
   الملك للمحافظين: التواصل بين المسؤول والمواطن أهم شيء 
     وأطلب أن تشدوا حيلكم في التواصل مع المواطنين 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   10  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   27  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5494    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الملك: سيادة القانون وحماية 
المواطن أولوية قصوى

  عدم قبول الواسطة من أي كان وهذا بالنسبة لي خط أحمر 

االنباط-وكاالت

يوا�ضل اأربعة اأ�ضرى فل�ضطينيني، اإ�ضرابهم 

عن الطعام، منذ مدد خمتلفة، للمطالبة باإنهاء 

امل�ضربني،  الأ���ض��رى  اأق���دم  الإداري.  اعتقالهم 

الأمعاء  معركة  خو�ض  يوا�ضل  الأخر�ض  ماهر 

للمطالبة  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى   92 ل��ل��ي��وم  اخل���اوي���ة، 

بالإفراج عنه، و�ضط تدهور خطري على و�ضعه 

ال�����ض��ح��ي. وك���ان���ت حم��ك��م��ة الح���ت���ال ال��ع��ل��ي��ا 

جددت يوم اأم�ض، رف�ضها الإفراج عن الأخر�ض، 

واأعادت قرار جتميد اعتقاله الإداري

واع����ت����رت ع��ائ��ل��ة الأخ�����ر������ض، امل��ح��ت��ج��ز يف 

ق���رار  اأن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  »ك����اب����ان«  م�ضت�ضفى 

جتميد العتقال الإداري التفاف على مطالبه 

الأ�ضري  اإنهاًء لعتقاله. كما يوا�ضل  ول يعتر 

اإ�ضرابه  اخلليل،  من  الزغري،  حممد  النا�ضط 

ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����ض��اب��ع، رف�����ض��اً ل�ضتمرار 

اعتقاله الإداري منذ �ضتة �ضهور.

التفا�صيل �ص »9«

 أقدمهم ماهر األخرس.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم
 رفضًا لالعتقال اإلداري

زين راعي االتصاالت الحصري لمهرجان 
اأُلغنية والموسيقى األردني 2020

215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك 
العربي للتسعة اشهر من العام 2020

 رابطة العالم اإلسالمي تصدر موقفا 
الفتا بشأن »الرسوم المسيئة للنبي«: 

»فقاعات ال قيمة لها«

 الفايز يلتقي السفير اإلماراتي
 لّدى المملكة

االنباط- عمان

دع��م��ه��ا  الأردن  زي������ن  ����ض���رك���ة  ق�����ّدم�����ت 

غنية 
ُ
الأ ملهرجان  ح�ضري  ات�ضالت  كراعي 

حتت  ٌيقام  ال��ذي   ،2020 الأردين  واملو�ضيقى 

رع���اي���ة رئ��ي�����ض ال�������وزراء، يف امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

امللكي، وُيبث عر �ضا�ضة التلفزيون الأردين، 

ومن�ضات التوا�ضل الجتماعي.

املهرجان؛  لهذا  زي��ن  �ضركة  دع��م  وي��اأت��ي 

الأردنية  الفنية  للحركة  لدعمها  ا�ضتمراراً 

واملواهب املحلية املُبدعة، ل �ضّيما يف الظروف 

الراهنة التي متر بها اململكة والعامل اأجمع، 

الفعاليات  كافة  يف  بالتواجد  منها  والتزاماً 

الأدب����ي����ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وم��وا���ض��ل��ة 

لدعمها الدائم للفنانني الأردنيني. ويهدف 

الذي  الأردين  واملو�ضيقى  غنية 
ُ
الأ مهرجان 

الأرب��ع��اء  ي��وم  حتى  وي�ضتمر  ال��ي��وم  ينطلق 

املوافق 28 ت�ضرين اأول اجلاري.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���ض��ايف اأرب����اح جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

م��ل��ي��ون   215.2 وامل��خ�����ض�����ض��ات  ال�����ض��رائ��ب  ب��ع��د 

30اي���ل���ول  امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  ل��ل��ف��رة  اأم��ري��ك��ي  دولر 

اأمريكي  دولر  مليون   668.9 مع  مقارنة   2020

ن�ضبته  وبراجع   2019 للعام  املقابلة  الفرة  يف 

68%.ح�����ي�����ث ت����اث����رت اأرب�������اح جم���م���وع���ة ال��ب��ن��ك 

من  الوىل  �ضهور  الت�ضعة  خال  �ضلبيا  العربي 

ال�ضافيةالتي  املخ�ض�ضات  نتيجة   2020 العام 

ق������ام ال���ب���ن���ك ب���ر����ض���ده���ا اح������رازي������ا مل���واج���ه���ة 

ال�����راج�����ع الق���ت�������ض���ادي���وح���ال���ة ع�����دم ال��ي��ق��ني 

اىل  بال�ضافة  وال��ع��امل،  املنطقة  ت�ضهده  ال��ذي 

ان��خ��ف��ا���ض الي����رادات م��ن ال��ف��وائ��د وال��ع��م��ولت 

وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�ضعار  انخفا�ض  ب�ضبب 

العاملية  التجارة  حركة  تباطوؤ  و  النفط  ا�ضعار 

ال��ع��امل  دول  �ضهدتها  ال��ت��ي  الغ��اق��ات  نتيجة 

كورونا. فايرو�ض  لتف�ضي  نظرا 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

ال��ع��امل الإ���ض��ام��ي ال�ضيخ  اأم��ني راب��ط��ة  اأك��د 

امل�ضيئة  ال��ر���ض��وم  اإدان�����ة  ع��ل��ى  ال��ع��ي�����ض��ى  حم��م��د 

اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��وق��ت نف�ضه  ���ض��دد يف  ل��ك��ن��ه  ل��ل��ن��ب��ي، 

لها« قيمة  »فقاعات ل 

اإن  ت��ل��ف��زي��وين،  وق����ال ال��ع��ي�����ض��ى يف ت�����ض��ري��ح 

بل  لها،  قيمة  ل  فقاعات  »هي  املذكورة  الر�ضوم 

اأحد �ضوى لاطاع  البداية  مل يقف عندها يف 

منها  �ضنعت  ول��ك��ن  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ع��اب��ر  ال��ف�����ض��ويل 

املدرو�ضة حجما كبريا« الفعل غري  ردود  بع�ض 

و���ض��دد اأم��ني راب��ط��ة ال��ع��امل الإ���ض��ام��ي على 

ت�����ض��ت��ف��زه��م م��ث��ل ه���ذه الأم����ور  امل�����ض��ل��م��ني ل  اأن 

يراهن  ل  م�ضتفز،  منه  ينال  اأن  ف��وق  »فديننا 

منطق  ت��ت��ج��اوز  فعل  ردة  على  اإل  امل�ضتفز  ه��ذا 

املك�ضوفة  الأ���ض��ال��ي��ب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  احل��ك��م��ة 

الأهداف«

»اإن  الت�ضريح:  العي�ضى يف مدخل هذا  وقال 

امل�ضلمني،  مل�ضاعر  م�ضيئة  �ضك  ل  الر�ضوم  هذه 

العبارات. باأ�ضد  مدانة  وهي 

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان

في�ضل  الأع���ي���ان  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��ت��ق��ى   

ال���ف���اي���ز يف م��ك��ت��ب��ه ب�����دار جم��ل�����ض الأع����ي����ان، 

العربية  المارات  دولة  �ضفري  الثنني،  ام�ض 

البلو�ضي،  علي  اح��م��د  اململكة  ل��دى  املتحدة 

وب��ح��ث م��ع��ه اوج���ه ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن 

و���ض��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف 

امل����ج����الت ومب����ا ي���خ���دم امل�����ض��ال��ح امل�����ض��رك��ة 

و�ضعبيهما. ال�ضقيقني  للبلدين 

واأك��������د رئ���ي�������ض جم���ل�������ض الأع������ي������ان ع��م��ق 

ال��ع��اق��ات الأردن���ي���ة الإم���ارات���ي���ة، وو���ض��ف��ه��ا 

ب��ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����ض��ت��وي��ات، 

وت���ق���وم ع��ل��ى اأ���ض�����ض ث��اب��ت��ة ورا����ض���خ���ة وع��ل��ى 

دول���ة  ان  اىل  م�����ض��ريا  امل���ت���ب���ادل،  الح������رام 

���ض��ن��دا حقيقيا  ال����دوام  ع��ل��ى  ك��ان��ت  الم����ارات 

ا���ض��ت��ع��را���ض  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  ل���������اأردن. ومت 

املنطقة. يف  الراهنة  الو�ضاع  خمتلف 

التفا�صيل �ص »4«

  األردن يتجه العتبار التَّسول جريمة اتجار بالبشر 
تصل غرامتها لـ 20 ألف دينار  

 الصفدي للسفيرة الفرنسية: األردن يرفض 
استمرار نشر الصور المسيئة للرسول

االنباط-عمان

 ي��ن��ت��ظ��ر ق��ان��ون م��ن��ع الجت����ار ب��ال��ب�����ض��ر رق��م 

ان��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه  ت��ع��دي��ات   ،2009 ل�����ض��ن��ة   9

��ان��ي��ة وه���ي جمل�ض  ل��ل��م��رح��ل��ة ال��د���ض��ت��وري��ة ال��ثَّ

الأمة، باعتبار التَّ�ضول يف الأردن جرمية اجتار 

عن  اجل��دي��دة  عقوبتها  تقل  ل  وال��ت��ي  بالب�ضر، 

ت�ضل  وغرامة  املوؤقتة،  الأ�ضغال  يف  �ضنوات  �ضبع 

اىل 20 األف دينار.

 ،2020 التنمية الجتماعية لعام  اأرقام وزارة 

ا ي�ضيطرون  ت�ضري اإىل وجود اأكرث من 12 �ضخ�ضً

على اأكرث من 80 بالًغا وبالغة يف اأعمال التَّ�ضول 

وينطبق  اأم���اك���ن  ة  ع����دَّ وي��ن��ت�����ض��رون يف  امل��ن��ظ��م، 

الجتار  قانون  ح�ضب  ال�ضتغال  معنى  عليهم 

بالب�ضر رقم 9 ل�ضنة 2009.

