح�ضور  مدراء 

الأمينني العامني للوزارة الدكتور عمار ال�ضرفا 

ال��واق��ع  ���ض��رح ع��ن  وال��دك��ت��ور وائ���ل هياجنة، اإىل 

الطبية  ال��ك��وادر  وت��وزي��ع  املحافظات  يف  ال�ضحي 

والتمري�ضية يف امل�ضت�ضفيات ومديريات ال�ضوؤون 

ال�ضحية للتعامل مع احلالت امل�ضابة بفرو�س 

كورونا �ضمن الربوتوكول املعمول به.

ب��زي��ادة  ال����وزارة مهتمة  اأن  ع��ب��ي��دات  واو���ض��ح 

باأقاليم  م�ضت�ضفياتها  يف  ال�ضتيعابية  الطاقة 

ال�����ض��م��ال وال��و���ض��ط واجل���ن���وب، وت��ع��زي��ز ال��ك��وادر 

التعيينات  خ���الل  م���ن  وال��ت��م��ري�����ض��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

امل��ت��زاي��دة من  الأع�����داد  ال��ع��بء ج����راء  لتخفيف 

امل��ر���ض��ى يف خم��ت��ل��ف الأق�������ض���ام ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 

مر�ضى كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

م��ن��ظ��م��ة ووا����ض���ع���ة ملقاطعة  ان��ط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة 

���ض��رك��ة ت���وت���ال ل���ل���م���ح���روق���ات، وف������روع ك���ارف���ور 

للت�ضوق يف الردن، ن�ضرة للر�ضول )عليه اف�ضل 

ال�ضالة والت�ضليم(، وردا على ال�ضاءة الفرن�ضية 

لال�ضالم، والعن�ضرية �ضد امل�ضلمني يف باري�س

واك�������د ن���ا����ض���ط���ون ع���ل���ى م����واق����ع ال���ت���وا����ض���ل 

املنتجات  كافة  �ضت�ضمل  احلملة  بان  الجتماعي، 

الفرن�ضية، و�ضيتم الرد على تلك ال�ضاءات بحرب 

ال�ضركات على مراجعة  �ضتجرب هذه  اقت�ضادية، 

ال�ضيا�ضة العامة مع ال�ضلطات الفرن�ضية

اعتبارا  ور�ضمي،  فعلي  ب�ضكل  احلملة  وب��داأت 

م��ن ���ض��وم ام�����س ال�����ض��ب��ت ح��ي��ث دع���ا ال��ن��ا���ض��ط��ون 

املواد  �ضياراتهم ومنازلهم مبختلف  لعدم تزويد 

ومت  للمحروقات،  ت��وت��ال  �ضركة  م��ن  البرتولية 

ال��ف��روع مبختلف مناطق  م��ن  ر���ض��د جم��م��وع��ة 

اململكة، خالية من الزبائن وال�ضيارات

. من جهته   دعا رئي�س جمل�س الأعيان في�ضل 

املحبة  ال��ق��وى  وجميع  ال���دويل  املجتمع  ال��ف��اي��ز 

لل�ضالم يف العامل، اإىل الت�ضدي بحزم وقوة لكل 

من يحاول الإ�ضاءة لالأديان ال�ضماوية والأنبياء 

حتت ذرائع حرية التعبر والراأي والن�ضر.

ال�ضبت،  ام�����س  �ضحايف  ب��ي��ان  يف  الفايز  وق���ال 

اإن م��ن ���ض��اأن ه���ذه امل��م��ار���ض��ات ال���ض��ت��ف��زازي��ة ان 

خمتلف  يف  املجتمعي  وال�ضلم  ال���ض��ت��ق��رار  ت��ه��دد 

دول العامل، وتن�ضر ثقافة الكراهية وعدم قبول 

الآخر يف وقت نحتاج فيه جميعا اإىل لغة جامعة 

والإره��اب  التطرف  لقوى  الت�ضدي  من  متكننا 

املنت�ضرة يف العامل باأجمعه.

ورف���������س ال���ف���اي���ز رب�����ط ال����دي����ن الإ����ض���الم���ي 

ب��الإره��اب وال��ت��ط��رف، لأن��ه دي��ن املحبة والعدل 

وال��ت�����ض��ام��ح وال��و���ض��ط��ي��ة والع����ت����دال، م��ب��ي��ن��ا اأن 

الرهاب ل دين له.

التفا�صيل �ص »3+2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخارجية تدين استمرار نشر الرسوم 
المسيئة للرسول صلى اهلل عليه وسلم

االفتاء تستنكر الرسوم 
المسيئة للرسول محمد

االنباط-عمان

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

الر�سوم  ن�سر  ا���س��ت��م��رار  ام�����س،  امل��غ��رتب��ن 

عليه  اهلل  �سلى  حممد  للر�سول  امل�سيئة 

و�سّلم حتت ذريعة حرية التعبري.

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  واأك���د 

اململكة  اإدان���ة  ال��ف��اي��ز،  اهلل  �سيف  ال�سفري 

اال���س��ت��م��رار يف ن�����س��ر م��ث��ل ه���ذه ال��ر���س��وم 

وا�ستياءها البالغ من هذه املمار�سات التي 

متثل اإي��ذاء مل�ساعر ما يقارب من 2 مليار 

للرموز  وا�سحا  ا�ستهدافا  وت�سكل  م�سلم 

وامل��ع��ت��ق��دات وامل��ق��د���س��ات ال��دي��ن��ي��ة وخ��رق��ا 

فا�سحا ملبادئ احرتام االخر ومعتقداته.

ك��ان  ط���امل���ا  االأردن  اأن  ال���ف���اي���ز  وق�����ال 

ن�����س��ريا ل��ث��ق��اف��ة ال�����س��ام دول���ي���ا، وت��ع��زي��ز 

التفاهم املتبادل واالن�سجام والتعاي�س بن 

تبناها  مبادرات  يف  ذلك  وتبدى  ال�سعوب، 

املجتمع الدويل مثل مبادرة ا�سبوع الوئام 

العاملي، ومبادرة كلمة �سواء.

و�����س����دد ال���ف���اي���ز ع���ل���ى خ����ط����ورة اإت���ك���اء 

اأ����س���ح���اب ال��ف��ك��ر ال���راف�������س ل���اآخ���ر على 

مواقف �سيا�سية ر�سمية.

وقال “ما يريده املجتمع الدويل اليوم 

باالإن�سانية  اأخطار حتدق  يف خ�سم عديد 

والتكاتف  التعا�سد  من  مزيد  هو  جمعاء 

والتاقي، ال تغذية الأ�سباب فرقة مذهبية 

هذه  ان  اإىل  م�سريا  اإثنية”،  اأو  دينية  اأو 

والعنف  التطرف  ثقافة  تغذي  االإ���س��اءات 

اإدان���ة  الفايز  واأك���د  اململكة.  تدينها  ال��ت��ي 

ت�سليلية  متييزية  حم���اوالت  اأي  االأردن 

تزييفا  ب��االإره��اب،  االإ���س��ام  لربط  ت�سعى 

جلوهر الدين االإ�سامي احلنيف.

واأ�سار اإىل �سرورة تكاتف جميع اجلهود 

�سد  والتمييز  ال��ك��راه��ي��ة  ثقافة  مل��ح��ارب��ة 

االآخ���ر،  اح���رتام  ثقافة  ولتكري�س  االآخ���ر 

م�سددا على �سرورة رف�س املجتمع الدويل 

االإ�ساءة للمقد�سات والرموز الدينية.

ال�سادر  للبيان  اململكة  تاأييد  اأك��د  كما 

ع���ن م��ن��ظ��م��ة امل���وؤمت���ر االإ����س���ام���ي ال���ذي 

يعرب عن موقف االأمة االإ�سامية يف هذا 

ال�سدد.

االنباط-عمان

الر�سوم  ال��ع��ام  االف��ت��اء  دائ���رة  ا�ستنكرت 

عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د  ل��ل��ر���س��ول  امل�سيئة 

و�سلم، موؤكدة اأنها ال تقبل االإ�ساءة الأنبياء 

اهلل جميعا.

ال�سبت،  ام�س  بيان  ال��دائ��رة يف  وا���س��ارت 

اأن��ب��ي��اءه وه��م  اأر���س��ل  اأن اهلل ع��ز وج���ل  اإىل 

�سفوة خلقه واحبهم اإليه واأكرمهم عنده؛ 

اجمعن؛  للنا�س  ورحمة  للب�سرية  هداية 

واإننا مع�سر امل�سلمن ال نفرق بن اأحد من 

املر�سلن.

اهلل  ر�سول  اإىل  اأ�ساءوا  الذين  اإن  وقالت 

���س��ي��دن��ا حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م مل 

ب�سبب  اإال  ذل��ك  امل��ع��رف��ة، وم��ا  يعرفوه ح��ق 

�سريته  ع��ل��ى  اط��اع��ه��م  وع���دم  ب��ه  جهلهم 

والتاآخي  الت�سامح  اىل  تدعو  التي  العطرة 

وال���ت���ع���ارف وال���ت���اآل���ف ل��ق��ول��ه ت���ع���اىل )َي���ا 

ْن��َث��ى* 
ُ
َواأ َذَك��ٍر  ِم��ْن  ��ا َخلَْقَناُكْم  اإِنَّ النَّا�ُس  ��َه��ا  يُّ

َ
اأ

نَّ  اإِ  * ِل��َت��َع��اَرُف��وا  َوَق��َب��اِئ��َل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 

َعِليٌم   
َ َّ
اهلل اإِنَّ   * ْت��َق��اُك��ْم 

َ
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َّ
اهلل ِع��ْن��َد  ْك��َرَم��ُك��ْم 

َ
اأ

َخِبري(.

امل�سيئن  اأن  بيانها  يف  الدائرة  واأ�سافت 

لو اطلعوا على �سرية النبي حممد املباركة 

لوجدوا  الكرمية  و�سفاته  حياته  وع��رف��وا 

واالأخ��اق  احل�سنة،  للقدوة  اأمنوذجا  فيها 

ال��ع��ال��ي��ة، وال�����س��ف��ات احل��م��ي��دة، وال��ق��ي��ادة 

الفذة، ما يجعلهم يقفون اإجااًل واحرتاماً 

اه اهلل تعاىل  لهذا النبي العظيم، والذي زكَّ

يف ك��ت��اب��ه اخل��ال��د ع��ل��ى م��ر ال��ع�����س��ور فقال 

نََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم(. �سبحانه: )َواإِ

ال�سحيفة  ن�����س��ر  ا���س��ت��م��رار  اأن  واأك������دت 

للنبي حممد �سلى  االإ�ساءة  الفرن�سية من 

الق�سد  ت��واف��ر  على  دل��ي��ل  و�سلم  عليه  اهلل 

لتاأجيج الكراهية والفتنة يف العامل اأجمع، 

فينبغي البعد عن العنف واالإرهاب وال�سب 

الكراهية  اإىل  اإال  ي���وؤدي  ال  ال���ذي  وال�ستم 

واحل��ق��د ب��ن ال�سعوب م��ا ي��وج��ب ال��وق��وف 

�سده بكل حزم واإ�سرار.

و����س���ددت ع��ل��ى حت��م��ل امل�����س��ل��م��ن جميعا 

ر�سول اهلل �سلى اهلل  الدفاع عن  م�سوؤولية 

عليه و�سلم والذب عنه، من خال التحلي 

احل�سنة  �سورته  واإبراز  القراآنية،  باأخاقه 

امل�سرقة النا�سعة اأمام العامل، ورد ال�سبهات 

املوجهة اإىل �سخ�سه وحياته �سلى اهلل عليه 

و�سلم.

االنباط-عمان

املجتمع  الفايز  في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  دع��ا   

اإىل  ال��ع��امل،  يف  لل�سام  املحبة  ال��ق��وى  وجميع  ال���دويل 

االإ���س��اءة لاأديان  لكل من يحاول  وق��وة  الت�سدي بحزم 

وال��راأي  التعبري  حرية  ذرائ��ع  حتت  واالأنبياء  ال�سماوية 

والن�سر.

وقال الفايز يف بيان �سحايف ام�س ال�سبت، اإن من �ساأن 

املمار�سات اال�ستفزازية ان تهدد اال�ستقرار وال�سلم  هذه 

املجتمعي يف خمتلف دول العامل، وتن�سر ثقافة الكراهية 

لغة  اإىل  وق��ت نحتاج فيه جميعا  االآخ��ر يف  وع��دم قبول 

واالإره��اب  التطرف  لقوى  الت�سدي  من  متكننا  جامعة 

املنت�سرة يف العامل باأجمعه.

ورف�������س ال��ف��اي��ز رب���ط ال���دي���ن االإ����س���ام���ي ب���االإره���اب 

والتطرف، الأنه دين املحبة والعدل والت�سامح والو�سطية 

ب��ل��د وال  ل��ه وال  دي���ن  اأن االره����اب ال  واالع���ت���دال، مبينا 

طائفة اأو جن�س له.

ال�سماوية  الديانات  اإن  االعيان،  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

جميعا  تدعونا  وروح��ي��ة،  اإن�سانية  قيم  من  حتمله  ومب��ا 

اي��ة ممار�سات  ف���اإن  ل��ه��ذا  ال��روح��ي واالأخ���اق���ي،  لل�سمو 

اإىل االأديان وا�سحابها  اإمنا حتاول االإ�ساءة  مهما كانت، 

نرف�سها  وم��ن��ب��وذة،  بائ�سة  حم����اوالت  وه���ي  وات��ب��اع��ه��ا، 

ويرف�سها املجتمع االأخاقي واالإن�ساين.

وقال اإن قيادتنا الها�سمية احلكيمة تدعو على الدوام 

ال�سماوية  االأدي���ان  ب��ن  امل�سرتكة  القوا�سم  تعظيم  اإىل 

الفتنة  ل��دع��اة  الت�سدي  اجلميع  على  ل��ه��ذا  وات��ب��اع��ه��ا، 

والطائفية وا�سحاب خطاب الكراهية والغلو، فا ميكن 

والن�سر  التعبري  ح��ري��ة  بحجة  االإ����س���اءات  ه���ذه  ت��ربي��ر 

وال�سحافة.

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  االردن  اأن  وب��ن 

واملحبة  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ن�سر  اإىل  ال�����دوام،  ع��ل��ى  ي�سعى 

اجل حتقيق  ا�سحابها، من  والتقريب بن  االأدي��ان  بن 

االأمن واال�ستقرار ل�سعوب العامل املختلفة، انطاقا من 

اميانه باأن قيم املحبة والت�سامح وقبول االآخر هي التي 

يجب اأن ت�سود بدال من ن�سر ثقافة الكراهية والتطرف 

والعن�سرية البغي�سة، ما جعل من االأردن عنوانا الأخوة 

الب�سر، وتتجاوز  امل�سرتكة بن  اإن�سانية، تعظم اجلوامع 

وتنطلق  واالأدي����ان،  واالأع���راق  االأجنا�س  يف  االختافات 

منه اجلهود التي ت�سهم يف ا�ستقرار االإن�سانية وتطورها.

وا�سع  ف�ساء  ب��وج��ود  متيزنا  االأردن  يف  اأن��ن��ا  وا���س��اف 

ال��روؤى واالأفكار والتيارات، فمثلنا  يقبل االختاف بن 

بذلك ال�سيغة االمنوذج يف التاآخي بن جميع مكوناتنا 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، ون��ع��ي�����س ج��م��ي��ع��ا ال���ي���وم ب���روح 

لقيادتنا  وال��والء  الوطني  واالنتماء  وال�سماحة  التعاون 

اإرث��ا  يعد  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  االأردن  حققه  فما  الها�سمية، 

ومنجزا ح�ساريا اأردنيا ها�سميا بامتياز

االنباط-عمان

دع����ا وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

التطعيم  ح��م��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ع��ب��ي��دات 

ل��ل��ف��ئ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة ���س��م��ن ال��ربن��ام��ج 

االأم��ه��ات  ورع���اي���ة  للمطاعيم  ال��وط��ن��ي 

احل���وام���ل واالأط���ف���ال يف ج��م��ي��ع امل��راك��ز 

ال�������س���ح���ي���ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن االأم�����را������س 

ال�سارية.

واك�������د ال�����وزي�����ر ج����اه����زي����ة ال�����ك�����وادر 

الأخ��ذ  الكامل  وا�ستعدادها  املتخ�س�سة 

ال��ع��ي��ن��ات م���ن امل��واط��ن��ن ���س��م��ن ن��ق��اط 

حمافظات  جميع  يف  خم�س�سة  فح�س 

وال��وق��ت عن  اجل��ه��د  يخفف  م��ا  اململكة 

ال��ع�����س��وائ��ي، وميكنها من  ال��ر���س��د  ف��رق 

للحد  املجتمع  �سرائح  جلميع  الو�سول 

من انت�سار الفريو�سات.

جاهزة  نقطة   125 اأن  عبيدات  وب��ن 

الإج�������راء ال��ف��ح��و���س��ات ل��ل��م��واط��ن��ن يف 

امل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة واالأول���ي���ة 

مبختلف حمافظات اململكة، و�ستن�سرها 

وعرب  الر�سمية  �سفحاتها  على  ال��وزارة 

املواطنن على  االإع��ام الط��اع  و�سائل 

اأماكن وجودها لت�سهيل الو�سول اإليها.

وا����س���ت���م���ع ع���ب���ي���دات خ�����ال اج��ت��م��اع 

ال��ي��وم م��ع م���دراء ال�����س��وؤون ال�سحية يف 

العامن  االأمينن  بح�سور  املحافظات، 

للوزارة الدكتور عمار ال�سرفا والدكتور 

وائ����ل ه��ي��اج��ن��ة، اإىل ���س��رح ع���ن ال��واق��ع 

الكوادر  وتوزيع  املحافظات  يف  ال�سحي 

امل�ست�سفيات  يف  والتمري�سية  الطبية 

للتعامل  ال�سحية  ال�سوؤون  ومديريات 

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا  م��ع احل���االت امل�سابة 

�سمن الربوتوكول املعمول به.

ال����وزارة مهتمة  اأن  واو���س��ح ع��ب��ي��دات 

ب������زي������ادة ال����ط����اق����ة اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة يف 

والو�سط  ال�سمال  باأقاليم  م�ست�سفياتها 

واجل����ن����وب، وت���ع���زي���ز ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 

وال��ت��م��ري�����س��ي��ة م���ن خ����ال ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 

لتخفيف العبء جراء االأع��داد املتزايدة 

م�����ن امل����ر�����س����ى يف خم���ت���ل���ف االأق���������س����ام 

باالإ�سافة اإىل مر�سى كورونا.

وق��ال اإن ال��وزارة ت�سعى لزيادة اأع��داد 

االأ�����س����ّرة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 

التي  للحاالت  احلثيثة  العناية  وغ��رف 

ت�����س��ت��دع��ي ال���دخ���ول جم���ه���زة ب��امل��ع��دات 

الطبية والتنف�س اال�سطناعي واالأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية الكافية.

االنباط- اربد

ع����زا ال���ن���اط���ق االإع����ام����ي ل��ل��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

االأردن��ي��ة  ال��زي��ت��ون  ومنتجي  املعا�سر  الأ���س��ح��اب 

املعا�سر  غالبية  طلب  اأ�سباب  ال�سماعن،  ن�سال 

املو�سم احلايل اأجرة بدل ع�سر الزيتون نقداً، اإىل 

ارتفاع الكلف الت�سغيلية للمعا�سر وتكد�س كميات 

كبرية من زيت الزيتون لدى املعا�سر يف املو�سم 

املا�سي.

م�ساألة  اأن  ت�سريحات،  يف  ال�سماعن  واو�سح 

املنتج  ال��زي��ت  كميات  م��ن  لن�سبة  املعا�سر  قبول 

كل  الإدارة  ت��ع��ود  ال��ن��ق��دي��ة  الع�سر  اأج����رة  ك��ب��دل 

مع�سرة وفقا التفاقها مع املزارعن، م�سرياً اإىل 

اأن اأجرة الع�سر املحددة من النقابة هي 650 فل�ساً 

لكل كيلو من زيت الزيتون، ومل تتغري منذ عام 

.2013

اأ�سعار  م��ن  الت�سغيلية  الكلف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

كهرباء وماء واأجور عمالة و�سيانة واأثمان قطع 

ب�سكل  ارتفعت  ال��زي��ت  وع��ب��وات  للمعا�سر  غ��ي��ار 

الفت ما يوجب توفر �سيولة نقدية لدى اأ�سحاب 

املعا�سر ل�سد احتياجاتهم.

وبن اأن حجم اال�ستثمار بقطاع البالغ عددها 

ي�سل  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  مع�سرة   136

لنحو 150 مليون دينار ، فيما ي�سل مردود قطاع 

 120 اإىل   100 م��ن  املحلي  ال��ن��اجت  على  ال��زي��ت��ون 

القطاع  دع��م  ي�ستدعي  م��ا  �سنوياً،  دي��ن��ار  مليون 

وايجاد خطط ت�سويقية وت�سديرية فاعلة للزيت 

االأردين.

وط��ال��ب ب�سبط دخ����ول م����ادة زي���ت ال��زي��ت��ون 

ب�����س��ك��ل خم��ال��ف ع���رب امل��ن��اف��ذ احل����دودي����ة ال���ذي 

الزيت  ا�سعار  بانخفا�س  املا�سي  ال��ع��ام  ت�سببت 

املحلي وتكد�سه، م�سرياً اإىل ان �سعر تنكة الزيت 

البكر والبكر املمتاز �سترتاوح املو�سم احلايل من 

72 اإىل 82 دينارا.

وكان اأ�سحاب مزارع زيتون يف اإربد �سكوا من 

طلب غالبية املعا�سر يف مناطقهم دفع بدل اأجور 

ع�سر ثمار الزيتون نقداً ولي�س ن�سبة من كمية 

من  واح��دا  كيلوغراما  والبالغة  املنتجة،  الزيت 

الزيت مقابل ت�سعة كيلوغرامات للمزارع.

اإرب����د الدكتور  وق���ال م��دي��ر زراع����ة حمافظة 

ينح�سر  املديرية  دور  اإن  الطاهات،  ال��وايل  عبد 

مبراقبة املعا�سر �سحيا وفح�س منتجات الزيت 

بالتن�سيق مع اجلهات الر�سمية، واأما م�ساألة اأجور 

الع�سر فتعود التفاق املزارع مع املع�سرة.

وك��ان��ت ن��ق��اب��ة ا���س��ح��اب امل��ع��ا���س��ر ت��وق��ع��ت اأن 

ي�سل انتاج زيت الزيتون املو�سم احل��ايل من 22 

اإىل 24 األف طن على م�ستوى اململكة مقارنة مع 

املو�سم املا�سي الذي �سجل اإنتاجا مبقدار 33 الف 

طن، فيما توقعت مديرية زراعة حمافظة اإربد 

انخفا�س اإنتاج املحافظة ليرتاوح بن 10 اإىل 12 

األف طن.

وت�سري اح�ساءات وزارة الزراعة اإىل اأن اأ�سجار 

ماين   106 نحو  اإىل  م�ساحتها  ت�سل  الزيتون 

امل��زروع��ة  االأرا����س���ي  م��ن  باملئة   77 بن�سبة  دومن 

باالأ�سجار املثمرة، وت�سكل م�سدر دخل لنحو 80 

األف اأ�سرة.

ان االنباط- عمَّ

 مل يعد هناك م�سكلة لدى كثري من املراجعن 

طالبي 12 خدمة حكومية، بعد اأن وجدوا اأنف�سهم 

اأمام اأكرث من األف �ساعة عمل خال 8 اأ�سهر خارج 

�سمية، يقوم بها مركز اخلدمات  وام الرَّ اوقات ال��دَّ

امل التابع لوزارة العدل اأ�سهمت باإجناز اأكرث  ال�سَّ

من 106 اآالف معاملة حتى االآن واخت�سرت الوقت 

ام اإىل دقائق. من اأيَّ

وامل���رك���ز ال�����ذي ي��ق��ع يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ب��ديل يف 

وال��ذي  العدل  لق�سر  واملا�سق  ان،  عمَّ العا�سمة 

يف  اأعماله  ب��داأ  االأ�سخا�س،  اآالف  يومًيا  يراجعه 

�سهر �ُسباط املا�سي، واأجنز خال 8 اأ�سهر وبدوام 

بت اإىل اخلمي�س، ومبعدل  ام اأ�سبوعًيا من ال�سَّ 6 اأيَّ

12 �ساعة يومًيا، بن ال�ّساعة التا�سعة �سباًحا وحتى 

 12 يف  معاملة   302 و  اآالف   106 م�ساء،  التا�سعة 

كان. خدمة حكومية �سرورية وملحة لل�سُّ

وكالة االأنباء االأردنية ح�سلت على اأرقام بعدد 

املعامات التي اأجنزت منذ بدء اأعمال املركز يوم 

��ام االأخ��رية من �سهر  22 �ُسباط املا�سي وحتى االأيَّ

ت�سرين االأول اجلاري حيث عمل املركز باالإ�سافة 

خ��ارج  �ساعة   1152 �سمية،  الرَّ ال���دوام  �ساعات  اإىل 

��اع��ة الثالثة  ���س��م��ي��ة ب���ن ال�����سَّ وام ال��رَّ اوق�����ات ال������دَّ

والتا�سعة م�ساء، وبلغ عدد املعامات التي اأجنزت 

م���ن خ����ال ���س��ب��اك رق����م 5 واخل���ا����س برتخي�س 

واقن واملركبات التابع ملديرية االأمن العام 26  ال�سَّ

األفا و 924 معاملة.

األًفا و 524 مراجًعا على �سهادة عدم  وح�سل 14 

مراجًعا   8731 ق  ���س��دَّ بينما  امل��رك��ز،  م��ن  حمكومية 

اوراقهم املطلوبة من وزارة اخلارجية ق�سم الت�سديق، 

و2881 معاملة من خال خدمة دائ��رة مراقب عام 

وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  وزارة  م��ن  و1431  ال�����س��رك��ات، 

و8645 معاملة من دائرة االأرا�سي وامل�ساحة.

مركز  اأنَّ  ال��ع��دل،  وزارة  ل��دى  االأرق�����ام  وبينت 

االأوراق املالية اأجنز 377 معاملة، كما مت اإجناز 36 

األًفا و 495 معاملة من املعلومات اجلنائية، و1664 

معاملة من كاتب العدل، و1561 من قبل التنفيذ 

الق�سائي، و2433 معاملة لدائرة االأح��وال املدنية 

واجل���وازات، و581 معاملة لاإقامة واحل���دود، و5 

معامات للمجل�س الق�سائي.

عمل  االأول  ت�سرين  �سهر  خ���ال  ر���س��د  مت  و 

امل��رك��ز، خا�سة يف االأوق���ات التي تقع خ��ارج العمل 

��اع��ة 3 وح��ت��ى 9 م�ساء،  ال��ر���س��م��ي ي��وم��ًي��ا م��ن ال�����سَّ

وتبن اأنَّ كثرًيا من املراجعن مرتبطون باأعمال 

اأ�سبح  املركز  واأنَّ  اليوم ال�سباحية،  خال �ساعات 

فر�سة الإنهاء عدد من املعامات بعد انتهاء العمل 

�سمي ويف مكان واحد خمتلف النوافذ فقط. الرَّ

وقال املراجع علي املدادحة اإنَّ املعامات مكتملة 

االأركان، ال تاأخذ اأكرث من 10 دقائق يف املركز، وهو 

املحافظات،  بقية  على  م  ُتعمَّ اأن  ت�ستحق  جتربة 

حيث اإنَّها توفر الوقت واجلهد على املراجعن.

من  �سهادات  ق  ُي�سدِّ اأن  ا�ستطاع  ���ه  اإنَّ واأ���س��اف 

دائ��رة االأح���وال املدنية، واأن ي�ستخرج �سهادة عدم 

يف  ال��ع��دل  كاتب  اىل  معاملته  وي��ق��دم  حمكومية، 

ال��ع��دل، بينما قبل ذل��ك ك��ان يتوجب عليه  ق�سر 

مراجعة مكتب االأح��وال املدنية يف اإح��دى مناطق 

ال��ع��ا���س��م��ة، ث����مَّ ي��ذه��ب ال���س��ت��خ��راج ���س��ه��ادة ع��دم 

حمكومية وبعد ذلك يذهب اإىل ق�سر العدل، اال 

اأنَّ املعامات متت كلها يف مكان واحد وخال �ساعة 

واحدة بدال من يومن اأو ثاثة.

اإنَّ  ق��ال  التَّلهوين  ام  ب�سَّ الدكتور  ال��ع��دل  وزي��ر 

��ام��ي��ة دائ���ًم���ا ك��ان��ت حتث  ��وج��ي��ه��ات امللكية ال�����سَّ ال��تَّ

عن  للتخفيف  االإج����راءات  وتب�سيط  ت�سهيل  على 

امل��واط��ن��ن، وب��ن��اء على ه��ذا فقد عملت احلكومة 

على اإن�ساء املركز و�سمن مناطق اململكة كافة، وهو 

بالعمل  �سلة  االأك���رث  احلكومية  للدوائر  جممع 

الق�سائي، وتقدمي اخلدمات للعدالة واالرتقاء مبا 

ينعك�س اإيجاًبا على اإج��راءات التقا�سي والو�سول 

الق�ساء  ا�ستقال  وتعزيز  ��اج��زة،  ال��نَّ العدالة  اإىل 

التي  العدالة  خدمات  وتعزيز  احتياجاته  وتلبية 

تقدمها الوزارة.

ال��ي��وم اىل 12 خدمة  امل��رك��ز و�سل  اأنَّ  واأ���س��اف 

توفري  وه��دف��ه  ي��وم��ًي��ا،  �ساعة   12 ويعمل مب��ع��دل 

عناء الوقت واجلهد على املواطنن، وجتري االآن 

عمليات الدرا�سة للتو�سع يف هذا املركز يف عدد من 

حمافظات اململكة.

فريو�س  جائحة  ورغ���م  امل��رك��ز  اأّن  اإىل  واأ����س���ار 

كورونا امل�ستجد التي �سيطرت على العامل واالأردن، 

اإال اأنَّه ا�ستمر يف تقدمي خدماته وفًقا لا�سرتاطات 

امة العامة للجميع. ال�سحية ومبا ي�سمن ال�سَّ

التَّخفيف من  اأ���س��ه��م يف  امل��رك��ز  اأنَّ  اإىل  ول��ف��ت 

ة دوائر، حيث يعترب املركز  انتقال املراجع بن عدَّ

العدل  ب���وزارة  اخلا�سة  معاماته  لق�ساء  مكانا 

واخلارجية وال�سناعة والتجارة واالأح��وال املدنية 

وترخي�س ال�سواقن واملركبات والتنفيذ الق�سائي، 

وم���راق���ب ع����ام ال�����س��رك��ات وامل��ع��ل��وم��ات اجل��ن��ائ��ي��ة 

املالية،  االأوراق  ايداع  واالأرا�سي وامل�ساحة، ومركز 

واالإقامة واحلدود.

واأك�����د امل��ح��ام��ي حم��م��د ال���ط���راون���ة اأنَّ امل��رك��ز 

للمواطنن  املقدمة  اخلدمة  يف  نوعية  نقلة  ك��ان 

االأوراق غري  اإح���دى  ك��ان نق�س  وامل��ح��ام��ن، فقد 

االأح����وال  دائ����رة  اىل  م�����س��واًرا  ي�ستدعي  امل�سدقة 

املدنية او وزارة اخلارجية، وي�ستنفذ معها الوقت 

واجلهد اال اأنَّ توفر هذه اخلدمات يف مكان واحد 

وخارج اأوقات العمل الر�سمي اأ�سهم يف تي�سري االأمر 

وت�سهيله على متلقي اخلدمة.

عن  ال�سغط  ف  خفَّ امل  ال�سَّ املركز  اأن  واأ�ساف 

يف  اال�ستف�سار  واأ�سبح  املحاكم  يف  املراجعة  نوافذ 

مكان واحد، وهذا ت�سبب بانتهاء كل الق�سايا يف يوم 

واح��د، متمنًيا تعميم فكرة املركز على حمافظات 

مثل الكرك ومعان واربد والزرقاء.

ال�سروحات  ان تدخل خدمة  يتمنى  ��ه  اأنَّ وب��ن 

االلكرتونية  اخلدمات  اىل  املحاكم  تطلبها  التي 

اإنَّ ه��ذه اخلدمة �سرتيح  وه��ي مهمة ج���ًدا، حيث 

كثرًيا من املعاناة التي يتحملها املحامون يف بع�س 

الق�سايا التي يقومون بها.

ودوائ���ر حكومية  ع��دة موؤ�س�سات  املركز  وي�سم 

ه���ي دائ�����رة االح������وال امل��دن��ي��ة واجل�������وازات واإدارة 

ودائ�����رة  اخل���ارج���ي���ة  ووزارة  واحل�������دود،  االإق����ام����ة 

ال�سواقن  ترخي�س  وادارة  وامل�����س��اح��ة  االرا����س���ي 

وال�سجل  ال�سركات  ع��ام  ودائ��رة مراقب  واملركبات 

املالية  االوراق  واإي���داع  املحكومية  وع��دم  التجاري 

ومركز  اجلنائية  واملعلومات  الق�سائي  والتنفيذ 

اإيداع االوراق املالية وكاتب العدل وحما�سبن من 

وزارة العدل؛ للق�سايا التنفيذية، اإ�سافة اإىل قا�ٍس 

مناوب طيلة فرتة دوام املركز.

 الفايز يدعو المجتمع الدولي للتصدي بحزم لمحاوالت اإلساءة لألديان

 وزير الصحة يدعو لتعزيز حمالت التطعيم للوقاية من األمراض السارية

 نقابة المعاصر: استحقاق أجرة عصر الزيتون يعود إلدارة كل معصرة 

وام ُتسهم بإنهاء 106 آالف معاملة امل: ألف ساعة عمل خارج أوقات الدَّ مركز الخدمات الشَّ

 المستقلة لالنتخاب تنشر الخريطة 
اإللكترونية لمراكز االقتراع والفرز

االنباط-عمان

امل�ستقلة لانتخاب على  الهيئة  -ن�سرت 

موقعها االإلكرتوين مراكز االقرتاع والفرز 

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

التا�سع ع�سر، والبالغة 1824 مركزا.

وق��������ال ال����ن����اط����ق االإع������ام������ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

امل��واق��ع  ا���س��درت  الهيئة  اإن  امل��وم��ن��ي  ج��ه��اد 

اجل����غ����راف����ي����ة مل�����راك�����ز االق����������رتاع وال����ف����رز 

 ،)QR( ب�����س��ي��غ��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 

م�سريا اإىل اأن الهدف هو متكن الراغبن 

مب��ع��رف��ة م���وق���ع م���رك���ز االق������رتاع وال���ف���رز 

االإلكرتونية  اخلريطة  على  حت��دي��ده  م��ن 

مبا�سرة من خال اأجهزة الهواتف الذكية 

على  اال�ستدالل  لت�سهيل  التابلت  واأج��ه��زة 

امل��راك��ز وال��و���س��ول ال��ي��ه��ا ب��اأ���س��ه��ل ال��ط��رق. 

واك����د امل��وم��ن��ي ان���ه م��ن خ���ال اال���س��ت��ع��ام 

عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية على الرقم 

راب��ط��ا  امل��ر���س��ل  ي�ستقبل   ،94455 امل��ج��اين 

معرفة  خ��ال��ه  م��ن  ي�ستطيع  اإل��ك��رتون��ي��ا 

م��رك��ز اق��رتاع��ه ع��رب ا���س��ت��خ��دام اخل��رائ��ط 

اجلغرافية.

االحد   25/ 10 / 2020
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يف خمتلف املنا�سبات املحلية والدولية ي�ؤكد �سيدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني 

مدرو�سة  علمية  اأ�س�س  وف��ق  امل�ستقبل  اآف��اق  اىل  البيئي  بال�اقع  االن��ط��الق  اأهمية  على  املعظم  

وق�اعد وت�جيهات حكيمة حتث على �س�ن امل�ارد الطبيعية ك�نها ترتبط بحياة االإن�سان ارتباطاً 

وثيقاً  وال��سط الذي نعي�س فيه و ن�ؤثر ونتاأثر به.

وهنا اأ�سع هذه املالحظة اأمام معايل نبيل م�ساروة بالتزامن مع ا�ستالم حقيبة وزارة البيئة 

وت�سجيع   ، لهم  الدعم  وتقدمي   ، حًظاً  االأق��ل  املحافظات  يف  البيئية  باجلمعيات  االهتمام  وه��ي 

امل�ساريع البيئية من خالل دعم �سندوق حماية البيئة .

تنح�سر  اأن  نريد  وال  حمظ�ظة،  واأخ��رى  مهم�سة  مناطق  فقط،،وهناك  عمان  لي�س  االأردن 

التنمية يف العا�سمة فقط .. قان�ن �سندوق حماية البيئة يق�سي بدعم االأن�سطة واملبادرات التي 

ت�ساهم يف حماية البيئة ، واإعطاء االأول�ية جلميع اجلمعيات البيئية بالت�ساوي .

بت�سغيل  ت�ساهم  والتي  البيئية  امل�ساريع  ال�ستقبال  اأب�ابه  ال�سندوق  وفتح  انتظار  ط�ل  بعد 

البطالة.. ال  ن�سب  انخفا�س  وامل�ساهمة يف   ، املختلفة  التنم�ية  امل�ساريع  البيئية عرب  اجلمعيات 

نريد الع�دة اىل نقطة البداية وت�سكيل اللجان والبحث الت�ساور، ناأمل يف �سرعة حتقيق الروؤية 

امللكية ال�سامية ، والتدخل ال�سريع وا�ستخدم خربة معاليه يف دبل�ما�سية  التعامل ب�سكل عاجل 

، وت�سجيعها من  ، وتقدمي الدعم لهم  البيئية يف املحافظات االأق��ل حًظاً  وف���ري مع اجلمعيات 

خالل ا�ستمرار ما بداأ فيه )�سندوق حماية البيئة( وتقدمي منح امل�ساريع البيئية لتحقيق العدل 

وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س بني اجلمعيات البيئية يف خمتلف اأرجاء ال�طن .

لن  وذل��ك   ، البيئة  وزارة  وب��ني  بينها  والتباعد  الفج�ة  اغ��الق  اىل  البيئية  حتتاج اجلمعيات 

يك�ن اإال من خالل الت�ا�سل املبا�سر واحلديث بكل �سراحة و�سفافية عن هم�منا وم�ساكلنا مع 

معاليكم  ، ونظراً لظروف الراهنة ب�سبب جائحة ك�رنا ، ناأمل بعقد اجتماع ت�سارك به خمتلف 

اجلمعيات البيئية عرب تقنية )الت�ا�سل عند بعد(.

تتعمد  ال�سعيفة  النف��س  بع�س  هناك  ولالأ�سف   ، البيئة  وزارة  يف  العمل  �سرف  حملت  لقد 

املقابل  ويف  اجله�د،  تبخي�س  على  وتعمل  حظاً(  )االأق��ل  البيئية  اجلمعيات  وحماربة  التهمي�س 

هناك اأ�سخا�س نفتخر ب�سعيهم يف تقدمي الدعم وامل�ساندة للنه��س بهذا القطاع  .