وت�����ض��ري م�����ض��ودة م�����ض��روع ال���ق���ان���ون امل��ع��دل 

وال��ت��ي   ،2019 ل�ضنة  بالب�ضر  الجت����ار  ل��ق��ان��ون 

)ب��را(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عليها  لعت  اطَّ

3 من القانون  اإىل تعديل الفقرة »ب« من املادة 

ال��ت��ايل:  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ن�����ض��ه��ا  لي�ضبح  الأ���ض��ل��ي 

الأ�ضخا�ض  ا�ضتغال  ال�ضتغال،  كلمة  »تعني 

اأو  ال�ضرقاق،  اأو  ق�ضًرا  اأو  خرة  بال�ضُّ العمل  يف 

اأو  ع��ارة  ال��دَّ يف  اأو  الأع�����ض��اء  ن��زع  اأو  ال�ضتعباد، 

ال�ضتغال  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأيِّ  اأو  التَّ�ضول،  يف 

م�ضروع  م��ن  التا�ضعة  امل���ادة  ون�ضت  اجلن�ضي«. 

����ه ُي��ع��اق��ب ب��الأ���ض��غ��ال امل��وؤق��ت��ة  ال��ق��ان��ون، ع��ل��ى اأنَّ

وغ��رام��ة ل تقل عن  �ضنوات   7 م��دة ل تقل عن 

األ��ف دي��ن��ار كلَّ   20 5 اآلف دي��ن��ار ول ت��زي��د ع��ن 

اأو  العمر  18م���ن  ال���  ُيكمل  مل  ا  �ضخ�ضً ب��اع  م��ن 

اأو وعد بذلك، وارتكب  اأو ا�ضراه  عر�ضه للبيع 

بينها  والتي من  بالب�ضر  الجتار  اإحدى جرائم 

ال���دك���ت���ور �ضيف  ال���ق���ان���وين  �������ض���ول. اخل���ب���ري  ال���تَّ

الت�ضريعّية للت�ّضول  املعاجلة  اإنَّ   ، اجلنيدي قال 

يف املنظومة القانونّية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

وزي���ر اخلارجية  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  اأك���د   

و������ض�����وؤون امل���غ���رب���ني اأمي�����ن ال�������ض���ف���دي، ام�����ض 

الثنني، موقف اململكة الراف�ض ل�ضتمرار ن�ضر 

الر�ضوم امل�ضيئة للر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه 

يقارب  ما  واإي��ذاء م�ضاعر  اإ���ض��اءة  واإدان��ت��ه  و�ضلم 

ملياري م�ضلم يف العامل.

واأب���ل���غ ال�����ض��ف��دي ال�����ض��ف��رية ال��ف��رن�����ض��ي��ة يف 

ال�ضديد  الأردن  ا�ضتياء  فولند  عمان فريونيك 

للرموز  الإ���ض��اءة  واأن  ال��ر���ض��وم،  ه��ذه  ن�ضر  على 

وامل��ق��د���ض��ات ال��دي��ن��ي��ة ي��غ��ذي ث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة 

والعنف والتطرف والإرهاب التي تدينها اململكة 

ومنطلقاتها.  اأهدافها  كانت  مهما  اأ�ضكالها  بكل 

واأكد ال�ضفدي لل�ضفرية الفرن�ضية اأنه ل ميكن 

ال�ضاة  عليه  حممد  للر�ضول  بالإ�ضاءة  القبول 

ال�ضام حتت  وال�ضام ولاأنبياء جميعا عليهم 

املحكمة  قرار  اإىل  واأ�ضار  التعبري.  عنوان حرية 

الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف حكم لها يف العام 

اهلل  �ضلى  حممد  للر�ضول  الإ���ض��اءة  ب���اأن   2018

عليه و�ضلم ل تندرج �ضمن حرية التعبري.

ن�����ض��رًيا  ���ض��ي��ب��ق��ى  الردن  اأن  ع���ل���ى  و�����ض����دد 

ل��ث��ق��اف��ة ال�����ض��ام واح�����رام الآخ����ر وم��ق��د���ض��ات��ه 

ورم�������وزه وم���ع���ت���ق���دات���ه يف م���واج���ه���ة ك���ل ق���وى 

واأبلغ  ودحرها.  والإره��اب  والكراهية  التطرف 

الإ�ضراع  �ضرورة  الفرن�ضية  ال�ضفرية  ال�ضفدي 

على  العن�ضري  الع��ت��داء  بق�ضية  التحقيق  يف 

اأبو  وحممد  عيد  اأب��و  هبة  الأردن��ي��ني  املواطنني 

باأ�ضرع  للعدالة  عليهما  املعتدين  وتقدمي  عيد 

وق�����ت. و����ض���دد ع��ل��ى �����ض����رورة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود 

اأن  اإىل  ملحاربة ثقافة الكراهية والتمييز، لفتا 

ثقافة  تعزز  التي  �ضيا�ضاتها  يف  م�ضتمرة  اململكة 

تعزيز  امل�ضتهدفة  مبادراتها  ويف  الآخ��ر  اح��رام 

احلوار والتعاون.

التفا�صيل �ص »2«

تسجيل 45 وفاة و1968 إصابة 
بفيروس كورونا

ضغوطات على الشركات الفرنسية 
باألردن نصرة للرسول محمد

االنباط-عمان

 1968 ت�ضجيل  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت    

اإ���ض��اب��ة حم��ل��ي��ة ج���دي���دة ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

لريتفع  الث��ن��ني،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ضتجّد 

 ،55055 اإىل  ل��اإ���ض��اب��ات  الإج���م���ايل  ال��ع��دد 

ليبلغ  وف���اة،  ح��ال��ة   45 ت�ضجيل  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

العدد الكلي للوفيات 624.

 1159 على  اجلديدة  الإ�ضابات  وت��وّزع��ت 

و171  ع��ّم��ان،  العا�ضمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب������د، م��ن��ه��ا 14 ح��ال��ة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و154  ال��رم��ث��ا،  ل����واء  يف 

ال���زرق���اء، و117 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 

حالة  و61  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و98 

حمافظة  يف  حالة  و56  جر�ض،  حمافظة  يف 

البلقاء، و42 حالة يف حمافظة العقبة، و36 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، و33 ح��ال��ة يف 

ال��ب��را،  ح���الت يف   9 م��ع��ان، منها  حمافظة 

م��اأدب��ا، و16 حالة يف  و25 حالة يف حمافظة 

حمافظة الطفيلة.

واأ����ض���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����ض��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�ضة 

دِخ�����ل�����ت ال���ي���وم ل��ل��ع��اج يف 
ُ
احل������الت ال���ت���ي اأ

امل�ضت�ضفيات املعتمدة بلغ 95 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

وجهت �ضركة الغد للباطون كتابا ر�ضميا 

ل�ضركة توتال للمحروقات ا�ضارت خاله اإىل 

توقف ال�ضركة عن التعامل معها على خلفية 

الر�ضومات امل�ضيئة للر�ضول الكرمي .

ا�ضتعداد  على  اأن��ه��ا  ال��غ��د  �ضركة  واك���دت 

واملتعلقة  عليها  املرتبة  املبالغ  ل�ضداد  ت��ام 

ب�ضحوبات الديزل و�ضحب التنك وامل�ضخه 

وع��ل��ى ���ض��ع��ي��د م��ت�����ض��ل ت�����ض��ه��د  حم��ط��ات 

ال��ب��ن��زي��ن ال��ت��اب��ع��ة ل�����ض��رك��ة ت��وت��ال واأ����ض���واق 

مقاطعة  فرن�ضية  ل�ضركة  التابعه  ك��ارف��ور 

للر�ضول  ن�ضرة  امل��واط��ن��ني  قبل  م��ن  ك��ب��رية 

ال��ك��رمي وي��ت��واج��د ل��ك��ارف��ور  وه���ي  �ضل�ضلة 

مراكز جتارية عاملية فرن�ضية 40 فرع منها 4 

هاير ماركت و36 فرع �ضوبر ماركت .

ب��ي��ن��م��ا  ���ض��رك��ة ت��وت��ال وه���ي ���ض��رك��ة نفط 

6���ض��رك��ات نفط  اأك���ر  فرن�ضية وواح���ده م��ن 

عاملية يبلغ عدد فروعها يف اململكة اإىل اأكرث 

من 180 فرع

اأزم��ة  يف  بلده  و�ضع  فرن�ضا  رئي�ض  وك��ان 

ال��ع��رب��ي والإ���ض��ام��ي  ال��ع��امل  اأم���ام  حقيقيه 

م�ضيئه  ك��اري��ك��ات��ري     ر�ضومات  ن�ضر  بتاأييد 

و�ضلم معترا  للنبي حممد �ضلى اهلل عليه 

ذلك حرية تعبري يف باده ورف�ض الراجع 

عن ذلك كما اأنه مت رفع لوحات على مباين 

ال��ر���ض��وم��ات  ه���ذه  حت��م��ل  فرن�ضية  حكومية 

امل�ضيئه للر�ضول الكرمي. 2
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 التربية: شمول 1265 طالبا وطالبة إضافيًا 
بالمكرمة الملكية ألبناء المعلمين

االنباط- عمان  

ل��ل��ب��ع��ث��ات يف وزارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ق�����ررت   

 1265 �سمول  على  امل��واف��ق��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

الأبناء  ال�سامية  امللكية  باملكرمة  وطالبة  طالباً 

للعام  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن  املعلمني 

امل�ستفيدين  الطلبة  جم��م��وع  ي��رف��ع  م��ا   ،2020

 3716 اىل  تاريخه  حتى  العام  لهذا  املكرمة  من 

م�ستفيداً.

ج����اء ذل����ك خ����ال االج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��دت��ه 

اللجنة ام�س االثنني، برئا�سة اأمني عام الوزارة 

ل��ل�����س��وؤون االإداري�������ة وامل��ال��ي��ة ال���دك���ت���ورة جن��وى 

القبيات.