هذا النداء لي�س مزايدة واإمنا  غرية على هذا ال�طن الذي يعرتف بكفاءة الفرد و قدراته و 

مهاراته، وطن يت�سع للجميع دون اإق�ساء اأو تهمي�س او متييز، وطن لي�ست فيه امل�اطنة جمرد 

�سعار بل ن�سال وت�سارك و ح�ار. 

 .. االأمل  يكمن  اأي��ن  معاليكم  ن�سع  ان  دورن��ا   ، العطاء  ي�ستمر  ال���زي��ر  معايل  يا  وبكم  معكم 

ال���اق��ع.  اأر����س  على  تطبيق  اىل  ال��ك��الم  ه��ذا  يتح�ل  حتى  معكم  ون��ح��ن  الت�فيق  لكم  ونتمنى 

و�سنبقى املخل�سني للقائد وال�طن يف قطع دابر كل من ي�ستغل م�ساحله ال�سخ�سية وال�ظيفية 

لال�ستغالل والتهمي�س ، مهما كان من�سبه اأو مكانته.

سامر نايف عبد الدايم

رسالة الى معالي نبيل مصاروة 
.. من الجمعيات البيئية

االنباط- عمان

خيطان،  مروان  املهند�س  النقل  وزير  اطلع 

الكربى،  عمان  اأمانة  ال�سبت،  ام  زيارته  خالل 

وت�سغيل  اإدارة  م��س�ع  يف  االأمانة  جتربة  على 

النقل العام داخل مدينة عمان.

وال���ت���ق���ى ال�����زي����ر خ��ي��ط��ان خ����الل ال���زي���ارة 

ال��ت��ي راف��ق��ه ف��ي��ه��ا اأم����ني ع���ام ال������زارة وم��دي��ر 

الدكت�ر  عمان  اأم��ني  ال��ربي،  النقل  هيئة  ع��ام 

ي��سف ال�س�اربة ومدير املدينة املهند�س اأحمد 

ملكاوي للتباحث يف امل�ا�سيع امل�سرتكة واإيجاد 

امل�اطنني  خل��دم��ة  اجلميع  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �سبل 

اأف�سل. ب�س�رة 

روؤي��ة  م�سروع  عن  �سرحاً  عمان  اأم��ني  وق��دم 

عمان، واأهمية تطبيق هذه التجربة يف مناطق 

اأخ������رى ل���رف���ع ���س���ي��ة ال��ن��ق��ل ال���ع���ام وحت�����س��ني 

اإيجاد  وك��ذل��ك  للم�اطنني  املقدمة  اخل��دم��ات 

التخاذ  القرار  اأ�سحاب  خلدمة  بيانات  قاعدة 

النقل  تخطيط  جم��ال  يف  املنا�سبة  ال���ق���رارات 

العام.

واأع�������رب وزي�����ر ال��ن��ق��ل ع���ن م����دى اإع��ج��اب��ه 

بخطط اأمانة عمان لتط�ير قطاع النقل العام 

االأمر الذي ي�ؤدي اإىل رفع �س�ية اأنظمة النقل 

العام يف اململكة.

االنباط-عمان

تعديل  االردنية  الكهرباء  �سركة  م�ساهم�  اقر   

غايات ال�سركة باإ�سافة تقدمي القرو�س للغري مبا 

الغري،  اأم����ال  ره��ن  وقب�ل  ال�سركة،  غايات  يحقق 

وقب�ل  ال�سركة  غايات  لتنفيذ  ال�سمانات  وقب�ل 

ال�سمانات والرهن مل�سلحة ال�سركة.

ج��اء ذل��ك يف اجتماع غري ع��ادي للهيئة العامة 

ع��ق��د اخ����ريا م���ن خ���الل و���س��ائ��ل االت�����س��ال امل��رئ��ي 

واالإل��ك��رتوين، تراأ�سه رئي�س جمل�س االدارة ع�سام 

بدير بح�س�ر اع�ساء جمل�س االإدارة واملدير العام 

املهند�س ح�سن عبد اهلل.

وتهدف التعديالت بح�سب بيان �سحفي لل�سركة 

ام�س ال�سبت، والتي اقرتها الهيئة العامة اإىل ال�فاء 

مبتطلبات اجلهات الر�سمية ذات العالقة خ�س��سا 

ال�سركة من  وامل�����س��اح��ة، ولتمكني  االرا���س��ي  دائ���رة 

والغايات  اال�سا�سية  غاياتها  �سمن  اعمالها  تنفيذ 

امل����ذك�����رة، اإىل ج��ان��ب حت��ق��ي��ق اه�����داف ف��رع��ي��ة يف 

لت�سديد  كافية  �سمانات  على  احل�س�ل  مقدمتها 

ال������ذمم امل���ط���ل����ب���ة ل��ل�����س��رك��ة م����ن ف�����ات����ري وذمم 

حت�سيالت للف�اتري، اإ�سافة اإىل القرو�س املمن�حة 

وال�سلف  املختلفة  ال�سناديق  من  ال�سركة  مل�ظفي 

التي متنح ملقاويل ال�سركة عن االعمال التي يجري 

تنفيذها مل�سلحة ال�سركة.

ا�سهم  يحمل�ن  م�ساهما   18 االجتماع  وح�سر 

باملئة من  5ر63  �سهم ميثل�ن  7ر54  اأ�سالة ووكالة 

را�س مال ال�سركة، ومب�ساركة مراقب عام ال�سركات 

الدكت�ر وائل العرم�طي.

كما ط���رح خ���الل االج��ت��م��اع ع���دد م��ن اال�سئلة، 

اأجاب عليها بدير وامل�س�ؤول�ن املخت�س�ن يف ال�سركة.

اع��رق  م��ن  وه��ي   ،1938 ع��ام  ال�سركة  وتاأ�س�ست 

ال�سركات االردنية امل�ساهمة العامة املحدودة، وتقدم 

العا�سمة،  حم��اف��ظ��ات  يف  للم�سرتكني  خ��دم��ات��ه��ا 

الزرقاء، مادبا، وال�سلط، وت��سل التيار الكهربائي 

جلميع اال�ستخدامات وفق ج�دة عالية.

وزارة الصحة : تسجيل 32 وفاة و1818 إصابة محليةبـ»كورونا«

 األمن العام يوضح تفاصيل االعتداء على كافيه في اربد

 محطات توتال خالية من الزبائن.. وتوقف شبه كامل للعمل في كارفور

 وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات واألنشطة اإلقتصادية األكثر تضررا لشهر تشرين أول 
 للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات اإلقتصادية

المطاعيم في المستودعات تكفي احتياجات المملكة مدة ال تقل عن 6 شهور

االنباط- عمان

حالة   1820 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

جديدة بفريو�س ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة ام�س 

ال�سبت، لريتفع العدد االإجمايل لالإ�سابات اإىل 

50750، اإ�سافة اإىل ت�سجيل 32 حالة وفاة، ليبلغ 

العدد الكلي لل�فيات 540 حالة.

حملّية،  حالة   1818 على  االإ�سابات  وت�زعت 

عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة   1050 منها 

ال��زرق��اء، و205 حاالت  235 حالة يف حمافظة  و 

يف حمافظة اإربد، منها 89 حالة يف ل�اء الرمثا، 

9 ح��االت  66 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، منها  و 

 45 و  العقبة،  و63 حالة يف حمافظة  البرتا،  يف 

حالة يف حمافظة البلقاء، و40 حالة يف حمافظة 

جر�س، و36 حالة يف حمافظة املفرق، و31 حالة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و26  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف 

م���اأدب���ا، و21 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل���ن، و10 

حاالت يف حمافظة الطفيلة.

ل�سائقي  ���س��ج��ل��ت ح��ال��ت��ان خ��ارج��ّي��ت��ان،  ك��م��ا 

���س��اح��ن��ات اأردن���ي���ني ق���ادم���ني ع���رب م��رك��ز ح���دود 

العمري.

رئا�سة  ال�سادر عن  االإع��الم��ي  امل�جز  واأ���س��ار 

ال�زراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلاالت التي 

املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج  ال��ي���م  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ

اإج��م��ايل ع���دد احل���االت  143 ح��ال��ة، لي�سل  ب��ل��غ 

اإىل  ح��ال��ّي��اً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج  تتلّقى  ال��ت��ي 

1167 حالة، بينما يخ�سع بقّية امل�سابني للعزل 

املنزيل.

يف  ����س���ف���اء  ح����ال����ة   59 ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  ول����ف����ت 

اإج�����راء  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل���ع���ت���م���دة،  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

عدد  اإج��م��ايل  لي�سبح  خم��ربّي��اً،  فح�ساً   11979

ال��ف��ح������س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب���دء اجلائحة 

وحتى االآن 1695215 فح�ساً.

ودع�����ت ال��������زارة اجل��م��ي��ع يف ظ����ّل ا���س��ت��م��رار 

االل��ت��زام  اإىل  حم��ل��ّي��ة،  اإ���س��اب��ة  ح���االت  ت�سجيل 

ب����اأوام����ر ال�����ّدف�����اع، واّت����ب����اع م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة 

وال����ق���اي���ة، وارت������داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع����دم اإق��ام��ة 

وا�ستخدام  �سخ�ساً،   20 م��ن  الأك���ر  التجّمعات 

تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

و قال رئي�س ق�سم االم�سال واملطاعيم التابع 

ال�سحة  وزارة  يف  ال�����س��اري��ة  االم���را����س  مل��دي��ري��ة 

املت�فر  املخزون  اإن  كرا�سنة  م�سطفى  الدكت�ر 

احتياجات  تكفي  امل�ست�دعات  يف  املطاعيم  م��ن 

اململكة مدة ال تقل عن 6 �سه�ر .

واأ����س���اف ك��را���س��ن��ة ام�����س ال�����س��ب��ت اإن����ه �سيتم 

���س��رف��ه��ا جل��م��ي��ع امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ار�����س اململكة 

اآلية  �سمن  اجلن�سية  ع��ن  النظر  بغ�س  جم��ان��ا 

����س���رف ب���رن���ام���ج ���س��ه��ري وح�����س��ب اح���ت���ي���اج كل 

املطاعيم  اأن  وب��ني  امل�ستهدفة.  للفئات  مديرية 

والتي  ال�طني  الربنامج  �سمن  تاأتي  االط��ف��ال 

ت�سرف جمانا ابرزها الدفترييا وال�سعال ديكي 

 B الكبد  وال��ت��ه��اب  امل�ستدمية  واحل��م��ة  وال��ك��زاز 

 A و���س��ل��ل االط��ف��ال ا���س��اف��ة اىل ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د

والنكاف  االأملانية  واحل�سبة  واحل�سبة  والروتا 

ال�سل وال�سلل االطفال احلي.

اأو�سح  بخ�س��س لقاح االنفل�نزية امل��سمية 

 175 حاليا  امل�ج�د  العدد  اأن  الكرا�سنة  الدكت�ر 

ال����ف ج��رع��ة على   144 ت����زي���ع  ال����ف ج��رع��ة مت 

املديريات للعاملني و الك�ادر الطبية يف ال�زارة 

وال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ه��دف��ة وك���ب���ار ال�����س��ن وا���س��ح��اب 

االمرا�س املزمنة لتك�ين املناعة الكافية لديهم 

بنف�س  ت�زيعها  �سيتم  جرعة  الف   31 بقي  فيما 

60 الف  االلية م�ؤكدا ان ال���زارة �ستح�سل على 

جرعة ا�سافية ي�م االثنني املقبل.

امل��ط��اع��ي��م  اأن  ال���ك���را����س���ن���ة  ال���دك���ت����ر  واأك�������د 

وال��ل��ق��اح��ات اآم���ن���ة جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات و ال ي���ج��د 

املزمنة  االم��را���س  ا�سحاب  على  �سرر  اي  فيها 

وم�سجلة قان�نيا وم�ستخدمة يف بلد املن�ساأ.

االنباط- عمان

ق�����ال ال���ن���اط���ق االإع�����الم�����ي ب���ا����س���م م��دي��ري��ة 

مل��دي��ري��ة  ام�������س  ورد  ب���الغ���اً  اإن  ال���ع���ام  االأم������ن 

���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة اإرب����د ُي��ف��ي��د ب��ت��ع��ر���س اإح���دى 

الكافيهات لالعتداء من قبل اأ�سخا�س وحتطيم 

حمت�ياته، حيث مت التحرك للمكان، وتبني من 

يحمالن  )ال  �سخ�سني  قيام  التحقيقات  خالل 

ا�سبقيات جرمية( باالعتداء وحتطيم حمت�يات 

مالكي  م��ع  �سابق  �سخ�سي  خ��الف  اث��ر  الكافيه 

املحل.

واأ�ساف الناطق االعالمي انه جرى حتديد 

الكافيه،  على  اعتديا  اللذين  ال�سخ�سني  ه�ية 

وب��ال��ب��ح��ث ع��ن��ه��م��ا ت��ب��ني ان��ه��م��ا داخ�����ل اح���دى 

امل�ست�سفيات حيث مت التحرك للمكان و�سبطهما 

وب��سر التحقيق مع كافة اطراف الق�سية.

االنباط-عمان

م��ن��ظ��م��ة ووا���س��ع��ة ملقاطعة  ان��ط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة 

���س��رك��ة ت����ت���ال ل��ل��م��ح��روق��ات، وف�����روع ك��ارف���ر 

)ع��ل��ي��ه  ل��ل��ر���س���ل  ن�����س��رة  االردن،  يف  ل��ل��ت�����س���ق 

اال�ساءة  على  وردا  والت�سليم(،  ال�سالة  اف�سل 

امل�سلمني  �سد  والعن�سرية  لال�سالم،  الفرن�سية 

يف باري�س

واك������د ن���ا����س���ط����ن ع���ل���ى م�����اق����ع ال���ت����ا����س���ل 

االجتماعي، بان احلملة �ست�سمل كافة املنتجات 

ت��ل��ك اال���س��اءات  ال���رد ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي��ة، و�سيتم 

ب���ح���رب اق��ت�����س��ادي��ة، ���س��ت��ج��رب ه����ذه ال�����س��رك��ات 

ال�سلطات  م��ع  العامة  ال�سيا�سة  مراجعة  على 

الفرن�سية

اعتبارا  ور�سمي،  فعلي  ب�سكل  وبداأت احلملة 

النا�سط�ن  دع���ا  ح��ي��ث  ال�سبت  ام�����س  ���س���م  م��ن 

لعدم تزويد �سياراتهم ومنازلهم مبختلف امل�اد 

ومت  للمحروقات،  ت�تال  �سركة  من  البرتولية 

مناطق  مبختلف  ال��ف��روع  م��ن  جمم�عة  ر���س��د 

اململكة، خالية من الزبائن وال�سيارات

كما ان احلملة تفاعالت من خالل مقاطعة 

ت�سهد  مل  حيث  للت�س�ق،  كارف�ر  ف��روع  �سل�سلة 

ن�����س��اط جت����اري م��ن��ذ ���س��ب��اح ال��ي���م وع��ل��ى غري 

العادة، كما ان وبع�س ال�سركات التجارية اعلنت 

عن وقف تعاملها مع )كارف�ر(، حيث مل تت�فر 

جمم�عة من ال�سلع على رف�ف ا�س�اق كارف�ر

�ستت��سع  احل��م��ل��ة  ع���ن  ال��ن��ا���س��ط���ن  واع���ل���ن 

والب�سائع  ال�سلع  جميع  لت�ستهدف  وتنت�سر 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، وم��ن��ه��ا ج��ب��ن��ة اب����� ال����ل���د وج��ب��ن��ة 

ك����ريي وال���ب���ق���رة ال�����س��اح��ك��ة، وجم���م����ع���ة من 

وم��ارك��ات  وال��ع��ط���ر،  التجميل  م�ستح�سرات 

املالب�س وامل�اد ال�سناعية

االنباط-عمان

باحلظر  العمل  با�ستمرار  احلك�مية  ال��ق��رارات  �س�ء  يف 

الي�مية خ��الل االأ�سب�ع  ي���م اجلمعة وزي��اد �ساعات احلظر 

اململكة  ك�رونا يف  لفايرو�س  ال�بائية  لتط�ر احلالة  نتيجة 

ب��ه ولتخفيف االآث���ار االإقت�سادية   اأع���داد االإ���س��اب��ات  وزي���ادة 

االإقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات  خمتلف  على  للجائحة 

اأعلن وزير العمل ووزير الدولة ل�س�ؤون االإ�ستثمار الدكت�ر 

معن القطامني عن قائمة القطاعات واالأن�سطة االقت�سادية 

االأك��ر ت�سررا من اآث��ار جائحة ك�رونا خالل �سهر ت�سرين 

اأم��ر ال��دف��اع رق��م )6( ل�سنة  اأول من العام احل��ايل مب�جب 

2020 والبالغات ال�سادرة مب�جبه.

اإ�سافة عدد من القطاعات  اأنه مت  اإىل  واأ�سار القطامني 

واالأن�سطة االإقت�سادية اإىل قائمة القطاعات االأكر ت�سررا  

ل�سهر ت�سرين اأول مراعاة لظروفها ومل�ساعدتها على تخطي 

االآثار االإقت�سادية الناجتة عن ا�ستمرار اجلائحة وتداعياتها، 

دوري  ب�سكل  اإ���س��داره��ا  يتم  ال�سهرية  القائمة  اأن  م���ؤك��دا 

االإ�ستثمار  الدولة ل�س�ؤون  العمل ووزي��ر  من خ��الل وزي��ري 

رئي�س  دول���ة  م��ن  وتعتمد  وال��ت��م���ي��ن  وال��ت��ج��ارة  وال�سناعة 

ال�زراء.

واالأن�سطة  القطاعات  اإن قائمة  القطامني  ال�زير  وق��ال 

االإقت�سادية االأكر ت�سررا اأ�سبحت على النح� التايل ل�سهر 

ت�سرين اأول من العام احلايل : 

ال�سياحة  قان�ن  مب�جب  املرخ�سة  ال�سياحية  1-املن�ساآت 

مكاتب  فيها  مبا  مب�جبه  ال�سادرة  والتعليمات  واالأنظمة 

ح���دود منطقة  ال�سياحية �سمن  وامل��ن�����س��اآت  وال��ع��م��رة  احل��ج 

العقبة االإقت�سادية اخلا�سة.

العمل  ق��ان���ن  مب�جب  املرخ�سة  الت�ظيف  من�ساآت   -2

واالأنظمة والتعليمات ال�سادرة مب�جبه.

3- م��ن�����س��اآت اإ���س��ت��ق��دام وا���س��ت��خ��دام ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ن��ازل 

املرخ�سة مب�جب قان�ن العمل واالأنظمة ال�سادرة مب�جبه.

4- من�ساآت النقل اجل�ي والربي والبحري لالأفراد مبا 

ومن�ساآت  ل��الأف��راد  املتخ�س�س  ال���دويل  النقل  �سركات  فيها 

ت���زوي���د ومت����ي���ن ال���ط���ائ���رات وخ���دم���ات ���س��ي��ان��ة ال��ط��ائ��رات 

واالأ�س�اق احلرة وفروع اأي من املن�ساآت العاملة يف املطارات 

واملعابر احلدودية.

5- من�ساآت و�سائط النقل العام.

وامل���ؤمت��رات  وامل��ه��رج��ان��ات  احل��ف��الت  تنظيم  من�ساآت   -6

واملعار�س.

7- من�ساآت �ساالت االأفراح ومن�ساآت تاأجري ل�ازم االأفراح 

واملنا�سبات.

8- من�ساآت تاأجري ال�سيارات ال�سياحية.

9- اأكادمييات ومراكز التدريب املهني والتقني.

10-االأماكن الرتفيهية واحلدائق العامة.

11-من�ساآت دور ال�سينما وامل�سارح.

12-املتاحف التابعة للقطاع اخلا�س.

13-قطاع ال�سناعات اجللدية واملحيكات.

14-قطاع منتجات البحر امليت.

15-مكاتب اخلدمات اجلامعية.

16-مكاتب ا�سدار التاأ�سريات

17-مكاتب و�سركات التخلي�س با�ستثناء الفروع العاملة 

يف منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة.

الطريان  على  التدريب  جم��ال  يف  العاملة  18-امل��ن�����س��اآت 

والتدريب على �سيانة الطائرات.

19-املن�ساآت العاملة يف قطاع الن�سر والت�زيع.

20-املطاعم ال�سعبية واملقاهي.

21-املحالت يف االأ�س�اق ال�سعبية. 

22- قطاع ال�سناعات اخل�سبية واالأثاث.

اللح�م  بيع  التم�ينية وحمالت  واالأ�س�اق  23-البقاالت 

والدواجن واالأ�سماك واخل�سار والف�اكه واالألبان واالأجيان 

وبي�س املائدة.

24- من�ساآت جتارة االألب�سة واالأحذية واالإك�س�س�ارات.

25- من�ساآت املخابز وحمالت بيع احلل�يات.

26-من�ساآت ال�سحف ال�رقية.

وال��رف��ي��ه��ي��ة وامل�سابح  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأن���دي���ة  م��ن�����س��اآت   -27

واحلمامات ال�سرقية.

28- من�ساآت االأندية ال�سحية.

29- �سركات تطبيقات النقل الذكية والتاك�سي االأ�سفر.

30- من�ساآت احل�سانات وريا�س االأطفال.

 وزير النقل يطلع على تجربة أمانة 
عمان في إدارة النقل العام

 مساهمو الكهرباء االردنية يضيفون 
غايات جديدة للشركة

الحكومة: فتح بعض المعابر الحدودية البرية 
للمملكة أمام حركة المسافرين

االنباط-عمان

الناطق  االإع��الم  ل�س�ؤون  الدولة  وزي��ر  قال   

الر�سمي با�سم احلك�مة، علي العايد، اإنه �سيتم 

للمملكة  ال��ربي��ة  احل��دودي��ة  املعابر  بع�س  فتح 

اأمام حركة امل�سافرين ابتداًء من ي�م اخلمي�س 

ب��روت���ك���ل  ووف���ق  اجل����اري،  االأول  ت�سرين   29

�سحي واإجراءات تتطلب الت�سجيل امل�سبق على 

من�سة visit Jordan االإلكرتونية.

اليام�س�م  ت�سريحات،  يف  ال��ع��اي��د،  واأ���س��اف 

االإج����������راءات  اأق��������رت  احل���ك����م���ة  اأن  ال�������س���ب���ت، 

وال���ربوت����ك����ل ال�����س��ح��ي ال����ذي و���س��ع��ت��ه جلنة 

تنظيم امليدان واملعابر احلدودية، التي يراأ�سها 

وزير الداخلية، والتي �ستنظم حركة امل�سافرين 

وال�سحن عرب املعابر احلدودية الربية، م�ؤكداً 

اأن القرار ي�سعى اإىل امل�ازنة بني احلاجة املا�سة 

وطنهم،  اإىل  براً  للع�دة  االأردنيني  من  للعديد 

من  للحد  اخلارجية  االإ���س��اب��ة  ح��االت  و�سبط 

ال�باء. انت�سار 

التي  ال��ربي��ة  احل��دودي��ة  املعابر  اأن  واأو���س��ح 

تقت�سر  املرحلة  ه��ذه  يف  امل�سافرين  �ست�ستقبل 

امللك ح�سني،  املدورة، وج�سر  على مركز حدود 

وفق  ال�سمايل(،  )املعرب  ح�سني  ال�سيخ  وج�سر 

خا�سة  امل�سافرين  الأع���داد  و�س�ابط  اإج���راءات 

بكل معرب.

م�ؤمتر  تنظيم  �سيتم  اأن��ه  اإىل  العايد  واأ�سار 

ع��م��ل��ي��ات خلية  مل��دي��ر  االأح����د  غ��د  ي����م  �سحفي 

واإدارة  لالأمن  ال�طني  املركز  يف  ك���رون��ا  اأزم��ة 

العمل على كل معرب  اإج��راءات  ل�سرح  االأزم��ات 

حدودي.
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املدينه ال�صناعيه يف الزرقاء 

مركز اإقليمي لالمن الغذائي والتعليم وال�صحه واخلدمات

الها�صميه  االردن��ي��ه  اململكه  اذاع��ة  كانت  عندما  اخل��ارج  يف  ابناوؤنا  برنامج  يف  كلفت 

الربنامج  لعمل  االإج���راء  وك��ان  املجايل  ن�صوح  ال�صيد  معايل  الكبري  ا�صتاذنا  يقودها 

للفرق يف التوقيت مع العامل

يتم االإعالن عن تلقي ات�صاالت من مواطنني اأردنيني لالت�صال مع اأقاربهم 

جن���ري االت�����ص��االت ورب��ط��ه��م م��ع اق��ارب��ه��م وات�����ص��ل��ن��ا م��ع رق���م يف ال���ربازي���ل ول��ف��رق 

فقالت حرفيا)هاجرنا  �صيده كبريه  وردت  عائله مهاجره  انها  وتبني  التوقيت جنحنا 

عرب الببور واليوم هذا االت�صال كانني ذاهب للحج وقالت حرفيا ا�صتقت لك يا وطني 

واخذت تبكي ب�صده وتتمنى املوت يف وطنها واأعادت 

ا�صتقتلك يا وطني  مرات(

ومغرتب اخر كما اذكر يف ا�صرتاليا قال هذا البيت من ال�صعر

بالدي وان جارت علي عزيزة واهلي وان �صنوا علي كرام وقال اأي�صا

ا�صتقتلك يا وطني مرات 

ولهذا يف راأيي

ال�صلبيات   على  الرتكيز  وع��دم  مهنيا  والعمل  جذريا  االإع��الم  يف  النظر  اوال(اإع���ادة 

اإقليميا االأمن الغذائي والتعليمي وال�صحي وال�صياحي  فاالردن ميكن اأن يكون مركزا 

واخلدمات 

اال�صتثمار  جل��ذب  مركز  اإىل  تتحول  وان  ج��ذري��ا  ال�صفارات  يف  النظر  ث��ان��ي��ا(اإع��ادة 

والطلبه واملر�صى وال�صياحه وكل �صفارة تف�صل خالل �صتة اأ�صهر يتم تغيري كوادرها 

ثالثا(اإعادة النظر يف امل�صت�صارين الثقافيني جذريا  وان يكون دورهم جذب الطلبه 

اأ�صهر يتغري  وكل م�صت�صار يف�صل خالل �صتة 

رابعا( من خالل عالقاتي ومتابعتي فاإن املغرتبني االردنيني يف اخلارج واملغرتبني 

عربيه  ودول  واأمريكا  اأوروب��ا  ويف  والربازيل  ت�صيلي  ويف  خا�صة  والفل�صطينيني  العرب 

االوان  ان  ب��اأن��ه  واع��ت��ق��د  واع��الم��ي��ه  واج��ت��م��اع��ي��ه  �صيا�صيه  اق��ت�����ص��ادي��ه  ق��وة  وا���ص��الم��ي��ه 

جلذبهم واقناعهم واإقامة ج�صور قويه معهم

لقاءات  وعمل  ومتابعة  اال���ص��رتاك  يف  مكلف  الر�صمي  االإع��الم  يف  وان��ا  كنت  واأي�صا 

وبرامج مع مغرتبني اأردنيني  �صاركوا يف اأول موؤمتر للمغرتبني االردنيني وكان يومها 

دائره للمغرتبني االردنيني ولكنها ف�صلت اداريا ومت الغاوؤها بقرار من جمل�س الوزراء 

كافة  مع  �صحته  من  التحقق  ومت  ال���وزراء  رئي�س  لدولة  اآن��ذاك  رفعته  تقرير  نتيجة 

موؤمترات  لعقد  االوان   ان  بانه  اقرتح  االقت�صاديه  الظروف  ظل  ويف  ولذلك  املعنيني 

اقت�صاديا  االردن  ت�صويق  على  وال��رتك��ي��ز  اخل���ارج  يف  وال��ع��رب  االردن��ي��ني  للمغرتبني 

و�صياحيا وتعليميا واجتماعيا و�صحيا وخدماتيا وكل ذلك يحتاج اإىل تغيريات جذريه 

اداريه يف االإعالم والتعليم واالإدارات التنفيذيه 

وما   ١٩٤٨ فل�صطينيي  من  الفل�صطينيني  الطلبه  اعداد   برتاجع  نعرتف  اأن  وعلينا 

مليون  ح��وايل  اإىل  عددهم  ي�صل  الذين  االأخ�صر  اخل��ط  داخ��ل  العرب  الطلبه  ي�صمى 

كلية  اإلغاء  ب��اأن  راي��ي  ويف  االردن��ي��ه  اجلامعات  يف  الدرا�صه  يف  مواطن   ال��ف  وثمامنائة 

دور  عليها  باأن اجلامعات  راأي��ي  اإع��ادة نظر ويف  اإىل  يحتاج  ر�صميه  تابعه جلامعه  كانت 

اأخرى خارجيه  اتفاقيات مع جامعات  اإقامة  اأو  اخلارج  لها يف  فروع  وفتح  التن�صيق  يف 

اآراء ا�صمعها يف امليدان الأهمية  يف ظل التحدي املايل الذي تواجهه اجلامعات  وهناك 

حتويل االردن كله اإىل منطقه حره علما باأن هناك تفاوؤل ويف املنا�صبه فاإنه ان االوان 

االإ�صراع يف اإقامة املدينه ال�صناعيه يف الزرقاء على طريق الزرقاء االزرق وهذا الطريق 

الدويل وهو اإحدى االإجنازات التي ال يتحدث عنها االإعالم الوطني  وهو من اإجنازات 

االردن  يف  ال�صناعيه  امل��دن  اأه��م  من  �صتكون  ال�صناعيه  املدينه  وه��ذه  الكبريه  االردن 

واملنطقه و�صت�صاهم يف حل م�صكلة البطاله وقربها من التجمعات ال�صكانيه علما باأنني 

يتحدث  وك��ان  االأ�صبق   ال�صناعيه  امل��دن  موؤ�ص�صة  مدير  وا�صت�صيف  عنها  احت��دث  كنت 

ومن  ال��زرق��اء   �صناعة  غرفة  رئي�س  من  حاليا  تتابع  ولكن  تقام  مل  االآن  وحتى  عنها 

مدير املدن ال�صناعيه  وناأمل اأن تتحق قريبا 

وللحديث بقيه عنها

د. مصطفى محمد عيروط

 ابناؤنا في الخارج... 
االشتياق إلى الوطن 

الأحد   25/ 10 / 2020 

االنباط-عمان

امل�صتقبل  ع��م��ان حل���ورات  دع��ت ج��م��اع��ة   

العامة  ال�صحة  قانون  تطبيق  �صرورة  اىل 

ب����اأوام����ر دف�����اع، واإج�������راء م��راج��ع��ة وط��ن��ي��ة 

جائحة  مع  التعامل  اآليات  لتقييم  �صاملة؛ 

ك���ورون���ا خ����الل االأ����ص���ه���ر امل��ا���ص��ي��ة، مل��ع��رف��ة 

الوبائية،  لالنتكا�صة  احلقيقية  االأ���ص��ب��اب 

اإىل  امل�������ص���وؤول���ي���ات وت���ق���دمي���ه���م  وحت����دي����د 

املحاكمة.

ال�صبت،  ام�س  بيان،  يف  اجلماعة  واك��دت 

�����ص����رورة حم��ا���ص��ب��ة م���ن ي��ث��ب��ت اأن�����ه اأخ��ف��ى 

عن  م�صللة،  م��ع��ل��وم��ات  ق���دم  اأو  م��ع��ل��وم��ات 

اال�صتعداد  م��دى  اأو  ال��وب��اء،  انت�صار  حجم 

جتهيز  يف  ب��واج��ب��ات��ه  يقم  مل  اأو  مل��واج��ه��ت��ه، 

ال��ذي  االأم���ر  وم��راف��ق��ه��ا،  ال�صحية  ال��ك��وادر 

اأ���ص��ه��م ب��ح��دوث االن��ت��ك��ا���ص��ة ال��وب��ائ��ي��ة التي 

بتعيني  ع��اج��ل  ق��رار  اإىل  مواجهتها  حت��ت��اج 

ك�������وادر ���ص��ح��ي��ة م����ن امل���ت���ق���دم���ني ل���دي���وان 

املدنية. اخلدمة 

باملتقاعدين  اال�صتعانة  طلبها  وج���ددت 

لدعم  ال�صحية  التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن 

جائحة  م��ع  ان��ه��ك  ال���ذي  ال�صحي  ال��ق��ط��اع 

ك���ورن���ا، داع���ي���ة ب���ا����ص���دار اأم�����ر دف�����اع، ي��ل��زم 

بكورونا  امل�صابني  ب�صمول  التاأمني  �صركات 

اأية مبالغ على  اإ�صافة  دون  التاأمني،  بعقود 

قيمة هذه العقود.

اإل����زام  وا�����ص����ارت اجل��م��اع��ة اىل ����ص���رورة 

امل�صابني  مب��ع��اجل��ة  اخل��ا���ص��ة  امل�صت�صفيات 

اأع��ل��ى لقيمة  جم��ان��ا، وك��ذل��ك حت��دي��د ح��د 

فحو�صات الك�صف عن كورونا بحيث التزيد 

عن �صعر الكلفة، دون اأية ر�صوم اأو �صرائب.

االنباط-عمان

وزارة  با�صم  االإع��الم��ي  الناطق  دع��ا   

ال��ع��م��ل حم��م��د ال���زي���ود ام�����س ال�����ص��ب��ت، 

االلتزام  اإىل  القطاع اخلا�س  موؤ�ص�صات 

ب�����ص��اأن تعطيل  احل��ك��وم��ي��ة  ب��ال��ب��الغ��ات 

القطاع العام مبنا�صبة العطل الر�صمية 

الدينية. واالأعياد 

رئ��ي�����س  ق������رار  اأن  ال����زي����ود  واأو������ص�����ح 

ال������وزراء ت��ع��ط��ي��ل ال������وزارات وال���دوائ���ر 

العامة  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الر�صمية 

ال�صريف  النبوي  املولد  بذكرى  احتفاء 

ال���ت���ي ت�������ص���ادف ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل 

ال���ث���اين ع�����ص��ر م���ن ���ص��ه��ر رب���ي���ع االول 

للتا�صع  امل���واف���ق  ه��ج��ري��ة   ١٤٤2 ل�����ص��ن��ة 

ت�����ص��ري��ن االأول  ���ص��ه��ر  وال��ع�����ص��ري��ن م���ن 

موؤ�ص�صات  ت�صمل  ميالدية   2020 ل�صنة 

القطاع اخلا�س.

االنباط-عمان

للكر�صي  التابع  ال�صحفي  املكتب  اأعلن 

 2٤ امل��واف��ق  ال�صبت  ام�س  ظهر  ال��ر���ص��ويل، 

البابا  ق��دا���ص��ة  ب���اأّن   ،2020 االأول  ت�صرين 

ف��رن�����ص��ي�����س ق����د ع�����نّي رئ���ي�������س االأ����ص���اق���ف���ة 

جديًدا  بطريرًكا  بيت�صاباال  بيريباتي�صتا 

ال���ق���د����س،  ال���الت���ي���ن���ي���ة يف  ل��ل��ب��ط��ري��رك��ّي��ة 

ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك ال��ب��ط��ري��رك ال��ع��ا���ص��ر على 

ال���ب���ط���ري���رك���ّي���ة ال���الت���ي���ن���ي���ة م���ن���ذ اإع������ادة 

.١٨٤7 تاأ�صي�صها عام 

ون�����ص��ر امل��رك��ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي ل��ل��درا���ص��ات 

البطريركية  عن  ال�صادر  البيان  واالإعالم 

ال��ف��رح  “مب�صاعر  وي����ق����ول:  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 

واالم���ت���ن���ان، ت��ه��ّن��ئ اأ�����ص����رة ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 

وال��ن��ا���ص��رة  وع��ّم��ان  ال��ق��د���س  يف  الالتينية 

وق���رب����س ال���ب���ط���ري���رك اجل����دي����د، مم��ث��ل��ة 

ب���االأ����ص���اق���ف���ة وال�����ن�����واب ال��ب��ط��ري��رك��ي��ني 

والكهنة وال�صمام�صة والرهبان والراهبات 

وامل���ك���ر����ص���ني وامل���ك���ر����ص���ات وامل����وؤم����ن����ني يف 

ك��اف��ة ال��رع��اي��ا، وال��ع��ام��ل��ني يف م��وؤ���ص�����ص��ات 

ال��ب��ط��ري��رك  ل��غ��ب��ط��ة  متمنية  االأب��ر���ص��ي��ة، 

ال��ق��ي��ام  يف  “التوفيق  ب��ي��ت�����ص��اب��اال  اجل��دي��د 

الظروف  هذه  يف  ا  وخ�صو�صً مب�صوؤولياته 

ال�صحة  مبوفور  له  وداعية  اال�صتثنائية، 

والربكة االإلهية كي يوا�صل خدمة كني�صة 

والعدل  ال�صالم  وق�صايا  املقد�صة،  االأر�س 

ال��ب��ط��ري��رك��ّي��ة  واأط���ل���ق���ت  وامل�صاحلة”. 

ال��الت��ي��ن��ي��ة ع���ن���واًن���ا اإل���ك���رتون���ًي���ا ل��ت��ق��دمي 

ال��ت��ه��اين ل��غ��ب��ط��ة ال��ب��ط��ري��رك اجل���دي���د: 

.auguri-patriarca@lpj.org
الكاثوليكي  املركز  مدير  رّح��ب  ب��دوره، 

امل��ط��ران  ت��ع��ي��ني  ب��ن��ب��اأ  ب���در  االأب د. رف��ع��ت 

جديًدا  بطريرًكا  بيت�صاباال  بيريباتي�صتا 

ت�صمل  التي  الالتينية  البطريركية  على 

ك����ال م����ن ع����ّم����ان وال����ق����د�����س وال���ن���ا����ص���رة 

م��ن  غ��ب��ط��ت��ه  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار  وق����رب�����س. 

عام  االإي��ط��ال��ّي��ة  بريغامو  مدينة  مواليد 

االأ���ص��اغ��ر  االأخ������وة  ره��ب��ن��ة  ودخ����ل   ،١٩65

)ال��ف��رن�����ص��ي�����ص��ك��ان(. وب���ع���د اإب������راز ن����ذوره 

الرهبانّية، �صيم كاهًنا يف ١5 اأيلول ١٩٩0.

بيت�صاباال  ال��ب��ط��ري��رك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ����ص���ه���ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

ال������اله������وت م�����ن اجل����ام����ع����ة االأن���ط���ون���ي���ة 

�صهادة  وعلى   ،١٩٩0 عام  روما  احلربية يف 

امل��اج�����ص��ت��ري يف ع��ل��وم ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س من 

الفرن�صي�صكاين  امل��ق��د���س  ال��ك��ت��اب  م��ع��ه��د 

خ��دم��ت��ه  وب���ع���د   .١٩٩3 ع�����ام  ال���ق���د����س  يف 

ح��ار���ًص��ا حل��را���ص��ة االأرا����ص���ي امل��ق��د���ّص��ة بني 

البابا  قدا�صته  عّينه   ،20١6-200٤ االأعوام 

للبطريركّية  ر���ص��ول��ًي��ا  م��دب��ًرا  فرن�صي�س 

االأ�صقفية  ال�صيامة  ُمنح  وق��د  الالتينية. 