وق�������ررت ال��ل��ج��ن��ة مت���دي���د ف�����رتة ا���س��ت��ك��م��ال 

اإجراءات اال�ستفادة من املكرمة حتى الثالث من 

الطالب  ان  موؤكدة  املقبل،  الثاين  ت�سرين  �سهر 

ال��ذي مل ي�ستكمل االإج���راءات بعد ه��ذا التاريخ 

يعترب م�ستنكفا.

ال��وزارة بح�سب بيان �سحفي، الطلبة  ودعت 

ال���س��ت��ك��م��ال اإج������راءات ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن املكرمة 

موقع  اإىل  ال��دخ��ول  خ��ال  من  ال�سامية  امللكية 

الوزارة االإلكرتوين

 432 ان  ، مبينة   www.moe.gov.jo 

الدفعة االأوىل مل ي�ستكملوا  طالبا وطالبة من 

اإجراءات اال�ستفادة من املكرمة.

واأو�سحت اللجنة اأن الفرق بني الرقم املعلن 

�سابقاً حول االعداد االإ�سافية للطلبة امل�سمولني 

مبكرمة ابناء املعلمني وهو 1250 والرقم احلايل 

الدنيا  املعدالت يف حدودها  1265، يعود لتماثل 

قائمة  وجود  توقعت  فيما  طالباً،  ع�سر  خلم�سة 

ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  خ���ال  ب���دل م�ستنكفني 

املقبل.

من  للم�ستفيدين  ق��ب��ول  م��ع��دل  اأدن����ى  وب��ل��غ 

املكرمة حتى تاريخه يف اإربد 91 ، والزرقاء 90.9 

 91.4 والعقبة   ،  88.3 والطفيلة   ،  91 وال�سلط   ،

 ،89.6 ، وجر�س   87.6 واملفرق   ،  90.9 والكرك   ،

وعجلون 88.7 ، وعمان 92 ، وماأدبا 88.9 ، ومعان 

88.2 ، و93.71 لل�سهادة غري االأردنية.

االنباط-عمان

بحزن  االأردن  يف  الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  تلقت 

خ���رب االإع����ت����داء ال����ذي ت��ع��ر���س ل���ه ���س��اب وف��ت��اة 

الفرن�سية،  احل��ك��وم��ة  م��ن  مبتعثني  اأردن���ي���ني، 

م�ساء اجلمعة يف مدينة اآجنيه.

بالتوا�سل  ال��ف��ور  على  ال�سفارة  ب���ادرت  وق��د   

اإىل  والوقوف  معهما لاطمئنان على حالتهما 

جانبهما يف هذه املحنة.

التحقيق  وب��و���س��ر  ���س��ك��وى  ت��ق��دمي  وق����د مت 

فيها. هذا  وتتابع ال�سفارة الو�سع مع ال�سلطات 

الفرن�سية املخت�سة.

وتتمنى ال�سفارة للطالبني االأردنيني ال�سفاء 

العاجل.

االنباط-عمان

التجاوزات  واحل��د من  العمل  �سوق  ل�سبط   

الوافدة  العمالة  من  املخالفني  ول�سبط  فيه، 

املغلقة،  امل��ه��ن  االأردن���ي���ني يف  ي��زاح��م��ون  ال��ذي��ن 

ول��ل��ت��اأك��د م���ن م����دى ال���ت���زام م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع 

الدفاع،  باأوامر  القطاعات  اخلا�س يف عدد من 

اأط���ل���ق وزي�����ر ال��ع��م��ل ووزي������ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون 

االإ���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني حملة 

يف  التفتي�س  ك����وادر  تنفذها  �ساملة  تفتي�سية 

الوزارة يف العا�سمة واملحافظات.

وقال الناطق االإعامي با�سم الوزارة حممد 

التي  ال�ساملة  التفتي�سية  احلملة  اإن  ال��زي��ود، 

عامل   23 �سبطت  القطامني،  الدكتور  اأطلقها 

الأحكام  خمالفني  خمتلفة،  جن�سيات  من  واف��د 

يف  منتهية  بت�ساريح  وي��ع��م��ل��ون  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون 

و���س��ط ال��ب��ل��د يف ال��ع��ا���س��م��ة، وي��ع��م��ل��ون يف مهن 

اأنه  اإىل  م�سرياً  باالأردنيني،  وحم�سورة  مغلقة 

�سيتم اتخاذ قرار بت�سفريهم خارج اململكة.

وب����ني  ال���زي���ود  اأن احل��م��ل��ة ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف 

خالها  ر�سدت  زي��ارة   131 نفذت  االأول  يومها 

م��وؤك��داً   ، رق��م )11(  ال��دف��اع  الأم���ر  11 خمالفة 

تكثيف  وه��ي  يومي  ب�سكل  م�ستمرة  احلملة  اأن 

التفتي�س  فرق  تنفذها  التي  الدورية  للجوالت 

ال��������وزارة يف ال��ع��ا���س��م��ة وب���اق���ي حم��اف��ظ��ات  يف 

اململكة. 

�سرورة  اإىل  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  ودع��ا   

التقيد باأوامر الدفاع، خ�سو�ساً تلك التي تن�س 

التباعد  على  واحل��ف��اظ  الكمامة  ارت����داء  على 

حفاظا  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  انت�سار  م��ن  للوقاية 

وامل��واط��ن��ني  ال��ع��ام��ل��ني  و���س��ح��ة  �سحتهم  ع��ل��ى 

الذين يتعاملون مع هذه املن�ساآت.

االنباط-عمان

ج�����رى ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س ا����س���ت�������س���اري دويل 

متا�سياً  املغط�س،  تطوير  موقع  على  لاإ�سراف 

م��ع ح��ر���س ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على 

حماية هذا املوقع واحلفاظ عليه كوجهة عاملية 

لل�سياحة ورحات احلج امل�سيحي.

وي��ح��ظ��ى م��وق��ع ع��ّم��اد ال�����س��ي��د امل�����س��ي��ح عليه 

ال�سام، )املغط�س(، على ال�سفة ال�سرقية لنهر 

ال��دي��ان��ات  اأت���ب���اع  ل���دى  ك��ب��رية  ب��اأه��م��ي��ة  االأردن، 

ال�����س��م��اوي��ة ال���ث���اث، وه���و اأح����د اأك����ر االأم��اك��ن 

امل�سيحيني،  جلميع  االأر�����س  وج��ه  على  ق��دا���س��ة 

د عي�سى، عليه ال�سام، على يد يوحنا  فهناك ُعمِّ

املعمدان، ومن تلك البقعة انطلقت امل�سيحية.

الثاين،  بول�س  يوحنا  البابا  القدي�س  وك��ان 

قائمة منظمة  على  امل��درج  املغط�س  اأعلن موقع 

وال��ث��ق��اف��ة  وال���ع���ل���م  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

)ال��ي��ون�����س��ك��و( ل���ل���رتاث ال���ع���امل���ي، وج���ه���ة للحج 

امل�سيحي خال زيارته التاريخية يف عام 2000.

من  امل�سيحيني  احل��ج��اج  املغط�س  وي�ستقبل 

جميع الطوائف، فقد زاره القدي�س البابا يوحنا 

بول�س الثاين، والبابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�سر، 

والبابا فرن�سي�س، باالإ�سافة اإىل العديد من كبار 

املجل�س  وي�سم  وال�سيا�سيني.  الدينيني  ال��ق��ادة 

يف  العامل  اأن��ح��اء  خ��رباء من جميع  اال�ست�ساري 

جماالت ال�سياحة والثقافة والتنمية وال�سيافة 

والرتاث والرتفيه وغريها، و�سيقومون بتقدمي 

ال��ن�����س��ح واالإر������س�����اد م���ن م��ن��ظ��ور ا���س��رتات��ي��ج��ي 

عامليا  مق�سدا  املغط�س  تطوير  م��وق��ع  لي�سبح 

الدينية  االأبعاد  تغطي  �ساملة  �سياحية  لتجربة 

وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، وت���راع���ي احل��ف��اظ 

ع��ل��ى ال��ط��اب��ع ال���روح���ي ل��ل��م��ك��ان، ب��غ��ي��ة ت��وف��ري 

وق�سة  تاريخ  حتاكي  متكاملة  �سياحية  جتربة 

العي�س  ر�سالة  مع  وتتناغم  املقد�س  املوقع  ه��ذا 

االأردن.  يف  االأدي��������ان  ب���ني  وال����وئ����ام  امل�������س���رتك 

ك��م��ا ���س��ي��ق��وم امل��ج��ل�����س ب���االإ����س���راف ع��ل��ى م��راح��ل 

والعمل  امل��وق��ع  لتطوير  والتنفيذ  التخطيط 

على زيادة طاقته اال�ستيعابية جلذب املزيد من 

الزوار واحلجاج.

االأردن  جهود  اال�ست�ساري  املجل�س  و�سي�ساند 

والهيئة امللكية ملوقع املغط�س من خال تقدمي 

املوقع كمق�سد  اإحياء  ا�سرتاتيجية الإعادة  روؤية 

للحج كما كان عليه يف املا�سي، وتطوير م�سارات 

اأي��ام،  ثاثة  اإىل  يوما  ت�ستغرق  امل�سيحي  للحج 

ال�سمالية  املناطق  يف  املقد�سة  ب��االأم��اك��ن  ومت��ر 

جبل  مثل  االأردن؛  م��ن  واجل��ن��وب��ي��ة  وال��و���س��ط��ى 

نيبو، والبحر امليت، ومكاور، وتل مار اإليا�س.

من  االآالف  مئات  حاليا  املغط�س  وي�ستقطب 

احل��ج��اج ���س��ن��وي��ا، وت��ه��دف خ��ط��ة م��وق��ع تطوير 

القائمة  التحتية  البنية  ت��ع��زي��ز  اإىل  املغط�س 

واملرافق ال�ستيعاب املايني من احلجاج والزوار 

االآخرين من جميع اأنحاء العامل.