االإيطالّية،  20١6، يف مدينة بريغامو  عام 

�صاندري،  ليوناردو  الكاردينال  ي��دي  على 

ال�صرقية. للكنائ�س  البابوي  املجمع  عميد 

العا�صر  البطريرك  اّن  ب��در  االأب  وق��ال 

باملوؤ�ص�صات  وال��ع��ن��اي��ة  ال��رع��اي��ة  �صيوا�صل 

الدول  يف  الالتينية  للبطريركية  التابعة 

امل����ت����واج����دة ف���ي���ه���ا ال���ك���ن���ائ�������س وامل�����دار������س 

واجل��ام��ع��ات وامل��راك��ز اخل��ريي��ة. وق��ال بان 

ال��ب��ط��ري��رك اجل���دي���د ل��ي�����س ج���دي���دا على 

االر�������س امل���ق���د����ص���ة، ح��ي��ث خ����دم ك��ح��ار���س 

ع��ام��ا  رئ��ي�����ص��ا  اي   ، امل���ق���د����ص���ة  ل���الم���اك���ن 

البابا  ق��دا���ص��ة  ع��ّي��ن��ه  ث��م  للفرن�صي�صكان، 

للبطريركية  ر���ص��ول��ي��ا  م��دب��را  فرن�صي�س 

ال���ك���ر����ص���ي  ����ص���غ���ور  ال���الت���ي���ن���ي���ة يف اث����ن����اء 

وه��ا   ،20١6 ح���زي���ران  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ري��رك��ي 

ه�����و ق����دا�����ص����ة ال����ب����اب����ا ي���ع���ي���ن���ه ب���ط���ري���رك���ا 

الكر�صي  ميالأ  وبالتايل  ليوا�صل  جديدا، 

االنباط-عمان

امل�صرتك  ال��ع��م��ل  روح  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

تبادل  خ��الل  م��ن  وال��ت��ع��اون  والتن�صيق 

امل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات وق���ع���ت م��ذك��رة 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  بني  تفاهم 

ونقابة املهند�صني الزراعيني وقعها عن 

عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  رئي�صها  اجلامعة 

اهلل �صرور الزعبي وعن النقابة رئي�صها 

املهند�س عبد الهادي الفالحات.

توطيد  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

التعاون بني الفريقني من خالل تعزيز 

امل�صرتك  ال��ع��م��ل  ال�����ص��راك��ة يف جم���االت 

وت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة ال��ت��ي 

كوادرهما  لتاأهيل  الطرفان  يحتاجها 

املختلفة،  واالإداري��ة  الفنية  املجاالت  يف 

باالإ�صافة اإىل تعزيز التن�صيق والتعاون 

املتخ�ص�صة  يف جماالت تبادل اخلربات 

امل��ج��االت  ل��دى ك��ل منهما يف  امل��ت��واف��رة 

املختلفة. الزراعية 

و�صرح الدكتور عبد اهلل الزعبي باأن 

مع  تعمل  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

امللكية  ال��روؤى  لتنفيذ  القطاعات  كافة 

ال�����ص��ام��ي��ة وت���ق���وم ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق امل��ت��ك��ام��ل 

م���ا ب��ي��ن��ه��ا وب����ني امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ومب����ا ي���خ���دم ال���ت���وج���ه ال���ع���ام ل��ل��دول��ة 

جاللة  ب��رتك��ي��ز  م�صت�صهداً  االأردن���ي���ة، 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

وخا�صة  ال��غ��ذائ��ي  والت�صنيع  ال��زراع��ي 

على  توؤثر  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف 

وعلى  قطاعاته،  بكافة  باأكمله  ال��ع��امل 

وج��ه اخل�����ص��و���س ال��ق��ط��اع��ني ال��زراع��ي 

ب��اأن  واأ���ص��اف  الغذائية،  امل��واد  وت�صنيع 

نقابة  مع  ه��ذه  التفاهم  مذكرة  توقيع 

ا�صتكماال  ي��اأت��ي  ال��زراع��ي��ني  املهند�صني 

وتفعيال  اجلانبني  بني  امل�صبق  للتعاون 

ل��ه��ذه ال��ت��ف��اه��م��ات ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع 

واخل��ربات  املعلومات  تبادل  خ��الل  من 

ب��ي��ن��ه��م��ا، م���وؤك���دا ع��ل��ى دع����م اجل��ام��ع��ة 

تخ�صي�س  خ��الل  م��ن  العلمي  للبحث 

كافة  ب��ني  االأع��ل��ى  تعد  للبحث  م��وازن��ة 

اجل��ام��ع��ات االأردن����ي����ة ح��ي��ث ت�����ص��ل اىل 

للبحث  م��وازن��ت��ه��ا  م���ن   %٩ ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا 

ال��ع��ل��م��ي، ودع������م   امل�����ص��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة  

العلمية  والتطبيقية التي تعد  اإ�صافة 

ن��وع��ي��ة يف جم���ال ال��ب��ح��ث، م�����ص��ريا اىل 

وج����ود ن��خ��ب��ة ك��ب��رية م��ن ال��ب��اح��ث��ني يف 

ال��زراع��ي،  ال��ق��ط��اع  اجل��ام��ع��ة خا�صة يف 

تدعمهم اجلامعة من خالل ما تقدمه 

مبختربات  تتمثل  ت�صهيالت  م��ن  لهم 

ومراكز علمية وبحثية خا�صة بالقطاع 

الزراعي واملائي.

ب�����دوره اأك����د امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال��ه��ادي 

بني  امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  على  ال��ف��الح��ات 

وجامعة  ال��زراع��ي��ني  املهند�صني  نقابة 

ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���د م��ن 

فيها  مبا  للنقابة  احلقيقيني  ال�صركاء 

وخا�صة  متميزين  وباحثني  علماء  من 

يف القطاع الزراعي.

ك���م اأك����د ع��ل��ى اأن ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

ي��ح��ظ��ى ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري م�����ن  ج��الل��ة 

وي���ج���ب على  ال���ث���اين،  ع��ب��د اهلل  امل���ل���ك 

ت�صعى  اأن  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��اف��ة 

ه��ذا  ودع���م  امللكية  ال����روؤى  حتقيق  اىل 

اال�صرتاتيجي، م�صريا  القطاع احليوي 

ك���اف���ة اجل���ه���ود  ت��ن�����ص��ي��ق  اىل �����ص����رورة 

الوطنية لتحقيق االأمن الغذائي ورفد 

االق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي م���ن خ����الل دع��م 

امل��واد  ت�صنيع  وقطاع  ال��زراع��ي  القطاع 

الغذائية.

وق�������د ح�������ص���ر ت����وق����ي����ع االت���ف���اق���ي���ة 

وعميد  اجلامعة  رئي�س  نواب  االأ�صاتذة 

ال��دويل  امل��رك��ز  وم��دي��ر  العلمي  البحث 

لبحوث املياه والبيئة والطاقة.

االنباط-عمان

 قال وزير الداخلية توفيق احلالملة 

التي  وال��را���ص��خ��ة  املتينة  ال��ع��الق��ات  اأن 

وحكومة  قيادة  بالكويت  االردن  تربط 

و�صعبا ، ت�صكل منوذجا فريدا يف ثنائية 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ص��رتك وال�����ص��م��ويل، 

االمر الذي اأدى اإىل تعظيم االجنازات 

م�صلحة  يف  ت�����ص��ب  ال��ت��ي  وامل��ك��ت�����ص��ب��ات 

ال�صقيقني. ال�صعبني 

واأ�صاف احلالملة لدى لقائه يف مبنى 

الكويتي  ال�صفري  ال�صبت  ام�س  ال��وزارة 

يف ع��م��ان ع��زي��ز ال��دي��ح��اين ، اإن رع��اي��ة 

ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  واه��ت��م��ام 

ل���ل���ع���الق���ات ال���ق���ائ���م���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ، 

والكويتي من  االردين  اجلانبني  مكنت 

التو�صع يف هذه العالقات ، ويف خمتلف 

امل����ج����االت ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 

واالمنية. واالجتماعية 

واأك��������د وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ، ح��ر���س 

جميع  تقدمي  على  االردن��ي��ة  احلكومة 

���ص��ب��ل ال���رع���اي���ة وااله���ت���م���ام ل��الأ���ص��ق��اء 

ال���ك���وي���ت���ي���ني واخل���ل���ي���ج���ي���ني امل��ق��ي��م��ني 

ع���ل���ى ار�������س امل���م���ل���ك���ة،  ب����ني اخ���وان���ه���م 

اإىل  م�����ص��ريا  االردن،   يف  وا���ص��ق��ائ��ه��م 

ب��ا���ص��ت��م��رار  ت��ت��اب��ع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن 

املوجودين  الكويتيني  االأ�صقاء  اأو���ص��اع 

ت�صمن  وب�����ص��ورة  اململكة  ارا���ص��ي  ع��ل��ى 

ح��ل جميع امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ، 

وم�����ص��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأه�����داف 

التي قدموا من اأجلها اإىل اململكة.

�صبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى  كما 

ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ني يف 

امل���ج���االت االأم��ن��ي��ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

والزيارات واخلربات.

من جانبه اأ�صار ال�صفري الكويتي اإىل 

تزداد  الكويتية   االردنية  العالقات  اأن 

ن��ت��ي��ج��ة للعديد   ، ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��ا  ق���وة 

واجلغرافية  التاريخية  ال��رواب��ط  م��ن 

،  الفتا  البلدين  التي جتمع  والقومية 

الكويتية  االردنية  ال�صراكة  اأهمية  اإىل 

، و����ص���رورة دع��م��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا خ��دم��ة 

ال�صقيقني. ال�صعبني  مل�صالح 

كما اأ�صاد باجلهود التي تبذلها وزارة 

املختلفة  ب��اج��ه��زت��ه��ا  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

مل�������ص���اع���دة االأ�����ص����ق����اء ال��ك��وي��ت��ي��ني م��ن��ذ 

احل��دودي��ة  وامل��ن��اف��ذ  امل��ع��اب��ر  تخطيهم 

لهم  امل��ق��دم��ة  والت�صهيالت   ، االردن��ي��ة 

ق��د تواجههم  اأي���ة ���ص��ع��وب��ات  ، وت��ذل��ي��ل 

اأثناء اإقامتهم على ارا�صي اململكة.

االنباط-عمان

ن�����ص��رت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب على 

موقعها االإلكرتوين االأ�صماء النهائية للقوائم 

النيابية  لالنتخابات  للمر�صحني  االنتخابية 

الأحكام  وفقاً  ع�صر،  التا�صع  للمجل�س  العامة 

االنتخاب  قانون  من  )د(  الفقرة   ،)١6( امل��ادة 

ملجل�س النواب رقم )6( ل�صنة 20١6 وتعديله.

النهائية  االنتخابية  ال��ق��وائ��م  ع��دد  وب��ل��غ 

هذه  داخل  املر�صحني  عدد  وبلغ  قائمة،   2٩٤

ذك��ورا،   ١32٩ منهم  مر�صحا،   ١6٩3 القوائم 

و36٤ اناثا.

ووفقا الأحكام املادة )١7(، الفقرة )اأ +ب( 

من قانون االنتخاب ملجل�س النواب رقم )6( 

ل�صنة 20١6 وتعديله، فاإنه يجوز الأي مر�صح 

ت��ر���ص��ي��ح��ه  ي�����ص��ح��ب  اأن  ان��ت��خ��اب��ي��ة  دائ�����رة  يف 

اإىل رئي�س االنتخاب يف  بتقدمي طلب خطي 

تلك الدائرة وذلك قبل ع�صرة اأيام من اليوم 

املحدد لالقرتاع.

ال��ه��ي��ئ��ة  م���ف���و����ص���ي  جم��ل�����س  اأن  وي����ذك����ر 

الثالثاء  ي��وم  ح��دد  ق��د  لالنتخاب  امل�صتقلة 

م��وع��دا   2020 ال���ث���اين  ت�����ص��ري��ن   ١0 امل���واف���ق 

ل���الق���رتاع ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ع��ام��ة 

ع�صر. التا�صع  للمجل�س 

جماعة عمان تدعو لتطبيق قانون 
الصحة العامة بأوامر دفاع

 العمل: العطل الرسمية تشمل 
مؤسسات القطاع الخاص

رئيس األساقفة بييرباتيستا بيتساباال بطريرًكا جديًدا للبطريركية الالتينية في القدس

 مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين الزراعيين

الفالحات: معنيون بتعزيز قيمة المنتج الزراعي األردني

الزعبي: نسعى لتحقيق الرؤى الملكية في التنسيق التام بين المؤسسات البحثية والقطاع الزراعي

 مستقلة االنتخاب تنشر القوائم النهائية لمرشحي االنتخابات النيابية

 وزير الداخلية : العالقات األردنية الكويتية نموذجا فريدا في ثنائية العمل العربي 



االنباط-عمان

البوتا�س  اإدارة �شركة  اأكد رئي�س جمل�س 

“البوتا�س  اأن  ال�شرايرة،  جمال  العربية، 

ال�شركات  اأف�شل  ُتعد واحدة من  العربية” 

اإذ  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  تعاماًل مع  ال��ع��امل��ي��ة 

ا����ش���ت���م���رت ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب���اأق�������ش���ى ط��اق��ات��ه��ا 

الإن��ت��اج��ي��ة وح��ق��ق��ت اأرق���ام���اً ق��ي��ا���ش��ي��ة غري 

واملبيعات،  الإن��ت��اج  �شعيدي  على  م�شبوقة 

خا�شة  م�شاريعها  تنفيذ  يف  ا�شتمرت  كما 

مما  الإنتاج،  وزي��ادة  بالتو�شع  املتعلقة  تلك 

للجائحة  ال�شلبية  الآثار  جتاوز  من  مكنها 

العاملية  القت�شادية  الظروف  من  بالرغم 

البوتا�س  اأ�شعار.  وانخفا�س  امل�شبوقة  غري 

عاملياً

�شحفي  ب���ي���ان  يف  ال�������ش���راي���رة  واأ�����ش����اف 

تغفل  مل  العربية”  “البوتا�س  اأن  ال��ي��وم، 

عن دورها وواجبها جتاه الوطن ومقدراته 

على  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  حر�شت  حيث 

القت�شاد  دع��م  يف  حملياً  الأوىل  تكون  اأن 

ال��وط��ن��ي وال���ت���رع ل�����ش��ن��دوق ه��ّم��ة وط���ن، 

هذا  خالل  ترعاتها  اإجمايل  و�شلت  حيث 

العام اإىل 31 مليون دينار.

“البوتا�س  على  اأن  ال�����ش��راي��رة،  و���ش��دد 

م��وظ��ف��ي��ه��ا  اع����ت����رت  ل���ط���امل���ا  العربية” 

ال�شركة  دع��ائ��م  اأه���م  م��ن  فيها  وال��ع��ام��ل��ن 

جناحها،   يف  رئ��ي�����ش��اً  و���ش��ب��ب��اً  ورك���ائ���زه���ا 

ل����ذا ف���اإن���ه���ا ت���ق���دم ل��ه��م اأف�������ش���ل ال���روات���ب 

حيث  الأردن  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  والم���ت���ي���ازات 

بالإ�شافة  �شنوياً  رات��ب��اً   16 ال�شركة  تدفع 

رواتب  لثالثة  و�شلت  والتي  الأداء  ملكافاأة 

ال�شركة  ومتنح  املا�شي، كما  العام  اإ�شافية 

خدمة  نهاية  الإدخ���ار  ل�شندوق  بالإ�شافة 

ل��ل��م��وظ��ف مب��ع��دل رات����ب ���ش��ه��ري��ن ع���ن كل 

درا���ش��ي��ة  ، وم��ن��ح��اً  ال�����ش��رك��ة  �شنة خ��دم��ة يف 

وموا�شالت  عائلياً  و�شكناً  املوظفن  لأبناء 

داخ��ل  متميزة  �شحية  وخ��دم��ات  ووج��ب��ات 

وخارج الأردن .

 وبح�شب ال�شرايرة، فاإن ال�شركة واأثناء 

األ��ف موظف  اأك��ر من  اأعفت  فرتة احلظر 

اأو  ال�����دوام دون خ�����ش��م م���ن روات���ب���ه���م  م���ن 

بالرغم  اإجازاتهم  ر�شيد  اأو حتى  عالوتهم 

الدفاع، يف  اإمكانية ذلك ح�شب قوانن  من 

حن مت منح املوظفن الذين عملوا خالل 

هذه الفرتة مكافاأة جمزية واعتباره عماًل 

لتكون �شركة البوتا�س العربية هي  اإ�شافياً 

الأف�����ش��ل يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��وظ��ف��ن اأث��ن��اء 

اجلائحة.

“البوتا�س  اأن  اإىل  ال�����ش��راي��رة   واأ�شار 

طبقت  التي  ال�شركات  اأوىل  من  العربية” 

اإجراءات �شحية �شارمة للتعامل  ول زالت 

خمترين  بتوفري  قامت  اإذ  اجلائحة،  مع 

ح���دي���ث���ن ل��ل��ف��ح�����س يف م����وق����ع ال�����ش��رك��ة 

ال�شحية  الوقاية  اأدوات  لتوفري  بالإ�شافة 

وكمامات جلميع  وقفازات  تعقيم  من مواد 

اأن ما تقوم به �شركة  اإىل  املوظفن، منوهاً 

ال���ب���وت���ا����س ال���ع���رب���ي���ة م���ن دع����م مل��وظ��ف��ي��ه��ا 

لأف�شل  هو مثال  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى 

املطبقة عاملياً. املمار�شات 

  وب���ن ال�����ش��راي��رة اأن ���ش��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

العربية تعتر من اأكر ال�شركات احتفاظا 

الأوىل  وال���وج���ه���ة  الأردن  يف  ب��امل��وظ��ف��ن 

عمل  فر�س  عن  الباحثن  ملعظم  واملف�شلة 

مميزة وبيئة عمل مثالية.

االنباط-عمان

 ق����ال م���دي���ر دائ������رة امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة 

اأعلى  على  ال��دائ��رة  اإن  خ�شاونة  ح��ازم  الدكتور 

جاهزية لتاأمن ما يحتاج اليه القطاع ال�شحي 

وامل�شت�شفيات اجلامعية  ال�شحة  ب��وزارة  متمثال 

واخلدمات الطبية.

الدائرة  ان  ال�شبت،  ام�س  وا�شاف اخل�شاونة 

متتلك الدوات التي ت�شهل الجراءات وت�شريعها 

لتلبية الحتياجات باأ�شرع وقت ممكن �شواًء على 

نظام  وعلى  الل��ك��رتوين  ال�شراء  نظام  م�شتوى 

امل�شرتيات احلكومية.

وبن ان تاأمن الدوية وامل�شتلزمات والجهزة 

ي��ت��م م��ن خ���الل ط���رح ع���ط���اءات ا���ش��ول��ي��اً وعلى 

ال���ع���ط���اءات ���ش��رورة  امل���ح���ال عليهم  امل��ت��ع��ه��دي��ن 

ال����واردة فيه م��ن حيث مدة  الل��ت��زام بال�شروط 

التوريد املطلوبة.

ب��ال��ت��وري��د  اي متعهد  ��ر  ق�����شّ وت��اب��ع يف ح���ال 

الفور  على  ت��ب��داأ  احلكومية”  “امل�شرتيات  ف���اإن 

ب����اج����راءات ال�������ش���راء ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه مب���ا ي�شمن 

ع��دم نفاذ خم��زون امل��واد املطلوبة ل��دى اجلهات 

ال�شحية.

وفيما يتعلق بن�شبة املخزون العام من الدوية 

قال اخل�شاونة، ل يوجد اي ربط اآيل لالطالع 

على خمزون تلك اجلهات على الرغم من وجود 

الطالع  م�شتقباًل  للدائرة  يتيح  �شوف  م�شروع 

على ار�شدة اجلهات ومتابعة احل��د الدن��ى من 

املخزون.

واو�����ش����ح ان ن�����ش��ب��ة امل����خ����زون م����ن الدوي������ة 

مهام  م��ن  ه��ي  الطبية  والج��ه��زة  وامل�شتلزمات 

دور  اي  ال���دائ���رة  مت��ل��ك  ول  ال�شحية  اجل��ه��ات 

ذلك  من  الرغم  وعلى  حالياً،  اخل�شو�س  بهذا 

وب�شكل  توا�شل  على  احلكومية”  “امل�شرتيات 
م�شتمر مع اجلهات ال�شحية ملتابعة اي نق�س يف 

الدوية او غريها يف هذا املجال.

وبخ�شو�س �شراء كتات ت�شاعد على اكت�شاف 

احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا، قال اخل�شاونة 

ب�����ش��راء اي م���واد ت�شتخدم  ت��ق��م  ال���دائ���رة مل  ان 

بالك�شف عن الفريو�س ومل يتم الطلب منها.

وفيما يتعلق بطرح عطاء الدوي��ة لعام 2021 

او����ش���ح ان����ه ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا م����رت ب���ه اململكة 

التعطل يف  ا�شتثنائية وف���رتات من  من ظ��روف 

القطاعن العام واخلا�س ب�شبب جائحة كورونا 

ال��دائ��رة قامت بطرح جميع عطاءاتها من  ف��ان 

وللقطاع  الدوائية  املجموعات  وجلميع  الدوي��ة 

ال�شحي العام .

وب���ن ان���ه مت ف��ت��ح ال��ع��ط��اءات ودرا���ش��ت��ه��ا من 

العديد  ا�شدار  ومت  املركزية  ال�شراء  جلنة  قبل 

من الح��الت املبدئية و�شيتم البدء اعتباراً من 

ال�شبوع املقبل با�شدار الحالت النهائية لبع�س 

املجموعات الدوائية التي مت النتهاء من درا�شتها 

ا�شولياً .

االنباط-عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  اك��د 

وال������دواء ال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ن����زار حم��م��ود 

مهيدات على متابعته ملا مت تداوله موؤخرا 

حول عثور اأحد املواطنن على ديدان داخل 

اإح����دى امل��ن�����ش��اآت  ك��ي�����س ارز مت ���ش��رائ��ه م��ن 

ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ع��م��ان، م�����ش��ريا اىل 

ان ف���رق ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س يف امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ت��وا���ش��ل��ت م���ع امل���واط���ن ���ش��اح��ب ال��ع��الق��ة 

ف���ور اإع���الن���ه ع��ن ال�����ش��ك��وى ل��ل��وق��وف على 

حيثياتها.

واأ����ش���ار م��ه��ي��دات  ان���ه مت الإي���ع���از لفرق 

ال��رق��اب��ة ب��ال��ت��وج��ه اىل امل��ن�����ش��اآة ال��ت��ج��اري��ه 

امليداين  للك�شف  منها  املنتج  �شراء  مت  التي 

ع���ل���ى ���ش��الح��ي��ة وظ������روف ت���خ���زي���ن امل����واد 

امل���اده يف  تتبع  ع��ن  ف��ي��ه��ا، ف�شال  ال��غ��ذائ��ي��ة 

واق��ع  لتقييم  ل��ل��م��ورد  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل��خ��ازن 

ظهور  وراء  الأ�شباب  على  والوقوف  احلال 

الديدان.

 وبن مهيدات اأن اأي �شكوى مقدمة اإىل 

امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن ق��ب��ل اأي م��واط��ن ه��ي حمط 

ان  منوها  اأول��وي��ة،  وذات  ومتابعة  اه��ت��م��ام 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ن ت��ت��وان��ى ع��ن ال��ت��ج��اوب معها 

وات���خ���اذ ك��اف��ة الج�������راءات ال���الزم���ة بحق 

اجلهات  مع  وبالتن�شيق  جت��اوزه  يثبت  من 

املخت�شة. والرقابية  الأمنية 

باملواطنن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تهيب  ذل���ك،  اإىل   

ك�����ش��رك��اء ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ن ل��ه��ا وجل��ه��وده��ا 

ال���رق���اب���ي���ة يف م�����ش��وؤول��ي��ة ���ش��م��ان ���ش��الم��ة 

ب��الإب��الغ عن  ال��غ��ذاء ع��دم التهاون  وج���ودة 

بهذا  ر���ش��ده  ي��ت��م  اأو جت���اوز  م��الح��ظ��ة  اأي 

ال�شاأن حفاظا على �شحتهم و�شالمتهم.

 وتدعو املوؤ�ش�شة املواطنن اىل التوا�شل 

اأرب����ع وع�����ش��ري��ن �شاعة  م��ع��ه��ا وع��ل��ى م����دار 

يف ح����ال وج����ود ���ش��ك��اوى وم���الح���ظ���ات من 
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االنباط- الرمثا

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

الهيئة  دوام  تعليق  املومني  م��ازن  الرمثا 

م�شعب  مدر�شة  يف  والداري���ة  التدري�شية 

بن عمري الثانوية للبنن، اعتبارا من غٍد 

الأحد والعودة للدوام يوم الثالثاء املقبل، 

ج�����راء ا����ش���اب���ة اح����د امل��ع��ل��م��ن ب��ف��ريو���س 

كورونا.

تعليق  ان  ال�شبت  ام�����س  امل��وم��ن��ي  وق���ال 

اأح���د املعلمن  ال����دوام ج���اء ج���راء ا���ش��اب��ة 

بفريو�س كورونا.

دوام  ت��ع��ل��ي��ق  اأخ�����ريا  ان����ه مت  اىل  ي�����ش��ار 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن بعد  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة وال��ت��ح��ول 

يف ج��م��ي��ع امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 

ووك����ال����ة ال���غ���وث وال���ث���ق���اف���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

وري���ا����س الأط����ف����ال ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ف�����ش��ل 

الدرا�شي.  

االنباط-عمان

وا���ش��ل��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة ال��ك��رك تقدمي 

الكورونا،  زم��ن  يف  مثقف  يوميات  فعاليات 

لبراز دور املثقفن والكتاب يف ن�شر التوعية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ل���وق���اي���ة م���ن ال����وب����اء، واآل���ي���ة 

التعامل مع ايام احلظر.

وا���ش��ت��ع��ر���س ال���ب���اح���ث ال���دك���ت���ور ت��وف��ي��ق 

احللحويل يف ورقته الثقافية م�شاء اجلمعة، 

الأوىل من  الأي��ام  الج���راءات احلكومية يف 

املواطنن  تاأمن  حيث  من  ك��ورون��ا  جائحة 

التموينية  امل��واد  من  الأ�شا�شية  باملتطلبات 

وخ�شو�شا مادة اخلبز و بيعه مغلفاً وا�شاًل 

اإىل كل بيت بال�شعر املعتاد دينار لكل كي�س.

جميع  بن  التعاوين  العمل  ب��روح  وا�شاد 

الليل  وا�شلوا  الذين  والعاملن  امل�شوؤولن 

ب��ال��ن��ه��ار وب���ج���ٍد واخ���ال����س خ��دم��ة ل��ل��وط��ن 

العامة  ال�شالمة  على  وح��ف��اظ��اً  وامل��واط��ن، 

ودميومة و�شالمة املواطن والوطن.

وع������ر ع�����ن ان����ت����ق����اده ل�������ش���ل���وك ت��ه��اف��ت 

امل��واط��ن��ن ع��ل��ى ���ش��راء ح��اج��ات��ه��م م��ن امل��واد 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وع��م��ل��ي��ات الح���ت���ك���ار م���ن قبل 

ب���ع�������س ال����ت����ج����ار، م����ا ي���ت���ن���اف���ى م����ع ال�����روح 

ب��ال��ت��اخ��ي  الردين  ل���ل���م���واط���ن  ال���وط���ن���ي���ة 

على  “نقبل  احللحلويل  وا�شاف  والتكافل. 

مم��ار���ش��ة احل���ق ال��د���ش��ت��وري ب��الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، م��ا يتطلب اك��ر درج���ات ال��وع��ي 

واحل���ر����س وال��ت��ق��ي��د ب����اج����راءات ال�����ش��الم��ة 

الكمامات  ولب�س  بالتباعد  العامة  وال�شحة 

على  بالقبال  الد�شتوري  احل��ق  وممار�شة 

بفاعليه من خالل  بها  وامل�شاركة  النتخاب 

ان���ت���خ���اب الف�������ش���ل ال�����ذي ي�����درك وي���ع���رف 

الفعلية يف د�شرتة القوانن وتفعيل  مهمته 

م�شامينه”.

الكرك  ثقافة  مديرة  اأك��دت  جانبها،  من 

عروبة ال�شمايلة ال�شتمرار بتقدمي الوراق 

وباء  انت�شار  تزامن  مع  ول�شيما  الثقافية، 

والوفيات  ال�شابات  اع��داد  وت��زاي��د  ك��ورون��ا 

بتح�شن  واملثقفن  الثقافة  قيم  لتعظيم 

الط���الع على  خ��الل  م��ن  وال���ش��ر  املجتمع 

جت����ارب امل��ث��ق��ف��ن وامل���ب���دع���ن ون�����ش��ائ��ح��ه��م 

وار�شاداتهم.

املحلي
50 الأحد  10/25 / 2020 

 يف كل مرة حتدث فيها جرمية تهز الراأي العام لب�شاعتها اأو ما يكتنفها من �شذوذ 

املجني  على  التعذيب  ممار�شة  اأو  باجلثث  التمثيل  م��ع  القتل  اأو  القربى  �شفاح  مثل 

اجلموع  اأ���ش��وات  تتعاىل  وح�شي؛  نحو  على  ب�شخ�س  الأذى  اإحل��اق  اأو  قتله  قبل  عليه 

الغا�شبة مطالبًة باإعدام اجلاين قوًل واحداً م�شفيًة على مطالبتها هذه ثوب العدالة 

والإن�شاف؛ متعللًة بالق�شا�س تارًة وبوجوب الردع تارًة اأخرى.

من  تعلي  اأدبيات  على  تغذت  نفو�س  يف  كبري  ب�شكل  متاأ�شلًة  ب�شعة  غريزة   النتقام 

اإزهاق  على  ت�شفي  بل  اجل�شدي  وتكامله  الإن�شان  قيمة  من  وحتط  والتوح�س  العنف 

اأك��ر  لتجعل  قد�شيًة  وت�شويها؛  و�شلباً  تقطيعاً  ح��ي��اً  بج�شده  والتنكيل  الآخ���ر  روح 

املمار�شات �شاديًة �شفاًء لل�شدور.

 ا�شتمراء الوعي اجلمعي لفكرة قطع ع�شو من اأع�شاء الإن�شان حياً والتنكيل به اأو 

�شلوك  حلول  ملعاجلة  من  اخلاطر  على  يرد  ما  اأول  ذلك  بو�شف  راأ�شه  قطع  اأو  �شنقه 

اإجرامي م�شن و�شاذ؛ يعد موؤ�شراً خطرياً على ما ا�شتقر يف ال�شمري العام من توح�س 

وا�شتهانة بقد�شية اجل�شد وقيمة احلياة، كيف ل وهناك اأجيال تن�شاأ على تاريخ يكر�س 

ثقافة النتقام والقتل والغت�شاب والغ�شب املقد�س.

ا�شتنها�س  ي�شتوجب  املجتمع  يف  م�شلكي  خلل  وج��ود  على  موؤ�شر  اجلرمية   ب�شاعة 

اجلناة  و�شلوك  �شخ�شية  وحتليل  الأ�شباب  لدرا�شة  القانون  واأه��ل  والعلماء  اخل��راء 

تاأهيلية  برامج  خالل  من  اجلرائم  تلك  وق��وع  متنع  حلول  تبني  من  املجتمع  لتمكن 

ومعرفة  التنوع  وق��ب��ول  الخ��ت��الف  واح���رتام  احل��ي��اة  قيمة  م��ن  تعلي  درا�شية  ومناهج 

والفطرة  تتناق�س  �شادية  ممار�شات  وتدري�س  تزين  ع��ن  وال��ك��ف  واح��رتام��ه  اجل�شد 

اإهدارها لكرامة الإن�شان املتاأ�شلة. ال�شليمة ف�شاًل عن 

 ي�شاب املرء بالغثيان يف كل مرة تقع فيها جرمية ب�شعة ت�شتثري الراأي العام، اإل اأن 

حالة الغثيان ت�شتد وتبلغ احللقوم اإزاء املطالبات الغوغائية بقتل اجلاين اأو التنكيل به 

واإيقاع الأذى ذاته الذي اأحلقه باملجني عليه؛ خ�شو�شاً حينما تاأتي هذه املطالبات من 

�شخ�شيات يفرت�س اأنها متثل “النخبة” بل اإن بع�شها –ويال العجب- ي�شغل وظيفًة 

ومكانًة تتعلق بحقوق الإن�شان ومناه�شة العنف!

ال�شدور  �شفاء  ول  النتقام  لي�س  الهدف  اأن  الغا�شبة  للجموع  تو�شيحه  يجب   ما 

وقوع جرمية مماثلة يف  دون  والأه��م هو احليلولة  ي�شتحق  واإمن��ا معاقبة اجلاين مبا 

ونف�شية  اجل��رمي��ة  وب��واع��ث  لأ�شباب  معمقة  درا���ش��ة  ي�شتوجب  ال��ذي  الأم��ر  امل�شتقبل، 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اجلنائي  النف�س  علماء  متكن  هكذا  اجل��اين،  و�شلوك 

وغريها من الدول املتح�شرة من و�شع �شفات حمددة للقتلة املت�شل�شلن مثاًل و�شلت 

وما  اجل��رمي��ة  م�شرح  حتليل  خ��الل  م��ن  ب�شرته  ول���ون  اجل���اين  عمر  حت��دي��د  ح��د  اإىل 

اجلناة  مع  مطولة  للقاءات  نتاجاً  املذهل  التقدم  هذا  جاء  وقرائن،  اأدل��ة  من  يحتويه 

وثقافتهم. واملجتمعية  الأ�شرية  وبيئاتهم  �شخ�شياتهم وخلفياتهم  وحتليل 

 ما قد يغفل اأو يتغافل عنه كثريون هو عدم فاعلية عقوبة الإعدام يف حتقيق الردع 

الدول  اجلنائية يف  الإح�شاءات  تثبته  وكما  املوثوقة  الدرا�شات  اأثبتت عديد  كما  العام 

على  العقوبة  بت�شديد  عقود  منذ  قامت م�شر  الآدمية.  العقوبة غري  تطبق هذه  التي 

الإع��دام ميثل  بات  الغت�شاب، حيث  وعلى جرمية  باملخدرات وجلبها،  الجتار  جرائم 

ب�شكل  اجلرائم  هذه  ارتكاب  وت��رية  ازدادت  ذلك  ومع  املقررة،  للعقوبة  الأق�شى  احلد 

ملحوظ دون اأن يتحقق الردع العام املن�شود من تغليظ العقوبة على هذا النحو.

من  للتخل�س  و���ش��ي��ل��ًة  فيها  جت��د  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ب��دة  الأن��ظ��م��ة  م���الذ  الإع����دام   عقوبة 

مظلة  حت��ت  وت�شفيتهم  الإع����دام  عقوبتها  ل��ه��م  ت��ه��م  بتلفيق  ال�شيا�شين  خ�شومها 

هذا  يوؤكد  عنا  بعيدًة  غري  دول  وحا�شر  ما�شي  يف  ب�شيط  وتاأمل  رحابه،  ويف  القانون 

امل�شلك الإجرامي ذو الغايات ال�شيا�شية.

جرمية  بارتكاب  حفيظته  ي�شتثري  من  كل  باإعدام  مطالبته  البع�س  توح�س   جتاوز 

مروعة حتى لو مل تكن قتال؛ اإىل حد املناداة بتنفيذ الإعدام علناً يف ميدان عام لرياه 

قيمة  كل  واإهدار  الأخالق  انحطاط  على  ر�شمياً  وختماً  �شمًة  ولي�شبح  �شبيل  عابر  كل 

فت�شت�شيغ  باأ�س،  الراأ�س  قطع  يف  ترى  فال  ال�شنق؛  م�شاهد  على  اأجيال  لتن�شاأ  اإن�شانية، 

عدالة  وحتقق  املجتمع  حتمي  الوح�شية  املمار�شات  بهذه  باأنها  جازمًة  والتنكيل  القتل 

الأر�س وال�شماء.

لأن  �شاحلة  غري  بل  ق��ادرة  غري  الدميقراطية  غري  ال��دول  يف  الق�شائية   الأنظمة 

قبل  م��ن  الإع���دام  عقوبة  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  دون  حت��ول  التي  الكافية  ال�شمانات  توفر 

اإعدام �شخ�س  اإىل  اأي خطاأ حمتمل قد يف�شي  الأنظمة احلاكمة بل حتى ول لتجنب 

بريء، فالإعدام عقوبة ل ميكن اإيقافها بعد تنفيذها.

 الإعدام عقوبة غري رادعة ملرتكبها لأنه ميوت ول ملن خلفه ممن ت�شول لهم اأنف�شهم 

ويرتب�شون  جرمية  ارتكاب  على  ي�شممون  حينما  العتاة  اجلناة  لأن  اجلرائم؛  ارتكاب 

اإزه��اق  يف  ترى  جمتمعات  تفلح  ولن  بالعاقبة،  ول  بالعقوبة  يفكرون  ل  عليه  باملجني 

غايات  له  الذي  العقاب  ي�شتحقون  اجلناة  جائزة.  عليه  وللمجني  ناجزة  عدالًة  الروح 

واأهداف ل يحقق الإعدام �شيًء منها، فهو جمرد و�شيلة لإ�شباع غريزة النتقام، واأداة 

الأنظمة امل�شتبدة لت�شفية اخل�شوم وقطع دابر اخل�شام.

د. مهند العزة

 االنتقام باإلعدام

وزير المياه والري يزور مياه اليرموك ومشروع وادي العرب

 من خالل استمرار عملياتها بأقصى طاقاتها اإلنتاجية

الصرايرة: »البوتاس العربية« من ضمن أفضل الشركات العالمية تعاماًل مع جائحة كورونا

المشتريات الحكومية جاهزة لتأمين احتياجات القطاع الصحي

 مهيدات: فرق الرقابة والتفتيش تتابع شكوى مواطن بخصوص منتج األرز

 الرمثا: تعليق دوام الهيئة التدريسية 
واالدارية بمدرسة مصعب بن عمير

 الكرك: تواصل فعاليات يوميات مثقف بزمن الكورونا

االنباط-عمان 

معت�شم  الدكتور  وال��ري  املياه  وزي��ر  اك��د 

اجلمعة    ي��وم  تفقدية  زي���ارة  خ��الل  �شعيدان 

مياه  ج��ر  وم�����ش��روع  ال��ريم��وك  م��ي��اه  ل�شركة 

�شلطة  ع��ام  اأم��ن  فيها  يرافقه  العرب  وادي 

امل���ي���اه ب��ال��وك��ال��ة امل��ه��ن��د���س اح���م���د ع��ل��ي��م��ات 

ال�شيد  وال�����ش��ي��ط��رة  الأزم�����ات  ادارة  وم��دي��ر 

مياه  ج��ر  م�����ش��روع  وم��دي��ر  عباده   اب��راه��ي��م 

وعدد  البطاينة  ب�شار  املهند�س  العرب  وادي 

اي��ج��اد  املياه �شرورة  ق��ط��اع  م�����ش��وؤويل  م���ن 

املعيقات  لكافة  وال��ن��اج��ع��ة  الفاعلة  احل��ل��ول 

ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا ب��ع�����س امل���ن���اط���ق خ��ا���ش��ة يف 

حمافظات ال�شمال التي تواجه حتديا كبريا 

الالجئن  م��ن  ك��ب��رية  اع���داد  ت��واج��د  ب�شبب 

مما  ال�شكانية  التجمعات  داخ���ل  ال�����ش��وري��ن 

وتراجعت  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  على  �شغطا  �شكل 

اىل  ا�شافة  لل�شرب  املخ�ش�شة  املياه  كميات 

املياه العادمة الناجتة عن هذا ال�شتخدام .

مدير  م��ع  اجتماعه  خ��الل  ال��وزي��ر   وبن 

ع�����ام ����ش���رك���ة م���ي���اه ال����ريم����وك م. م��ن��ت�����ش��ر 

امل���وم���ن���ي وع�����دد م���ن م�����ش��وؤول��ي��ه��ا يف م��وق��ع 

ب��ال���ش��راع  احل��ك��وم��ة مهتمة  ان  زب���دا  خ���زان 

ب���ت���ج���اوز ك���اف���ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 

اليومية   احتياجاته  تامن  وخا�شة  املواطن 

يواجهها  ال��ت��ي  امل��ائ��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  وخ��ا���ش��ة 

على  امل��ل��ق��اة  الع��ب��اء  ان  اىل  م�����ش��ريا  الردن 

التي تدير مياه  الريموك  �شركة مياه  كاهل 

اململكة هي حتديات كبرية  �شمال  حمافظات 

وخا�شة  علينا  م��رت  ال��ت��ي  ل��الزم��ات  نتيجة 

ب��ع��د ازم���ة ال��ل��ج��وء ال�����ش��وري وان��ع��ك��ا���س ذل��ك 

على تراجع ح�شة الفرد من املياه يف مناطق 

على  م�����ش��ددا  ال���ش��ت��خ��دام��ات  لكافة  ال�شمال 

ال�شريعة  الج������راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ����ش���رورة 

ال����الزم����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ك���اف���ة م��الح��ظ��ات 

مناطق  جميع  يف  املواطنن  الخوة  و�شكاوي 

و���ش��رورة  بعدالة   معها  والتعاطي  ال�شركة 

ال���ق���ادم   2021 ل�����ش��ي��ف ع����ام  و����ش���ع اخل���ط���ط 

التي  الخ���ت���اللت  ك��اف��ة  ي�شمن جت���اوز  مب��ا 

التن�شيق  اهمية  و  احلايل   ال�شيف  �شهدناها 

التمويل الالزم  املمولن لإيجاد  امل�شتمر مع 

ن�شب  خل��ف�����س  امل�����ش��اري��ع  م��ن  م��زي��د  لتنفيذ 

ف���اق���د امل���ي���اه و����ش���ول اىل ال��ن�����ش��ب ال��ع��امل��ي��ة 

امل��ق��ب��ول��ة وال���ت���اأك���د م���ن ���ش��ري اأع���م���ال اأجن���از 

امل�شاريع بالوقات املحددة.

ك���م���ا ق�����ام ال�����وزي�����ر وم���راف���ق���ي���ه ب��ج��ول��ة 

ع��ل��ى م�����ش��روع ج��ر م��ي��اه وادي ال��ع��رب ال��ذي 

الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  اأه����م  يعتر من 

واح��دا من  و  وال��ري  املياه  ل���وزارة  العمالقة 

ال�شتثمارية   لقطاع  اخلطة  م�شاريع  اه��م 

لوزارة  ق�شوى  اأولوية  ذو  م�شروع  وهو  املياه 

امل��ي��اه وذل����ك ل�����ش��د ال��ع��ج��ز امل��ائ��ي ال��ك��ب��ري يف 

حم��اف��ظ��ات ال�����ش��م��ال وال�����ذي ت��ف��اق��م خ��الل 

الالجئن  ت��واج��د  نتيجة  املا�شية  ال�شنوات 

امل�����ش��روع  �شيعمل  ح��ي��ث  ب��ك��ث��اف��ة،  ال�����ش��وري��ن 

مياه  بكميات  ال�شمال  تزويد حمافظات  على 

مكعب  مرت  مليون   )30( اإىل  ت�شل  اإ�شافية 

من قناة امللك عبد اهلل و�شد الوحدة م�شريا 

ال��وزارة تعول كثريا على ت�شغيل هذا  اىل ان 

امل�شروع يف تاأمن كميات مياه ا�شافية.

ابرز   ع��ن  امل�����ش��روع  مدير   م��ن  وا���ش��ت��م��ع 

ال�شرب  ملعاجلة   مياه  الرئي�شية  مكوناته 

وطالع على واقع التكنولوجيا امل�شتخدمة يف 

وجال  لل�شرب  �شاحلة  لت�شبح  املياه  معاجلة 

قناة  على  املياه  كماأخذ  امل�شروع  مرافق  على 

مت  ال��ذي  املن�شية  منطقة  يف  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

امل�شتقبلية  الحتياجات  ل�شتيعاب  ت�شميمه 

مكعب  م��رت  مليون   )45( مقدارها  وبطاقة 

���ش��ن��وي��اً ل��ت��غ��ط��ي الإح���ت���ي���اج���ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

ال�شمال. ملحافظات 

حمطة  اإن�شاء   امل�������ش���روع  ه����ذا  ي��ت�����ش��م��ن 

ت��ن��ق��ي��ة م���ع���اجل���ة م���ي���اه ال�������ش���رب م�����ش��م��م��ة 

وت�شتطيع  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���ش��ف��ات  اح���دث  وف��ق 

العكورة  من  مرتفعة  م�شتويات  مع  التعامل 

مييزها  مم��ا  وح���دة   1000 ح���وايل  اىل  ت�شل 

م��واق��ع  يف  امل�شتخدمة  امل��ع��اجل��ة  ان��ظ��م��ة  ع��ن 

اخ�����رى . ي�����ش��م��ن ن���ظ���ام امل���ع���اجل���ة امل��ت��ق��دم 

بالأ�شعة  اآلتعقيم  نظام  فيه  ي�شتخدم  والذي 

التطهري  ب��ن��ظ��ام  متبوعا  البنف�شجية  ف��وق 

مياه  نوعية  على  احل�شول  الكلورين   بغاز 

واملوا�شفات  العاملية  املعايري  ل�شد  مطابقة 

العاملية  ال�شحة  منظمة  واإر���ش��ادات  الردنية 

مكعب  م��رت  مليون   )30( اإن��ت��اج��ي��ة  وب��ط��اق��ة 

التاأ�شي��س  وم���ع  الوىل  امل��رح��ل��ة  يف  �شنوياً  

مليون   45 اىل  النت�اجي�ه  الط�اقه  ل�����زي��ادة 

�شنوي�ا م�شتقبال . مت�ر مكع�ب 

اإن�شاء )4( حمطات  امل�شروع  كما وت�شمن 

���ش��خ ل��ل��م��ي��اه وخ����ط ن���اق���ل رئ��ي�����ش��ي ل��ل��م��ي��اه 

لنقل  ملم   )  1200( قطر  كلم    25.5 بطول 

امل���ي���اه امل��ع��اجل��ة اإىل خ����زان زب����دة ال��رئ��ي�����ش��ي 

مرت   )110.000( ب�شعة  اإرب����د   حم��اف��ظ��ة  يف 

م��ك��ع��ب. ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى اج�����راءات غ�شيل 

مياه  ج���ودة  ل�شمان  ال��ن��اق��ل  اخل��ط  وتعقيم 

ال�����ش��رب مت��ه��ي��دا ل�����ش��خ امل���ي���اه م���ن امل�����ش��روع 

اج��راء  الن  وي��ت��م  الإن��ت��اج��ي��ة  طاقته  بكامل 

لختبار  واملخرية  الت�شغيلية  الفحو�شات 

وف��ح�����س م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ح�����ش��ب ال�����ش��روط 

امل��ق��اول  م��ن  املطلوبة  العقدية  وامل��وا���ش��ف��ات 

بكامل طاقته  امل�شروع  ت�شغيل  ليتم  حتقيقها 

الإنتاجية خالل الأ�شابيع القادمة .

ويف نهاية اجلولة اعرب وزير املياه والري 

د. م��ع��ت�����ش��م ���ش��ع��ي��دان ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 

الكوادر  جلميع  والجناز   املتميزة   للجهود 

اإيالء  اهمية  امل�شروع موؤكدا على  العاملة يف 

ال�شرب  مياه  نوعية   على  املحافظة  مو�شوع 

امل��ع��ت��م��دة عامليا  ب��اح��دث الن��ظ��م��ة  امل��ع��اجل��ة 

الردن��ي��ة  املوا�شفة  متطلبات   حتقق  بحيث 

ملياه ال�شرب ب�شكل دائم وم�شتمر .
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    25  /  10  / 2020

العربية-وكاالت

االأم��ريك��ي��ة لتغيري  ال�����س��رك��ات  ت��ت��اأه��ب 

ج�����ذري ح���ي���ال االع���ت���م���اد ع��ل��ى ���س��ا���س��ل 

ا�سم  عن  النظر  بغ�ض  ال�سينية  التوريد 

املقبل،  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��ز 

���س��واء ك���ان دون��ال��د ت��رم��ب اأو ج��و ب��اي��دن 

ال�سركات  واجهتها  جمة  �سعوبات  و�سط 

ك������ورون������ا واحل������رب  يف خ�������س���م ج���ائ���ح���ة 

التجارية.

وي�سري نتائج م�سح اأجرته PWC اإىل 

اأن ال�سركات االأمريكية قد ح�سمت اأمرها 

يف  التوريد  �سا�سل  على  االعتماد  حيال 

ال�����س��ن م��ع ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و ن��ق��ل اأع��م��ال��ه��ا 

ال�سيني  امل���ك���ون  وت��ق��ل��ي��ل  ال�����س��ن  خ����ارج 

تلك  واج��ه��ت��ه  م��ا  وق��ع  على  منتجاتها  يف 

و�سنوات ترمب  ال�سركات خال اجلائحة 

جتارية  ب��ح��رب  ات�سمت  وال��ت��ي  احل��ك��م  يف 

ح��ام��ي��ة ال��وط��ي�����ض م��ع ب��ك��ن، ب��ح�����س��ب ما 

CNBC االأمريكية. ذكرته �سبكة 

اأزم����ة   « م���ذك���رة  يف   PWC وق���ال���ت 

ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ���س��ل��ط��ت ال�������س���وء ع��ل��ى 

خم��اط��ر ���س��ا���س��ل ال��ت��وري��د وه���و اخل��ط��ر 

اإدارة  روؤ������س�����اء جم��ل�����ض  ب����ه  ���س��ع��ر  ال������ذي 

ال�سركات االأمريكية على نحو مل نره من 

قبل«.

اأ�سواق جنوب  اأن ت�ستفيد  املنتظر  ومن 

التي  اجلديدة  ال�سيا�سات  من  اآ�سيا  �سرق 

لتنويع  االأم��ريك��ي��ة  ال�����س��رك��ات  �ستنهجها 

باالإ�سافة  بها  اخلا�سة  التوريد  �سا�سل 

اإىل املك�سيك والواليات املتحدة نف�سها.

وت�������������س������ري ب�������ي�������ان�������ات ����������س���������ادرة ع���ن 

اال���س��ت�����س��ارات  م��وؤ���س�����س��ة   ،Kearney
الت�سنيع  ن�ساط  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

���س��ي��ا���س��ات  ف��ع��ل��ي يف  اإىل حت����ول  ال���ع���امل���ي، 

ال�����س��رك��ات االأم���ريك���ي���ة ب��ال��ع��ام امل��ن�����س��رم 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����س��ن يف 

عملياتها.

ال�سركات  اجت���اه  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  و�سهد 

�سا�سل  ب�ساأن  التفكري  نحو  االأم��ريك��ي��ة 

من  بال�سن  عليها  تعتمد  التي  التوريد 

بال�سن  امل�سنعن  اإقناع  حماوالت  خال 

نحو نقل اأعمالهم الأماكن اأخرى يف اآ�سيا 

عن  بالفعل  ال��ب��ح��ث  اأو  ال��ر���س��وم  خلف�ض 

موردين اآخرين.

و���س��م��ل��ت ن��ت��ائ��ج امل�����س��ح ال���ت���ي اأج���رت���ه 

ال�����روؤ������س�����اء  م�����ن   578 ن����ح����و   PWC
والتي  االأم��ريك��ي��ة  لل�سركات  التنفيذين 

االعتماد  نحو  توجه  جمملها  يف  اأظهرت 

على عمليات الت�سنيع املحلي يف الواليات 

�سا�سل  على  لاعتماد  وت��وج��ه  امل��ت��ح��دة 

توريد جديدة بخاف ال�سن التي ظلت 

االأمريكية  ال�سركات  قبلة  طوال  ل�سنوات 

واأ�سعار  اخلام  للمواد  منخف�سة  كلفة  مع 

الرخي�سة. العمالة 

وت��ظ��ه��ر ق����راءة م��وؤ���س��ر اإع�����ادة ت��وط��ن 

ال���������س����ن����اع����ات االأم������ريك������ي������ة ال�����ت�����اب�����ع ل��� 

ال�سركات  ت��وج��ه  يف  Kearneyزيادة 
املكونات  على  االع��ت��م��اد  نحو  االأم��ريك��ي��ة 

ال�سن  بينها  من  دول��ة   14 من  االآ�سيوية 

املا�سي  العام  املوؤ�سر  ق��راءة  بلغت  وقت  يف 

12.07% مقارنة مع 13.05% بالعام 2018.

وك��ل ت��راج��ع يف ق���راءة امل��وؤ���س��ر عامة 

االأمريكية  ال�سركات  اعتماد  تراجع  على 

ع���ل���ى االأ������س�����واق اخل���ارج���ي���ة يف ت�����س��ن��ي��ع 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، ف��ي��م��ا وب���ل���غ ح���ج���م ن�����س��اط 

ال��ق��ط��اع ال��ت�����س��ن��ي��ع��ي ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة 

العام املن�سرم 6.2 تريليون دوالر يف وقت 

من  الت�سنيعية  ال������واردات  ب��ه  ان��ك��م�����س��ت 

اإىل  ال�سن  فيها  مبا  االآ�سيوية  االأ���س��واق 

مليار   816 م��ع  مقارنة  دوالر  مليار   757

دوالر يف 2018 بهبوط ن�سبته %7.2.

اأن  اإىل   PWC م���������س����ح  وي���������س����ري 

اأب��رز  اأح���د  امل��ع��دات وامل����وؤن الطبية  اإن��ت��اج 

يف  ج��ذري  حت��ول  �سهدت  التي  ال�سناعات 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف زم���ن اجل��ائ��ح��ة مع 

الت�سنيع  عمليات  نحو  ال�سركات  ت��وج��ه 

اال�سترياد  على  االعتماد  وتقليل  املحلية 

م���ن اخل����ارج وه���و االجت����اه ال����ذي ي��ت��وق��ع 

انتهاء  بعد  يتوا�سل  اأن  وا�سع  نطاق  على 

اجلائحة.

برنت ينهي تداوالت األسبوع دون
 42 دوالرا للبرميل

مورغان ستانلي: الوقت مناسب 
لزيادة االنكشاف على عمالت 

األسواق الناشئة

نيويورك - رويرتز

االأ�سبوع  جل�سات  اآخ��ر  النفط  اأنهى 

وذل�����ك يف   ،%2 ب��ن�����س��ب��ة  ت����راج����ع  ع���ل���ى 

ليبيا  الإم������دادات  م��رت��ق��ب��ة  زي����ادة  ظ��ل 

م���ن اخل����ام وامل���خ���اوف ب�����س��اأن ال��ط��ل��ب 

االإ�سابات  وت��رية  ت�سارع  عن  الناجمة 

املتحدة  الواليات  يف  كورونا  بفريو�ض 

واأوروبا.

قالت  اأن  بعد  اخلام  اأ�سعار  وهبطت 

ليبيا  يف  ل��ل��ن��ف��ط  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 

على  القاهرة  ال��ق��وة  حالة  رفعت  اإن��ه��ا 

االإ����س���درات م��ن م��ي��ن��اءي��ن رئ��ي�����س��ي��ن، 

برميل  م��ل��ي��ون  ي��ب��ل��غ  ق��د  االإن���ت���اج  واإن 

اأ�سابيع. اأربعة  غ�سون  يف  يوميا 

وق�������ال ب������وب ي����وج����ر م����دي����ر ع���ق���ود 

ب���ن���ي���وي���ورك  م����ي����زوه����و  يف  ال����ط����اق����ة 

»�ستهوي ال�سوق مبجرد حدوث ذلك«.

وجرت ت�سوية اخلام االأمريكي عند 

79 �سنتا  39.85 دوالر للربميل، بنزول 

وج���رت  اجل���م���ع���ة.   ،%1.9 ي���ع���ادل  مب���ا 

دوالر   41.77 ع��ن��د  ب��رن��ت  خ��ام  ت�سوية 

.%1.6 اأو  �سنتا،   69 للربميل، برتاجع 

اخل��ام  فقد  اأ�سبوعي،  اأ���س��ا���ض  وعلى 

برنت  عقود  وخ�سرت   %2.5 االأمريكي 

.%2.7

فادميري  ال��رو���س��ي  الرئي�ض  وق��ال 

ت�ستبعد  ال  مو�سكو  اإن  اخلمي�ض  بوتن 

التي  النفط  اإن��ت��اج  تخفي�سات  متديد 

اإن  قالوا  اأوبك+، لكن حمللن  تنفذها 

توقعات  اأث��ر  لتعوي�ض  كاف  غري  ذلك 

زيادة االإنتاج الليبي وخماوف الطلب.

وق����ال ي��وج��ر »اإن���ه���م ب��ح��اج��ة ل��ق��ول 

برميل ‹ «. املليوين  نعيد   ‹ لن 

التي  اأوب���ك+،  ترفع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

امل�سرة  البلدان  ومنظمة  رو�سيا  ت�سم 

ل���ل���ب���رتول، االإن����ت����اج م��ل��ي��وين ب��رم��ي��ل 

.2021 الثاين  يوميا يف يناير كانون 

خلدمات  هيوز  بيكر  �سركة  وق��ال��ت 

االأمريكية  الطاقة  �سركات  اإن  الطاقة 

لريتفع  نفط  ح��ف��ارات  خم�ض  اأ�سافت 

اإج��م��ايل ع��دد احل��ف��ارات ال��ع��ام��ل��ة اإىل 

23 اأكتوبر  287 يف االأ�سبوع املنتهي يوم 

منذ  رق��م  اأع��ل��ى  وه��و  ال��ث��اين،  ت�سرين 

م��اي��و اأي�����ار. وع����دد احل���ف���ارات م��وؤ���س��ر 

االإمدادات. م�ستقبل  على 

العربية-وكاالت

ال��وق��ت  اأن  اإىل  ت��ق��ري��ر ح��دي��ث،  اأ���س��ار 

عمات  على  االنك�ساف  لزيادة  منا�سب 

االأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة ودي��ون��ه��ا ال�����س��ي��ادي��ة 

ب��ال��ع��م��ل��ة ال�����س��ع��ب��ة، م��ع حت���ول ال��رتك��ي��ز 

ب��ف��ريو���ض  ال��ل��ق��اح اخل���ا����ض  ت����داول  اإىل 

االنتخابات  اأع��ق��اب  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

نوفمرب  �سهر  خال  املقررة  االأمريكية 

االأ�سول واالأ�سواق  املقبل، وهو ما مينح 

قوية. دفعة  النامية 

يف  �ستانلي«  »م��ورغ��ان  ب��ن��ك  واأو���س��ح 

االأ����س���واق  اأن  ب��ح��ث��ي��ة ح��دي��ث��ة،  م���ذك���رة 

ال��ن��ا���س��ئ��ة ���س��وف ت�����س��ارك ب�����س��ك��ل ك��ام��ل 

جرى  اإذا  العاملي  النمو  تعايف  يف  واأك��ر 

ت���وزي���ع ل���ق���اح ف���ع���ال ل���ف���ريو����ض ك���ورون���ا 

مل�ستجد. ا

واأو������س�����ح اخل����ب����ري ل�����دى »م����ورغ����ان 

»اإذا  اأن������ه  ل�������ورد،  ج��ي��م�����ض  ����س���ت���ان���ل���ي«، 

ح��دث ه���ذا، ق��د ن��رى بع�ض ال��ت��ب��ادل يف 

ت��ك��وي��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن مل��راك��ز ب��ع��ي��دا عن 

تعافت  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد  م��ن  م��ن��اط��ق 

االأ�سواق  بقية  اإىل  ال�سن  مثل  بالفعل 

النا�سئة«.

ي��ف�����س��ل  اأن������ه  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������س�����ار 

املك�سيكي  وال��ب��ي��زو  ال��ربازي��ل��ي  ال���ري���ال 

وال��ب��ي��زو ال��ك��ول��وم��ب��ي ودخ���ل يف م��راك��ز 

اإف���ري���ق���ي  ال�����ران�����د اجل����ن����وب  دائ����ن����ة يف 

الرو�سي. والروبل 

»م������ورغ������ان  ع�������زز  االئ������ت������م������ان،  ويف 

اإفريقيا  جنوب  على  انك�سافه  �ستانلي«، 

وال����ربازي����ل وم�����س��ر وغ���ان���ا واأوك���ران���ي���ا 

املك�سيكية. بيمك�ض  وكذلك 

اأم��ريك��ا،  اأوف  ل��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر  اأ���س��ار  و 

اأ�سهم  اإىل  تدافعوا  امل�ستثمرين  اأن  اإىل 

املنتهي  االأ���س��ب��وع  ف��ى  النا�سئة  االأ���س��واق 

���س��ه��دت  ف��ي��م��ا  اأك���ت���وب���ر اجل������اري،   21 يف 

���س��ن��ادي��ق االأ����س���ه���م وال�������س���ن���دات دخ���ول 

اأي�سا. �سافية  تدفقات 

بيانات  اإىل  ا�ستند  تقرير  يف  واأو�سح 

االأ����س���واق  اأ���س��ه��م  اأن  »اإي.ب������������ي.اإف.اآر«، 

 2.7 ال��ن��ا���س��ئ��ة ���س��ج��ل��ت دخ����ول ت��دف��ق��ات 

���س��ت��ة  يف  االأك��������رب  وه������ى  دوالر  م���ل���ي���ار 

االأ���س��واق  دي���ون  ���س��ه��دت  بينما  اأ���س��اب��ي��ع، 

2.2 مليار دوالر. النا�سئة تدفقات قوية 

و���س��ج��ل��ت ���س��ن��ادي��ق االأ����س���ه���م دخ���ول 

1.8 مليار دوالر، هيمنت عليها  تدفقات 

يف  تدفقات  اأكرب  ا�ستقطبت  التي  اأوروبا 

اأ�سبوعا )2.2 مليار دوالر(. وجذبت   18

دوالر. مليار   14.4 ال�سندات  �سناديق 

وكاالت - اأبوظبي

اأعلن �سندوق النقد الدويل، اأن خطط 

ال�����س��ودان  ال�ستبعاد  االأم��ريك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

م���ن ق��ائ��م��ة ال������دول ال���راع���ي���ة ل����اإره����اب، 

تواجه  كانت  التي  العقبات  اإحدى  �ستزيل 

اخل����رط����وم يف ���س��ع��ي��ه��ا ل��ت��خ��ف��ي��ف اأع���ب���اء 

الديون املرتاكمة عليها.

وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة ب��ع��ث��ة ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

ك���ارول بيكر يف بيان  ال�����س��ودان  ال���دويل يف 

االإدارة  ب���اإ����س���ارة  »ت�����س��ج��ع��ن��ا  ل�����«روي����رتز«: 

ال���ك���ون���غ���ر����ض  اإىل  ر����س���م���ي���ا  االأم�����ريك�����ي�����ة 

ب���اع���ت���زام���ه���ا ا����س���ت���ب���ع���اد ال�����������س�����ودان م��ن 

)ال��ق��ائ��م��ة(«، م��ع��ت��ربة اأن اخل��ط��وة »ت��زي��ل 

تخفيف  دون  حت��ول  التي  العقبات  اإح��دى 

اأع�����ب�����اء دي������ون ال�������دول ال���ف���ق���رية امل��ث��ق��ل��ة 

بالديون«.

والبنك  ال��دويل  النقد  �سندوق  وط��رح 

املثقلة  ال��ف��ق��رية  ال����دول  م���ب���ادرة  ال����دويل 

ع���دم  ل�����س��م��ان   ،1996 ع����ام  يف  ب���ال���دي���ون 

مواجهة اأي بلد فقري عبء ديون ال ميكنه 

و�ستتطلب  طويلة  العملية  لكن  اإدارت����ه، 

اإ�ساحات كبرية من جانب ال�سودان.

واأع����ل����ن ال��رئ��ي�����ض االأم����ريك����ي دون���ال���د 

امل��ا���س��ي ق�����راره �سطب  ت���رام���ب االأ����س���ب���وع 

للدول  االأم��ريك��ي��ة  القائمة  م��ن  ال�����س��ودان 

ال���راع���ي���ة ل�����اإره�����اب، يف خ���ط���وة م��ه��دت 

ال���ط���ري���ق الإع�����ان اإ����س���رائ���ي���ل وال�������س���ودان 

الإقامة  خطوات  �سيتخذان  اإنهما  اجلمعة 

بينهما. عاقات 

ال�سودان  على  اخلارجية  الديون  وتبلغ 

ب�سكل  اخلرطوم  وحتتاج  دوالر،  مليار   60

م���ل���ح م�������س���اع���دة م���ال���ي���ة الإع��������ادة ت��ن��ظ��ي��م 

االقت�ساد.

اأغ�سط�ض  يف  باملئة   167 الت�سخم  وبلغ 

امل���ا����س���ي، ف��ي��م��ا ه��ب��ط اجل��ن��ي��ه ال�����س��وداين 

م��ع ط��ب��ع احل��ك��وم��ة اأم�����واال ل��دع��م اخل��ب��ز 

والكهرباء. والوقود 

ال�سهر  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  واأق����ر 

اإ�ساحات  برنامج  ملراقبة  خططا  املا�سي 

12 �سهرا تنفذه احلكومة  اقت�سادية مدته 

ال�������س���ودان، مع  االن��ت��ق��ال��ي��ة اجل���دي���دة يف 

�سعيها الكت�ساب ثقة دولية وحتركها نحو 

تخفيف عبء الديون يف نهاية املطاف.

ال��دي��ون اخل��ارج��ي��ة املرتفعة  وم��ا زال��ت 

منذ  ال�سودان  على  امل�ستحقة  وامل��ت��اأخ��رات 

ح�سوله  اإمكانية  م��ن  حت��د  طويلة،  ف��رتة 

اخلرطوم  اأن  علما  خارجية،  قرو�ض  على 

1.3 مليار  ب� الدويل  النقد  تدين ل�سندوق 

دوالر.

صندوق النقد يلمح إلى »تخفيف أعباء ديون السودان«

العربية- وكالة بلومربغ

�سجلت اللرية الرتكية اأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي 

21 عاما االأ�سبوع املا�سي لتمحو  لها يف نحو 

وذلك  حققتها  التي  الطفيفة  املكا�سب  كافة 

حيال  امل�ستثمرين  انتابت  ف��زع  حالة  و�سط 

ت��ث��ب��ي��ت امل���رك���زي ال���رتك���ي الأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة 

التي  االقت�سادية  امل�ساعب  من  الرغم  على 

مت��ر ب��ه��ا ال��ب��اد يف خ�����س��م ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

كاهل  تثقل  التي  اجليو�سيا�سية  والتوترات 

الرتكي. االقت�ساد 

وال��ه��ب��وط امل�����س��ج��ل االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي هو 

تا�سع تراجع اأ�سبوعي للعملة الرتكية والتي 

اقرتبت من حاجز نف�سي هام عند م�ستويات 

ال��واح��د ما يوؤكد خماوف  ل��ل��دوالر  ل��ريات   8

امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  اأن حت����رك  االأ�����س����واق م���ن 

ال��رتك��ي ل��ن ي���رق اإىل م�����س��ت��وى ال�����س��ع��وب��ات 

نحو  حجمه  البالغ  االقت�ساد  يواجها  التي 

وكالة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب  دوالر،  مليار   700

بلومربغ.

متوقع  غري  نحو  على  الفائدة  رفع  وبعد 

التوقعات  كانت  املا�سي،  �سبتمرب  اجتماع  يف 

ال��ن��ق��دي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  اإىل حت����ول يف  ت�����س��ري 

وهو  عرته  م��ن  االقت�ساد  النت�سال  للبنك 

نحو  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  اأب���ق���ى  اإذ  ي���ح���دث  م���ا مل 

اجتماع  يف  الفائدة  اأ�سعار  على  متوقع  غري 

بيع  م��وج��ة  ت�سبب يف  م��ا  امل��ا���س��ي  اخل��م��ي�����ض 

جديدة لاأ�سول املقومة باللرية الرتكية.

لدى  ال��ث��اب��ت  ال��دخ��ل  اأدوات  حملل  وق���ال 

ل��ن��دن  يف  االأ����س���ول  الإدارة   Aberdeen
للوكالة »النية مل تتوفر لدى البنك بعد... 

ت�سببت يف  ال�����س��ي��ا���س��ات  اأخ��ط��اء  م��ن  ���س��ن��وات 

على  و�سغط  االحتياطيات  يف  كبرية  خ�سائر 

اأي�سا  البنك  اتخذه  ال��ذي  القرار  العملة... 

خف�ض  يف  راغ��ب��ة  غ��ري  ال�سلطات  اأن  يو�سح 

الإعادة  �سروري  اأمر  وهو  االئتمان  معدالت 

التوازن اإىل ال�سوق مرة اأخرى«.

باركليز  بحثية �سادرة عن  وقالت مذكرة 

عليه  يتعن  كان  الرتكي  املركزي  البنك  اإن 

اال�ستمرار يف �سيا�سة رفع الفائدة باعتبارها 

العملة، وهو  ن��زي��ف  ل��وق��ف  ال��وح��ي��د  اخل��ي��ار 

ولكنها  اللرية  لدعم  كافيا  يظل  ال  قد  اأم��ر 

اخلطوة التي يجب اتخاذها على الفور.

 22 وث���ب���ت ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ال���رتك���ي يف 

بعد رفعها يف  الفائدة  اأ�سعار  اأكتوبر اجلاري 

االجتماع املا�سي بنحو 150 نقطة اأ�سا�ض اإىل 

ف�سلت  التي  اخلطوة  وهي   %11.5 م�ستويات 

اأم��ام  ال��ه��ب��وط احل���اد  ال��ل��رية م��ن  انت�سال  يف 

م�ستويات  ت�سجيل  من  اقرتابها  مع  الدوالر 

8 ل�����ريات ل����ل����دوالر ال����واح����د وه����و م�����س��ت��وى 

قيا�سي مل يتم ت�سجيله من قبل.

وت��ع��ي��د م��وج��ة ال��ه��ب��وط ال��ت��ي م��ن��ت بها 

 1999 العام  االأذه��ان ما حدث يف  اإىل  اللرية 

الرتكي  االأع���وام لاقت�ساد  اأ���س��واأ  اأح��د  وه��و 

ع��ل��ى االإط��������اق، ح��ي��ن��م��ا مت ح���ل احل��ك��وم��ة 

باالإ�سافة  مبكرة،  النتخابات  الدعوة  وجرت 

من  االآالف  ق��ت��ل��ت��ا  اأر����س���ي���ت���ن  ه���زت���ن  اإىل 

اإىل االأزم��ة  اأدى يف املجمل  االأت��راك وه��و ما 

االقت�سادية الطاحنة التي مر بها االقت�ساد 

يف العام 2001.

يف  املنخف�سة  الفائدة  م��ع��دالت  وت�سببت 

االأ���س��ول  ع��ن  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  ع���زوف 

على  ال�سغوط  م��ن  امل��زي��د  وو���س��ع  ال��رتك��ي��ة 

الباد  فيها  تواجه  وقت  يف  الرتكية  العملة 

على  عليها  اأمريكية  عقوبات  ف�ض  خطورة 

خ��ل��ف��ي��ة م��واق��ف��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ن���زاع���ات 

يف ����س���رق امل��ت��و���س��ط وه����ي اأم�����ور ت�����س��ب��ب��ت يف 

قبل  م��ن  االأجنبية  االحتياطيات  ا�ستنزاف 

املركزي للدفاع عن العملة الهزيلة.

تركية  اأ�سوال  االأجانب  امل�ستثمرون  وب��اع 

 13.5 يف اأ����س���واق االأ���س��ه��م وال�����س��ن��دات ب��ن��ح��و 

مليار دوالر هذا العام وهي اأ�سواأ موجة نزوح 

الرتكية  اال�ستثمارية  االأدوات  من  لاأجانب 

االأق��ل فيما ال يلوح يف  2005 على  العام  منذ 

االأفق اأي موؤ�سرات على توقف تلك املوجة.

أسوأ أسبوع للعملة التركية منذ 1999... 

موقف الشركات األميركية من الصين حال فوز ترمب أو بايدن

اإلمارات تدمج هيئة التأمين مع 
المصرف المركزي

إدارة ترمب تخطط لفرض عقوبات 
جديدة على إيران قبل االنتخابات

دبي - رويرتز

ق����ال ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

االإم����ارات رئي�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 

جم��ل�����ض ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، ام�����ض 

ق���رارا  ات���خ���ذت  االإم������ارات  اإن  ال�����س��ب��ت، 

ب���دم���ج ه��ي��ئ��ة ال���ت���اأم���ن م����ع امل�����س��رف 

املركزي.

تويرت  على  حممد  ال�سيخ  واأ���س��اف 

كافة  »ب��ن��ق��ل  اأي�����س��ا  يق�سي  ال��ق��رار  اإن 

�ساحيات هيئة االأوراق املالية وال�سلع 

االأوراق  الأ�سواق  والتنفيذية  الت�سغيلية 

امل��ال��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة م���ع اح��ت��ف��اظ ال��ه��ي��ئ��ة 

ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���رق���اب���ة ع��ل��ى االأ�����س����واق 

املحلية«. املالية 

االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأو����س���ح 

اجل��دي��د يف ال��دول��ة ه��دف��ه رف���ع ك��ف��اءة 

وتناف�سية  كفاءة  ورف��ع  التاأمن  قطاع 

مرونة  ومنحها  املحلية  املالية  اأ�سواقنا 

اأعمالها. اأكرب يف 

العربية-وكاالت

اأكدت �سحيفة »وول �سرتيت جورنال« 

ام�ض   ،Wall Street Journal
ترمب  دونالد  الرئي�ض  اإدارة  اأن  ال�سبت، 

ت��خ��ط��ط ل��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات ج��دي��دة على 

اإي������ران ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 

نوفمرب   3 وامل��ق��ررة يف  املتحدة  ال��والي��ات 

املقبل.

ال��ع��ق��وب��ات  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأو���س��ح��ت 

تهدف  اإي���ران  على  املحتملة  االأم��ريك��ي��ة 

متار�سه  الذي  االأق�سى  ال�سغط  لتعزيز 

وا�سنطن على طهران.

ج���ورن���ال«  ���س��رتي��ت  »وول  واع����ت����ربت 

اإي����ران مينع  اأن »ت��ع��زي��ز ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 

غري  جل��ع��ل��ه��ا  م�ستقبلية  حم����اوالت  اأي 

فعالة«.

ون���ق���ل���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع����ن م�����س��وؤول��ن 

االإي�����ران�����ي�����ن  اإن  ق����ول����ه����م  اأم�����ريك�����ي�����ن 

امل�ستهدفن بالعقوبات اجلديدة املحتملة 

قد �سدرت بحقهم �سابقاً عقوبات.

لل�سحيفة  اأمريكي  م�سوؤول  ق��ال  كما 

»�ستجرب  اجل���دي���دة  ال��ع��ق��وب��ات  ه���ذه  اإن 

ج���ه���ات دول����ي����ة ع���ل���ى اإع��������ادة ال���ن���ظ���ر يف 

عاقتها مع اإيران«.

وب���ح�������س���ب ال�������س���ح���ي���ف���ة، ال���ع���ق���وب���ات 

القطاعات  بع�ض  �ست�ستهدف  اجل��دي��دة 

ال���ت���ي ت��ع��ت��ق��د وا����س���ن���ط���ن ب������اأن ط���ه���ران 

ت�����س��ت��غ��ل��ه��ا ل��ت��م��وي��ل اأن�����س��ط��ة اإره���اب���ي���ة، 

وت�����س��م��ل ����س���ن���اع���ات ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 

واملعادن، وباالأخ�ض قطاع الطاقة.

العقوبات  �سل�سلة  وا�سنطن  وفر�ست 

ع��ل��ى ط���ه���ران يف اأع���ق���اب ق����رار ال��رئ��ي�����ض 

 2018 ت���رم���ب ع����ام  االأم����ريك����ي دون����ال����د 

ب��االن�����س��ح��اب م���ن االت���ف���اق ال���ن���ووي ع��ام 

اإي��ران مع �ست قوى  اأبرمته  ال��ذي   2015

عاملية كربى.

االأم��ريك��ي اخلا�ض  امل��ب��ع��وث  اأك���د  كما 

ب��امل��ل��ف��ن االإي�����راين وال��ف��ن��زوي��ل��ي اإل��ي��وت 

ال�سغط  ا�سرتاتيجية  بقاء  على  اأب��رام��ز 

»اأياً  االإي��راين،  ال�سلوك  تغيري  هذه حتى 

كان الرئي�ض االأمريكي املقبل«.
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فران�سي�سكو  �سان  يف  اأمريكي  قا�ض  رف�ض 

���س��اب��ق �سمح  ق���رار  ب��اإل��غ��اء  ال��ع��دل  ط��ل��ب وزارة 

اأبل وغوغل مبوا�سلة عر�ض تطبيق  ل�سركتي 

يتيح  مم��ا  لل�سني،  امل��م��ل��وك   )WeChat(

تنزيله عرب متاجر التطبيقات الأمريكية.

بيلر  ل��وري��ل  الأم��ريك��ي��ة  القا�سية  وق��ال��ت 

اجل��دي��دة  الأل���ة  اإن   :)Laurel Beeler(

ل��ل��ح��ك��وم��ة مل ت���غ���ري راأي����ه����ا ب�������س���اأن ت��ط��ب��ي��ق 

تين�سنت  ل�����س��رك��ة  امل��م��ل��وك   )WeChat(

احلايل  الوقت  يف  التطبيق  و�سيظل  ال�سينية، 

موجوًدا يف متاجر التطبيقات الأمريكية.