تت�سمن  للحجاج  قرية  اإن�ساء  ذل��ك  وي�سمل 

الدينية،  واالحتفاالت  لل�سيافة  ومرافق  فنادق 

ف�����س��ًا ع��ن ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع زراع��ي��ة وح��دائ��ق 

قائمة  على  امل��درج��ة  املنطقة  ح���دود  خ���ارج  تقع 

درا���س��ات  وت���راع���ي  ال��ع��امل��ي  ل��ل��رتاث  اليوني�سكو 

تقييم االأثر على طبيعة وهوية املكان. و�سينبثق 

ع���ن امل��ج��ل�����س اال����س���ت�������س���اري ع����دد م���ن ال��ل��ج��ان 

الفرعية املتخ�س�سة.  

االنباط- عمان

وحماية  القانون  �سيادة  اأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأّك��د   

املواطن اأولوية ق�سوى، م�سدداً جالته على عدم قبول الوا�سطة 

من اأي كان. وقال “هذا بالن�سبة يل خط اأحمر”.

و�سدد جالة امللك، خال لقائه بح�سور �سمو االأمري احل�سني 

بن عبداهلل الثاين ويل العهد، ام�س االثنني مع حمافظني، على 

بني  والتعاون  التن�سيق  وموا�سلة  الفريق  ب��روح  العمل  �سرورة 

يف  خ�سو�ساً  القانون،  تطبيق  ل�سمان  الدولة،  موؤ�س�سات  جميع 

ويعبثون  امل��واط��ن��ني  على  يعتدون  مم��ن  املطلوبني  م��ع  التعامل 

باأمن الوطن، موؤكداً جالته يف هذا ال�سياق دعمه للمحافظني.

ك��م��ا اأك�����د ج���ال���ت���ه، خ����ال ال���ل���ق���اء ال�����ذي ع��ق��د ع���رب ت��ق��ن��ي��ة 

الظروف  هذه  يف  االإداري���ني  احلكام  دور  اأهمية  املرئي،  االت�سال 

�سيء،  اأهم  واملواطن  امل�سوؤول  بني  “التوا�سل  وقال  اال�ستثنائية. 

والوقوف  املواطنني”،  التوا�سل مع  ت�سدوا حيلكم يف  اأن  واأطلب 

ق�ساياهم. على 

اتخاذ  اأهمية  جالته  اأكد  النيابية،  باالنتخابات  يتعلق  وفيما 

وتوفري  ب�سفافية،  االنتخابات  اإج���راء  ت�سمن  التي  االإج����راءات 

ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة حل��م��اي��ة ���س��ح��ة امل��واط��ن��ني. وق����ال “�سحة 

املواطن اأولوية بالن�سبة يل”.

اأّكد وزير الداخلية توفيق احلاملة، خال اللقاء،  من جهته، 

اأن تطبيق �سيادة القانون اأمر ال تهاون فيه، ولن ترتدد االأجهزة 

اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون يف ات��خ��اذ ك��ل ال�سبل  امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ك��ف ع��ل��ى 

لدى  والطماأنينة  االأم���ن  اإر���س��اء  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  واالإج�����راءات 

املجتمع.

اأك��م��ل  ع��ل��ى  واج��ب��ات��ه��ا  تنفذ  املعنية  االأج��ه��زة  اأن  ع��ل��ى  و���س��ّدد 

اأن هذه  اإىل  دائ��م، الفتاً  وب�سكل  اإج���راءات من�سبطة  ووف��ق  وجه 

حتى  م�ستمرة  و�ستبقى  اآنية،  هي  وال  مرحلية  لي�ست  احلمات 

ت���زول اأ���س��ك��ال اال���س��ت��ق��واء ع��ل��ى ال��ق��ان��ون وال��ت��ع��دي ع��ل��ى حقوق 

االآخرين.

ال��وزارة  اأن  احلاملة  بنّي  النيابية،  باالنتخابات  يتعلق  وفيما 

االنتخابية ومبا  العملية  �سري  ل�سمان جناح  �ساملة  لديها خطة 

اأمن املواطنني و�سحتهم. ي�سمن 

وعر�س عدد من املحافظني لاإجراءات املتخذة يف املحافظات 

ل��ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ادة ال���ق���ان���ون، وال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ط��ل��وب��ني حل��م��اي��ة 

وممتلكاتهم. املواطنني 

االأردن��ي��ة دول��ة قوية ومتينة وق���ادرة على  ال��دول��ة  اأن  واأك���دوا 

تطبيق �سيادة القانون، موؤكدين اأن املواطنني �سركاء يف ذلك.

الهيئة  اإط����ار دع���م ج��ه��ود  امل��ت��خ��ذة يف  اإىل اخل��ط��وات  ول��ف��ت��وا 

االنتخابية  العملية  �سري  �سمان  اأج��ل  من  لانتخاب،  امل�ستقلة 

واالإجراءات املتعلقة بها مبا ي�سمن �سحة املواطنني.

وم�ست�سارة  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

لل�سيا�سات. امللك  جالة 

االنباط-عمان

وزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د   

و�����س����وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي�����ن ال�����س��ف��دي، ام�����س 

ال�ستمرار  ال��راف�����س  اململكة  م��وق��ف  االث��ن��ني، 

�سلى  حممد  للر�سول  امل�سيئة  ال��ر���س��وم  ن�سر 

م�ساعر  واإي��ذاء  اإ�ساءة  واإدانته  و�سلم  عليه  اهلل 

ما يقارب ملياري م�سلم يف العامل.

واأب����ل����غ ال�������س���ف���دي ال�������س���ف���رية ال��ف��رن�����س��ي��ة 

االأردن  ا���س��ت��ي��اء  ف���والن���د  ف��ريون��ي��ك  ع��م��ان  يف 

االإ�ساءة  واأن  الر�سوم،  هذه  ن�سر  على  ال�سديد 

ل��ل��رم��وز وامل��ق��د���س��ات ال��دي��ن��ي��ة ي��غ��ذي ث��ق��اف��ة 

ال���ك���راه���ي���ة وال���ع���ن���ف وال���ت���ط���رف واالإره��������اب 

اأ���س��ك��ال��ه��ا مهما  ال���ت���ي ت��دي��ن��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب��ك��ل 

ال�سفدي  واأك��د  ومنطلقاتها.  اأه��داف��ه��ا  كانت 

ل��ل�����س��ف��رية ال��ف��رن�����س��ي��ة اأن����ه ال مي��ك��ن ال��ق��ب��ول 

ب����االإ�����س����اءة ل��ل��ر���س��ول حم��م��د ع��ل��ي��ه ال�����س��اة 

ال�����س��ام  عليهم  جميعا  ول��اأن��ب��ي��اء  وال�����س��ام 

قرار  اإىل  واأ���س��ار  التعبري.  حرية  عنوان  حتت 

االإن�����س��ان يف حكم  االأوروب��ي��ة حل��ق��وق  املحكمة 

لها يف العام 2018 باأن االإ�ساءة للر�سول حممد 

حرية  �سمن  ت��ن��درج  ال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

التعبري.

ن�����س��رًيا  ���س��ي��ب��ق��ى  االردن  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

ومقد�ساته  االآخ���ر  واح����رتام  ال�����س��ام  لثقافة 

ورم������وزه وم��ع��ت��ق��دات��ه يف م��واج��ه��ة ك���ل ق��وى 

التطرف والكراهية واالإرهاب ودحرها.

 واأب����ل����غ ال�����س��ف��دي ال�����س��ف��رية ال��ف��رن�����س��ي��ة 

�سرورة االإ�سراع يف التحقيق بق�سية االعتداء 

اأبو  هبة  االأردن��ي��ني  املواطنني  على  العن�سري 

عيد وحممد اأبو عيد وتقدمي املعتدين عليهما 

ل��ل��ع��دال��ة ب��اأ���س��رع وق����ت. و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة 

ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود مل���ح���ارب���ة ث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة 

يف  م�ستمرة  اململكة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  وال��ت��م��ي��ي��ز، 

االآخ���ر  اح����رتام  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  �سيا�ساتها 

ت��ع��زي��ز احل����وار  امل�����س��ت��ه��دف��ة  ويف م���ب���ادرات���ه���ا 

�سواء” ومبادرة  “كلمة  مبادرة  مثل  والتعاون 

االأديان.”واأكد  ب��ني  العاملي  ال��وئ��ام  “اأ�سبوع 

هو  احلنيف  االإ���س��ام��ي  ال��دي��ن  اأن  ال�سفدي 

دين حمبة و�سام يحرتم االآخر ويوؤكد �سون 

ح��ري��ة االع��ت��ق��اد وال��ع��ب��ادة واح����رتام االأن��ب��ي��اء 

العنف  اأعمال  كل  ويدين  الدينية  واملعتقدات 

تناق�س  يف  البع�س  يرتكبها  ال��ت��ي  واالإره����اب 

كامل مع ر�سالة االإ�سام العظيم.

االنباط- عمان

 التقى رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 

ام�������س االث����ن����ني، يف م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة 

العامة، ال�سفري اجلورجي يف عّمان زازا 

كاندياكي.

مع  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وب��ح��ث 

ال�����س��ف��ري، اأوج�����ه ال���ت���ع���اون ال��ع�����س��ك��ري، 

االهتمام  ذات  ال��ع��اق��ات  تعزيز  و�سبل 

للبلدين  م�����س��ل��ح��ة  ف��ي��ه  مب���ا  امل�����س��رتك 

ال�سديقني.

االنباط-عمان

املهند�س  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر  بحث   

مو�سى املعايطة، خال لقائه ام�س االثنني، �سفرية بعثة 

تطوير  اآلية  دو�سيو،  هادجيثيو  ماريا  االأوروب��ي  االإحت��اد 

العملية ال�سيا�سية والدميقراطية يف االأردن .

وناق�س اجلانبان كيفية دعم املجتمع املدين وموؤ�س�سات 

دميقراطية  حزبية  �سيا�سية  بيئة  لتهيئة  املحلي  املجتمع 

يف اململكة ا�سافة مناق�سة كيفية الت�سدي لتداعيات اأزمة 

جائحة كورونا.