وك�����م�����ا ف����ع����ل����ت م������ع ت���ط���ب���ي���ق ال���ف���ي���دي���و 

اإن  ال��ع��دل:  وزارة  ق��ال��ت  ت���وك،  ت��ي��ك  ال�سيني 

)WeChat( يهدد الأمن القومي.

 19 ن������ح������و   )WeChat( ول�������������دى 

م��ل��ي��ون م�����س��ت��خ��دم ن�����س��ط ي��وم��ًي��ا يف ال��ولي��ات 

ال�سينيني  ال��ط��اب  ب��ني  �سائع  وه��و  امل��ت��ح��دة، 

والأم����ريك����ي����ني ال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون يف ال�����س��ني 

وب��ع�����ض الأم��ريك��ي��ني ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ع��اق��ات 

�سخ�سية اأو عاقات جتارية يف ال�سني.

ت��ط��ب��ي��ق  مب���ث���اب���ة   )WeChat( وُي���ع���د 

م�سابهة  خ��دم��ات  ب��ني  يجمع  �سامل  حم��م��ول 

يجعله  مم��ا  واإن�ستغرام،  ووات�����س��اب  لفي�سبوك 

للكثريين  اليومية  احلياة  من  اأ�سا�سًيا  ج��زًءا 

م�ستخدم  مليار  م��ن  اأك��ر  وي�سم  ال�سني،  يف 

يف ال�سني.

القا�سية  ق����رار  ال��ع��دل  وزارة  وا���س��ت��اأن��ف��ت 

تطبيق  ا�ستخدام  با�ستمرار  ي�سمح  الذي  بيلر 

ال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول ال�����س��ي��ن��ي اأم�������ام حم��ك��م��ة 

غري  من  لكن  التا�سعة،  الأمريكية  ال�ستئناف 

املحتمل �سدور اأي حكم قبل �سهر دي�سمرب.

م���������س����ت����خ����دم����و  رف������ع������ه������ا  دع���������������وى  ويف 

املا�سي  ال�سهر  بيلر  حظرت   ،)WeChat(

اأم���ًرا م��ن وزارة ال��ت��ج��ارة الأم��ريك��ي��ة ك��ان من 

�سبتمرب،   20 يف  التنفيذ  حيز  يدخل  اأن  املقرر 

متاجر  من  التطبيق  اإزال��ة  يتطلب  كان  ال��ذي 

الأمريكية. التطبيقات 

���ا  اأي�������سً ال���ت���ج���ارة  وزارة  اأم�����ر  �����س����اأن  وم����ن 

ح���ظ���ر امل���ع���ام���ات الأم���ريك���ي���ة الأخ�������رى م��ع 

)WeChat(، مما قد يجعل التطبيق غري 

قابل لا�ستخدام يف الوليات املتحدة.

الأدل��ة  تدعم  ل  اجلمعة:  ي��وم  بيلر  وكتبت 

ال���س��ت��ن��ت��اج ال���ق���ائ���ل ب�����اأن احل���ك���وم���ة ���س��م��م��ت 

احل��ظ��ر حل��م��اي��ة م�ساحلها  م��ع��ام��ات  ب��دق��ة 

القائل  ال�ستنتاج  تدعم  بل  الوطنية،  الأمنية 

ب�سكل  امل�ستخدمني  ك��اه��ل  تثقل  ال��ق��ي��ود  ب���اأن 

امل�سالح  لتعزيز  ���س��روري  هو  مما  اأك��ر  كبري 

للحكومة. امل�سروعة 

احلكومة  اأن  التطبيق  م�ستخدمو  واأو�سح 

���س��ع��ت اإىل ح��ظ��ر غ���ري م�����س��ب��وق  الأم���ريك���ي���ة 

فقط  تكهنات  وعر�ست  كاملة  ات�سال  لو�سيلة 

الأمريكيني  ا�ستخدام  الناجم عن  ال�سرر  عن 

للتطبيق.

���س��ريي��ن��ا  ال���ع���دل  وزارة  حم��ام��ي��ة  وق���ال���ت 

جل�سة  يف   )Serena Orloff( اأورل����وف 

ا���س��ت��م��اع يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال�����س��ه��ر: اإن 

حياة  من  رقمية  ن�سخة  جمع  ميكنها  تين�سنت 

ي��ع��زز  مم���ا   ،)WeChat( ع���رب  ال�����س��خ�����ض 

باحلزب  مرتبطة  تين�سنت  باأن  الإدارة  موقف 

ال�سيني. ال�سيوعي 

واف�����ق�����ت حم��ك��م��ة  ق�������س���ي���ة مم����اث����ل����ة،  ويف 

ال����س���ت���ئ���ن���اف الأم�����ريك�����ي�����ة ع���ل���ى ال���ت�������س���ري���ع 

ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف احل��ك��وم��ة حل��ك��م مي��ن��ع احل��ك��وم��ة 

م��ن ح��ظ��ر ال��ت��ن��زي��ات اجل���دي���دة م��ن متاجر 

ت��وك  ت��ي��ك  لتطبيق  الأم��ريك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

الق�سرية. الفيديوهات  مل�ساركة  ال�سيني 

جزر سيشل.. كورونا يالحق 
اقتصادها رغم نجاة سكانها

تسال تسحب 50 ألف سيارة بسبب 
مشاكل في نظام التعليق

ليبيا: عودة اإلنتاج بحقل النافورة النفطي

دبي - العربية

»اإنها كارثة«... هكذا تلخ�ض �سيبيل كاردون 

�ساحبة فندق يف جزر ال�سي�سل، حيث اأدى وباء 

كوفيد-19 اإىل خف�ض عدد ال�سياح ال�سروريني 

عن  �سكانه  عدد  يقل  ال��ذي  الأرخبيل  لقت�ساد 

100 األف ن�سمة يف املحيط الهندي.

م��ن   %25 ب����ح����وايل  ال�������س���ي���اح���ة  وت�������س���اه���م 

لاأرقام  وفقا  للباد  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

ال��ر���س��م��ي��ة، وه���ي، اإىل ج��ان��ب ���س��ن��اع��ة ال��ت��ون��ة، 

الأجنبي. الرئي�سي للنقد  امل�سدر 

���س��ي�����س��ل  ����س���واط���ئ  ج���ذب���ت   ،2019 ال���ع���ام  يف 

الرائعة ومياهها الفريوزية اأكر من 330 األف 

�سائح ثلثاهم من اأوروبا. اأما يف الأرباع الثاثة 

الأوىل من العام 2020، فلم يزر الأرخبيل �سوى 

ما يزيد قليا عن 75 األفا.

يف ال���رب���ع���ني ال����ث����اين وال����ث����ال����ث، ان��خ��ف�����ض 

ال�سابق، وهو  ال��ع��ام  ع��ن   %83 ب��ح��وايل  ع��دده��م 

رج��ال  م��ن  امل�سافرين  ل��ع��دد  م�سابه  انخفا�ض 

»اإن  لاإح�ساء  الوطني  للمكتب  وفقا  الأعمال، 

بي اإ�ض«.

واأغلق مطار العا�سمة فيكتوريا نهاية اآذار/

يف  فتحه  واأعيد  الدولية  الرحات  اأمام  مار�ض 

كل  ت�ستاأنف  مل  لكن  اآب/اأغ�سط�ض،  من  الأول 

ال�����س��رك��ات رح��ات��ه��ا وي�����س��ل ال�����س��ي��اح ب��وت��رية 

بطيئة.

اأي�سا رئي�سة  واأو�سحت �سيبيل كاردون وهي 

»منذ  �سي�سل«،  يف  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ف��ن��ادق  »احت���اد 

موؤ�س�ستنا  فتح  اإع��ادة  حاولنا  املطار،  فتح  اإع��ادة 

ل  اإذ  خ�سائر  تكبد  اإىل  نتوجه  ك��ارث��ة...  لكنها 

يوجد اأحد«.

»اإيكينوك�ض«  مركز  مدير  مديرة  ولحظت 

األكانيز حت�سنا طفيفا يف عدد  للغو�ض مانويا 

ال�سياح منذ اإعادة فتح املطار، لكنه غري كاف«.

وعلى مقربة منه، قالت مديرة مطعم »بوت 

زبون  اليوم  »لدينا  مان�سيني  فران�سواز  هاو�ض« 

ت�سرين  يف  املطعم  يكون  م��ا  ع��ادة  فقط،  واح��د 

ممتلئاً«. الأول/اأكتوبر 

ورغم امل�ساعدات املالية التي تقدمها الدولة 

لدفع الرواتب، ا�سطرت الفنادق واملطاعم اإىل 

التخلي عن جزء من العاملني لديها.

قامت كاردون بت�سريح 10% من املوظفني يف 

فيما  برا�سان  جزيرة  يف  لورييه«  »يل  فندقها 

ي�ستعني  ل  لكنه  موظفيه  ه��او���ض«  »ب��وت  اأبقى 

باملوظفني بدوام جزئي يف امل�ساء.

���س��ي�����س��ل  ����س���ك���ان  700 م����ن  اأك������ر م����ن  ف���ق���د 

ووفقا  وال�سياحة.  ال�سيافة  وظائفهم يف قطاع 

القطاع  للمكتب الوطني لاإح�ساء، وظف هذا 

تف�سي  قبل  العاملة  القوى  من   %12 من  اأك��ر 

الوباء وقطاع الثقافة والرتفيه اأكر من %3.

 %6.3 اإىل  البطالة  معدل  ارتفع  وبالتايل، 

ال��ع��ام،  ال��رب��ع الأول م��ن  4.8% يف  ك��ان  يف ح��ني 

املكتب الوطني لاإح�ساء. بح�سب 

اأق���ام���ت  مت���وز/ي���ول���ي���و،  م����ن  الأول  وم���ن���ذ 

احل��ك��وم��ة »ب��رن��ام��ج حت���ول م��ه��ن��ي« )���س��ي��ت�����ض( 

خم�����س�����س��ا ل���ه���م. ومب���وج���ب���ه، ت���دف���ع ال���دول���ة 

رواتبهم مقابل انخراطهم يف تدريب معني.

ك��ان��ت تعمل يف  ال��ت��ي  م���اري  و���س��رح��ت �سيا 

اأحد الفنادق والتي انخرطت يف برنامج تدريب 

اأع��رف  مهني »ل��و مل ت��ك��ن ه��ن��اك م�����س��اع��دة، ل 

اإعالة  م��ن  واأمت��ك��ن  قر�سي  �ساأ�سدد  كنت  كيف 

اأطفايل«.

اأن مي��ن��ح��ن��ي ه���ذا ما  واأ����س���اف���ت »ي��ف��رت���ض 

على  العثور  من  اأمتكن  حتى  الدعم  من  يكفي 

ال�سياحي  الن�ساط  ُيعاَود  اإذا مل  اأخرى«  وظيفة 

املوعد  وهو  الول/دي�سمرب،  كانون   31 بحلول 

املقرر لنتهاء الربنامج.

كانون  يف  ال�سياح  ع��ودة  يف  ال�سلطات  وتاأمل 

ا�ستئناف  م��ع  امل��و���س��م  ذروة  يف  الأول/دي�����س��م��رب 

�سي�سل.  اإىل  رحاتها  الطريان  �سركات  معظم 

لكن بع�ض الاعبني يف القطاع مت�سائمون.

اجلوية  اخلطوط  »�سركات  ك��اردون  وقالت 

 50 ال���ت���ي ت���دخ���ل ال���ب���اد ت��ن��ق��ل يف ط���ي���ارات���ه���ا 

تتوقف  اأن  واأخ�سى  رحلة  ك��ل  يف  فقط  �سخ�سا 

عن املجيء« اإىل الأرخبيل.

توّرد معظم عدد  التي  اأوروبا  باأن  ناهيك 

ثانية  موجة  تواجه  الأرخ��ب��ي��ل،  اإىل  ال�سياح 

من الوباء.

الأرخبيل  دخ��ول  �سروط  يف  ت�سّدد  وثمة 

ي�سمح  اإذ  ف��ق��ط،  اإ���س��اب��ة   149 �سجلت  ح��ي��ث 

من  حم��دودة  قائمة  م��ن  للم�سافرين  فقط 

البلدان باملجيء مع اختبار كوفيد-19 �سلبي 

يعود تاريخه اإىل اأقل من 72 �ساعة.

ل��ك��ن ب����ات ع��ل��ى ال���واف���دي���ن م���ن ف��رن�����س��ا 

واململكة املتحدة والإمارات اخل�سوع لختبار 

يرجع تاريخه اإىل اأقل من 48 �ساعة والبقاء 

خم�سة اأيام يف فندق حمدد.

اإىل  بالن�سبة  م�سكلة  ميثل  الأم���ر  وه���ذا 

ال��ع��دي��د م��ن م��واط��ن��ي ه���ذه ال����دول ال��ث��اث 

زوار  رب�����ع   2019 ال����ع����ام  يف  ق����دم����ت  ال����ت����ي 

الأرخبيل.

وت�������رى م����ان����وي����ا األ����ك����ان����ي����ز امل�����س��ت��ق��ب��ل 

الو�سع  اإىل  للغاية: نظرا  اإيجابية  »بطريقة 

احلايل، ل ميكن الأمور اإل اأن تتح�سن«.

دبي - العربية

حوايل  �ست�سحب  اإنها  ت�سا  �سركة  قالت 

50 األ���ف ���س��ي��ارة م��ن ط���راز »اإ�����ض« و »م��ودي��ل 

يف  م�ساكل  ب�سبب  وذل���ك  ال�����س��ني،  يف  اإك�����ض« 

نظامها، وهو ما يعترب نك�سة ل�سركة �سناعة 

ال�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، يف ظل 

ال�سوق  يف  تواجهها  التي  ال�سديدة  املناف�سة 

يف  لل�سيارات  �سوق  اأكرب  يعد  الذي  ال�سيني، 

العامل.

امل�سنوعة  ال�سيارات  ال�سركة  و�ست�ستدعي 

 15 و   2013 �سبتمرب   17 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف 

يناير 2018، حيث كان هناك عيبان خمتلفان 

حتتوي  اأن  املحتمل  وم��ن  التعليق،  ن��ظ��ام  يف 

ب��ع�����ض امل��رك��ب��ات امل�����س��رتج��ع��ة ع��ل��ى ك��اه��م��ا، 

القب�ض. ل�سحيفة  وفقا 

الأك��رب  اجل���زء  على  ال���س��ت��دع��اء  وينطبق 

ال�سركة  باعتها  التي  امل�ستوردة  ال�سيارات  من 

بداأت  حيث  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  ال�سني  يف 

عام  ب��داي��ة  يف  �سنغهاي  يف  الت�سنيع  »ت�سا« 

ال��ط��رازات  مبيعات  كانت  ذل��ك،  وبعد   ،2020

امل�����س��ت��وردة ع����ادًة، ب�����س��ع م��ئ��ات م��ن امل��رك��ب��ات 

�سهرًيا فقط.

احل��رائ��ق  مثل  اجل���ودة،  م�سكات  وتلقي 

بثقلها على  ال��ب��ط��اري��ة،  ع��ي��وب  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

الكهربائية،  للمركبات  امل�ستهلكني  ت�����س��ور 

امل�سنعة،  ال�سركات  خمتلف  زبائن  اأبلغ  حيث 

الأ�سابيع  يف  الكهربائية  املركبات  حرائق  عن 

���س��ن��غ��ه��اي �سركة  الأخ�����رية. و���س��اع��د م�����س��ن��ع 

ت�سا على التو�سع يف ال�سني، وقالت ال�سركة 

�سيارة  األف   200 اإنتاج  على  القدرة  لديها  اإن 

�سنوًيا يف املوقع.

العربية-وكاالت

عن  ال�سبت،  ام�����ض  روي���رتز،  وك��ال��ة  نقلت 

م�سادر عودة الإنتاج بحقل النافورة النفطي 

الليبي.

الليبية  املوؤ�س�سة  اأعلنت  بعدما  ذلك،  ياأتي 

ل��ل��ن��ف��ط اأم�������ض اجل��م��ع��ة رف����ع ح���ال���ة »ال���ق���وة 

القاهرة« عن ميناءين نفطيني، هما ال�سدرة 

وراأ������ض لن���وف يف ���س��رق ال���ب���اد، وذل���ك بعد 

اإغاق ا�ستمر لنحو ع�سرة اأ�سهر.

وقالت »املوؤ�س�سة الوطنية للنفط« يف بيان 

حالة  رفع  »نعلن  الإل��ك��رتوين:  موقعها  على 

ال��ق��وة ال��ق��اه��رة ع��ن م��ي��ن��اءي ال�����س��درة وراأ���ض 

لن����وف اع���ت���ب���اراً م���ن )اجل���م���ع���ة(، واأع��ط��ي��ت 

مبراعاة  الإنتاج  ترتيبات  ملبا�سرة  التعليمات 

و�سامة  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ام��ة  الأم���ن  معايري 

العمليات«.

 800 اإىل  الإنتاج  ارتفاع  املوؤ�س�سة  وتوقعت 

اأ�سبوعني وتخطيه  يومياً خال  برميل  األف 

4 اأ�سابيع. املليون برميل خال 

ع���دم  اأن  اإىل  ب��ي��ان��ه��ا  خ���ت���ام  يف  ون����وه����ت 

احل�����س��ول ع��ل��ى خم�����س�����س��ات م��ال��ي��ة ك��اف��ي��ة 

خ������ال ه������ذه الأ�����س����اب����ي����ع ل���������س����داد ال����دي����ون 

امل���رتاك���م���ة وامل���ي���زان���ي���ات ال����ازم����ة لإج�����راء 

اإم��ك��ان��ي��ة  ي���ح���ول دون  ال�����س��ي��ان��ة،  ع��م��ل��ي��ات 

ول  املذكورة،  الإنتاج  معدلت  على  املحافظة 

ما  م�ستويات  اإىل  ب��الإن��ت��اج  ال��و���س��ول  مي��ك��ن 

قبل عمليات الإغاق.

دبي - العربية

�سفر  الإم��ارات جتربة  اأطلقت ط��ريان 

بتد�سني  ال���دويل  دب��ي  م��ط��ار  يف  مبتكرة 

اأول م�سار بيومرتي حيوي يوفر جتربة 

دون  م��ن  و�سحية،  واآم��ن��ة  مبتكرة  �سفر 

الإم��ارة  من  امل�سافرين  لركابها  تام�ض 

وعربها.

وي���وف���ر امل�����س��ار ال��ب��ي��وم��رتي امل��ت��ك��ام��ل 

ت��ن��ق��ًا ���س��ل�����س��اً ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع��رب اأرج����اء 

اإن��ه��اء اإج����راءات ال�سفر  امل��ط��ار ب���دءاً م��ن 

وح���ت���ى و�����س����ول ب����واب����ات ال�������س���ع���ود اإىل 

ال���ط���ائ���رة، م���ا ي��ح�����س��ن ان�����س��ي��اب ح��رك��ة 

مع  املطار  مناطق  خمتلف  يف  امل�سافرين 

احلد من عمليات التحقق من امل�ستندات 

واخت�سار زمن النتظار يف الطوابري.

ومي���ك���ن ل����رك����اب ال���ن���اق���ل���ة ا���س��ت��خ��دام 

القائمة  ال��ب��ي��وم��رتي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 

على التعرف على الوجه وقزحية العني، 

واإن����ه����اء اإج���������راءات ال�����س��ف��ر وا���س��ت��ك��م��ال 

اإىل  وال�������دخ�������ول  ال����ه����ج����رة  اإج��������������راءات 

���س��ال��ة ط���ريان الإم�����ارات وال�����س��ع��ود اإىل 

الطائرات.

وت��ت��ي��ح خم��ت��ل��ف ن���ق���اط الت�������س���ال يف 

م�����س��ار ال��ق��ي��ا���س��ات ال��ب��ي��وم��رتي��ة رح��ل��ة 

واحل��د  ت��ام�����ض،  دون  م��ن  �سحية  �سفر 

م��ن ال��ت��وا���س��ل ال��ب�����س��ري وال��رتك��ي��ز على 

وال�سامة. ال�سحة 

طيران اإلمارات تطلق الـ »سفر دون تالمس« لركابها من دبي

 �سياتل-اأبوظبي 

وال�ستثمار  ال��دائ��م��ة  جل��ه��وده��ا  ت��ق��دي��راً   

يف ب���ن���اء واح�����دة م���ن اأك�����ر ���س��ب��ك��ات ال��ع��امل 

اليوم  »ات�����س��الت«  ح�سدت  وت��ط��وراً،  تقدماً 

ل��ق��ب »���س��ب��ك��ة ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك الأ����س���رع يف 

�سركة  ق��ب��ل  م��ن   ،2020 ال��ع��ام  ع��ن  ال���ع���امل« 

�سرعة  اختبار  يف  عاملياً  الرائدة   ،Ookla
املتحرك  الهاتف  و�سبكات  العري�ض  النطاق 

وحت��ل��ي��ل ���س��رع��ة ت��ن��زي��ل واإر����س���ال ال��ب��ي��ان��ات. 

ومبوجب ذلك، يح�سل م�سرتكو »ات�سالت« 

م��ن خال  الت�����س��الت  خ��دم��ات  اأف�سل  على 

املتحرك  للهاتف  �سبكة  لأ�سرع  ا�ستخدامهم 

ح���ول ال���ع���امل، وه���و م���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي���ة 

العربية  الإمارات  حلكومة  الر�سيدة  القيادة 

الدولية  ال��ري��ادة  لتحقيق  الرامية  املتحدة 

والقت�ساد  الرقمي  التحول  م�ستوى  على 

املبني على املعرفة.

وق�������د اع����ت����م����د ه�������ذا ال���ت�������س���ن���ي���ف ع��ل��ى 

مل��اي��ني   Ookla ب���ه  ت��ق��وم  دق��ي��ق  حت��ل��ي��ل 

الخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��م��اء عرب 

الإن��رتن��ت،  ���س��رع��ات  م��ن  للتحقق  �سبكة  ك��ل 

من�سات  على  خمتلفة  تطبيقات  با�ستخدام 

ال���ه���ات���ف امل���ت���ح���رك. وي���ت���م حت���دي���د ج��وائ��ز 

ال�سبكات  م�سغلي  لأف�سل   Speedtest™
تت�سمن  ال��ت��ي  ال�سرعة«  »ن��ق��اط  با�ستخدام 

ق��ي��ا���س��اً ل�����س��رع��ات ك���ل م�����س��غ��ل يف »ال��ت��ن��زي��ل 

والإر�سال«، وبال�سكل الذي ي�سهم يف ت�سنيف 

اأداء �سرعة ال�سبكة.

امل�سغل  ت��ك��ون  ب����اأن  »ات�������س���الت«  وجن��ح��ت 

الوحيد حول العامل بت�سنيف اأعلى من »90« 

اإذ   ،Ookla Speedtest موؤ�سر  ح�سب 

ميجابايت   115.89 ال��ت��ن��زي��ل  ���س��رع��ة  ب��ل��غ��ت 

ب��ال��ث��ان��ي��ة، وب��ت�����س��ن��ي��ف اإج���م���ايل يف »ن��ق��اط 

كما  بالثانية.  ميجابايت   98.78 ال�سرعة« 

 Speedtest ب��ج��وائ��ز  »ات�����س��الت«  ف���ازت 

متحرك  هاتف  �سبكة  اأ���س��رع  فئة  ع��ن  اأي�����س��اً 

يف ال��ع��امل ع��ن ال��رب��ع الأول-ال���رب���ع ال��ث��اين، 

وال���رب���ع ال���ث���اين-ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام 

للنطاق  �سبكة  اأ���س��رع  اأي�����س��اً  وك��ان��ت   ،2020

الثالث-الربع  ال��رب��ع  ع��ن  الثابت  العري�ض 

الرابع من العام 2019.

اأفاد  اجلائزة،  تعليقه على هذه  اإط��ار  ويف 

ل��  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  دويدار،  حامت 

بهذا  فخورون  »نحن  ات�سالت«:  »جمموعة 

الإجن�����از ال����ذي ي��ع��ك�����ض ج��ه��ودن��ا امل��ت��وا���س��ل��ة 

ب’قيادة  املتمثلة  ا�سرتاتيجيتنا  لتحقيق 

حيث  املجتمعات‘.  لتمكني  الرقمي  امل�ستقبل 

�ساهمت هذه ال�سرتاتيجية يف دفعنا لاأمام 

ال�ستجابة  على  للح�سول  متوا�سل  ب�سكٍل 

ال�سعيد  على  العاملية  للتطورات  ال�سريعة 

ال���رق���م���ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���وف���ري اخل���دم���ات 

واحل�����ل�����ول امل����ت����ط����ورة ب�������س���ورة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 

الرتكيز  ’ات�سالت‘  ���س��ت��وا���س��ل  ل��ع��م��ائ��ن��ا. 

الأف�سل  لتكون  �سبكاتها  يف  ال�ستثمار  على 

بها،  تن�سط  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  والأح�����دث 

لكافة  امل�سافة  القيم  تعزيز  يف  ي�سهم  ومب��ا 

ال�سركاء.«

على  اأعمالنا  يف  »نرتكز  دوي��دار:  واأ�ساف 

ال����روؤي����ة احل��ك��ي��م��ة ل��ق��ي��ادة دول����ة الإم������ارات 

امل��ت��ح��دة وال���رام���ي���ة اإىل الرت���ق���اء  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ب��ل��دان  اأك���ر  ال��دول��ة لت�سبح م��ن  مب��ك��ان��ة 

ت���ق���دم���اً يف اخل����دم����ات ال���رق���م���ي���ة، ون�����س��ع��ى 

ال�ستثمار  خال  من  الروؤية  تلك  لتج�سيد 

التحتية  والبنى  ال�سبكات  اأح��دث  يف  الدائم 

واخل������دم������ات امل����ب����ت����ك����رة. ون����ح����ن مم���ت���ن���ون 

القيادة  من  املتوا�سل  الدعم  على  حل�سولنا 

املتحدة،  العربية  الإمارات  الر�سيدة يف دولة 

وفخورون بولء عمائنا وبثقتهم بنا والتي 

اإىل  والو�سول  اأهدافنا  حتقيق  اإىل  تدفعنا 

البتكار الرقمي لنخطو نحو م�ستقبٍل اأكر 

ذكاًء.«

الرئي�ض  �ساتل�ض،  دووغ  قال  جانبه،  ومن 

 :Ookla م��وؤ���س�����س��ي  واأح�������د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

’ات�سالت‘  ح�����س��ول  ع��ن  الإع�����ان  »ي�����س��رن��ا 

يف  املتحرك  للهاتف  �سبكة  اأ���س��رع  لقب  على 

ت�ستحقه  تاريخي  اإجناز  العامل، وهو مبثابة 

على  الآن  ترتبع  فهي  بجدارة.  ’ات�سالت‘ 
�سبكتها،  �سرعة  حيث  م��ن  ال��ع��امل  دول  قمة 

وهو اإعان ر�سمي يثبت اأن �سبكة ’ات�سالت‘ 

كافة  يف  امل��ت��ح��رك  للهاتف  �سبكة  اأ���س��رع  ه��ي 

ح�سلت  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال��ع��امل.  دول 

�سبكة  اأ���س��رع  لقب  على  اأي�����س��اً  ’ات�سالت‘ 
جمل�ض  دول  يف  ال��ث��اب��ت  ال��ع��ري�����ض  ل��ل��ن��ط��اق 

وهي  العربية.  واملنطقة  اخلليجي  التعاون 

الفخر  ت�ستدعي  تاريخية  حلظة  تاأكيد  بكل 

ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ول���دول���ة  ل�’ات�سالت‘ 
املتحدة على حٍد �سواء.«

م�������س���ي���ف���اً: »����س���ت�������س���اه���م ����س���رع���ة ���س��ب��ك��ة 

عمائها  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ’ات�سالت‘ 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م يف ظ��ل الق���ب���ال امل��ت��زاي��د على 

اخل��دم��ات ال��رق��م��ي��ة. وي��ع��ك�����ض ه���ذا الإجن���از 

امل�ساهمة ب�سكٍل رئي�سي  ’ات�سالت‘ يف  التزام 

الروؤية  مع  متا�سياً  الدولة  مكانة  تعزيز  يف 

احل��ك��وم��ي��ة ل��ق��ادت��ه��ا، ل��ي��ك��ون ه���ذا الإجن����از 

الطموحة  امل�����س��رية  ك��ب��رية يف  ق��ف��زة  مب��ث��اب��ة 

الوطنية  والأه���داف   2021 الإم���ارات  ل��روؤي��ة 

الرقمي.« للتحول 

وتربز اأهمية هذا الإجناز خال حتديات 

الوباء  انت�سار  عن  الناجمة  العاملية  الأزم��ة 

امل�����س��ت��ج��د وم���ا ا���س��ت��وج��ب��ت��ه ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات 

م���ن وج�����ود ���س��ب��ك��ات الت�������س���الت امل��ت��ط��ورة 

التي  املحورية  اجلهود  واأث��م��رت  واحلديثة. 

ق��ام��ت ب��ه��ا »ات�������س���الت« يف ب��ن��اء واح����دة من 

الذي  الأم��ر  ت��ط��وراً،  الت�سال  �سبكات  اأك��ر 

انعك�ض على الأداء الإجمايل لدولة الإمارات 

ع��امل��ي��اً  الأوىل  ل��ُت�����س��ن��ف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

يف م��ت��و���س��ط ���س��رع��ة حت��م��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات على 

الهاتف املتحرك عن الأ�سهر يناير، ومار�ض، 

2020 وذلك بح�سب موؤ�سر  ويوليو من العام 

العاملي.  Speedtest
اإقباًل  العاملية  الت�سال  �سبكات  و�سهدت 

 ،Ookla �ا�ستثنائياً خال اجلائحة وفقاً ل

اأداء  وك�����ان م���ن ال�������س���روري احل���ف���اظ ع��ل��ى 

لتاأمني  املرحلة  هذه  خال  ال�سبكات  وجودة 

ا����س���ت���م���راري���ة الأع�����م�����ال، و����س���م���ان ح�����س��ول 

الأ�سا�سية، ولدعم  امل�سرتكني على اخلدمات 

متطلبات العمل والتعلم عن ُبعد.

»اتصاالت« تحصد لقب »شبكة الهاتف المتحرك األسرع في العالم« 

القضاء ينقذ مجددا »WeChat« من الحظر في أميركا
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   لال�ستثمار   ال�سوميه  تطوير  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 13594 ( 

بتاريخ ) 2007/1/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : القا�سي الع�سكري املقدم عامر عبداهلل الدرادكه

– جممع  عنوان امل�سفي : �سركة جمموعة اململكة اال�ستثماريه 

امللك احل�سني لالعمال – مبنى ) 4 ( – ط ) 3 (

�ص.ب )140410 ( الرمز الربيدي ) 11814 (

فاك�ص ) 5803881 ( تلفون ) 5803880(

خلوي ) 0777785992 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن تأجري ملعب خماسي حوشا 
صادر عن بلدية حوشا الجديدة

   
بلدة   - خما�سي  ملعب  تاأجري  م��زاد  طرح  عن  اجلديدة  حو�سا  بلدية  تعلن   

االكيدر حو�سا والواقع  يف حديقة منطقة االكيدر بالظرف املختوم.   

يف  املحلية  التنمية  وحدة   ( البلدية  مراجعة  باال�ستثمار  الراغبني  على   

منطقة املن�سورة خالل الفرتة ما بني 25 /10/ 2020 ولغاية 2020-11-19.  

وع�سرين  خم�سة   )25( وق��دره  مبلغ  مقابل  املزايدة  ن�سخة  على  للح�سول 

التاأجري �سنة كاملة  1- مدة  التالية :  دينارًا غري م�سرتدة وح�سب ال�سروط 

تبداأ من تاريخ توقيع االتفاقية قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.

مبغلف  يقدم  م�سدق  �سيكا  اأو  نقدًا  دينار   )200( امل��زاد  دخ��ول  كفالة    -2  

منف�سل عن ن�سخة املزايدة ويو�سع ا�سم املزاود على املغلفني منعا لاللتبا�ص. 

موعد  اأخر   -4 املزايدة.  ا�ستبعاد  اإىل  ي��وؤدي  امل��زاد  ب�سروط  اإخ��الل  اأي   -3

 2020-11-19 لقبول العرو�ص ال�ساعة الثانية ع�سرة يوم اخلمي�ص املوافق 

من  واإعادة طرحه  املزاد  باإلغاء  للبلدية احلق   -5 املزايدة.  فتح  وهو موعد 

جديد دون اإبداء االأ�سباب. 6- اأجور االإعالن على من ير�سو عليه العطاء.   

  رئيس بلدية حوشا الجديدة 
  خالد طه منصور القاضي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200112056(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة ورثة عبد احلفيظ حممد �سامل  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/6/20 حتت الرقم )98785( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  طارق عبد احلفيظ حممد �سامل  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / اجلبيهة  – ت: 0796889555

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200174247(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ور�سوان   الهادي  عبد  �سركة  ب��اأن  

ت�شامن 

حتت الرقم )120059( بتاريخ 2019/9/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/22 

عبد  �سبحي  حممد  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

الهادي  م�سفيا لل�سركة .

الدفاع  من  بالقرب  نواره  ام   / عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

املدين – ت: 0795397014

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 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 عن بيع 

واملكونة  ال�سركة  م�ستودعات  لدى  املوجودة  الب�ساعة 

من اثاث مكتبي واك�س�سواراته باال�سافة اىل بروفيالت 

االملنيوم لقواطع مكتبية وار�سيات خ�سبية ) باركيه (.

عدنان   / ال�سيد  ال�سركة  م�سفي  مراجعة   : للمهتمني 

م�سطفى حممد عودة على رقم املوبايل 0795534347

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

 2020/9/21 تاريخ   )  3/955  ( رقم  بقراره   قرر  قد  االعلى 

عدم املوافقة على خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) د ( 

اىل جتاري حملي �سمن احلو�ص رقم ) 5 ( اجليعه ال�سمايل من 

ارا�سي املفرق

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم   2020/8/13 تاريخ   )  2/841  (

وتخفي�ص  م   )  20  ( �سعة  �سارع  م�سار  تعديل  خمطط  

�سمن  اف���رازي  ���س��ارع  واعتماد  االف���راز  ح�سب  �سعته 

احلو�ص رقم ) 5 ( البلد من ارا�سي اخلالدية .

وذلك يف بلدية اخلالديه / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

لفائف  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

حرير لتجارة م�ستح�سرات التجميل    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )54206( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  2019/4/17 قد قررت باجتماعها غري 

2020/10/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد احمد �ساطع حممود  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان 

امل�سفي هو :

عمان / تالع العلي - هاتف 0780236070

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

 2020/9/21 تاريخ   )  7/955  ( رقم  بقراره   قرر  قد  االعلى 

عدم املوافقة على خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( 

4 ( املفرق اجلنوبي من  اىل جتاري حملي �سمن احلو�ص رقم ) 

ارا�سي املفرق

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

املعايطه  حممد  احلميد  عبد  خمل�ص  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

الإج��راءات  بطلب  تقدمت    2014/2/24 بتاريخ   )17747(

التغيريات التالية :

حممد  احلميد  عبد  خمل�ص   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

املعايطه و�سركاه

اإىل �سركة : خمل�ص عبد احلميد حممد املعايطه و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

م�ستح�سرات  لتجارة  حرير  لفائف  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   التجميل  

الرقم  ) 54206 ( بتاريخ ) 2019/4/17(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد �ساطع حممود

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي

خلوي ) 0780236070 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن طرح عطاء خلطة اسفلتية 
ساخنة لشوارع بلدية منشية 

بني حسن / للمرة االوىل
ا�سفلتية  بني ح�سن عن طرح عطاء خلطة  من�سية  بلدية  تعلن 

، فعلى املقاولني امل�سنفني فئة ثالثة   ) 2020/3 �ساخنة رقم ) 

البلدية  للعطاء مراجعة  بالتقدم  الراغبني  ا�سفلتية  / خلطات 

ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي :

وال  بنكية  كفالة   ( العر�ص  قيمة  من   %3 بنكية  كفالة  تقدمي 

تقبل ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

علما باأن اخر موعد ل�سراء ن�سخ العطاء ال�ساعة الواحدة �سباحا 

العرو�ص  الي��داع  موعد  واخ��ر   2020/11/8 االح��د  ي��وم  من 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا يوم االحد 2020/11/15 حيث �سيتم 

فتح العطاء ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا من نف�ص اليوم .

رئيس بلدية منشية بني حسن 
محمد عبد الكريم الياس الشديفات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200111174(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   قا�سم  ها�سم  حممد  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/5/12 حتت الرقم )98365( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد حممد ها�سم قا�سم  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : خريبة ال�سوق – ت: 0785713477

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن تأجري ملعب خماسي حوشا 
صادر عن بلدية حوشا الجديدة

منطقة   - خما�سي  ملعب  تاأجري  مزاد  طرح  عن  اجلديدة  حو�سا  بلدية  تعلن 

فاع  ومثلث  حو�سا  مثلث  قرب   - املفرق   - اإرب��د  طريق  على  والواقع  حو�سا 

بالظرف املختوم.   

يف  املحلية  التنمية  وحدة   ( البلدية  مراجعة  باال�ستثمار  الراغبني  على   

منطقة املن�سورة خالل الفرتة ما بني 25 /10/ 2020 ولغاية 2020-11-19.

وع�سرين  خم�سة   )25( وق��دره  مبلغ  مقابل  املزايدة  ن�سخة  على  للح�سول 

دينارًا غري م�سرتدة وح�سب ال�سروط التالية :

 1- مدة التاأجري �سنة كاملة تبداأ من تاريخ توقيع االتفاقية قابلة للتجديد 

مبوافقة الطرفني. 2-  كفالة دخول املزاد )200( دينار نقدًا اأو �سيكا م�سدق 

يقدم مبغلف منف�سل عن ن�سخة املزايدة ويو�سع ا�سم املزاود على املغلفني منعا 

لاللتبا�ص. 3- اأي اإخالل ب�سروط املزاد يوؤدي اإىل ا�ستبعاد املزايدة. 

4- اأخر موعد لقبول العرو�ص ال�ساعة الثانية ع�سرة يوم اخلمي�ص املوافق

املزاد  باإلغاء  احلق  للبلدية   -5 املزايدة.  فتح  موعد  وهو   2020-11-19  

االإع��الن على من  اأجور   -6 االأ�سباب.  اإب��داء  واإع��ادة طرحه من جديد دون 

ير�سو عليه العطاء.

رئيس بلدية حوشا الجديدة 
خالد طه منصور القاضي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ياغي  اجم��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)13551 ( بتاريخ 2008/1/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�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 : )200120049(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة لبنى الب�سيتي و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )102083( بتاريخ 2011/7/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  زياد حممد عي�سى فهمي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : البلقاء  – ت: 0797928966

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة اغدير لتكنولوجيا ربط ال�سبكات  امل�سجلة لدينا ك�سركة  

قد   )2018/12/26( بتاريخ   )53277( الرقم  حتت  ذ.م.م 

 )  2020/9/21( بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

املوافقة باالجماع على تخفي�ص راأ�سمال ال�سركة من )30،000( 

دينار اردين لي�سبح )18000( دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

 2020/9/21 تاريخ   )  5/955  ( رقم  بقراره   قرر  قد  االعلى 

عدم املوافقة على خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( 

4 ( املفرق اجلنوبي من  اىل جتاري حملي �سمن احلو�ص رقم ) 

ارا�سي املفرق

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم   2020/8/13 تاريخ   )  1/841  (

خمطط  الغاء جزء من �سارع وا�ستحداث نهاية مغلقه 

�سمن احلو�ص رقم ) 5 ( البلد من ارا�سي اخلالدية .

وذلك يف بلدية اخلالديه / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العامة  وال�سيانة  النظافة  خلدمات  ارواد  جبل  موؤ�س�سة   (

ملكية  نقل  عليه  جرى   ) اجلناديه   �سلمان  �سابر  رائد   ( با�سم   )247969( بالرقم  التجارية 

من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) الفيومي  يو�سف  مازن  ربيحه   ( با�سم  لي�سبح 

تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

االحد   25/ 10 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح العطاء 
 رقم )2020/27 (

�سروط   ( التنفيذ  عطاء  وثائق  وجتهيز  والت�ساميم  الدرا�سات  اع��داد 

وموا�سفات وكميات وخمططات ( مل�سروع ان�ساء قرية طالبية يف جامعة 

اآل البيت 

دائ��رة  ل��دى  املوؤهلة  اال�ست�سارية  وال�سركات  الهند�سية  املكاتب  فعلى 

العطاءات احلكومية بالفئة االوىل يف جمال االبنية وامل�سنفة لدى نقابة 

املهند�سني االردنيني والراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة دائرة 

العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارا من يوم االحد 

الثانية  ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من  2020/10/25م،  املوافق 

ع�سرة ظهرا يوميا ، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي 

املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ص للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

االحد املوافق 2020/11/15م .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ص  يرفق 

العر�ص ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية – �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

االثنني املوافق 2020/11/16م.

ال ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر االعالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 

اعالن صادر عن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يعلن للعموم انه  ومبقت�سى احكام الفقرة ) اأ ( من املادة ) 43 ( من قانون منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة رقم ) 32 ( ل�سنة 2000 وتعديالته بان جمل�ص 

املفو�سني يف �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة قد قرر بقراره رقم ) 743 ( تاريخ 2020/9/29  املوافقة على الدليل املقرتح لال�سرتاطات واملعايري 

الفنية الالزمة القامة حمطات وقود يف املدينة وبحيث يتم تعديل اية تعليمات تتعار�ص مع الدليل ح�سب اال�سول املتبعة لذلك.

ميكن االطالع على املخطط لدى مكاتب النافذة يف ال�سلطة وميكن تقدمي االعرتا�سات اخلطية ان وجدت لدى مكاتب النافذة الواحدة بال�سلطة مع بيان ا�سباب 

االعرتا�ص مدعمة بالوثائق والبيانات الكافية وذلك خالل مدة ا�سبوعني من تاريخ ن�سر االعالن علما بانه لن يقبل اي اعرتا�ص يتم تقدميه بعد هذا التاريخ .

م . نايف احمد البخيت  / رئيس مجلس املفوضني



الدويل
90 الآحد  25/ 10 / 2020 

 يف �أخبار من�سورة، �أن وز�رة �ل�سياحة و�لأثار �أعلنت عن “�إيقاف برنامج �أردننا جّنة - �أردننا بخري”، 

�أو �إيقاف رحلت �ملَبيت فيه، “ب�سبب �لو�سع �لوبائي يف �ململكة” وفقاً للأنباء �لر�ئجة.

�لأردنيني،  و��ستهوى كثريين من  ��ستقطب  �سهور، وقد  �أن�سطته قبل عدة  ب��د�أ  �لربنامج    هذ� 

وعدد�َ �سخماً من �لأجانب و�لأجانب �ملُتجّن�سني �أُردنياً، وَيهدف �إىل تن�سيط �ل�سياحة �لد�خلية وزيادة 

من�سوبها، و�لتعريف بالأردن �إعلمياً وثقافياً وح�سارياً وبال�سياحة �لدينية، وفيه يتم تاأمني �مل�ساركني 

برحلت �سبه جمانية، �أو مب�ساهمة حكومية كبرية، يف �إطار �خلطط �ملو�سوعة للربنامج، �إذ َخ�س�ست 

�لوز�رة تغطية مالية لفتة لُكلف �لطعام و�ل�سر�ب و�لإقامة لرحلت �ملبيت، وو�سلت تغطيات ُكلف 

بع�ض �لرب�مج �ليومية �لقريبة من �لعا�سمة، دون �ملبيت، �إىل �أكرث من 90 باملئة، وغريها �لكثري 

�ملن�ساآت �ل�سياحة  يزة، وت�سغيل  من �لت�سهيلت �جلاذبة و�ملُبِهرة، رغبًة برتويج وجهات �سياحية ُمَ

�لد�خلية، للتعريف بالأردن عن كثب.

 �سخ�سياً، �ساركُت يف بع�ض هذه �لرحلت كدليل �سياحي باللغة �لرو�سية، و�أوؤكد �أن هذ� �لربنامج 

�إ�ستمر�ره  وينبغي  �لعربية،  �ستى غري  بلغات  �لناطقة  �لأو���س��اط  يف  �سهري�ً  غ��د�  وق��د  وناجح،  فاعل 

و�إم��د�ده مبختلف �لإمكانات و�ُسبل �لدعم ليتو��سل، ولُي�سِبح جزء�ً ل يتجز�أ من �سياحة ُم�ستد�مة 

للقاطنني يف �لبلد، ولي�سري �إىل جانبها. ففي �لبلد يوجد �أعد�د كبرية من �ملو�طنني و�لأجانب ل 

ي�ستطيعون �لإّطلع على ح�سارة �لأردن على ح�سابهم �خلا�ض، و�إيقاف �لربنامج لأ�سباب منها تو�ّسع 

�نت�سار كورونا؛ كما مت �لتنويه �إليه يف بع�ض و�سائل �لإعلم؛ ل تنطبق على �مل�ساركني يف �لربنامج، 

و�حلمد هلل �أن �أحد�ً منهم مل ُي�سب بالفريو�ض، وجميعهم كانو� من�سبطني وملتزمني بالتعليمات 

�ل�سحية �حلكومية، �ألتي منها على وجه �خل�سو�ض؛ �لتباعد �ملكاين؛ �لإلتز�م بالكمامات ومب�سفوفة 

�لأ�سول �ملُقّرة للوقاية من �لوباء.  يف رحلت “�أردننا جّنة”، يتم ت�سغيل �لوجهات �ل�سياحة و�ملطاعم 

�أف��و�ج �ل�سياح �ملحليني نحوها، وه��ذه مار�سة حكيمة ت�سب يف �سالح  �ل�سغرية، من خلل توجيه 

�ملو�طن و�لإقت�ساد و�لبلد و�لعباد يف �آن و�حد، ومتّكن �ملجتمعات �ملحلية وتلك �ملحدودة �لإمكانات من 

�مل�ساركة �لفعلية يف �سناعة �ل�سياحة �ملحلية، ودعم �لعائلت �لعاملة يف �ملجالت �ل�سياحية �إقت�سادياً، 

من خلل خلق فر�ض عمل حملية، ميكنها �أن رفع وتطوير م�ستو�هم �ملادي و�ملهني.

 من �جلهات �مل�ستفيدة من هذ� �لربنامج، �أدلء �ل�سياح �لذين يعانون “�لأمرين” ب�سبب توقف 

�ل�سياحة �خلارجية منذ �سهور عديدة؛ كذلك ت�ستفيد منه جمعية �لنقل �ل�سياحي؛ وجمعية �ملطاعم 

�ل�سياحية، و�لعديد من �جلهات �لأخرى، وهوؤلء يتلقون �لدعم لتعزيز �ل�سر�كة مع وز�رة �ل�سياحية 

وهيئة تن�سيط �ل�سياحة، فلكل جمموعة �سياحية ُيعتمد دليل �سياحي و�حد، ومطعم و�حد ووجهات 

�ملَكرمة �حلكومية ع��دد �سخم من �لأ�سخا�ض  �سياحية حم��ددة، وغريها، بحيث ي�ستفيد من ه��ذه 

و�لعائلت و�ملوؤ�س�سات �لإقت�سادية و�ل�سياحية، وهلمجر�. 

 يف رحلة �ساركت فيها قبل �أيام �إىل عجلون، لحظت �أنها كانت متقنة يف توزيعها �ملتعدد �لأوجه، 

ولهذ� متّكنت �مل�ساركات فيها من �ل�سيد�ت �لناطقات بالرو�سية - �للو�تي ينتمني �إىل عدد من �لدول 

�ل�سديقة – من �لإّطلع على مو�قع �سياحية وطبيعية مل َي�سبق لهن �لو�سول �إليها لوحدهن، ومل 

يتمّكن �أي�ساً من معرفتها من خلل و�سائل �لإعلم �ملطبوعة و�ملرئية، لأن �لعديد�ت منهن ل يتقن 

�للغة �لعربية، لكنهن �لأن �سوف يتقم�سن دور �لدليل �ل�سياحي يف ترويج �لأردن يف بلدهن، وبني 

�أقاربهن و�أ�سدقائهن و�سعوبهن.

 برنامج “�أردننا جّنة”- جّنة حقيقية، يتمّيز ب�سهولة تطبيقه، و�لعناية �حلكومية به على خمتلف 

�مل�ستويات، فهو ناجح يف تقدمي �خلدمات ذ�ت �ل�سلة به للعائلة �لأردنية و�ملُقيِمني، ومينح خدمات على 

طبق ذهبي مب�ستوى رفيع، خدمًة للوطن و�ل�سعب. لذلك، ننا�سد �جلهات �ملعنية مبو��سلة عمل هذ� 

�لربنامج وتاأ�سيله، وتو�سيع م�سار�ته و��ستهد�فاته، ون�سر �سحيفة ورقية، ولو �سغرية �حلجم، لُتعني 

برتويجه، تكون بالعربية وبلغات �أخرى، لتغدو منرب�َ للرتويج لأهميته.

*�سحفية و�إعلمية رو�سية متخ�س�سة بالتاريخ و�ل�سياحة �لردنية، ورئي�سة حترير جريدة »�مللحق 

�لرو�سي« يف �سحيفة »ذ� �ستار« �سابقاً.

نيدوغينا  يلينا 

برنامج »أًردننا جّنة«.. 
نناشد باستمراره االنباط-وكاالت

����س��ت��ن��ك��ر �لأم����ني �ل��ع��ام مل��ج��ل�����ض �ل��ت��ع��اون 

�خل��ل��ي��ج��ي ن���اي���ف ف����لح م���ب���ارك �حل��ج��رف 

�مل�����و�ق�����ف �لأخ���������رية ل���ل���رئ���ي�������ض �ل��ف��رن�����س��ي 

و�مل�سلمني،  �لإ�سلم  عن  ماكرون  �إميانويل 

ودع���ا �إىل ن�����س��ر ث��ق��اف��ة �حل����و�ر و�ل��ت�����س��ام��ح. 

وقالت وكالة �لأنباء �ل�سعودية �إن �حلجرف 

ب�  و�سفها  �لتي  ماكرون  ت�سريحات  �أن  �أك��د 

ثقافة  ن�سر  م��ن  “تزيد  �مل�سوؤولة”  “غري 
�لعلقات  �ل�سعوب، ول تخدم  �لكر�هية بني 

�ل��ق��وي��ة ب���ني �ل�����س��ع��وب �لإ���س��لم��ي��ة و���س��ع��ب 

�ل�سديق«. فرن�سا 

�جلهود  بذل  يتطلب  �لظرف  �أن  و�أ�ساف 

بني  و�حل�����و�ر  �ل��ت�����س��ام��ح  ث��ق��اف��ة  “تعزيز  ل���� 

ب�  �خل����روج  م��ن  و�لأديان” ب���دل  �ل��ث��ق��اف��ات 

هذه �لت�سريحات �ملرفو�سة و�لدعوة  “مثل 
لل�ستمر�ر يف ن�سر �لر�سوم �مل�سيئة للر�سول 

�لكرمي عليه �أف�سل �ل�سلة و �لت�سليم«.

خ���ط���اب���ات  “نبذ  �إىل  �حل����ج����رف  ودع������ا 

�لأدي��ان  و�زدر�ء  �ل�سغائن  و�إث��ارة  �لكر�هية 

ورم����وزه����ا، و�ح�����رت�م م�����س��اع��ر �مل�����س��ل��م��ني يف 

�أن��ح��اء �ل��ع��امل، ب��دل من �ل��وق��وع يف �أ�سر  كل 

�لإِ���س��لم��وف��وب��ي��ا �ل���ذي ت��ت��ب��ن��اه �مل��ج��م��وع��ات 

�ملتطرفة«.

ووج�����ه �لأم������ني �ل���ع���ام مل��ج��ل�����ض �ل��ت��ع��اون 

�ل���ع���امل  دول  ق�������ادة  �إىل  ن�������د�ء  �خل���ل���ي���ج���ي 

“لتحمل  �ل��������ر�أي  و�أ�����س����ح����اب  و�مل���ف���ك���ري���ن 

كل  عاتق  على  تقع  �لتي  �لكربى  �مل�سوؤولية 

من ي�سعي لل�سلم و�لتعاي�ض«.

االنباط-وكاالت

�م�ض  �سالح،  برهم  �لعر�قي  �لرئي�ض  قال 

�ل�سبت، �إن بلده مت�سي يف ��سرتد�د �لأمو�ل 

�مل��ن��ه��وب��ة وم��لح��ق��ة �ل��ف��ا���س��دي��ن، و�أ����س���ار �إىل 

للإرهاب  �ل�سيا�سي  �لقت�ساد  هو  �لف�ساد  �أن 

و�لعنف

�لعام  ل��لأم��ني  تهنئة  ر���س��ال��ة  و�أك���د خ��لل 

ل�������لأمم �مل����ت����ح����دة �أن����ط����ون����وي����و غ��وت��ريي�����ض 

�ملنظمة،  لتاأ�سي�ض   75 �ل���� �ل��ذك��رى  مبنا�سبة 

�ل���دول  �أح����د  وه���و  �ل��ي��وم  ي��ق��ف  “�لعر�ق  �أن 

حتملها  �لتي  و�ملبادئ  للقيم  د�عما  �ملوؤ�س�سة، 

�لأمم �ملتحدة يف �سبيل �إر�ساء �ل�سلم �لعاملي، 

وخو�ض �حلو�ر�ت من �أجل تخفيف �لتوتر�ت 

ومنع �لنز�عات، وحماية حقوق �لن�سان«

ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  “نوؤكد يف  ���س��ال��ح:  و�أ����س���اف 

على �لدور �ملحوري �لذي ت�سطلع به �ملنظمة 

�ل����دول �لأع�����س��اء فيها،  ت��وح��ي��د م�����س��ال��ح  يف 

�لأهد�ف  وتعزيز �جلهود معا باجتاه حتقيق 

�مل�سرتكة �خلادمة ل�سعوب �لعامل �أجمع«

�لعامل  “�أمام  �أن  �لعر�قي،  �لرئي�ض  وتابع 

�لإره���اب،  يت�سدرها  �أخ���رى،  �ل��ي��وم حت��دي��ات 

وك��ان��ت ل��ل��ع��ر�ق جت��رب��ة م��ري��رة م��ع��ه، ولكنه 

و�لأج��ه��زة  �ل�سعب  ق��وى  تظافر  بفعل  متكن 

�لأم���ن���ي���ة ع��ل��ى �خ���ت���لف ت�����س��ك��ي��لت��ه��ا ودع���م 

�حل��ل��ف��اء و�لأ����س���دق���اء م���ن ت��وج��ي��ه ���س��رب��ة 

د�ع�ض« لتنظيم  قا�سمة 

�لإره����اب  ���س��د  “�حلرب  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

ل ت���ز�ل ق��ائ��م��ة، وي��ن��ب��غ��ي م��و����س��ل��ة �جلهد 

�ل����دويل مل��ح��ارب��ت��ه و�ل��ق�����س��اء ع��ل��ى م�����س��ادر 

مت��وي��ل��ه، ع��رب م��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����س��اد ب��اع��ت��ب��اره 

�لق��ت�����س��اد �ل�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ع��ن��ف و�لإره�������اب، 

�لف�ساد  �لعر�ق نحو حماربة  و�ليوم مي�سي 

و�������س�����رتد�د �م����و�ل����ه �مل���ن���ه���وب���ة وم��لح��ق��ة 

�لفا�سدين«

�لأمم  “ندعو  �لعر�قي:  �لرئي�ض  و�أردف 

�ملتحدة و�ملجتمع �لدويل �ىل مو��سلة دعم 

�ل�����س��ع��ب �ل��ع��ر�ق��ي يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات، 

�لتي  �لنتخابات  ��ستحقاق  ينتظرنا  حيث 

�لإر�دة  وحتقيق  نز�هتها  �سمان  ت�ستوجب 

�حل�����رة ل��ل��م��و�ط��ن��ني ب��ع��ي��د� ع���ن �ل��ت��زوي��ر 

و�لتلعب«

االنباط-وكاالت

 تفاعل �لليبيون مبزيج من �لأم��ل و�لت�سكيك 

بعد توقيع �تفاق وقف �إط��لق �لنار على م�ستوى 

�سيا�سي  ح��ل  نحو  �لطريق  متهيد  بهدف  �ل��ب��لد 

للنز�ع �لطاحن �لذي ت�سهده ليبيا

�مل��دع��وم من  �مل��ر�ق��ب��ون بالتفاق  وبينما رح��ب 

�أوه��ام  ت��ر�وده��م  منهم  قلة  �أن  �إل  �ملتحدة،  �لأمم 

�سلم  �إىل  حتويله  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات  ب�ساأن 

د�ئم على �لأر�ض

ووق�����ع �ت���ف���اق �جل��م��ع��ة يف ج��ن��ي��ف م��ن��دوب��ون 

�لرئي�سيني  �ملتحاربني  �لطرفني  من  ع�سكريون 

و�لغارقة يف  �إفريقيا  �سمال  �لو�قعة يف  �لدولة  يف 

�لعنف منذ 2011 يف �أعقاب �لنتفا�سة �لتي دعمها 

�آنذ�ك  بالرئي�ض  �لأطل�سي للإطاحة  �سمال  حلف 

معمر �لقذ�يف

و�ت��ف��ق��ت ح��ك��وم��ة �ل���وف���اق وم��ق��ره��ا طر�بل�ض 

و�لقو�ت �ملناف�سة لها بقيادة �مل�سري خليفة حفرت 

من  �لن�سحاب  على  �ل�سرق  يف  �لع�سكري  �لقائد 

�خل��ط��وط �لأم��ام��ي��ة و�ل��ب��دء يف تفكيك �لف�سائل 

�مل�سلحة لدجمها يف موؤ�س�سات �لدولة

��ا �إىل م��غ��ادرة  و�لأه����م، �أن �لت��ف��اق ي��دع��و �أي�����سً

جميع �لقو�ت �لأجنبية �لأر��سي �لليبية يف غ�سون 

ثلثة �أ�سهر

وقال بيرت ميليت �ل�سفري �لربيطاين �ل�سابق 

يف ليبيا من �جليد �أن يكون �جلانبان على ��ستعد�د 

لتقدمي تنازلت، لكن �ل�سيطان يكمن يف �لتفا�سيل

و�أ�ساف هناك عدد هائل من �لأ�سئلة. و�مل�ساألة 

�لأ�سا�سية هي: هل �ستدعم �لدول �لتي رعت قو�ت 

ع�سكرية يف ليبيا هذ� �حلل �لو�سط؟

�حل��رب  يف  �لرئي�سيني  �ملع�سكرين  ك��ل  تلقى 

�لليبية �ملعقدة دعًما و��سًعا من �أطر�ف خارجية

وياأتي �تفاق �جلمعة بعد �أربعة �أ�سهر من تخلي 

ق��و�ت حفرت �ملدعومة من رو�سيا و�لإم����ار�ت عن 

��ستمرت مدة عام لل�سيطرة على  �لتي  حماولتها 

مئات  خلفت  م��و�ج��ه��ات  يف  ط��ر�ب��ل�����ض،  �لعا�سمة 

�لقتلى وع�سر�ت �لآلف من �لنازحني

غرب  م��ن  حفرت  �ن�سحب  حزير�ن/يونيو،  يف 

ليبيا يف مو�جهة هجوم م�ساد من �لقو�ت �ملو�لية 

�مل��دع��وم��ة م��ن تركيا.  �ل��وط��ن��ي  �ل��وف��اق  حلكومة 

وز�دت �ملعارك من تعميق �نعد�م �لثقة �ملرير بني 

وحلفائهما  �ملتناف�سني  �ل�سيا�سيني  �ملع�سكرين 

�لع�سكريني، ف�سًل عن �لليبيني �لعاديني

وقال �لعبيدي ت�سببت �حلرب ب�سرخ �جتماعي 

رهيب. ول بد من �لعمل �لآن وعلى �لفور لإعادة 

�لبناء وت�سميد �جلروح �لتي باتت غائرة يف ج�سد 

�لوطن �لو�حد

م�ستعدون للرد

�أل��ف  ن��ح��و  ب��ع��د  ع��ل��ى  �لعا�سمة ط��ر�ب��ل�����ض  ويف 

ك��ي��ل��وم��رت غ���رب ب��ن��غ��ازي، �أع�����رب �مل��ق��ات��ل �مل���و�يل 

حلكومة �لوفاق �لوطني �سليم ق�سوط عن �سكوكه 

يف ��ستمر�ر وقف �إطلق �لنار، قائًل جربنا �لتفاق 

�أي���ام م��ن هجوم  �أع��ل��ن قبل خم�سة  �ل���ذي  �ل�سابق 

حفرت على طر�بل�ض و�ل��ذي ُدم��رت خلله �لبنية 

�لتحتية للعا�سمة وُقتل كثريون

و�أ�ساف �آمل �أل يكون هذ� �لتفاق مثل �سابقاته، 

مبعنى �أن نعود للحرب مرة �أخرى. �سوف نلتزم به، 

لكننا م�ستعدون للرد يف �أي حلظة �إذ� مت �نتهاكه

وك���ان���ت حم����ادث����ات ج��ن��ي��ف �ل�����س��ق �ل��ع�����س��ك��ري 

يف  للدعم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  قادتها  عملية  من 

ليبيا. وتهدف �ملحادثات �ل�سيا�سية �ملنف�سلة �لتي 

جديدة  حكومية  هيئة  ت�سكيل  �إىل  �لث��ن��ني  ت��ب��د�أ 

و�لتح�سري للنتخابات

و�ملدير  �ملوؤ�س�ض  �ل�سريك  دوردة،  حممد  وق��ال 

�ل���س��ت�����س��اري مل��ك��ت��ب ليبيا ل���س��ت�����س��ار�ت �مل��خ��اط��ر 

�إط���لق  وق���ف  �إن  دي�����س��ك(  )ليبيا  �جليو�سيا�سية 

�لنار كان خطوة �إيجابية تخلق �أ�سا�ًسا للمحادثات 

�ل�سيا�سية

لكنه حذر من �أن ليبيا بحاجة �إىل ترتيب �أمني 

لل�سماح بت�سكيل حكومة. �إذ� مل نتعامل مع �لأزمة 

خلل  نف�سه  �لو�سع  يف  �أنف�سنا  ف�سنجد  �لأمنية، 

ب�سع �سنو�ت

وهذ� حتد معقد يف بلد بات �سحية مزيج من 

�لأج��ان��ب  و�مل��رت��زق��ة  �ملتناف�سة  �مل�سلحة  �لف�سائل 

و�جلماعات �لإ�سلمية �ملتطرفة

�أن �ملفاو�سني يف جنيف  �مل��ر�ق��ب��ون م��ن  وح��ذر 

�مل�سلحني  بال�سرورة على حلفائهم  ل ي�سيطرون 

على �لأر���ض. كما �أنه من غري �ملحتمل �أن تتخلى 

�لأط��ر�ف �خلارجية �لفاعلة يف ليبيا ب�سهولة عن 

نفوذها �لذي ك�سبته ب�سعوبة

وح����ذر ع��م��اد �ل��دي��ن ب����ادي م��ن م��رك��ز �أب��ح��اث 

تريد�ن  وتركيا  رو�سيا  �أن  من  كاون�سل  �أتلنتيك 

حت��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب �ق��ت�����س��ادي��ة م���ن ت��دخ��لت��ه��م��ا 

�لع�سكرية

وقال �إنه من �ل�سذ�جة �أن ُيطلب منهما �ملغادرة 

على  ح�سولهما  ه��و  �سيناريو  �أف�سل  �إن  بب�ساطة 

على  وج��وده��م��ا  وتقلي�ض  �ق��ت�����س��ادي��ة  �م��ت��ي��از�ت 

�لأر�ض. و�لأ�سو�أ هو ��ستئناف �لقتال

�لأي���ام  �سهدت  �لعقبات،  ك��ل  م��ن  بالرغم  لكن 

هذ�  �ملع�سكر�ن  �تفق  �إذ  ملمو�ًسا،  تقدًما  �لأخ��رية 

وزي��ادة  �ملحلية  �لنقل  خطوط  فتح  على  �لأ�سبوع 

ب�سدة  ت�سررت  �لتي  لليبيا  �حليوي  �لنفط  �إنتاج 

�لنفط  من�ساآت  و��ستاأنفت  و�حل�سار.  �لقتال  من 

�لرئي�سية �لإنتاج بالفعل بعد توقف د�م �سهوًر�

يف  �ملقيم  عاما(   57( �لفطماين  م�سعود  وق��ال 

�مل��و�د  يدير جمموعة من متاجر  و�ل���ذي  بنغازي 

�لغذ�ئية، �إنه ياأمل باأن ي�ستمر وقف �إطلق �لنار

وقال ت�سببت �حلرب يف ركود �قت�سادي رهيب. 

حركة  توقف  ب�سبب  �لم���و�ل  من  �لكثري  خ�سرنا 

�ملبادلت �لتجارية بني �ل�سرق و�لغرب جّر�ء �غلق 

�لطرق

ورددت مدر�سة �للغة �لإنكليزية مي�سون خليفة 

�لتي تعمل يف مدر�سة خا�سة يف طر�بل�ض دعوته 

من �أجل �إحلل �سلم د�ئم. وقالت كثريون لديهم 

�أمل لكنهم غري متفائلني. �أمتنى ب�سدق �أن ي�سمد 

هذ� �لتفاق. ليبيا ت�ستحق �أف�سل ما نعي�سه �ليوم

االنباط-وكاالت

�أثار ت�سريح �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب 

عن �إمكان �إقد�م م�سر على تفجري �ل�سد �لإثيوبي 

�لت�سريح  دلل��ة  ح��ول  ��ستفهام كثرية  ع��لم��ات 

�لرئا�سية  ي��اأت��ي قبيل �لن��ت��خ��اب��ات  �ل���ذي  �مل��ث��ري 

�لأمريكية �لتي يرقبها �لعامل �سرقا وغربا

�ل��ذي يطرح نف�سه �لآن:مل���اذ� �سرح  �لت�ساوؤل 

ت���ر�م���ب ب���ه���ذ� �ل���ك���لم �لآن؟ وه����و �ل�����ذي رع��ى 

�ملفاو�سات بني �لدول �لثلث:

م�سر و �ل�سود�ن و�إثيوبيا؟

ب��ر�أي هاين ر�سلن �خلبري يف مركز �لأه��ر�م 

للدر��سات �ل�سيا�سية و�ل�سرت�تيجية جملة فاإن 

ت�سريحات تر�مب حول �ل�سد �لإثيوبي متثل فى 

جمملها �إد�ن��ة قوية جد� وبلهجة غري م�سبوقة 

فى و�سوحها ، للموقف �لثيوبى �ملتعنت ب�سكل 

�إنها متثل  �أن��ه ميكن �لقول  غريب ، م�سري� �إىل 

تهديد� لإثيوبيا باأن �ل�ستمر�ر فى نهجها �حلاىل 

�ستكون له عو�قب وخيمة

و�أ�ساف ر�سلن �أن تر�مب �عترب ب�سكل �سريح 

ف��ى ج��وه��رة حجبا  �إث��ي��وب��ي��ا ميثل  م��ا تفعله  �أن 

موقف  ه��ذ�  و�ن  م�سر،  ع��ن  �لنيل  ملياه  منعا  �أو 

�إىل  �حتماله،م�سري�  �أو  قبوله  مل�سر  ميكن  ل 

ملوقف  تاأكيد  مبثابة  هى  �لت�سريحات  ه��ذه  �أن  

�إىل  �مل��ق��دم��ة  �مل��ع��ون��ات  بع�ض  بحجب  و��سنطن 

�إثيوبيا ، ولكنها تدفع بالأمر �إىل مدى بعيد جد� 

ل يحتمل �للب�ض �أو �لغمو�ض، فى ر�سالة عنيفة 

و�سادمة ، لعل �لثيوبى يفيق من غيه ، ويعرف 

لل�سعوب  �مل�سالح �حلقيقية  �إىل  حجمه ويلتفت 

�لإث��ي��وب��ي��ة �ل��ت��ى ت��ع��ان��ى م��ن حم��ن��ة ���س��دي��دة فى 

�لد�خل على حماور متعدده

�لدللة؟

وعن �إ�سارة تر�مب باأن م�سر ميكن �أن تفجر 

�ل�سد، قال ر�سلن �إنه برغم �أنه يعطى تلميحات 

�أن��ه��ا ل  �أو  ل��ذل��ك،  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ب��ع��دم م��ان��ع��ة 

ت�ستبعد وقوعه فى حال ��ستمر�ر �ملوقف �لثيوبى 

هو  منه  �ملق�سود  �أن  �إل  �ت��ف��اق،  لأى  �ل��ر�ف�����ض 

حتذير �إثيوبيا ب�سده، لأن تر�مب كان يتحدث فى 

�سياق �سرورة �لتو�سل �إىل حل �سلمى وتفاو�سى

وقال ر�سلن �إن �إ�سارة تر�مب �إىل مفاو�سات 

�إثيوبيا  لن�سحاب  �ل�سديدة  و�إد�ن���ت���ه  و��سنطن 

ورف�سها �لتوقيع ، تعيد وثيقة و��سنطن للو�جهة 

�أن ه��ن��اك ح��ل فعليا  �أخ����رى ،م�����س��ري� �إىل  م���رة 

متو�فقا عليه من �لأطر�ف �لثلثة بن�سبة تزيد 

و��سنطن  و�سعتها  �ملتبقية  و�لن�سبة   ،%90 على 

بالتن�سيق مع �لبنك �لدوىل ب�سكل متو�زن مل�سالح 

�لدول �لثلث .. مبا يعنى �أن هناك حل جاهز� 

�لثيوبى  و�ل��ك��ذب  �مل��ر�وغ��ة  �لعقدة هى فى  و�ن 

وت��ع��ري�����ض �مل��ن��ط��ق��ة مل��خ��اط��ر ع����دم �ل���س��ت��ق��ر�ر 

ط��وي��ل �لأم�����د و�أ����س���اف �أن ح��دي��ث ت��ر�م��ب عن 

وثيقة و��سنطن يعيد �إىل �لأذه��ان �أي�سا موقف 

�إثيوبيا  مع  و�ملتو�طئ  �ملتخاذل  �ل�سود�نى  �لوفد 

برف�ض �لتوقيع على �لوثيقة رغم مو�فقة �لوفد 

�ل�سود�نى عليها، و�لذى مت تربيره بحجة و�هية 

�أثبتت  وق���د  �سيما  )ل  �سغري�  تلميذ�  تقنع  ل 

�لأح������د�ث ب��ع��د ذل���ك �أن ه���ذ� �مل���وق���ف ك���ان �سد 

م�سالح �ل�سود�ن �أي�سا، حيث جتاهل �لثيوبيون 

�ل�����س��ود�ن وم�����س��احل��ه ب��ال��ك��ام��ل ف��ى �مل����لء �لول 

و�ي�سا فيما �أعقب ذلك من مفاو�سات(

و�أ�سار ر�سلن �إىل �أنه لو �أظهرت �إد�رة تر�مب 

�أ�سهر لكان �ملوقف  هذ� �ملوقف �لقوى منذ عدة 

قد تغري �إىل حد كبري، ورمبا كان قد مت �لو�سول 

�إىل �تفاق، م�سري� �إىل �أن هذه �لت�سريحات تاأتى 

�أي��ام، ما يقلل من  و�لنتخابات �لأمريكية بعد 

قدرتها على �إح���د�ث تغيري فعلى على �لأر����ض ، 

فالعامل كله ينتظر نتيجة �لنتخابات �لأمريكية 

وهل �سيبقى تر�مب �م يرحل، �م تتعر�ض �مريكا 

�أح��د  رف�����ض  �إذ�  عنيفة  د�خ��ل��ي��ة  لأزم�����ة  نف�سها 

�لأطر�ف �لعرت�ف بالنتيجة

وتابع ر���س��لن: ورغ��م ذل��ك ف��اإن ه��ذ� ل يقلل 

من موقف �لإد�نة �حلا�سمة و�لقاطعة و �سديدة 

�ل��ل��ه��ج��ة ل��ل��م��وق��ف �لث���ي���وب���ى ومي��ث��ل ف�سيحة 

وتعرية غري م�سبوقة للموقف �لثيوبى ، يرتدد 

�سد�ها فى �أرجاء �ملعمورة، ومتثل تدمري� وحمقا 

�لتى  �لإع��لم��ي��ة  و�ل��ذر�ئ��ع  لكل �حلجج  �سامل 

ترددها �إثيوبيا.. بل �إنها متثل رفعا للغطاء عن 

فى  �ألعوبة  �أ�سبحت  �لتى  وحكومته  �حمد  �أب��ى 

باآبى  �ملحيطة  �لم��ه��ر�  �ثنية  مت�سددى  �ي���دى 

�حمد و�لذين ميلون عليه ت�سرفاته

تر�مب  ت�سريحات  �أن  �ىل  ر���س��لن  وخل�ض 

ت��رف��ع �حل�����رج ع���ن م�����س��ر وت��ف��ت��ح �أم�����ام �مل��وق��ف 

�مل�سرى �آفاقا و��سعة ومتثل بد�ية ملرحلة جديدة 

لبد �أن يكون عنو�نها �حل�سم �سلما �أو حربا قبل 

منت�سف �لعام �ملقبل

�لأم��ور  تاأخذ م�سر  �إن مل  و�أن��ه��ى مت�سائل: 

بيدها فى �أزمة تهدد وجودها ، فمتى �سوف تفعل 

ذلك؟

�إثيوبيا ت�ستدعي �ل�سفري �لأمريكي

�ل�سفري  �إث��ي��وب��ي��ا  ����س��ت��دع��ت  �ل�����س��ي��اق  ذ�ت  يف 

ت�سريحات  ل�ستي�ساح  �أب��اب��ا  ب��اأدي�����ض  �لأم��ري��ك��ي 

تر�مب �ملثرية

هل يفعلها �ل�سي�سي؟

ملعب  يف  باتت  �لآن  �ل��ك��رة  �أن  ي��رى  �لبع�ض 

�إن��ه��اًء  يفعلها  �أن  �إىل  �ل�سي�سي  د�ع����ني  م�����س��ر، 

للكابو�ض �جلاثم على رقبة �مل�سريني منذ �سنني 

عدد�؟

 مجلس التعاون الخليجي يوجه انتقادا شديد اللهجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البالد المنهوبة

 الليبيون يتلقون اتفاق وقف إطالق النار بمزيج من األمل والتشكيك

 هل أعطى ترامب الضوء األخضر لتفجير السد اإلثيوبي؟ 

االنباط-وكاالت

�ل��ع��ر�ق��ي��ة �م�ض  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �أع��ل��ن��ت وز�رة   

�ل�سبت �أنها �أجرت �ت�سالت  مع قادة �حلر�ك 

للمظاهر�ت  �حل��م��اي��ة  ل��ت��اأم��ني  و�ل��ن��ا���س��ط��ني 

�ل�سعبية �لتي �ستنطلق �ليوم �لأحد يف بغد�د 

وثماين مدن عر�قية لإحياء �لذكرى �ل�سنوية 

�لأوىل للمظاهر�ت �لحتجاجية �لتي �نطلقت 

يوم 25ت�سرين �أول /�أكتوبر عام .2019

�ليوم  �لعر�قية)و�ع(  �لأن��ب��اء  وكالة  وق��ال 

وز�رة  با�سم  �لناطق  �ملحنا  خ��ال��د  �ل��ل��و�ء  ع��ن 

�إن ما مييز هذه �لتظاهر�ت  �لد�خلية  قوله 

ه���و وج�����ود ت��ف��اه��م��ات و�ت�������س���الت م���ع ق���ادة 

و�أن  و�لنا�سطني  �لتظاهر�ت  وق���ادة  �حل���ر�ك 

ه��ن��اك �إج��م��اع��اً م��ن ك��ل ه���وؤلء على �أن تكون 

�لتظاهر�ت �سلمية وح�سارية ومدنية

جماهريية  م��ط��ال��ب  ه��ن��اك  �أن  و�أ����س���اف 

ج��ادة  ،و�حل��ك��وم��ة  للتحقق  طريقها  وج���دت 

وعازمة على �إكمال م�سو�ر �لإ�سلح وقد لقت 

�إجر�ء�تها �ل�سابقة �أ�سد�ء طيبة بني �ملحتجني

ورج����ح  �أن ت��ك��ون �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ذ�ت طابع 

ح�����س��اري وم����دين ب��ع��د  �أن وج����دت مطالب 

�ملتظاهرين طريقها للتحقيق

وذك���ر �مل��ح��ن��ا  �أن وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة عثمان 

�سل�سلة  �ملا�سية  �لفرتة  خ��لل  عقد  �لغامني 

�جتماعات ول��ق��اء�ت م��ع �ل��ق��ادة �لأم��ن��ي��ني يف 

�لأمنية  �خلطط  لتوفري  و�لعمليات  �ل���وز�رة 

�ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ح��م��اي��ة �مل��ت��ظ��اه��ري��ن و�مل��ح��ت��ج��ني 