اإج������راء  ع���ل���ى  ح���ري�������س  االأردن  اأن  امل���ع���اي���ط���ة  واأك�������د 

موعدها  يف  د�ستوري  كا�ستحقاق  الربملانية  االنتخابات 

اإج��راءات  اإىل  م�سريا  اال�ستثنائية،  الظروف  رغم  املحدد 

ال�سامة التي اأعلنتها الهيئة امل�ستقلة لانتخاب حلماية 

املواطن. �سحة 

االأح��زاب  م�ساركة  تعزيز  على  ال��وزارة عملت  اإن  وق��ال 

امل�ساهمة  نظام  تعديل  خال  من  باالنتخابات  ال�سيا�سية 

االنتخابات،  يف  بامل�ساركة  وربطه  االأح���زاب  لدعم  املالية 

االأح��زاب  اج��راء ح��وارات متعددة مع  اأن��ه مت  اإىل  م�سرياً 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ح���ول االن��ت��خ��اب��ات واأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة فيها 

وتطوير نظام التمويل املايل لاأحزاب والذي يركز اأي�ساً 

اإ�سافة  عاما،   35 �سن  دون  وال�سباب  امل��راأة  م�ساركة  على 

اإىل حتفيز اندماج االأحزاب وتكوين كتل داخل الربملان.

وب���خ�������س���و����س خ���ط���ة ال���������وزارة ل��ت��ع��زي��ز امل�������س���ارك���ة يف 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ���س��م��ن ح��م��ل��ة “ ���س��وت��ك 

ع��ددا  ن��ف��ذت  ال����وزارة  اأن  امل��ع��اي��ط��ة  ب��ني   ،“ م�ستقبلك   ..

االنتخابات  يف  املواطنني  م�ساركة  ل��زي��ادة  االأن�سطة  م��ن 

النيابية.

االأوروب���ي  االإحت���اد  دول  اإن  دو���س��ي��و  ق��ال��ت  م��ن جانبها 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة يف عملية  ال�����ازم  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  م�����س��ت��ع��دة 

متكني  تعزيز  ودع��م  وال�سيا�سية  الدميقراطية  التنمية 

املجال�س  ال�سيا�سية لو�سولها اىل  املراأة وزيادة م�ساركتها 

املنتخبة ومواقع �سنع القرار.

تطوير  اإىل  ت�سعى  االأوروب���ي  االحت��اد  بعثة  اأن  واأك���دت 

التي  االأن�سطة  على  وال��رتك��ي��ز  االأردن  داخ��ل  م�ساريعها 

تعزيز  عرب  خا�سة  ال�سيا�سي  التمكني  حتقيق  �ساأنها  من 

انخراط املراأة وال�سباب يف االأحزاب ال�سيا�سية.

الملك: سيادة القانون وحماية المواطن أولوية قصوى
  عدم قبول الواسطة من أي كان وهذا بالنسبة لي خط أحمر 

 الصفدي للسفيرة الفرنسية: األردن يرفض استمرار نشر الصور المسيئة للرسول

رئيس هيئة األركان يلتقي 
السفير الجورجي

 المعايطة وسفيرة االتحاد األوروبي يبحثان تطوير العملية الديمقراطية في األردن

 السفارة الفرنسية في األردن تصدر بيان عن حادثة 
اإلعتداء على شاب أردني وشقيقته في فرنسا

وزير العمل يطلق حملة تفتيشية 
شاملة في العاصمة والمحافظات

تشكيل مجلس استشاري دولي 
لإلشراف على موقع تطوير المغطس

الثالثاء  27  /  10  / 2020

   الملك للمحافظين: التواصل بين المسؤول والمواطن أهم 
شيء وأطلب أن تشدوا حيلكم في التواصل مع المواطنين 

 ضمان تطبيق القانون خصوصًا في التعامل مع المطلوبين 
ممن يعتدون على المواطنين ويعبثون بأمن الوطن

  أهمية اتخاذ اإلجراءات التي تضمن إجراء االنتخابات 
بشفافية وتوفير التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين



املحلي
30

تسجيل 45 وفاة و1968 إصابة بفيروس كورونا

 توقيع اتفاقية تعاون بين األعلى لذوي اإلعاقة و جمعية وطن لحقوق اإلنسان

 األردن يتجه العتبار التَّسول جريمة اتجار بالبشر تصل غرامتها لـ 20 ألف دينار  

 اإلدارة المحلية تعد خطة طوارئ للتعامل مع فصل الشتاء

االنباط-عمان

حملية  �إ���ص��اب��ة   1968 ت�صجيل  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجّد يف �ململكة �م�س �الثنني، 

لريتفع �لعدد �الإجمايل للإ�صابات �إىل 55055، �إ�صافة �إىل 

.624 45 حالة وفاة، ليبلغ �لعدد �لكلي للوفيات  ت�صجيل 

1159 ح���ال���ة يف  وت����وّزع����ت �الإ����ص���اب���ات �جل����دي����دة ع��ل��ى 

�إرب��د،  حمافظة  يف  حالة  و171  عّمان،  �لعا�صمة  حمافظة 

ح��ال��ة يف حمافظة  و154  �ل��رم��ث��ا،  ل���و�ء  يف  ح��ال��ة   14 منها 

�مل��ف��رق، و98 ح��ال��ة يف  �ل���زرق���اء، و117 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة �لكرك، و61 حالة يف حمافظة جر�س، و56 حالة 

و36  �لعقبة،  حمافظة  يف  حالة  و42  �لبلقاء،  حمافظة  يف 

معان،  حمافظة  يف  حالة  و33  عجلون،  حمافظة  يف  حالة 

منها 9 حاالت يف �لبرت�، و25 حالة يف حمافظة ماأدبا، و16 

حالة يف حمافظة �لطفيلة.

و�أ���ص��ار �مل��وج��ز �الإع��لم��ي �ل�����ص��ادر ع��ن رئ��ا���ص��ة �ل���وزر�ء 

�ليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
�أ �لتي  �حل���االت  ع��دد  �أن  �إىل  �ل�صحة  ووز�رة 

لريتفع  ح��ال��ة،   95 ب��ل��غ  �مل��ع��ت��م��دة  �مل�صت�صفيات  يف  ل��ل��ع��لج 

�مل�صت�صفيات  يف  �لعلج  تتلّقى  �لتي  �حل��االت  عدد  �إجمايل 

1138 حالة، بينما يخ�صع بقّية �مل�صابني للعزل  �إىل  حالّياً 

�ملنزيل.

لي�صبح  خم���رّي���اً،  ف��ح�����ص��اً   19159 �إج�����ر�ء  �إىل  ول��ف��ت 

�جلائحة  بدء  منذ  �أجريت  �لتي  �لفحو�صات  عدد  �إجمايل 

وحتى �الآن 1,729,235 فح�صاً.

على  حالّياً  تعمل  باأنها  �لتذكري  �ل�صحة  وز�رة  و�أع��ادت 

�إي���ج���اد �آل���ّي���ة الح��ت�����ص��اب �أع����د�د ح���االت �ل�����ص��ف��اء �ل��ي��وم��ّي��ة، 

�إىل  �مل��ن��زيل  �ل��ع��زل  �مل��ت��و�ج��دة يف  ب��ح��ي��ث ت�صمل �حل����االت 

جانب �حلاالت �لتي تكون يف �مل�صت�صفيات �ملعتمدة، و�صيتّم 

�الإعلن عن �الأعد�د وفق �الآلّية �جلديدة فور جاهزّيتها.

ت�صجيل حاالت  ��صتمر�ر  �جلميع يف ظّل  �ل��وز�رة  ودعت 

�إ�صابة حملّية، �إىل �اللتز�م باأو�مر �لّدفاع، و�ّتباع معايري 

�ل�����ص��لم��ة و�ل���وق���اي���ة، و�رت�����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، وع����دم �إق��ام��ة 

تطبيقي  و����ص��ت��خ��د�م  �صخ�صاً،   20 م��ن  الأك���ر  �ل��ت��ج��ّم��ع��ات 

“�أمان” و”�صحتك”.

االنباط-عمان

�الأ�صخا�س  �الأعلى حلقوق  �ملجل�س   وقع 

حل��ق��وق  وط�����ن  وج���م���ع���ي���ة  �الإع�����اق�����ة  ذوي 

ت��ع��اون م�صرتك  �ت��ف��اق��ي��ة  �الإن�����ص��ان، �م�����س 

ب���ه���دف دع����م م�������ص���روع م����ب����ادرة �ل��ت��ح��ال��ف 

�الإنتخابات  ملر�قبة  �الإعاقة  لذوي  �الأردين 

مل�صاركة  تعزيز�ً  وذلك   2020 للعام  �لنيابية 

�ل��ع��م��ل��ي��ة  يف  �الإع�����اق�����ة  ذوي  �الأ����ص���خ���ا����س 

�الإنتخابية.

ووق�����ع �الت���ف���اق���ي���ة ع���ن �مل��ج��ل�����س رئ��ي�����س 

�مل��ج��ل�����س ���ص��م��و �الأم����ري م��رع��د ب��ن رع���د بن 

�ل�صيد  �جلمعية  رئي�س  �جلمعية  وعن  زيد 

لور�ن�س مغاريز.

ومب���وج���ب �الإت���ف���اق���ي���ة، ي��ل��ت��زم �مل��ج��ل�����س 

باإعد�د مناذج �لتحقق من توفر �لرتتيبات 

�الق���رت�ع،  م��ر�ك��ز  يف  �ل��لزم��ة  �لتي�صريية 

وت��دري��ب  �لفني  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �ىل ج��ان��ب 

ومتطلبات  �لتحقق  من��اذج  ح��ول  �ملقّيمني 

�مل�������ص���ارك���ة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل��لأ���ص��خ��ا���س ذوي 

�الإعاقة.

�الإت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  �جلمعية  و�صتعمل 

�ل��ع��م��ل��ي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة للعام  ع��ل��ى م��ر�ق��ب��ة 

�الق�����رت�ع  م���ر�ك���ز  ك���اف���ة  يف  وذل�����ك   ،2020

�ملوزعة على حمافظات �ململكة مب�صاركة ما 

150 �صخ�س من ذوي �الإعاقات  ال يقل عن 

�مل�صاركني  تدريب  �ىل  باالإ�صافة  �ملختلفة، 

مر�قبة  كيفية  على  �ملجل�س  م��ع  بالتعاون 

من  �ملقيمني  وتزويد  �النتخابية،  �لعملية 

ذوي �الإع���اق���ة مب�����ص��ود�ت �ل��ت��ح��ق��ق ومن���اذج 

�لعملية  �أثناء  �لعمل  �صري  �ملر�قبة ومتابعة 

�الإنتخابية.