،وتوفري �لأج��و�ء �ملنا�سبة لهم كما �سدد على 

عدم �ل�سماح لبع�ض �لذين يحاولون حتريف 

�ملو�طنني  و�إي���ذ�ء  �ل�سلمية  �لتظاهر�ت  �سري 

 ، و�خلا�سة  �لعامة  �ملمتلكات  على  ،و�لتجاوز 

م�سري� �إىل �أن هناك خططاً �أمنية �تبعتها قيادة 

�ملتظاهرين  حماية  منها  �ل��ه��دف  �لعمليات 

�لحتجاجية  �مل��ظ��اه��ر�ت  تن�سيقيات  و�أعلنت 

�أنه مت توجيه �لدعو�ت للمنظمات و�لحتاد�ت 

�ل�سعبية وطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات للم�ساركة 

يف �أحياء �لذكرى �ل�سنوية �لأوىل للمظاهر�ت 

بغد�د  يف  �لتظاهر  ���س��اح��ات  يف  �لأحتجاجية 

وحمافظات و�سط وجنوبي �لبلد

االنباط-وكاالت

�أعلنت وكالة �ل�ستخبار�ت �لعر�قية  �ليوم 

�آم��ر  ب���  م��ا ي�سمى  �لقب�ض على  �إل��ق��اء  �ل�سبت 

مفرزة ولية �سمال بغد�د بعملية م�سرتكة مع 

�أ�ساي�ض �أربيل) �لأمن �لكردي(

وقالت وكالة �ل�ستخبار�ت، يف بيان �سحفي 

�ليوم �أوردته وكالة �لأنباء �لعر�قية )و�ع(، �إن  

�ملوقوف يعد �أحد �لإرهابيني �لبارزين ويكنى 

)�أب����و ن��اي��ف( وم��ط��ل��وب وف��ق �أح��ك��ام �لإره����اب 

 ، �ل��ب��ي��ان  ووف���ق  د�ع�����ض  ل��� ع�سابات  لنتمائه 

�ع��رتف �مل��وق��وف خ��لل �لتحقيقات �لأول��ي��ة 

�إرهابية  عمليات  وتنفيذ  لد�ع�ض  بالنتماء 

���س��د �ل���ق���و�ت �لأم��ن��ي��ة و�مل��و�ط��ن��ني مبناطق 

متفرقة م��ن �سمال ب��غ��د�د و�أ���س��ار �إىل �أن��ه مت 

و�تخاذ  �لتحقيق  �لتوقيف ل�ستكمال  �إيد�عه 

�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقه

االنباط-وكاالت

قالت وكالة �لنباء �لأرجنتينية �لر�سمية، 

�إن �لرئي�ض �لبوليفي �ل�سابق، �إيفو مور�لي�ض، 

غ���ادر �لأرج��ن��ت��ني ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رة متجهة 

�إىل ف��ن��زوي��ل ب��ع��د ف����وز ح��زب��ه �ل���س��رت�ك��ي 

بالنتخابات يف بوليفيا

وذكرت �لوكالة �أم�ض �جلمعة، �أن مور�لي�ض، 

��ستقالته،  منذ  �لأرج��ن��ت��ني  يف  يعي�ض  �ل���ذي 

و�سط �حتجاجات يف نوفمرب من �لعام �ملا�سي، 

غادر على من طائرة ر�سمية تابعة للحكومة 

�إىل  متوجها  �جلمعة  ظهر  بعد  �لفنزويلية 

�ملا�سي،  �لثنني  مور�لي�ض،  و�أع��ل��ن  كار�كا�ض 

عن نيته �لعودة �إىل بوليفيا بعد فوز �لي�ساري 

لوي�ض �آر�سي يف �لنتخابات �لرئا�سية يف نهاية 

�أن لوي�ض  �إىل  �لإ�سارة  �ملا�سي جتدر  �لأ�سبوع 

كان  �لرئا�سية،  �لنتخابات  يف  �لفائز  �آر���س��ي، 

وزير �لقت�ساد يف عهد مور�لي�ض، وهو مر�سح 

�حلركة باجتاه �ل�سرت�كية

 استعدادات أمنية وشعبية عراقية 
إلحياء ذكرى مظاهرات اكتوبر

 االستخبارات العراقية تعلن القبض 
على آمر مفرزة والية شمال بغداد

 الرئيس البوليفي السابق يغادر األرجنتين 
باتجاه فنزويال بعد فوز حزبه في االنتخابات
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 االنباط-وكاالت

“اإ�سرائيل”  اأن  ع��ري��ة،  �سحيفة  ذك���رت 

تفاهمات  اإىل  للتو�سل  �سيا�ستها  م��ن  غ��رت 

اإذ توقفت عن احلديث بربط  مع قطاع غزة، 

امل�ساعدات بق�سية اجلنود الأ�سرى يف غزة

م�سدر  ع��ن  “معاريف”  �سحيفة  ونقلت   

اجلنود  ق�سية  مع  وتعامل  -�سبق  اإ�سرائيلي 

����س���ن���وات،  اأرب������ع  “قبل  ق���ول���ه  امل���ح���ت���ج���زي���ن- 

ح���ث م�������س���وؤول���ون اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون احل���ك���وم���ة، 

ع��ل��ى ����س���رورة ال��ف�����س��ل ب��ن امل��ح��ادث��ات ح��ول 

ال��ت��ف��اه��م��ات وم��ع��ام��ل��ة الأ����س���رى، وع���دم رب��ط 

ال��ذي  الأم���ر  وه��و  البع�ض،  ببع�سها  الأم����ور 

رف�سته احلكومة«

مبوقفها،  الإ�سرائيلية  احلكومة  ومت�سكت 

وه���و اإدخ����ال م���واد اأ���س��ا���س��ي��ة ج���دا و���س��روري��ة 

ف��ق��ط ل��ل��ق��ط��اع، وت����رك م�����س��اع��دات الإغ���اث���ة 

ال��ك��ب��رة، اإىل م��ا ب��ع��د اإط���اق ح��م��ا���ض ���س��راح 

املُحتجزين لديها.  الإ�سرائيلين 

 واأفيد باأن “ال�سغط الذي مار�سته حما�ض 

ب����دءا م���ن م�����س��رات ال���ع���ودة، وح��ت��ى ج���ولت 

على  املوافقة  “اإ�سرائيل” اإىل  دفع  الت�سعيد، 

التنازلت، التي مل توافق عليها من قبل«

ومع بدء اأزمة كورونا، حاولت “اإ�سرائيل” 

ربط املفاو�سات حول الأ�سرى بامل�ساعدات، اإل 

غر  املن�سودة.  النتيجة  اإىل  ي��وؤد  مل  ذل��ك  اأن 

وت��رك��ز  اجت��اه��ه��ا،  غ���رت  الآن،  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن 

جهودها على حماولة الو�سول اإىل تفاهمات، 

ق�سية  يف  ق��دم��ا  للم�سي  ف��ق��ط،  ذل���ك  وب��ع��د 

الأ�سرى واملفقودين

اأم��ن��ي  اإ����س���اف���ة اإىل ذل�����ك، ي���ق���در م�����س��در 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي اآخ����ر، اأن اخل��ط��اب احل���ايل ح��ول 

ق�سايا التفاهمات، و�سل اإىل مراحل متقدمة 

على عك�ض املا�سي. 

 ويعتقد اجلي�ض الإ�سرائيلي اأنه يف الواقع 

احل�����ايل، ف����اإن الأزم������ة الق��ت�����س��ادي��ة احل����ادة 

يف ق���ط���اع غ����زة وم�����س��ال��ح ح���م���ا����ض، واخل���ط 

الراغماتي الذي يقوده يحيى ال�سنوار قائد 

ت�سوية  لتحقيق  يوفر فر�سة  حما�ض يف غزة، 

يف القطاع، ول ينبغي تفويتها

االنباط-وكاالت

 رح��ّب��ت ع���دة دول يف ال��ع��امل ب��ات��ف��اق تطبيع 

اأعلنته  ال��ذي  واإ�سرائيل  ال�سودان  بن  العاقات 

وا���س��ن��ط��ن اجل��م��ع��ة، و���س��ط غ�����س��ب فل�سطيني 

ورف�ض اإيراين

العاقات  تطبيع  اجلمعة  اخلرطوم  واأك���دت 

مع الدولة العرية يف اتفاق و�سفته ب� التاريخي 

بنيامن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�������وزراء  رئ��ي�����ض  وراأى 

نتانياهو باأنه ميّثل حتوًل ا�ستثنائياً

يف ما ياأتي اأبرز ردود الفعل حتى الآن:

الوليات املتحدة

رح���ب ال��رئ��ي�����ض الأم���رك���ي دون���ال���د ت��رام��ب 

اجل��م��ع��ة ب��ات��ف��اق تطبيع ال��ع��اق��ات، م��وؤك��دا اأن 

البلدين اأر�سيا ال�سام بينهما

و�سّرح ترامب ملرا�سلن يف البيت الأبي�ض اأن 

العديد والعديد من التفاقات الأخ��رى قادمة، 

م�سيفا توجد خم�ض دول عربية على الأقل تريد 

الن�سمام ، متوقعا اأن تطبع ال�سعودية عاقاتها 

مع الدولة العرية

الفل�سطينيون

اإدانتها ورف�سها  اأكدت الرئا�سة الفل�سطينية 

لتطبيع العاقات مع دولة الحتال الإ�سرائيلي 

التي تغت�سب اأر�ض فل�سطن

واع����ت����رت اإع�������ان ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���اق���ات بن 

البلدين خمالفا لقرارات القمم العربية، وكذلك 

القمم  قبل  م��ن  امل��ق��رة  العربية  ال�سام  مل��ب��ادرة 

الأمن  جمل�ض  قبل  ومن  والإ�سامية،  العربية 

الدويل وفق القرار 1515

واع�����ت�����رت ح����رك����ة امل����ق����اوم����ة الإ����س���ام���ي���ة 

الفل�سطينية حما�ض على ل�سان املتحدث با�سمها 

اإ�سرائيل  بن  العاقات  اأّن تطبيع  قا�سم،  ح��ازم 

وال�سودان خطيئة �سيا�سية

وق���ال���ت احل���رك���ة يف ب��ي��ان ن��ع��ر ع���ن اإدان��ت��ن��ا 

امل�سن  التطبيع  ه��ذا  من  وا�سمئزازنا  وغ�سبنا 

واملهن

التطبيع  الإ�سامي  اجلهاد  حركة  وو�سفت 

بن ال�سودان واإ�سرائيل باأنه كتاب اأ�سود ي�سجله 

ال�سودان يف تاريخه، وخيانة لاأمة العربية

م�سر

ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ض  كتب 

في�سبوك  م��وق��ع  ع��ل��ى  الر�سمية  �سفحته  ع��ل��ى 

اأرح�����ب ب��اجل��ه��ود امل�����س��رك��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة 

الم��رك��ي��ة وال�����س��ودان وا���س��رائ��ي��ل ح��ول تطبيع 

كافة  واأثمن  واإ�سرائيل  ال�سودان  بن  العاقات 

وال�سام  ال�ستقرار  لتحقيق  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود 

الإقليمين

اإيران

اأف��ادت وزارة اخلارجية الإيرانية على توير 

اأن اإعان البيت الأبي�ض ب�ساأن ال�سودان ذو بعد 

رمزي تام. ادفعوا دية كافية واأغم�سوا اأعينكم عن 

اجلرائم �سد الفل�سطينين وحينها �ست�سطبون 

من القائمة ال�سوداء املزعومة +لاإرهاب+. من 

اأن القائمة مزيفة مثل حرب الوليات  الوا�سح 

املتحدة على الإرهاب. هذا خمجل!

الإمارات

رحبت وزارة خارجية الإم��ارات بالتو�سل اإىل 

ه��ذا الت��ف��اق ال��ت��اري��خ��ي.. معربة ع��ن اأم��ل��ه��ا يف 

مناخ  على  اإيجابي  اأث��ر  اخلطوة  لهذه  يكون  اأن 

ال�سام والتعاون الإقليمي والدويل

واأ�سافت يف بيان اإن قرار ال�سودان يف مبا�سرة 

يعد خطوة مهمة  اإ�سرائيل  دول��ة  مع  العاقات 

م��وؤك��دة   ، املنطقة  والزده�����ار يف  الأم���ن  لتعزيز 

اأن هذا الإجن��از من �ساأنه تو�سيع نطاق التعاون 

القت�سادي والتجاري والعلمي والدبلوما�سي

البحرين

رحبت البحرين بالتفاق الذي و�سفته باأنه 

خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق حتقيق 

ال�سام وال�ستقرار والزدهار يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط

ال�سودان  اأن يعزز جهود  �ساأنه  اإن من  وقالت 

ال�سقيق لتحقيق تطلعات �سعبه لاأمن والنماء 

والزدهار

اأملانيا

رح��ب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأمل��ان��ي��ة ب��الإع��ان 

يف  البلدين  بن  دبلوما�سية  عاقات  اإقامة  عن 

ما اعترته خطوة اأخ��رى مهمة نحو مزيد من 

اإ�سرائيل  ب��ن  ال�سلمية  وال��ع��اق��ات  ال���س��ت��ق��رار 

والدول العربية املجاورة

و�سكرت الوليات املتحدة على دورها احلا�سم 

كو�سيط يف هذه التفاقية

االنباط-وكاالت

عن  املفتوح  اإ���س��راب��ه  الأخ��ر���ض  ماهر  الأ���س��ر  يوا�سل 

ا لعتقاله الإداري  90 على التوايل رف�سً الطعام لليوم ال�

واملطالبة بالإفراج الفوري عنه

اإن ���س��ل��ط��ات الح����ت����ال ن��ق��ل��ت  وق�����ال ن�����ادي الأ�����س����ر 

كابان  م�ست�سفى  من  مفاجئ  ب�سكل  الأخ��ر���ض،  الأ���س��ر 

 ، ال��رم��ل��ة  ع��ي��ادة  �سجن  اإىل  ُيحتجز  ح��ي��ث  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

�سدر  ال��ذي  الإداري  اعتقاله  ق��رار جتميد  اإلغاء  وق��ررت 

�سبتمر  اأي��ل��ول/  من   23 ال��� تاريخ  يف  العليا  املحكمة  عن 

املا�سي

نقله  على  الحتال  �سلطات  اإق��دام  اأن  النادي  واعتر 

تاأكيد  اإل  هو  ما  الإداري،  اعتقاله  جتميد  اإلغاء  وكذلك 

الإداري،  اعتقاله  بتجميد  ي�سمى  ما  خدعة  على  جديد 

العليا لاحتال  اأدارتها املحكمة  التي  امل�سرحية  وانتهاء 

طوال الفرة املا�سية

وح��ّم��ل ن���ادي الأ���س��ر ���س��ل��ط��ات الح��ت��ال امل�����س��وؤول��ي��ة 

الذي يواجه و�سًعا  الأخر�ض  الأ�سر  الكاملة عن م�سر 

املفاجئ  تعر�سه  واحتمالية  اخل��ط��ورة،  يف  غاية  �سحًيا 

للموت

جنن،  من  عاًما(   49( الأخر�ض  الأ�سر  اأن  اإىل  ُي�سار 

27 من  م�����س��رب ع��ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ ت��اري��خ اع��ت��ق��ال��ه يف ال�����

حيث  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً  ،2020 ي��ول��ي��و  مت���وز/ 

ومن  �سهور،  اأربعة  مدته  اإداري  اعتقال  اأمر  بحقه  �سدر 

املفر�ض اأن ينتهي يف 26 ت�سرين الثاين/ نوفمر، اإل اأن 

هذا ل يعني اأنه الأمر الأخر فهو قابل للتجديد

 وصلت إلى مراحل متقدمة. معاريف: »إسرائيل« غيرت 
من سياستها للتوصل لتفاهمات مع غزة 

 تطبيع العالقات بين السودان واسرائيل: ترحيب وغضب ورفض

 بعد إضرابه 90 يوًما عن الطعام من أجل الحرية.. أسير فلسطيني 
يواجه خطر الموت في السجون اإلسرائيلية ومناشدات إلنقاذه

 إحصائية: إصابات ب 30 نقطة مواجهة 
مع االحتالل بالضفة والقدس

 علييف يحدد شرط وقف األعمال 
القتالية في قره باغ

 أول رئس عربي.. الرئاسة الجزائرية: 
تبون يدخل الحجر الصحي

االنباط-وكاالت

ر�����س����د ت���ق���ري���ر اإح���������س����ائ����ي ان������دلع 

م������واج������ه������ات م������ع ق����������وات الح�����ت�����ال 

الإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية والقد�ض 

امل��ح��ت��ل��ت��ن خ����ال الأ����س���ب���وع امل��ن�����س��رم، 

زجاجات  اإلقاء  تخللها  نقطة   30 �سمن 

حارقة

واأح�����س��ى ال��ت��ق��ري��ر خ���ال ي���وم اأم�����ض 

7 ن���ق���اط م���واج���ه���ة ب��ق��ري��ة ك��ف��ر ق���دوم 

الأ�سبوعية،  امل�سرة  قمع  اإثر  بقلقيلية 

ومواجهات على احلاجز ال�سمايل ملدينة 

قلقيلية، وباب الزاوية يف اخلليل، وبيت 

دج���ن وب���وري���ن وع�����راق ب���وري���ن م��دي��ن��ة 

نابل�ض، واقتحام لبلدة زبوبا قرب جنن

مواطنن  عدة  اأ�سيب  اأنه  اإىل  واأ�سار 

خ���ال���ه���ا، خ��م�����س��ة م��ن��ه��م ب��ال��ر���س��ا���ض 

اإىل ج��ان��ب  ب���امل���ط���اط،  امل��غ��ل��ف  امل���ع���دين 

ع�سرات الإ�سابات بالختناق بالغاز

ك��م��ا اأ����س���ي���ب ث���اث���ة م���واط���ن���ن اإث���ر 

بلدة  ق��رب  عليهم  امل�ستوطنن  اع��ت��داء 

بورين اىل اجلنوب من مدينة نابل�ض

التقرير  فاأح�سى  اخلمي�ض،  يوم  اأما 

باطة  خميم  يف  اندلعت  م��واج��ه��ات،   8

���س��رق ن��اب��ل�����ض، واحل����ي ال�����س��رق��ي وح��ي 

بيوتنيا  وبلدة  جنن،  مدينة  يف  خروبة 

عايدة  وخميم  اهلل  رام  يف  البالوع  وحي 

يف ب���ن حل���م وب���ل���دة اذن����ا وح��ل��ح��ول يف 

اخلليل

ب��ي��ن��م��ا ���س��ه��د ي���وم الأرب����ع����اء 3 ن��ق��اط 

ال�����ع�����روب ق���رب  م����واج����ه����ة، يف خم���ي���م 

باطة  وخميم  جنن،  وخميم  اخلليل، 

نابل�ض �سرق 

 6 املا�سي  الأ���س��ب��وع  منت�سف  وتخلل 

بيت  بلدة  يف  تركزت  للمواجهات  نقاط 

ق��رب بيت  ق��رب اخلليل وال��دوح��ة  اأم���ر 

حلم ويعبد قرب جنن

نقطتي  على  الثنن  يوم  تركز  فيما 

الدين مبدينة  �سارع �ساح  مواجهة يف 

القد�ض والأخرى على احلاجز ال�سمايل 

قلقيلية ملدينة 

اأم��������ا ي������وم الأح�����������د، ف����ق����د ان���دل���ع���ت 

م����واج����ه����ات يف خم���ي���م ال�����ع�����روب ق���رب 

ملدينة  ال�سمايل  احلاجز  وعلى  اخلليل، 

قلقيلية

ب��ي��ن��م��ا ي���وم ال�����س��ب��ت، ان��دل��ع��ت -وف���ق 

ن���ق���اط   4 يف  م�����واج�����ه�����ات  ال����ت����ق����ري����ر- 

مواجهة، بكل من م�سافر يطا باخلليل، 

قرب  ه�ساحر  كوخاف  م�ستوطنة  وقرب 

جنوب  ال�سرقية  ال��ل��ن  وب��ل��دة  اهلل،  رام 

نابل�ض، وبلدة كفر قدوم اىل ال�سرق من 

قلقيلية

االنباط -وكاالت

علييف،  اإلهام  اأذربيجان  رئي�ض  قال 

“فيغارو”  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 

لوقف  م�ستعدة  ب��اده  اإن  الفرن�سية، 

باغ، يف حالة  قره  القتالية يف  الأعمال 

وقف اإطاق النار من اجلانب الأرمني

ع��ل��ى  “نحن  ع���ل���ي���ي���ف:  واأ�������س������اف 

ا���س��ت��ع��داد ل��وق��ف الأع����م����ال ال��ع��دائ��ي��ة 

بالفعل  ذل��ك  ع��ن  حتدثت  لقد  ال��ي��وم. 

خال حمادثات مو�سكو يف 10 اأكتوبر. 

ك���ل م���ا ه���و م��ط��ل��وب، ف��ق��ط اأن ت��وق��ف 

اأرم���ي���ن���ي���ا اإط������اق ال����ن����ار. وب���ع���د ذل��ك 

العمل« الدبلوما�سين  �سيتعن على 

على  “يجب  اأن����ه  ع��ل��ي��ي��ف،  واأو����س���ح 

ت�سوية  مب���ب���ادئ  ت��ع��رف  اأن  اأرم��ي��ن��ي��ا 

النزاع التي حددها الروؤ�ساء امل�ساركون 

مل��ج��م��وع��ة م��ي��ن�����س��ك ال��ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة 

الأم����ن وال��ت��ع��اون يف اأوروب�����ا - رو���س��ي��ا 

وف��رن�����س��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة - وال��ت��ي 

اأذربيجان« قبلتها 

ذلك،  بعد  “العودة  ب�  علييف،  ووعد 

اإىل طاولة املفاو�سات«

وذك����ر ال��رئ��ي�����ض الأذرب����ي����ج����اين، اأن 

من�سب  توليه  بعد  با�سينيان،  نيكول 

عملية  “دمر  اأرم��ي��ن��ي��ا،  وزراء  رئ��ي�����ض 

ال�����س��ام ب��ت�����س��ري��ح��ات��ه ال��ت��ح��ري�����س��ي��ة 

الع�سكرية« وا�ستفزازاته 

ال��وق��ت  اأن  “اأعتقد  ع��ل��ي��ي��ف:  وق���ال 

�سيا�سية”،  ت�سوية  لتحقيق  ح��ان  ق��د 

وخط  ال��راه��ن  الو�سع  اأن  اإىل  م�سرا 

يعودا موجودين،  القدمي مل  الت�سال 

وظهر واقع جديد على الأر�ض

اأرم��ي��ن��ي��ا  اأن  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ي��ف،  و����س���دد 

�سبتمر   27 يف  ال��ق��ت��ال  ب����داأت  ب��ال��ذات 

ب�����اده  واأن  ب��������اغ،  ق������ره  يف  امل����ا�����س����ي 

م��ن��ا���س��ب. وق��ال  ب�سكل  ل��ل��رد  ا���س��ط��رت 

اأذربيجان حررت و�ستوا�سل حترير  اإن 

كاأرا�ض  دوليا،  بها  املعرف  “الأرا�سي 
اأذربيجانية«

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���س��ة اجل���زائ���ري���ة، ب���اأن 

دخل  ت��ب��ون  املجيد  عبد  ال��ب��اد  رئي�ض 

بعد  اأي��ام،  خم�سة  ملدة  ال�سحي  احلجر 

ت�����س��خ��ي�����ض ح�����الت اإ����س���اب���ة ب��ف��رو���ض 

بالرئا�سة،  م�سوؤولن  بن  “كورونا” 
واأع�ساء احلكومة.

ن�سرته  لها  ب��ي��ان  رئ��ا���س��ة يف  وذك���رت 

اأن  “في�سبوك”  يف  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

الطاقم الطبي اخلا�ض بها ن�سح تبون 

مب��ب��ا���س��رة ح��ج��ر ���س��ح��ي ط���وع���ي مل��دة 

ال�سبت،  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأي���ام  خم�سة 

ي���اأت���ي  ال����ق����رار  ه�����ذا  اأن  اإىل  م�������س���رة 

“بعدما تبن اأن العديد من الإطارات 
ورئا�سة  اجلمهورية  برئا�سة  ال�سامية 

اأع��را���ض  ق��د ظ��ه��رت عليهم  احل��ك��وم��ة 

الإ�سابة بفرو�ض كورونا«.

اأ����س���م���اء  ع����ن  ال���ب���ي���ان  ي��ك�����س��ف  ومل 

امل�����س��وؤول��ن يف ال��رئ��ا���س��ة، واحل��ك��وم��ة 

ال�����ذي�����ن ظ�����ه�����رت ل����دي����ه����م اأع�����را������ض 

الإ�سابة.

االنباط-وكاالت

اأمل��ان��ي��ة، يتحدر  ب��ل��دة  بلدية يف  اأع��ل��ن رئي�ض   

منها اأجداد دونالد ترامب، قبل اأربع �سنوات نيته 

و�سع لوحة تذكارية تكرميا للرئي�ض الأمريكي يف 

حال حقق �سيئا عظيما اإل اأن هذه اخلطوة باتت 

م�ستبعدة الآن مع اقراب نهاية وليته

اأملانيا  غ��رب  العنب يف  ك���روم  ب��ن  البلدة  تقع 

ون�������س���اأ ف��ي��ه��ا ج����دا ت���رام���ب ل����وال����ده ف��ري��دري�����ض 

اأن  قبل  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  يف  واإليزابيت 

يهاجرا اإىل الوليات املتحدة. ول يزال منزلهما 

الأبي�ض العادي موجودا يف البلدة الهانئة البالغ 

عدد �سكانها 1200 �سخ�ض تقريبا

ا�سمها  رب��ط  البلدة نوعا ما من  �سكان  و�سئم 

الطباع  املتقلب  اجلمهوري  الأمريكي  بالرئي�ض 

الأمريكية  النتخابات  يف  ثانية  لولية  واملر�سح 

املقررة يف الثالث من ت�سرين الثاين/ نوفمر

توما�ض  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  ق���ال  ق��ن��اة  وبح�سب 

ج��اف��وري��ك ك��ان��ت ع��اق��ة ���س��داق��ة ت��رب��ط بلدينا 

واأ�سدقاوؤنا ال�سخ�سيون �سيبقون كذلك

واأ�ساف امل�سوؤول البالغ من العمر )52 عاما( 

انغيا  الأمل��ان��ي��ة(  )امل�ست�سارة  ن��رى  عندما  لكن 

مركل ودونالد ترامب جال�سن جنبا اإىل جنب 

لدينا �سعور باأن هوة تف�سل الآن بن عاملينا

وينبغي النتقال اإىل مدينة فران�سامي املجاورة 

ل��روؤي��ة ا���س��م ت��رام��ب م��رف��وع��ا بفخر ف��اأور���س��ول 

ترامب البالغة من العمر 73 عاما وت�سغر الرئي�ض 

الت�سويق  نحو  نف�سه  امل��ي��ل  معه  تت�سارك  ب�سنة 

والرويج للنف�ض. فقد با�سرت بعد انتخابات العام 

2016 ببيع حلويات يف خمبزها وهي حتمل العلم 

ترامب.  اإىل  ترمز  �سغرة  و�سعارات  الأمريكي 

اأماكن  ي��اأت��ون م��ن  النا�ض  ك��ان  وق��ال��ت م�ستذكرة 

بعيدة للح�سول على حلويات ترامب، كان الأمر 

ل ي�سدق

قرر  اأن  اإىل  النحو  ه��ذا  على  الأم���ر  وا�ستمر 

ال�سكان املحليون مقاطعة متجرها

الأحمق؟،  مل��اذا تروجن لهذا  �ساألوين  وقالت 

اأن��ا اأحمل ا�سمه فلم ل  اأن��ا ل اأروج له  فقلت لهم 

اأ�ستفيد؟ . وتراجع الإقبال الآن على متجرها

واأور�سول متزوجة من هارالد ترامب الذي له 

�سلف م�سرك مع الرئي�ض الأمريكي قبل اأربعة 

اأجيال وهي ل تتمل�ض من �سلة القربى البعيدة 

�سيا�سته  ب�ساأن  �سيئا  تفقه  ل  باأنها  وت��ق��ر  ه���ذه. 

ل��ق��رار  وت��اأ���س��ف  للن�ساء  ب��ك��ره��ه  ت��ق��ب��ل  ل  لكنها 

ترامب خف�ض عديد القوات الأمريكية يف اأملانيا 

اأن  األ��ف��ا، م��وؤك��دة  اإىل 25  ب����9500 ع�سكري لي�سل 

ال�سداقة الأمريكية-الأملانية بنيت عر ال�سنوات 

القرار  اأن هذا  واأظ��ن  كانوا هنا  الأمريكين  لأن 

قد يحطمهاويف هذه املنطقة الواقعة يف رايناد 

ا�سم  ع��دة  اأ�سخا�ض  فيها  يحمل  التي  باتينات 

ترامب  �سفن  ح��اول  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�ض  عائلة 

لفت انتباه رجل الأعمال ال�سابق امللياردير. فاأكد 

اأنه قريب ل�سيد البيت الأبي�ض ودعاه اإىل اللتزام 

امل��ن��اخ��ي و���س��ور ه���ذا الرجل  مكافحة الح����رار 

نف�سه العام املا�سي اأمام منزل جد ترامب، معتمرا 

قبعة حمراء على غرار قبعة موؤيدي ترامب حتمل 

وه��و حتوير   ، العامل  �سعار احلفاظ على عظمة 

ل�سعار ترامب ال�سهر احلفاظ على عظمة اأمريكا 

، �سعيا منه للفت انتباه الرئي�ض، فبادره بالقول 

دونالد، التغر املناخي واقع وتوؤثر انعكا�ساته على 

الوليات املتحدة وعليك انت اأي�سا!

اإب��اغ  اإل اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة مل ت���ردد يف 

الأمم املتحدة يف ت�سرين الثاين/ نوفمر املا�سي 

ان�سحابها من اتفاق باري�ض حول املناخ بعد قرار 

اتخذه ترامب العام 2017

ومل يزر ترامب كا�ستات ومل يتوقف يف اأملانيا 

���س��وى ب�سكل ع��اب��ر خ���ال ولي���ت���ه. وع��ل��ى م��دى 

اأرب��ع �سنوات حمل بانتظام على اأق��وى اقت�ساد يف 

منطقة اليورو منتقدا الفائ�ض التجاري الأملاين 

�سيا�سة  عن  ف�سا  املتدنية  الع�سكرية  والنفقات 

�سخرية  تثر  التي  الهجرة  �سعيد  على  مركل 

الرئي�ض الأمريكي

لكنه وعد العام املا�سي بزيارة بلد اأجداده قائا 

الأملاين يف دمي و�ساآتي لزيارة البلد

وم��ن جانبه ق��ال ي��ورغ لينفير ال��ذي يدير 

فندقا يقع قرب منزل ترامب العائلي لقد ُفقدت 

تزال  اأن جمموعات ل  واأ���س��اف   . ال�سابقة  الثقة 

تتوقف اأم��ام املنزل للتقاط ال�سور اإل اأن العدد 

كان اأكر بكثر قبل ثاث �سنوات

يورونيوز: الهوة تزداد اتساعا بين ترامب وأجداده األلمان
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الـريـا�ضي

الدوحة – وكاالت

���ش��دد ن��ي��ب��و���ش��ا ي��وف��وف��ي��ت�����ش، م���درب 

الأه���ل���ي، ع��ل��ى ���ص��ع��وب��ة م���ب���اراة فريقه 

م��ع ال�����ص��د، ال��ت��ي ���ص��ت��ق��ام ال��ي��وم الأح���د، 

يف اجل����ول����ة اخل���ام�������ص���ة م����ن ال������دوري 

ال���ق���ط���ري. وق�����ال ن��ي��ب��و���ص��ا يف امل���وؤمت���ر 

ال��ت��ق��دمي��ي »���ص��ن��واج��ه اأف�����ص��ل ف��ري��ق يف 

قطر من حيث اأ�صلوب اللعب والعنا�صر 

ال�صد  »نحرتم  واأ�صاف  ميتلكها«.  التي 

اأن��ن��ا منتلك  ذل��ك ل مينع  لكن  ك��ث��ًرا، 

ط���م���وح���ات ك���ب���رة، ���ص��ن��خ��و���ض ال��ل��ق��اء 

ب��ه��دف ال���ف���وز وح�����ص��د ال���ث���اث ن��ق��اط 

الناجحة  امل�����ص��رة  ا���ص��ت��ك��م��ال  اأج���ل  م��ن 

للفريق هذا املو�صم، واحلفاظ على قمة 

حالًيا«.  نحتلها  التي  الرتتيب  ج��دول 

الأخ���ر  ال��ف��وز  اأن  اإىل  ن��ي��ب��و���ص��ا  واأ����ص���ار 

ال�����ذي ح��ق��ق��ه ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ال�����ص��ي��ل��ي��ة، 

ي��ح��ف��زه��م ق��ب��ل م��واج��ه��ة ال�����ص��د. ون���وه 

الأي��ام  خ��ال  الاعبني  بتجهيز  »قمنا 

على  خا�صة  ال���ازم  عمل  مت  الأخ����رة، 

ال��اع��ب��ني. نلعب  ا���ص��ت�����ص��ف��اء  م�����ص��ت��وى 

يكون  اأن  على  ونركز  واحدة  كمجموعة 

الفريق وحدة متكاملة«.

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

نيبوتشا في مهمة صعبة

رئيس بولندا يكرم النجمة شيانتيك

فوز عمان على شباب االردن
 في دوري االنسات

حمد اهلل يشارك النصر في كأس الملك

بولندا – وكاالت

لعبة  اأول  �صيانتيك،  اإيجا  ح�صلت 

ب���ول���ن���دي���ة ت����ف����وز ب�����اإح�����دى ب���ط���ولت 

�صام(  )جراند  الكربى  الأربع  التن�ض 

�صليب  ع��ل��ى  ال����ف����ردي،  م��ن��اف�����ص��ات  يف 

ال�صتحقاق الذهبي من رئي�ض بولندا، 

لإجن����ازات����ه����ا ال���ري���ا����ص���ي���ة وال����رتوي����ج 

لتقرير  وذل��ك وفقا  للباد يف اخل��ارج، 

اإيه.  )بي.  اأنباء  وكالة  ن�صرته  اإخباري 

ع��ام��ا(  ���ص��ي��ان��ت��ي��ك )19  وف������ازت  ب�����ي(. 

فرن�صا  بطولة  يف  ال��ف��ردي  مبناف�صات 

بعدما  ال�����ص��ه��ر،  ه��ذا  مطلع  امل��ف��ت��وح��ة، 

كينني  �صوفيا  الأمريكية  على  تغلبت 

بالبطولة  النهائية.وتوجت  املباراة  يف 

واح������دة.  جم���م���وع���ة  ت��خ�����ص��ر  اأن  دون 

وح�������ص���ل ت����وم����ا�����ض، وال�������د ال���اع���ب���ة، 

مناف�صات  يف  ال�صابق  الأومل��ب��ي  والبطل 

تطوير  يف  ف��ع��ال  دور  ول���ه  ال��ت��ج��دي��ف، 

وقال  اأعلى.  تكرمي  على  ابنته،  م�صرة 

خ��ال  ب��ول��ن��دا،  رئ��ي�����ض  دودا،  اأن���دج���ي 

ح��ف��ل ت��وزي��ع امل��ي��دال��ي��ات ال�����ص��رف��ي��ة يف 

بادرة  »اإنها  بوار�صو:  الرئا�صي  الق�صر 

هذه  تفتح  اأن  اأمتنى  للم�صتقبل..  اأمل 

النت�صارات  من  لعدد  الباب  امليدالية 

امل�صتقبل،  وروؤ�صاء  اإنه  وقال  الأخ��رى«. 

منح  على  قادرين  يكونوا  اأن  �صيتمنون 

اأعلى. �صيانتيك مرتبة �صرفية 

االنباط – عمان

اخ����ت����ت����م����ت ع����ل����ى م����ل����ع����ب ال����ب����ول����و 

مب��دي��ن��ة احل�����ص��ني ل��ل�����ص��ب��اب، م��ب��اري��ات 

الن�صوي  ال��دوري  من  الرابعة  اجلولة 

مباريات  قمة  ويف   .2020 للمحرتفات 

اجل�����ول�����ة، مت���ك���ن ع����م����ان م�����ن ال���ف���وز 

تغلب  ف��ي��م��ا   ،0-3 الأردن  ���ص��ب��اب  ع��ل��ى 

 ،0-2 الأه�����ل�����ي  ع���ل���ى  الأرث�����وذك�����������ص�����ي 

 0-5 وال���ق���اد����ص���ي���ة ع���ل���ى ال����ص���ت���ق���ال 

ن��ق��اط   9 اإىل  ر����ص���ي���ده  ع���م���ان  ورف������ع 

ب��ف��ارق  الأردن  ���ص��ب��اب  امل��ت�����ص��در  خ��ل��ف 

والأرثوذك�صي  القاد�صية  ثم  الأه��داف، 

الأه����ل����ي  واخ����������راً   ،6 وال�����ص����ت����ق����ال 

والن�صر دون نقاط. يذكر اأن مناف�صات 

البطولة تقام و�صط تطبيق بروتوكول 

ال�صامة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  م�����ص��دد  �صحي 

العامة.

جده – وكاالت

ب����ات امل���ه���اج���م امل���غ���رب���ي ع��ب��د ال�����رزاق 

م��ب��اراة  يف  للم�صاركة  ج��اه��زا  اهلل،  حمد 

ف���ري���ق���ه اأم������ام الأه�����ل�����ي، ي�����وم ال���ث���اث���اء 

امل���ق���ب���ل، يف ن�����ص��ف ن���ه���ائ���ي ك���اأ����ض امل��ل��ك 

و���ص��ي��ك��ون ���ص��م��ن ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق اأم����ام 

التي  الإ���ص��اب��ة  م��ن  �صفائه  بعد  الأه��ل��ي، 

نادي  اأم��ام  الن�صر  مباراة  يف  لها  تعر�ض 

نهائي  ن�صف  يف  الإي��راين،  بر�صبولي�ض 

ال��ب��ط��ول��ة الآ����ص���ي���وي���ة، وال���ت���ي خ�����ص��ره��ا 

ال��ف��ري��ق ال�����ص��ع��ودي ب��رك��ات ال��رتج��ي��ح. 

ك��م��ا ���ص��ي��ت��واج��د ال��ربازي��ل��ي ب��ي��رتو���ض يف 

على  الت��ف��اق  مت  بعدما  ال��ف��ري��ق،  قائمة 

اأن  بعد  التدريبات،  يف  للم�صاركة  عودته 

مت اإبعاده يف املبارتني ال�صابقتني.

مدريد – وكاالت 

جنح ريال مدريد يف النت�صار بنتيجة )3-

ال��غ��رمي  ���ص��د  الكا�صيكو  م��واج��ه��ة  خ���ال   )1

معقل  يف  ال�صبت،  م�صاء  بر�صلونة،  التقليدي 

ال��ب��ل��وج��ران��ا »ك���ام���ب ن���و« يف اإط�����ار م��ن��اف�����ص��ات 

ل��ري��ال  ال��ل��ي��ج��ا. و���ص��ج��ل  ال�صابعة م��ن  اجل��ول��ة 

م����دري����د ف���ي���دي ف���ال���ف���ردي يف ال���دق���ي���ق���ة 5، 

الدقيقة  ركلة جزاء يف  رامو�ض من  و�صرجيو 

بينما   ،90 ال��دق��ي��ق��ة  يف  م��ودري��ت�����ض  ول��وك��ا   ،63

�صجل اأن�صو فاتي لرب�صلونة يف الدقيقة 8.