و�صيعمد �ملجل�س وبناء على نتائج حتليل 

باإ�صد�ر  �جلمعية  قبل  من  �لتحقق  من��اذج 

ت��ق��ري��ر ر���ص��د ل��ل��ع��م��ل��ي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة فيما 

للأ�صخا�س  �ل�صيا�صية  ب��امل�����ص��ارك��ة  يتعلق 

ذوي �الإعاقة ومدى تهيئة مر�كز �القرت�ع 

ملتطلبات و�صول �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة.

االنباط-عمان

 9 رق���م  بالب�صر  م��ن��ع �الجت����ار  ق��ان��ون  ينتظر   

ل�صنة 2009، تعديلت عليه بعد �نتقاله للمرحلة 

باعتبار  �الأم���ة،  جمل�س  وه��ي  �لثَّانية  �لد�صتورية 

�لتَّ�صول يف �الأردن جرمية �جتار بالب�صر، و�لتي ال 

تقل عقوبتها �جلديدة عن �صبع �صنو�ت يف �الأ�صغال 

�ملوؤقتة، وغر�مة ت�صل �ىل 20 �ألف دينار.

 ,2020 لعام  �الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  �أرق���ام 

ا ي�صيطرون  ت�صري �إىل وج��ود �أك��ر من 12 �صخ�صً

�لتَّ�صول  �أعمال  بالًغا وبالغة يف   80 �أك��ر من  على 

�أماكن وينطبق عليهم  ة  �ملنظم، وينت�صرون يف عدَّ

معنى �ال�صتغلل ح�صب قانون �الجتار بالب�صر رقم 

9 ل�صنة 2009.

وت�صري م�صودة م�صروع �لقانون �ملعدل لقانون 

لعت عليها  �الجت��ار بالب�صر ل�صنة 2019، و�لتي �طَّ

وكالة �الأنباء �الأردنية )ب��رت�(، �إىل تعديل �لفقرة 

لي�صبح  �الأ�صلي  �لقانون  م��ن   3 �مل���ادة  م��ن  “ب” 
ن�صها على �لنحو �لتايل: “تعني كلمة �ال�صتغلل، 

�أو ق�صًر�  خرة  بال�صُّ �لعمل  �الأ�صخا�س يف  ��صتغلل 

�أو  �الأع�صاء  ن��زع  �أو  �ال�صتعباد،  �أو  �ال�صرتقاق،  �أو 

�أ�صكال  �أيِّ �صكل من  �أو  �لتَّ�صول،  �أو يف  ع��ارة  �ل��دَّ يف 

�ال�صتغلل �جلن�صي«.

�ل��ق��ان��ون،  م�����ص��روع  م��ن  �لتا�صعة  �مل����ادة  ون�صت 

��ه ُيعاقب باالأ�صغال �ملوؤقتة مدة ال تقل عن  على �أنَّ

7 �صنو�ت وغر�مة ال تقل عن 5 �آالف دينار وال تزيد 

ا مل ُيكمل �ل�  عن 20 �ألف دينار كلَّ من باع �صخ�صً

�أو وعد  ����ص��رت�ه  �أو  �أو عر�صه للبيع  �لعمر  18م��ن 

بذلك، و�رتكب �إحدى جر�ئم �الجتار بالب�صر و�لتي 

من بينها �لتَّ�صول.

�خل��ب��ري �ل��ق��ان��وين �ل��دك��ت��ور ���ص��ي��ف �جل��ن��ي��دي 

قال ، �إنَّ �ملعاجلة �لت�صريعّية للت�ّصول يف �ملنظومة 

بتجرمي  تنح�صر  �الأردن���ّي���ة  �ل��وط��ن��ّي��ة  �لقانونّية 

�لّت�صول مبوجب �لقو�عد �جلز�ئّية �لعاّمة؛ حيث 

مبقت�صى  عليها  ُيعاقب  ج��رمي��ة  �لت�صّول  ُيعتر 

�ملادة 389 من قانون �لعقوبات �الأرديّن وتعديلته 

�لفعل  ه��ذ�  1960، وتقت�صر عقوبة  ل�صنة   16 رق��م 

�إحالة  �أو  �أ�صهر  مل��دة ال تزيد على ثلثة  باحلب�س 

معنية  موؤ�ص�صة  �إىل  ق�صائّي  باأمر  �لفعل  مرتكب 

بتقدمي �لرعاية ملدة ال تقل عن �صنة وال تزيد على 

ثلث �صنو�ت، وقد ت�صل �لعقوبة يف حدها �الأق�صى 

�إىل �حلب�س ملدة من �أربعة �أ�صهر �إىل �صنة يف حال 

ت��ك��ر�ر �لفعل ل��ث��لث م���ر�ت ف��اأك��ر، وي��ع��اق��ب من 

�لّت�صول باحلب�س  �أفعال  �الآخرين الرتكاب  ��صتغل 

من �صنة �إىل ثلث �صنو�ت.

�حلماية  وف���ر  �الأردين  �ل��ق��ان��ون  �أّن  و�أ����ص���اف 

�لّنظرة  من  �نطلقاً  �ملُت�صّول؛  للحدث  و�لّرعاية 

�حلقوقّية للأطفال وحماية م�صلحتهم �لُف�صلى، 

و�عتر قانون �الأح��د�ث �صاري �ملفعول رقم )32( 

للحماية  حم��ت��اج��اً  �مل��ت�����ص��ّول  �حل���دث   2014 ل�صنة 

�لقانون  مبوجب  �حلماية  �أ�ص�س  و�أق��ّر  و�لّرعاية، 

ذ�ته.

��ه ويف تطّور ت�صريعّي حُمرز جاء ثمرًة  وبني �أنَّ

�الجّت��ار  ملكافحة  �لوطنّية  �للجنة  عمل  ملخرجات 

بالب�صر و�لّلجان �لفنّية �ملُنبثقة عنها، �أدرج م�صروع 

�لقانون �ملُعّدل لقانون �الجتار بالب�صر لعام 2019 

بالب�صر  �الجّت����ار  ج��رمي��ة  مفهوم  �صمن  �لت�صّول 

حال  يف  م�صّددة  جنائّية  بعقوبات  عليها  �ملُعاقب 

 ,18 �ل��  دون  ه��م  م��ن  بحّق  منظم  ب�صّكل  �رتكابها 

بال�ّصخرة  �لعمل  جت��رمي  �صمولية  �إىل  باالإ�صافة 

�أو �لعمل �جلرّي و�أوجه �ال�صتغلل كافًة، و�أحيل 

 12 بتاريخ  �ل��ّن��و�ب  جمل�س  �إىل  �ل��ق��ان��ون  م�صروع 

��صتكمال  �الإ�صر�ع يف  ويوؤمل   ،2019 �الأول  ت�صرين 

�الإجر�ء�ت �لد�صتورّية �لّلحقة ل�صّنه.

يف  �ل��ق��ائ��م��ة  �لت�صريعّية  �الإ���ص��ك��ال��ي��ة  �أنَّ  و�أك����د 

بخروج  تكمن  �أردن���ّي���اً  �ل��ّت�����ص��ول  ج��رمي��ة  مكافحة 

�الأمن��اط �ملُ�صتحدثة و�ملنت�صرة للّت�صول عن نطاق 

�ملُ�صترت بعر�س  �لّت�صول  �لّتجرمي؛ فمرتكب فعل 

�ل�صكلّية،  �خلدمة  مقّدم  �أو  �لّثمن،  زهيدة  �ل�ّصلع 

�ل�صوئّية  �الإ���ص��ار�ت  على  �ل�ّصيار�ت  زج��اج  كم�صح 

لق�صور  نظر�ً  �لّت�صول  جلرمية  مرتكباً  يعتر  ال 

ور �لنمطّية  �صور �لّتجرمي �لتي تقت�صر على �ل�صّ

ب��ال��ّت��ذرع  �ل��ّن��ا���س  م��ن  ��دق��ة  �ل�����صّ كطلب  للّت�صول؛ 

�لترعات  وج��م��ع  �الإع���اق���ات،  �أو  �جل����روح  بعر�س 

�خلريّية باال�صتناد �إىل �إدعاٍء كاذب، وهو ما تنّبهت 

 2020 ل�صنة  �الأح��د�ث  �إليه م�صوّدة م�صروع قانون 

و�لتي �أخذت ب�صمولية مفهوم �لّت�صول �ملُ�صترت باأّي 

و�صيلٍة كانت، �لت�صول �مل�صترت ببيع �الأ�صياء �لزهيدة 

�أو تقدمي �خلدمة �ل�صكلّية.

ر�دع��ة  تبني عقوبات  ع��دم  خ��ط��ورة  �إىل  ولفت 

جل���رمي���ة �ل��ّت�����ص��ول مب���وج���ب ق���ان���ون �ل��ع��ق��وب��ات، 

و�����ص���ت���م���ر�ري���ة م��ث��ل ه����ذه �الأمن�������اط �مل�����ص��ت��ح��دث��ة 

و�مل�صترتة للّت�صول وخروجها عن نطاق �لّتجرمي، 

فت�صّكل ممار�صًة للبتز�ز �ملُبّطن �أو �خلفّي بالّن�صبة 

�إمن��اء �صعور �ال�صتقو�ء  للُمو�طنني، كما ُت�صهم يف 

لدى مُمار�صيها، هذ� �ل�ّصعور �لذي رمّبا �أ�صهم يف 

�لّدخيلة  �رتكابه يف ظهور بع�س �الأمن��اط  �عتياد 

و�الآنّية على جمتمعنا �الأرديّن كفر�س �الإتاو�ت.

�صادق  �ل��ت��ي  �لطفل  ح��ق��وق  �تفاقية  �أن  و�أك���د 

عليها �الأردن و��صتكمل �ملر�حل �لد�صتورّية �للزمة 

ون�صرت يف �جلريدة  �الأم��ة  بعر�صها على جمل�س 

�لر�صمية و�أ�صبحت جزء�ً من �ملنظومة �لت�صريعية 

بتعديل  �ل��دول��ة  على  �لتز�مات  و�صعت  �لوطنية، 

ت�صريعاتها مبا يتلءم وبنود �التفاقية، فقد و�صعت 

تر�عيها  �أن  ي��ج��ب  وم���ب���ادئ  م��رت��ك��ز�ت ج��وه��ري��ة 

�لدولة  قبل  �ملتخذة من  و�الإج����ر�ء�ت  �لت�صريعات 

ويف مقدمتها مبد�أ م�صلحة �لطفل �لف�صلى �لذي 

�ملتعلقة  جميعها  �الإج������ر�ء�ت  يف  م��ر�ع��ات��ه  ي��ج��ب 

باالأطفال �صو�ء قامت بها �ل�صلطات �لت�صريعية �و 

�الإد�رية �و �ل�صلطة �لق�صائية �و موؤ�ص�صات �لرعاية 

�الجتماعية.

�ل�������و�ردة يف  �ل��ب��ن��ود  �أب�����رز  �أنَّ م���ن  �إىل  و�أ����ص���ار 

�لدول  32 و�لتي �وجبت على  �مل��ادة  �التفاقية هي 

�ال�صتغلل  م��ن  حمايته  �الت��ف��اق��ي��ة  يف  �الأط�����ر�ف 

�لطفل  لتعليم  �إع��اق��ة  ي�صكل  �ل���ذي  �الق��ت�����ص��ادي 

ويكون �صار� ب�صحته ومنوه �لبدين �و �لعقلي �و 

�لروحي �و �ملعنوي �و �الجتماعي، و�لزمت �لدول 

باتخاذ �لعقوبات و�جل��ز�ء�ت �ملنا�صبة ل�صمان منع 

�ال�صتغلل �القت�صادي.

�ملحامي  �لقانون  �صفر�ء  مبادرة  موؤ�ص�س  وبني 

�أنَّ قانون �لعقوبات جّرم �لت�صول  �أحمد قطي�صات 

�أو  باحلب�س  ق��ان��ون��اً  عليه  يعاقب  فعل  و�ع��ت��ره 

�أو بكلتا �لعقوبتني، وذل��ك من خلل ما  �لغر�مة 

ن�صت عليه �مل��ادة رقم 389 و�لتي بينت عقوبة كل 

من ُوِجَد مت�صواًل وذلك بحب�صه مدة ال تزيد على 

ثلثة �أ�صهر، و للمحكمة �ل�صلحية �أن تقرر �إحالة 

�مل�صتكى عليه �إىل �أي موؤ�ص�صة معينة من قبل وز�رة 

باملت�صولني  للعناية  وذل���ك  �الجتماعية  �لتنمية 

وتقدمي �لرعاية �ل�صحية و�الإ�صلحية له وذلك 

ملدة ال تقل عن �صنة وال تزيد عن ثلث �صنو�ت .

لوزير  لحية  �ل�صَّ �أعطى  �لقانون  �أنَّ  و�أ���ص��اف 

�لتنمية �الجتماعية باأن ُي�صدر قر�ر�ً باالإفر�ج عن 

�أي موؤ�ص�صة  �إىل  �إيد�عه  �أي �صخ�س تقرر �ملحكمة 

م��ن �أج����ل رع��اي��ت��ه ووف��ق��ا ل��ل�����ص��روط �ل��ت��ي ي��ر�ه��ا 

منا�صبة، كما يجوز للوزير �أن يقرر �إعادة �ل�صخ�س 

�ملت�صول �إىل �ملوؤ�ص�صة �ملذكورة مرة �أخرى.

و�أكد �أنَّه ال يجوز للوزير �أن يقوم باالإفر�ج عن 

�ل�صخ�س �ملت�صول �إال بعد �أن يكون قد �أم�صى مدة 

�لوزير  يقوم  ما  وع���ادة  بها  �ملحكوم  �لعقوبة  ثلث 

باالإحالة للحاكم �الإد�ري التخاذ �للزم.

د �لعقوبة يف حال قام  و�أ�صار �إىل �أنَّ �لقانون �صدَّ

خ�س �ملت�صول بتكر�ر فعله للمرة �لثانية، بحيث  �ل�صَّ

�حلب�س  �ملحكمة  بها  حتكم  �لتي  �لعقوبة  ت�صبح 

�أ�صهر �إىل �صنة،  لل�صخ�س �ملت�صول ملدة من ثلثة 

ويف حال كرر �ملت�صول جرم �لت�صول للمرة �لثالثة 

�أو �أكر من ذلك تقوم �ملحكمة بحب�صه مدة �أربعة 

�أ�صهر �إىل �صنة.

ون��وه �إىل �أنَّ جميع �لعقوبات �لتي ذك��رت غري 

ر�دعة، حيث �إنَّه ويف �لغالب يقوم �ل�صخ�س �ملت�صول 

ه �حل��ك��م ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب �إىل  و�ل����ذي ي�����ص��در ���ص��دَّ

مالية  بغر�مة  �حلب�س  عقوبة  ال�صتبد�ل  �ملحكمة 

م�صتفيد�ً من �لقانون �ل��ذي �أج��از للمحكوم عليه 

�لتقدم مبثل هذ� �لطلب للمحكمة �إذ� �صدر بحقه 

حكم ال يزيد عن ثلثة �أ�صهر.

ال  �ملت�صولني  �أنَّ  �أك���دت  �لعمري  �أم��ل  �ملحامية 

يقومون بتوكيل حمامني عند �لقاء �لقب�س عليهم 

�ل�صكوى  �أم��ام �لق�صاء، ويعتمدون على  ووقوفهم 

وك�صب تعاطف �الآخرين، وهما نوعان، مت�صولون 

�أحد�ث، وبالغون، ويف �الأغلب يخرج �الأحد�ث عدم 

تقرر  ق��د  لكن  عقوبة،  �أي  ينالون  وال  م�صوؤولية، 

عاية،  �ملحكمة حتويلهم كمحتاجني للحماية و�لرِّ

وهي حتت �هتمام وز�رة �لتنمية �الجتماعية.

وبينت �أن �إحدى ق�صايا �لت�صول �لتي و�جهتها، 

�حلملت  بوقت  �ملت�صولني  ل��دى  علم  هناك  ك��ان 

على �ملت�صولني بهذه �الأماكن، وهذ� دليل �أويل �أن 

هوؤالء �ملت�صولني تدعمهم جهات �أو �أ�صخا�س لديهم 

علقات و��صعة ومتينة.

االنباط-عمان

�ملحلية خطة طو�رئ  �الإد�رة  وز�رة  �أعدت 

و�ل��ت��ط��ور�ت  �ل��ظ��روف  م��ع  للتعامل  �صاملة 

وتاأكيد  �ملقبل  �ل�صتاء  ف�صل  خ��لل  �جل��وي��ة 

ج��اه��زي��ة �ل��ب��ل��دي��ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ظ��روف 

�جلوية.

وق�����ال م�����ص��اع��د �الأم������ني �ل���ع���ام ل�������ص���وؤون 

�خل���دم���ات �مل��ه��ن��د���س ح�����ص��ني م��ه��ي��د�ت �م�س 

�الثنني �إنه نظر� لقرب ف�صل �ل�صتاء ولرفع 

ج��اه��زي��ة �ل��ب��ل��دي��ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ظ��روف 

ط���و�رئ من  �ل���وز�رة خطة  �جل��وي��ة، و�صعت 

�مل�صبقة  �ال�صتعد�د�ت  تت�صمن  ثلث مر�حل 

تنظيف جماري  مثل  �ل�صتاء  ف�صل  بدء  قبل 

مياه  ت�صريف  وم��ن��اه��ل  و�ل��ع��ب��ار�ت  �الأودي����ة 

�الأم���ط���ار، و�ل��ت��اأك��د م��ن ���ص��لح��ي��ة �الآل��ي��ات 

�ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��ب��ل��دي��ات، و���ص��ي��ان��ة م���ات���ور�ت 

���ص��ف��ط �مل����ي����اه، وت���وف���ري �ح���ت���ي���اط ك����اف من 

الفتات  وع��م��ل  �الآل��ي��ات،  جلميع  �مل��ح��روق��ات 

حت��ذي��ري��ة وو���ص��ع��ه��ا يف �مل��ن��اط��ق �خل���ط���رة، 

�الأودي��ة  ق��رب  �لقاطنني  �ملو�طنني  وترحيل 

�ل�صيول. وجماري 

وت��ت�����ص��م��ن �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة �الإج������ر�ء�ت 

�ل��ع��و����ص��ف  �أو  �ل���ث���ل���وج  ت�����ص��اق��ط  ح�����االت  يف 

و�ل�����ص��ي��ول، و�أن ت��ك��ون �الآل���ي���ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 

جاهزية،  وباأعلى  للعمل  منا�صبة  �لبلديات 

و�لعمل م�صبقا على توفري �الآليات �صو�ء من 

��صتئجارها،  �أو  �مل�صرتكة  �خلدمات  جمال�س 

وجت���ه���ي���ز غ�����رف �ل���ع���م���ل���ي���ات يف �ل���ب���ل���دي���ات 

وم���دي���ري���ات �ل�������ص���وؤون �ل��ب��ل��دي��ة وجم��ال�����س 

�خل���دم���ات �مل�����ص��رتك��ة و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع غ��رف��ة 

ع��م��ل��ي��ات �ل�����وز�رة، وو���ص��ع خ��ط��ط �ل��ط��و�رئ 

و�خلفيفة،  و�ملتو�صطة  �لق�صوى  �ل��ث��لث؛ 

وت����وف����ري �ل����دع����م �ل��ل��وج�����ص��ت��ي و�خل����دم����ات 

�الإد�ري���������ة ل��ت��م��ك��ني �ل���ف���رق �مل���ن���اوب���ة خ��لل 

�لطو�رئ.