ريال مدريد ر�صيده  النت�صار يرفع  وبهذا 

بينما  الرتتيب،  ج��دول  �صدارة  يف   13 للنقطة 

املركز  يف  نقاط   7 عند  بر�صلونة  ر�صيد  جتمد 

العا�صر.بداأ ريال مدريد املباراة ب�صغط ُمبكر، 

ومن اأول هجمة جنح ال�صاب فيدي فالفردي 

ت��ل��ق��ى مت���ري���رة يف العمق  ال��ت�����ص��ج��ي��ل ح��ي��ث  يف 

م��ن ك���رمي ب��ن��زمي��ا و���ص��دد ب��ق��وة اأق�����ص��ى ميني 

احلار�ض نيتو يف الدقيقة 5. وجاء الرد �صريًعا 

األبا كرة يف  تلقى ج��وردي  بر�صلونة، حيث  من 

اأمام  اأر�صية  عر�صية  ومررها  اجل��زاء،  منطقة 

اأقدام ال�صاب اأن�صو فاتي الذي �صدد ب�صهولة على 

النتيجة  وُي��ع��ادل  ك��ورت��وا،  تيبو  ي�صار احل��ار���ض 

النتيجة  ُي�صاعف  اأن  مي�صي  وك��اد  لرب�صلونة. 

كرة  ا�صتقبل  حيث   ،24 الدقيقة  يف  لرب�صلونة 

و���ص��دد كرة  رام��و���ض  يف منطقة اجل���زاء، وراوغ 

نات�صو يف  ت�صدى لها احلار�ض كورتوا.. وخرج 

الأمل  ع��ام��ات  عليه  ظهر  حيث   ،43 الدقيقة 

يف الركبة الي�صرى اأثناء خروجه، وقرر زيدان 

ال��دف��ع ب��ل��وك��ا���ض ف��ا���ص��ك��ي��ز ب���دل م��ن��ه. وان��ت��ه��ى 

ال�صوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف ملثله.

فاتي  اأن�صو  كاد  الثاين،  ال�صوط  بداية  ومع 

تلقى  حيث  لرب�صلونة،  النتيجة  ُي�صاعف  اأن 

الكرة يف الطرف الأمين ملنطقة اجلزاء، و�صدد 

ب��ني ق��دم��ي رام��و���ض لكن ال��ك��رة م��رت بجانب 

الدقيقة  يف  ك��ورت��وا  للحار�ض  الأمي���ن  ال��ق��ائ��م 

ك���رة عر�صية م��ن اجل��ان��ب  ف��ات��ي  واأر����ص���ل   .50

الأمي�����ن، داخ����ل منطقة ج����زاء ري����ال م��دري��د، 

لت�صل اإىل كوتينيو الذي �صدد بالراأ�ض لكن يف 

واحت�صب   .54 الدقيقة  يف  اخلارجية  ال�صباك 

ح��ك��م امل����ب����اراة رك��ل��ة ج����زاء ل���ري���ال م���دري���د يف 

مدافع  لينجليت  من  ج��ذب  بعد   ،62 الدقيقة 

ريال مدريد،  قائد  رامو�ض  لقمي�ض  بر�صلونة 

وان��ربى  الفيديو،  لتقنية  اللجوء  بعد  وذل��ك 

على  بنجاح  �صجلها  حيث  لتنفيذها  رام��و���ض 

بر�صلونة  لعبو  وطالب  نيتو.  احلار�ض  ميني 

رافائيل  مل�ض  اإث��ر  ج��زاء،  ركلة  على  باحل�صول 

ف���اران م��داف��ع ري���ال م��دري��د ال��ك��رة يف منطقة 

احل���ك���م مل  ل���ك���ن   ،71 ال���دق���ي���ق���ة  اجل��������زاء، يف 

ي�صتجيب. ودفع زيدان مبودريت�ض ورودريجو 

وعلى  واأ�صين�صيو،  فالفردي  بدل من  جوي�ض 

اجل��ان��ب الآخ���ر اأج���رى رون��ال��د ك��وم��ان املدير 

الفني لرب�صلونة ب�4 تغيرات دميبلي وترينكاو 

بو�صكيت�ض  من  بدل   ، وبرايثوايت  وجريزمان 

لوكا مودريت�ض  واأل��ب��ا. وجن��ح  وفاتي  وب��ي��دري 

يف ت�صجيل ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ل��ري��ال م��دري��د يف 

الدقيقة 90، حيث تلقى كرة يف منطقة اجلزاء 

احلار�ض  وراوغ  جوي�ض،  رودري��ج��و  زميله  م��ن 

نيتو قبل اأن ُي�صدد كرة بوجه القدم اخلارجي 

البلوجرانا  اأح��ام  ليقتل  املرمى،  منت�صف  يف 

يف ال���ع���ودة. وب��ه��ذا ال��ف��وز ي��ع��ود ري���ال م��دري��د 

لطريق النت�صارات، بعد خ�صارتني متتاليتني 

دونيت�صك  �صاختار  ث��م  الليجا  يف  ق��اد���ض  �صد 

الأوكراين بدوري الأبطال.

االنباط – عمان  

اك����د وزي����ر ال�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة ال��ع��راق��ي 

ال�صيد عدنان درجال اهمية الدور الذي يلعبه 

البناء والتطوير  الريا�صي يف عملية  الع��ام 

وم��واك��ب��ة الجن����ازات وت�صليط ال���ص��واء على 

مكامن التفوق والبداع للو�صول اىل الهداف 

املن�صودة ..وع��دد النجم ال��دويل ال�صابق واحد 

الذهبي  ع�صره  يف  العراقي  املنتخب  فر�صان 

امل��راح��ل ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ���ص��اه��م فيها الع���ام 

بو�صول اجليل القدمي من النجوم الكبار اىل 

العاملية من خال املواكبة امل�صتمرة والخا�ض 

يف العمل لتحقيق الغاية التي وجد من اجلها 

..وا����ص���ار خ���ال ال���ن���دوة امل��رئ��ي��ة ال��ت��ي نظمها 

الحتاد العربي لل�صحافة الريا�صية بوا�صطة 

ال�صعودي  الحت���اد  مع  بالتعاون  زووم  تطبيق 

ل���اع���ام ال��ري��ا���ص��ي ع���رب جل��ن��ة ال������دورات يف 

الحت�����اد وب��ح�����ص��ور ع����دد ك��ب��ر م���ن زم��ي��ات 

وزم�����اء امل��ه��ن��ة وح��م��ل��ت ع���ن���وان » ال��ري��ا���ص��ة 

العربية وارتباطها الوثيق بالعام الريا�صي 

م��ا منح  الريا�صي كثرا  الع���ام  ان  ..اىل    «

الجن��ازات  ومام�صة  للتفوق  احلافز  النجوم 

م�صتعر�صا البطولت العديدة التي حققها مع 

فريق الر�صيد الذي مثله ومع املنتخب العراقي 

ان  ..م�����ص��را اىل  امل��ع��روف��ني  ال��ك��ب��ار  بنجومه 

العام الريا�صي يعد ال�صريك ال�صرتاتيجي 

لي عمل ريا�صي ناجح وهو امل�صاهم دوم��ا يف 

جممل  يف  للريا�صة  وال���ص��اح  البناء  عملية 

الواقع العربي .. ومثلما حلق درجال يف �صماء 

امل��ج��د لع��ب��ا م��ن ط���راز ال��ن��ج��وم ال��ك��ب��ار ..ك��ان 

وا�صحا �صريحا ومبا�صرا وجنما حملقا وهو 

باملهنية  الل��ت��زام  ويطالبهم  ال��زم��اء  ي��ح��اور 

وع���دم الن��ح��ي��از ل��ل��م�����ص��وؤول وان ي��ك��ون��وا على 

م�صافة واحدة من اجلميع ان ارادوا مام�صة 

الجن����از وال��ن��ج��اح ..م�����ص��را اىل ان الع���ام 

النجومية  اىل  و���ص��ول��ه  يف  ك��ب��را  دورا  ل��ع��ب 

عندما كان لعبا م�صيدا بالتطور الكبر الذي 

امل�صافات  ق��رب  ال��ذي  ا�صاب الع���ام احلديث 

اجلميع  مطالبا  �صغرة  قرية  ال��ع��امل  وجعل 

بال�صتفادة من تكنولوجيا الع�صر ..

وحول النقلة النوعية التي حققها باختياره 

وزيرا لل�صباب والريا�صة يف العراق ا�صار درجال 

الكثر  وق��ت��ه  م��ن  اخ���ذ  ان عمله احل���ايل  اىل 

م�صوؤوليات  الن  احتمل  فانا  �صدقا  وا���ص��اف 

كبرة جتاه بلدي وه��ذه تركة ثقيلة يجب ان 

افكر  ول  عالية  روح  وبكل  ام��ان��ة  بكل  احملها 

اليوم يحتاج اىل  بلدنا  ال��ع��راق لن  ب�صئ غر 

كل اجلهود اخلرة من اجل اعادة بنائه ومثلما 

ا�صعدنا �صعبنا كاعبني ل بد اليوم ان ندخل 

ال�صعادة اىل قلوبهم ونحن م�صوؤولني ..حيث 

نعمل معا ل�صاح منظومة الريا�صة ب�صكل عام 

وكرة القدم ب�صكل خا�ض ..موؤكدا بان الهدف 

املنتخب  م�����ص��اع��دة  يف  ي��ك��م��ن  الن  ال��رئ��ي�����ص��ي 

العراقي للو�صول اىل نهائيات كا�ض العامل يف 

قطر متمنيا ان يتاهل اكرث من منتخب عربي 

اىل املونديال الذي يقام يف دولة عربية �صقيقة 

..وحيا درج��ال يف ختام حديثه �صمود ال�صعب 

الفل�صطيني متمنيا ان يوا�صل املنتخب ال�صقيق 

جناحاته التي حققها يف ظل الظروف ال�صعبة 

ال��ت��ي يعي�صها كما اف���اد ب��ذل��ك ال��زم��ي��ل عوين 

فريج المني العام الناطق العامي لاحتاد  

. وكان الزميل حممد جميل عبد القادر رئي�ض 

الحت�����اد ال��ع��رب��ي ق��د رح���ب يف ب��داي��ة ال��ن��دوة 

ال��ذي عا�ض حياته جنما وما  بالوزير درج��ال 

به  نعتز  العربية  الريا�صة  �صماء  زال جنما يف 

كان�صان وريا�صي ووزير �صق طريقه بالجنازات 

التي ع�صناها معه فهو فار�ض من خرة فر�صان 

الكرة الذهبية العراقية التي ابدع فيها كاعب 

وم�����درب م��ت��ال��ق لك����رث م���ن ث��اث��ني ���ص��ن��ة .. 

العاقة ما بني  ال��ق��ادر على عمق  و�صدد عبد 

العراقي  ب��الحت��اد  ممثا  الريا�صي  الع���ام 

خالد  الزميل  برئا�صة  الريا�صية  لل�صحافة 

جا�صم وتواجد الزميل الدكتور هادي عبد اهلل 

نائب رئي�ض الحتاد رئي�ض جلنة ال��دورات كما 

ال�صحفيني  نقابة  من  الكرمي  بالدعم  وا�صاد 

العراقيني برئا�صة النقيب ال�صيد موؤيد الامي 

وا���ص��ت��ع��ر���ض م�����ص��وار ال��ن��ج��م درج����ال الطويل 

واحلافل يف كل م�صاركاته الريا�صية .. ومتنى 

يف ختام كلمته توا�صل التعاون والتن�صيق بني 

العام الريا�صي العربي والريا�صة العراقية 

ال���ص��رة العامية  م��ع  التن�صيق  م��ن  وامل��زي��د 

الريا�صية  . 

كما عرب الدكتور تركي العواد نائب رئي�ض 

ال��وزي��ر درج��ال  الحت���اد ع��ن �صعادته بح�صور 

الكبار ل  العربية  ال��ك��رة  اح��د جن��وم  باعتباره 

�صيما وان �صيف الحتاد العربي يتمتع ب�صعبية 

ال��زم��ن  م��ن جن���وم  ف��ه��و  ي�صتغربها  ك��ب��رة ل 

امل��اع��ب اىل  اث���رى خالها  ري��ا���ص��ي  اجلميل 

جانب قيمته كمدرب واعامي وحملل ..وا�صار 

اىل ان �صعادة ال�صرة الريا�صية العربية كبرة 

ب��اخ��ت��ي��اره وزي�����را ل��ل�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة وتلك 

هذا  عريق  ريا�صي  يتوىل  عندما  خ�صو�صية 

العربية  للريا�صة  كبر  و���ص��ام  وه���و  املن�صب 

ان  ال�����ص��روري  م��ن  احلقيبة  ه��ذه  ان  باعتبار 

�صاهدنا  جيدة  ظاهرة  وه��ذه  ريا�صي  يديرها 

ا�صرف  ال��دك��ت��ور  ال��وزي��ر  م��ع  مثيلها يف م�صر 

�صبحي ويف ال�صعودية من خال �صمو المر 

..وا���ص��ت��ذك��ر  الفي�صل  ت��رك��ي  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد 

ال����ع����واد م�����ص��رة درج������ال ال���ك���روي���ة واه���داف���ه 

احلا�صمة يف العديد من املنا�صبات الكروية .

القاهرة – وكاالت

النهائية  للمباراة  م�صر  ا�صت�صافة  تاأكدت 

ل������دوري اأب����ط����ال اأف���ري���ق���ي���ا، ي����وم 6 ت�����ص��ري��ن 

الأه��ل��ي  �صعود  بعد  املقبل،  الثانى/نوفمرب 

امل�����ص��ري، ع��ل��ى ح�����ص��اب ال�����وداد امل��غ��رب��ي اإىل 

ال��ن��ه��ائ��ي. وت���اأه���ل الأه���ل���ي ب��ع��د ف�����وزه على 

ب��ن��ت��ي��ج��ة )0-2(  ال����ذه����اب  ل���ق���اء  ال�������وداد، يف 

 )1-3( بنتيجة  الإي��اب  يف  تفوق  ثم  باملغرب، 

القاهرة.  �صتاد  على  اجلمعة  م�صاء  م�صر،  يف 

للمباراة  الآخ���ر  ال��ط��رف  ع��ن  النظر  وبغ�ض 

الرجاء  اأو  امل�صري  الزمالك  �صواء  النهائية، 

دوري  نهائي  ت�صت�صيف  م�صر  ف��اإن  املغربي، 

ا�صت�صافة  القرعة  ح�صمت  اأن  بعد  الأب��ط��ال، 

م�صري  ف��ري��ق  مقابلة  ح��ال  للنهائي  م�صر 

واآخر مغربي يف النهائي.

والزمالك  الأه��ل��ي  بني  النهائي  و�صيكون 

كما  اأف��ري��ق��ي��ا،  اأب��ط��ال  دوري  ت��اري��خ  الأول يف 

احل��م��راء  للقلعة  مواجهته  ح��ال  ال��رج��اء  اأن 

بني  الأول  ال�������ص���دام  ف�����ص��ي��ك��ون  ال��ن��ه��ائ��ي  يف 

الفريقني يف النهائي. واأنهى ح�صني ال�صحات، 

جنم فريق الأهلي، �صيامه التهديفي و�صجل 

يف م��رم��ى ال�����وداد امل��غ��رب��ي، ال���ه���دف ال��ث��اين 

ل��اأه��ل��ي، ب��ع��د ف��ا���ص��ل م���ن امل���راوغ���ة مل��داف��ع 

الوداد يف الدقيقة 26. ورفع ال�صحات ر�صيده 

6 اأهداف بدوري اأبطال اأفريقيا، ليعادل  اإىل 

رق���م م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د، م��ه��اج��م ال��زم��ال��ك، 

اأوجو�صتو  دو  ب��رمي��رو  لع��ب  وكري�صتوفاو 

الأجن�����ويل، وي��ف�����ص��ل��ه ه��دف��ا ع��ن اأ����ص���رف بن 

موليكا،  وجاك�صون  الزمالك،  مهاجم  �صرقي 

ال�صابق مهاجم مازميبي 

ريال مدريد يحسم قمة الكالسيكو بثالثية 

درجال يؤكد اهمية دور االعالم ويستعرض مشواره

النهائي االفريقي في مصر بعد فوز االهلي

تاجيل دوري يد الجيش بسبب كورونا
االنباط – عمان

ق����رر الحت�����اد ال��ري��ا���ص��ي ال��ع�����ص��ك��ري، ت��اأج��ي��ل ان��ط��اق��ة 

اجلي�ض  الأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  دوري  بطولة  مناف�صات 

يوم  البطولة  ان��ط��اق  امل��ق��رر  م��ن  وك��ان  ال��ي��د.  لكرة  العربي 

القوات  ت�صكيات  متثل  ف��رق  مب�صاركة  احل���ايل،  ال�صهر   26

العميد  الع�صكري  الريا�صي  الحت��اد  مدير  واأك��د  امل�صلحة. 

�صحة  على  للحفاظ  ج��اء  التاأجيل  ق��رار  ان  قطي�صات  جهاد 

فرو�ض  اأزمة  تاأثرات  ا�صتمرار  ب�صبب  الريا�صيني  و�صامة 

كورونا داخل اململكة.
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االنباط-عمان

يف اإطار احلملة البيئية ملجموعة اأوراجن 

حملة  الأردن  اأوراجن  اأط���ل���ق���ت  ال���ع���امل���ي���ة، 

بعنوان »التزامنا ع�شان عاملنا« بهدف تعزيز 

والتوعية  البيئة  على  للحفاظ  م�شاهماتها 

ب�����دور امل������زّود ال��رق��م��ي ال���رائ���د يف امل��م��ل��ك��ة 

ال��ت��زام  �شمن  وذل���ك  البيئية،  وم��ب��ادرات��ه��ا 

املحلية  وال�شركة  العاملية  اأوراجن  جمموعة 

التي تعمل من اأجل حتقيق اأثر ملمو�س يف 

هذا املجال.

واأكدت ال�شركة يف بيان �شحفي اأن اإطالق 

هذه احلملة ياأتي مع تزايد اأهمية احلفاظ 

من  التحذيرات  تنامي  ظل  يف  البيئة  على 

ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي، ب���ال���ت���وازي م���ع ان��ط��الق��ة 

احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة وان��ط��الق��اً 

البيئة  جت��اه  الأردن  اأوراجن  م�شوؤولية  م��ن 

الأفراد  م�شاحة م�شرتكة جلميع  تعّد  التي 

وال�شركات واملجتمعات.

حلول  ب��ت��ط��وي��ر  الأردن  اأوراجن  وت��ل��ت��زم 

وابتكارات جديدة لإجناز املزيد بطاقة اأقل 

�شبكاتها  م��ن  ك��ل  يف  ال���ش��ت��ه��الك  وتر�شيد 

ومبانيها وعملياتها، كما ترّكز على ت�شخر 

اململكة  يف  املتوفرة  املتجددة  الطاقة  م��وارد 

حمطات  على  بالعتماد  الطاقة  توليد  يف 

اإحدى  تعد  التي  ال�شم�شية  للطاقة  اأوراجن 

اأكرب املحطات على م�شتوى ال�شرق الأو�شط 

احتياجات  من   %65 على  يزيد  ما  وتغطي 

ال�شركة من الطاقة.

املكثفة  الأردن  اأوراجن  جهود  ج��اءت  وقد 

اإذ مت��ّك��ن��ت م��ن خف�س  م��ل��ح��وظ��ة،  ب��ن��ت��ائ��ج 

ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون مب��ق��دار 45 ك��ي��ل��و طن 

حمطاتها  م��ن  امل��وّل��دة  الطاقة  با�شتخدام 

 ،2018 املفرق وعّمان منذ عام  ال�شم�شية يف 

هدفها  نحو  املتوا�شل  �شعيها  �شمن  وذل��ك 

اأوراجن  م���ن جم��م��وع��ة  ت�����ش��ب��ح ج�����زءاً  ب����اأن 

العام  بحلول  الكربون  من  اخلالية  العاملية 

.2040

ال�شركة هي جت�شيد  احلملة كما ت�شفها 

من  �شواء  بيئياً  وم�شوؤولة  متكاملة  لثقافة 

املقّدمة،  اخلدمات  اأو  ال�شركة  مباين  حيث 

ف�����ش��اًل ع��ن ك��ون��ه��ا ت��وع��وي��ة ب���ال���دور ال��ه��ام 

الذي يقع على عاتقها جتاه املجتمع والبيئة 

والكوكب، فاإىل جانب حمطاتها ال�شم�شية، 

عملت على تطبيق منهج القت�شاد الدائري 

بكل اأعمالها، والذي يهدف اإىل الق�شاء على 

الهدر وال�شتخدام امل�شتمر للموارد لي�شهم 

يف خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��ل��وث 

وانبعاثات الكربون، وذلك من خالل تزويد 

�شم�شية  حم���ط���ات  ب���خ���دم���ات  م�����ش��رتك��ي��ه��ا 

مبجموعة  الكهربائية  ال�����ش��ي��ارات  ل�شحن 

اأخ�����رى ل�شحن  م���ن م��ع��ار���ش��ه��ا وحم���ط���ات 

اأجهزة املوبايل والالبتوب يف جمموعة من 

اجلامعات.

ترجمات - اأبوظبي

غ���ال���ب���ا م����ا ي���ح���ال���ف »ح�����ظ ال��ي��ان�����ش��ي��ب« 

اأو ق���د ل  الإن�������ش���ان م���رة واح�����دة يف ح��ي��ات��ه 

نربا�شكا  ولي��ة  م��ن  يف  رج��ال  لكن  يحالفه، 

الأم��رك��ي��ة خ��ال��ف ك��ل ه��ذه امل��ب��ادئ، يف ظل 

ما يعانيه العامل من تف�شي فرو�س كورونا 

»كوفيد-19«. امل�شتجد 

اإن«  اإن  »����ش���ي  ���ش��ب��ك��ة  ذك����رت  م���ا  وح�����ش��ب 

من  كري�شتيان�شن  مايكل  ف��اإن  الأم��رك��ي��ة، 

م��دي��ن��ة ن���ورف���ول���ك ف����از ب���اجل���ائ���زة ال��ك��ربى 

لليان�شيب مرتني هذا العام.

ويف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن ه����ذا ال�����ش��ه��ر، ف��از 

بعد  دولر  األ���ف   100 مببلغ  كري�شتيان�شن 

 20X The Money ت����ذك����رة  �����ش����راء 

.Scratch
وك����ان ق���د ف����از اأي�����ش��ا يف م���ار����س امل��ا���ش��ي 

ت��ذك��رة  ����ش���راء  ب��ع��د  األ����ف دولر   50 ب��ج��ائ��زة 

.Money Clip Scratch
اأ���ش��دق  »مل  لل�شحفيني:  م��اي��ك��ل،  وق���ال 

ذل���ك.. م��ا ه��ي اح��ت��م��الت وق���وع ه��ذا الأم��ر 

كان  ف��وزي  اأن  اأعتقد  مل  ال�شنة؟  يف  مرتني 

حقيقيا«.

وح����ني ���ش��ئ��ل ك��ري�����ش��ت��ي��ان�����ش��ن ع��م��ا ي��ن��وي 

بناء مراأب جديد  اإنه يريد  باملال، قال  فعله 

لل�شيارات، و�شيخ�ش�س بع�س املال لتقاعده.

م�شرا  موؤخرا،  توفيت  ابنته  اأن  واأ�شاف 

عا�شت  ال��ذي  املنزل  �شراء  �شيحاول  اأن��ه  اإىل 

فيه.

أورانج األردن تطلق حملتها البيئية »التزامنا عشان عالمنا«

في زمن كورونا.. رجل ابتسم له الحظ مرتين في عام واحد

RT Arabic -نوفو�ستي

بني  العالقة  الأمل���ان  الأع�شاب  علماء  در���س 

الق�شرة  وحجم  معينة  جينات  يف  الخ��ت��الف��ات 

جمال  يف  مواهبهم  وب��ني  لالأطفال  الدماغية 

الريا�شيات.

ب��اأن   ،PLOS Biology جملة  وتفيد 

وترتبط  وراث��ي��ا،  تنتقل  الريا�شية  ال���ق���درات  

ال��ت��ي تعرب ع��ن بروتينات  ب��ع��دد م��ن اجل��ي��ن��ات، 

يف الدماغ. ولكن مل حتدد حتى الآن كيف توؤثر 

ه���ذه اجل��ي��ن��ات يف من��و ال���دم���اغ، وم���دى ت��اأث��ر 

اختالفها يف تطور مواهب الأطفال الريا�شية.

وم����ن اأج����ل ���ش��د ه����ذه ال���ث���غ���رة، ق����رر ع��ل��م��اء 

اأملانيا�  معهد ماك�س بالنك للبحوث العلمية يف 

علماء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شكيدت  م��اي��ك��ل  ب��رئ��ا���ش��ة 

جامعة ليبزيغ وجامعة مارتن لوثر يف هاله-

ف��ي��ت��ن��ربغ��ل��وث��ر، اإج�����راء درا����ش���ة حل��ج��م ق�����ش��رة 

امل��در���ش��ة،  ال��دم��اغ عند الأط��ف��ال قبل دخ��ول��ه��م 

التي  الريا�شيات  م��ادة  يف  موهبتهم  لتحديد 

تدر�س يف املرحلة البتدائية. ومن ثم اختربوا 

العملي. التطبيق  توقعاتهم يف 

178 ط��ف��ال  ال����درا�����ش����ة  ه�����ذه  ���ش��م��ل��ت  وق�����د 

خلفية  ل��دي��ه��م  لي�شت  ���ش��ن��وات   6-3 اأع��م��اره��م 

ق��ارن  ���ش��ن��وات،  ري��ا���ش��ي��ة خ��ا���ش��ة، وب��ع��د ب�شعة 

نتائج  مع  عليها  ح�شلوا  التي  البيانات  العلماء 

بلغت  عندما  الريا�شيات  م��ادة  يف  الخ��ت��ب��ارات 

7-9 ���ش��ن��وات. وب��ا���ش��ت��خ��دام  اأع���م���ار امل�����ش��رتك��ني 

بالرنني  والت�شوير  اجليني،  التنميط  طريقة 

متغًرا   18 العلماء  حلل  للدماغ،  املغناطي�شي 

التي  ال��ف��ردي��ة  النوكليوتيدات  لأ���ش��ك��ال  جينًيا 

على  املحتوية  ال��ن��ووي  احلم�س  كتلة  يف  ت��وؤث��ر 

ال�شابقة  ال���درا����ش���ات  ح��ددت��ه��ا  ج��ي��ن��ات،  ع�����ش��رة 

عند  الريا�شية  املوهبة  عن  م�شوؤولة  اأنها  على 

الأطفال.

وبعد ذلك در�س الباحثون، العالقة املتبادلة 

ب���ني ه����ذه امل���ت���غ���رات وح��ج��م امل�����ادة ال��رم��ادي��ة 

املتكون من اخلاليا الع�شبية يف دماغ الأطفال. 

وعلى �شوء هذه النتائج حددوا مناطق الدماغ 

اأن حجم املادة الرمادية يتنا�شب مع  التي فيها 

نتائج اختبارات مادة الريا�شيات.

 ROBO1 وقد اكت�شف العلماء، اأن اجلني

ي��ن��ظ��م ق��ب��ل ال�����ولدة من���و ال��ط��ب��ق��ة اخل��ارج��ي��ة 

ل��ل��ن�����ش��ي��ج ال��ع�����ش��ب��ي يف ال����دم����اغ وح���ج���م امل����ادة 

التي  اليمنى،  اجل��داري��ة  الق�شرة  يف  ال��رم��ادي��ة 

وت��ط��ور  الكمية  ت�����ش��ور  يف  رئي�شيا  دورا  تلعب 

البيانات. منظومة معاجلة 

الخ����ت����الف����ات  اأن  ال�����ب�����اح�����ث�����ون،  واأث������ب������ت 

تن�شاأ  اجل���ني،  ه��ذا  ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي  الت�شريحية 

تظهر  ���ش��ن��وات   9-7 ع��م��ر  ويف  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف 

بو�شوح يف اختبارات مادة الريا�شيات. واأن اأحد 

معاجلة  ملنظومة  الأ�شا�شية  اجلينية  املكونات 

البيانات الكمية يرتبط بالتطور املبكر للق�شرة 

اجلدارية.

درا���ش��ة  خ��الل  م��ن  ميكن  للباحثني،  ووف��ق��ا 

وحجم   ROBO1 ل���  اجل��ي��ن��ي��ة  الخ��ت��الف��ات 

ال���ق�������ش���رة اجل����داري����ة ال��ي��م��ن��ى ع���ن���د الأط���ف���ال 

يف  الريا�شية  مبوهبتهم  بدقة  التنبوؤ  ال�شغار، 

امل�شتقبل.

العلماء يكتشفون حقيقة القدرات الرياضية لألطفال

المرأة أكثر موضوعية 
من الرجل.. ولكن!

»جونسون آند جونسون« تستأنف 
تجارب لقاح كورونا

العربية.-وكاالت

اجلن�س  ه��ي  فقط  لي�شت  امل���راأة  اإن 

القدمي،  املاأثور  للقول  وفًقا  اللطيف، 

ا، وبح�شب نتائج  اأي�شً اأنها  واإمنا يبدو 

دقيق  ع�شر  يف  جديدة  علمية  درا���ش��ة 

ل�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ه��وي��ة والأج���ن���ا����س، هي 

الأكرث تعاطفاً واأخالًقا.

 The ت��امي��ز«  »ذا  ن�شرته  مل��ا  وف��ق��ا 

ك�����ش��ف��ت  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،   Times
ه��ي ح��ًق��ا اجلن�س  امل����راأة  اأن  ال��درا���ش��ة 

ولكنها رمبا  اإن�شاًفا  والأكرث  اللطيف 

ل ت���ك���ون الأك�����رث ت�����ش��احًم��ا، م�����ش��رة 

مقارنة  ان��ت��ق��اًدا  اأك��رث  الن�شاء  اأن  اإىل 

ب����ال����رج����ال ل���ت�������ش���رف���ات و����ش���ل���وك���ي���ات 

ي��ت��اأذ  مل  »ل���و  ح��ت��ى  ال�شيئة  الآخ���ري���ن 

اأحد«.

ا���ش��ت��م��ل��ت ال��درا���ش��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة على 

األف   330 اأخالقية لأكرث من  مواقف 

نتائج  واأث��ب��ت��ت  دول����ة.   67 يف  �شخ�س 

اأكرث  با�شتمرار،  الن�شاء،  اأن  الدرا�شة 

والرحمة  الإن�شاف  بف�شائل  اهتماًما 

والنقاء الأخالقي اأكرث من الرجال.

على  اأن���ه  ��ا  اأي�����شً ال��درا���ش��ة  وك�شفت 

ال����رغ����م م����ن اأح���ج���ام���ه���ن ال�����ش��غ��رة 

ن�������ش���ب���ًي���ا، ف������اإن ال����ف����رق ب����ني ال��ن�����ش��اء 

اأ�شغر،  ولي�س  اأك��رب،  اأ�شبح  وال��رج��ال 

يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأك�����رث م�������ش���اواة بني 

اجلن�شني.

ا���ش��ت��خ��دم ال���ب���ح���ث، ال�����ذي اأج���رت���ه 

ج��ام��ع��ة ����ش���ازرن ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وال���ذي 

 Proceedings دوري����ة  يف  ُن�����ش��ر 

 of the Royal Society
اأ���ش��ئ��ل��ة  ت��وج��ي��ه  ت�����ش��م��ن  م�����ش��ًح��ا   ،B
ل���ل���م�������ش���ارك���ني م����ن اجل���ن�������ش���ني ح���ول 

ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى اأح��ك��ام��ه��م 

ع���ن���د ات����خ����اذ ق�������رار اأخ������الق������ي، ع��ل��ى 

»اأن  ���ش��وًءا  اأك���رث  اأي��ه��م��ا  امل��ث��ال،  �شبيل 

اأم  ال�����ولء«،  ع���دمي  م��ا  �شخ�س  ي��ك��ون 

ل���«م��ع��ان��اة  ي��ت��ع��ر���س  م���ا  ��ا  ���ش��خ�����شً اأن 

عاطفية«.

وب��ي��ن��م��ا ���ش��ج��ل ال���رج���ال وال��ن�����ش��اء 

تقديرهم  م��دى  على  مماثلة  درج��ات 

للولء وال�شلطة، مل يكن الأمر كذلك 

فئات  يف  املُجمعة  للف�شائل  بالن�شبة 

و«النقاء  و«الإن�شاف«  »الرعاية«  مثل 

الأخ�������الق�������ي«، ال����ت����ي ك�����ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج 

الأولوية  يعطني  الن�شاء  اأن  الدرا�شة 

لتلك الف�شائل بفارق وا�شح.

زادت  كلما  اأن���ه  ال��درا���ش��ة  وك�����ش��ف��ت 

امل�����ش��اواة ب��ني اجل��ن�����ش��ني يف دول���ة م��ا، 

حرية  يف  و�شوًحا  اأك��رث  النتائج  كانت 

ال��ت��ع��ب��ر ع��ن ال��ت��ف�����ش��ي��الت والأح��ك��ام 

وبح�شب  ف�شيلة.  اأو  �شلوك  اأي  جت��اه 

حم���م���د ع�����ط�����اري، اأح�������د ال���ب���اح���ث���ني 

ف����اإن����ه »يف  ال����درا�����ش����ة،  امل�������ش���ارك���ني يف 

امل��ج��ت��م��ع��ات الأك������رث م�������ش���اواة، ي��ك��ون 

ال����رج����ال وال���ن�������ش���اء اأك������رث ح���ري���ة يف 

والتف�شيالت.  الأح��ك��ام  ع��ن  التعبر 

اأك��رب  اخ��ت��الف��ات  تتوقع  اأن  يجب  ل��ذا 

بني اجلن�شني.«

ن��ت��ائ��ج  ع���ل���ى  الأم�������ر  ي��ق��ت�����ش��ر  ول 

درا����ش���ة ج��ام��ع��ة ����ش���ازرن ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

اأن  ا  اأي�شً يابانية  درا�شة  ك�شفت  حيث 

الن�شاء اأقل طمًعا و�شراهة عند تناول 

الطعام حتى اإذا كن ي�شعرن باجلوع.

ب��ح�����ش��ب م���ا ن�����ش��رت��ه »دي���ل���ي م��ي��ل« 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة،   Daily Mail
تو�شلت نتائج الدرا�شة اإىل اأن الرجال 

ي����زي����دون م���ن ح���ج���م ق�����ش��م ال��ط��ع��ام 

ُتظهر  بينما  جائعني،  يكونون  عندما 

ال��ن�����ش��اء م���زي���ًدا م���ن ���ش��ب��ط ال��ن��ف�����س 

من  �شغرة  اأج���زاء  ق�شم  خ��الل  م��ن 

الطعام حتى يف حالت جوعهن.

ف����ح���������س ب������اح������ث������ون ي�����اب�����ان�����ي�����ون 

الخ���ت���الف���ات ب���ني ���ش��ل��وك��ي��ات امل�����ش��غ 

والأك��������ل ب����ني اجل���ن�������ش���ني م����ن خ���الل 

اخلبز  اجلن�شني  من  امل�شاركني  اإطعام 

وال���ن���ق���ان���ق، يف ح�����الت خم��ت��ل��ف��ة م��ن 

ال�شبع وال�شعور باجلوع.

وج���د اخل����رباء ع��الق��ة ك��ب��رة بني 

ح��ج��م ال��ق�����ش��م واجل����وع ع��ن��د ال��ذك��ور 

ت�شاوي  الإن��اث، مع  فقط ولي�س لدى 

الرجال والن�شاء يف �شرعة امل�شغ.

عن  اليابانية  الدرا�شة  ك�شفت  كما 

وج�����ود ارت����ب����اط م��ب��ا���ش��ر ب���ني اجل���وع 

عند   BMI اجل�����ش��م  ك��ت��ل��ة  وم��وؤ���ش��ر 

الرجال  كان  كلما  اأنه  مبعنى  الذكور، 

اأك����رث ب���دان���ة، ك����ان ت�����ش��وره��م ج��وًع��ا 

اأكرث قوة.

دبي - العربية

اأع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة »ج���ون�������ش���ون اآن����د 

ت�شجيل  ���ش��ت�����ش��ت��اأن��ف  اأن��ه��ا  ج��ون�����ش��ون« 

امل��رح��ل��ة  امل�������ش���ارك���ني الأم���رك���ي���ني يف 

ال�شريرية اخلا�شة  لتجاربها  الأخرة 

املحتمل �شد فرو�س كورونا. باللقاح 

وق�����ال�����ت ال�������ش���رك���ة اإن�����ه�����ا ت�����ش��ت��ع��د 

وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ال����ولي����ات  ال����درا�����ش����ة يف  ل����ش���ت���ئ���ن���اف 

امل���ت���ح���دة، ب��ع��د ت��و���ش��ي��ة م���ن جم��ل�����س 

واملراقبة. البيانات  �شالمة 

بو�شت«  »وا�شنطن  �شحيفة  ك��ان��ت 

����ش���رك���ة  ل�����ق�����اح  جت����������ارب  اإن  ق�����ال�����ت 

كورونا  �شد  جون�شون«  اآند  »جون�شون 

جدا«. »قريبا  �شت�شتاأنف 

ووف�����ق�����ا ل���ل�������ش���ح���ي���ف���ة ف��������اإن جل��ن��ة 

يف  م�����ش��ارك  ح��ال��ة  يف  حققت  م�شتقلة 

ال���ت���ج���ارب اأ���ش��ي��ب ب��ج��ل��ط��ة دم��اغ��ي��ة، 

مل��ر���ش��ه  ع��الق��ة  اأن����ه ل  اإىل  وخ��ل�����ش��ت 

باللقاح.

وك������ان������ت ال�����������ش�����رك�����ة، ق������د ق����ال����ت 

ب�����ش��ف��ة  ع��ل��ق��ت  اإن����ه����ا  اأك���ت���وب���ر   12 يف 

م���وؤق���ت���ة جت���ارب���ه���ا ال�����ش��ري��ري��ة ل��ل��ق��اح 

»ك������وف������ي������د-19« ب����ع����د اإ�����ش����اب����ة اأح�����د 

امل��ت��ط��وع��ني يف ال���درا����ش���ة مب���ر����س ل 

اأح��د  ت��ع��ط��ل  اإىل  اأدى  م��ا  ل���ه،  تف�شر 

الوباء  لحتواء  املبذولة  اجلهود  اأكرب 

العاملي.

وج�������اءت خ���ط���وة »ج���ون�������ش���ون اآن����د 

اتخذته  مماثل  اإجراء  بعد  جون�شون« 

���ش��رك��ة »اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك���ا« يف ���ش��ب��ت��م��رب 

املتطوعني  اأحد  ب�شبب مر�س  املا�شي، 

الربيطانية. الدرا�شة  يف 