من  �لثالثة  �ملرحلة  �أن  مهيد�ت  و�أو���ص��ح 

�الأج��ه��زة  م��ع  �ل��ت��ام  �لتن�صيق  �ال���ص��ت��ع��د�د�ت 

و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعلقة، مثل وز�رة �الأ�صغال 

و�أم��ان��ة ع��م��ان و�حل��ك��ام �الإد�ري�����ني و�ل��دف��اع 

�ملناطق  بخ�صو�س  �مل�صلحة  و�لقو�ت  �مل��دين 

د�ئرة  مع  و�لتن�صيق  �مل�صرتك  �لتد�خل  ذ�ت 

�لتقارير  ع��ل��ى  للح�صول  �جل��وي��ة  �الأر����ص���اد 

ب�صكل م�صتمر. و�لن�صر�ت �جلوية 

 دائرة بدو الشمال ترصد 16 
مخالفة دعائية انتخابية

 معان: تحديد نقاط صحية لفحص كورونا

 بلدية السلط تصدر بيان يستنكر 
اإلساءة للرسول الكريم  

 العمل: تشكيل لجنة للنظر بطلبات 
الذين انتهت كتب حيازتهم الزراعية

االنباط-عمان

�النتخابية  �لدعاية  متابعة  جلنة  ر�صدت 

16 خم��ال��ف��ة منذ  �ل�����ص��م��ال  ب����دو  د�ئ������رة  يف 

�ن���ط���لق �حل���م���لت �ل��دع��ائ��ي��ة و�الع��لن��ي��ة 

�لدكتور  �للجنة  لرئي�س  وفقا  للنتخابات، 

حممد �لهر�س.

و���ص��م��ل��ت �مل���خ���ال���ف���ات م��ن��اط��ق �خل��ال��دي��ة 

و�ل�صاحلية �ل�صرحان ومدر�صة �المرية عالية 

باملفرق وطريق بغد�د �لدويل ودو�ر �لنعيمي 

�نتخابيني  مقرين  وفتح  و�ل�صرحان  وحو�صا 

دون مر�عاة �صروط �لتباعد و�ل�صحة �لعامة 

بال�صاق  تعلقت  �ملخالفات  �ن  �لهر�س  وقال   .

�الر�صادية  �للوحات  على  دعائية  من�صور�ت 

و�ال���ص��ك��ان،  �لعامة  �ال���ص��غ��ال  ل���وز�رة  �لتابعة 

و�لدو�وير و�خفاء  �ملد�ر�س  و��صتخد�م بع�س 

معامل �ال�صار�ت �ل�صوئية، ��صافة �ىل �فتتاح 

مقرين �نتخابيني خمالفني ل�صروط �لهيئة 

�ن جلنة  و�����ص���اف  ل��لن��ت��خ��اب��ات.  �مل�����ص��ت��ق��ل��ة 

م��ت��اب��ع��ة �ل��دع��اي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة ت��ق��وم يوميا 

لد�ئرة  �لتابعة  �ملناطق  جميع  على  بالك�صف 

�ملر�صحني  تطبيق  م��ن  للتاأكد  �ل�صمال  ب��دو 

�خلا�صة  للتعليمات  �الن��ت��خ��اب��ي��ة  و�ل��ق��و�ئ��م 

�ن جلنة  �الن��ت��خ��اب��ي��ة، الف��ت��ا �ىل  ب��ال��دع��اي��ة 

مهمتها  تني�صيقة  جل��ن��ة  ل��دي��ه��ا  �الن��ت��خ��اب 

�خ��ط��ار م��ف��و���س �ل��ق��ائ��م��ة �و �مل��ر���ص��ح ب��از�ل��ة 

�ملخالفات حال وجودها وبخلف ذلك تعمد 

�ىل �ز�لتها بقوة �لقانون .

االنباط- معان

 ح������ددت م���دي���ري���ة �ل���������ص����وؤون �ل�����ص��ح��ي��ة يف 

فح�س  الإج���ر�ء  �صحية  نقاطا  معان  حمافظة 

ك����ورون����ا ل��ت�����ص��ه��ي��ل �إج����������ر�ء�ت �ل��ف��ح�����س ع��ل��ى 

�ملر�جعني.

وق����ال م��دي��ر �مل��دي��ري��ة �ل��دك��ت��ور �أجم����د �أب��و 

دروي���������س �م�������س �الث����ن����ني، �إن ن���ق���اط �ل��ف��ح�����س 

م��ت��وف��رة يف م��ع��ان و�جل���ف���ر و�مل��ري��غ��ة ورو���ص��ة 

مو�قع  يف  و�حل�صينية  و�ل�صوبك  ر��صد  �الأم��ري 

لكي ال  �ل�صحية،  �مل��ر�ك��ز  خ��ارج  و�آم��ن��ة  منا�صبة 

�ل��ع��ادي��ني  �مل��ر�ج��ع��ني  ب��ني  يح�صل �الخ���ت���لط 

ب��ا���ص��اب��ت��ه��م ب��ف��ريو���س  �أو �مل�����ص��ت��ب��ه  و�مل�����ص��اب��ني 

كورونا.

ذ�ت  �جلهات  مع  بالتعاون  �ملديرية  �أن  وبني 

�أيام �الأ�صبوع حملت  �لعلقة تنظم على مد�ر 

تعقيم للمو�قع و�لدو�ئر �حلكومية �لتي تظهر 

�أن  �إىل  م�صري�  كورونا،  بفريو�س  �إ�صابات  فيها 

�ملديرية من خلل فرق �لتق�صي �لوبائي، تعمل 

�إىل خمالطي �مل�صابني بالدرجة  على �لو�صول 

�الأوىل لتحديد �مل�صابني وتوفري ما يلزم لهم.

ولفت �إىل حتويل فحو�صات كورونا �ل�صادرة 

م���ن حم��اف��ظ��ة م��ع��ان �إىل خم���ت���ر�ت م��دي��ري��ة 

نظر�  �لعقبة،  حمافظة  يف  �ل�صحية  �ل�����ص��وؤون 

�مل��رك��زي��ة يف  �مل��خ��ت��ر�ت  �مل��ت��ز�ي��د على  لل�صغط 

عمان.

ل�صر�ء  ع��ط��اء  �ل�����وز�رة ط��رح��ت  �أن  و�أو����ص���ح 

توفريه  �أجل  �لكورونا من  جهاز فح�س عينات 

مل��ح��اف��ظ��ة م���ع���ان، ل��ت�����ص��ه��ي��ل �الإج����������ر�ء�ت على 

مو�طني �ملحافظة.

االنباط-عمان

روؤ���ص��ا  و  �ل��ك��رى  �ل�صلط  بلدية  رئي�س  ��صتنكر 

�ملجال�س �ملحلية و�أع�صاء �ملجال�س �ملحلية وموظفي 

�لبلدية و�أهايل مدينة �ل�صلط 

حممد  للر�صول  �مل�صئية  �لكاريكاتورية  �لر�صوم 

نبى  ع��ل��ى  ت��ط��اول��ت  و�ل��ت��ى  و���ص��ل��م  �صلى �هلل عليه 

�ال�صلم �خلامت وعلى �ال�صلم وقيمه �ل�صامية حتت 

دعاوى حرية �لتعبري

بيان  يف  �ل��ك��رى   �ل�صلط  بلدية  جمل�س  و�أك����د 

عر  �لبلدي  �ملجل�س  جل�صة  ختام  ف��ى  �م�س  ���ص��ادر 

تقنية �الإت�صاالت �ملرئية   �أن �الإ�صاءة و�لتطاول على 

�مل�صاعر �لدينية و �ال�صلمية �لتى تلجاأ لها بع�س 

و�صائل �الع��لم �لغربية حتت ذر�ئ��ع حرية �لتعبري 

و�لر�أي �صتزيد من تو�صيع �لفجوة بني �حل�صار�ت و 

�إ�صعال �ل�صر�عات بني �لثقافات و�ل�صعوب،

�ملهند�س  �ل��ك��رى  �ل�صلط  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ودع����ا 

خالد خ�صمان �ىل �لتكاتف و �لعمل التخاذ موقف 

عربي �إ�صلمي للدفاع عن ر�صولنا �لكرمي و �إتخاذ 

�الجر�ءت �لدولية �للزمة

و  و�لعرقية  �لطائفية  �لفنت  مثريي  ملحا�صبة   

جترمي �ال�صاءة �ىل �الديان و�لرموز �لدينية كافة و 

��صد�ر ت�صريعات ت�صمن �حرت�م �الديان كافة وعدم 

�الإ�صاءة �إليها، وطالب رئي�س جمل�س بلدية �ل�صلط 

�لكرى �لدول �لتى يتطاول �علمها 

ع��ل��ى �ل��ر���ص��ول حم��م��د ���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و�صلم 

�لفوري عن �ال�صاءة لل�صلم و�مل�صلمني  باالعتذ�ر 

�لقانونية  و جم��از�ت��ه��ا ح�صب �الأ���ص��ول و�الأع����ر�ف 

�أننا  �ل��ك��رى  �ل�صلط  بلدية  رئي�س  و�أك���د  �ل��دول��ي��ة، 

ن�صتمد مو�قفنا من قيادتنا �لها�صمية �حلكيمة يف 

�إد�رة �الأزمات �لدولية،

االنباط-عمان

ل�صوؤون  �ل��دول��ة  ووزي���ر  �لعمل  وزي���ر  ق��رر 

ت�صكيل  �لقطامني،  معن  �لدكتور  �الإ�صتثمار 

بالطلبات  للنظر  �ل�����وز�رة  ك����و�در  م��ن  جل��ن��ة 

�مل��ق��دم��ة م���ن �أ����ص���ح���اب �ل��ع��م��ل �ل���زر�ع���ي���ني، 

�خلا�صة  �لزر�عية  �حليازة  كتب  �نتهت  ممن 

�ي���ل���ول �مل��ا���ص��ي، ومل ي��ق��وم��و�   30 ب��ه��م ق��ب��ل 

بتجديدها.

وي��اأت��ي ذل��ك ك��ون �لعمال غ��ري �الأردن��ي��ني 

�مل�صجلني على �حلياز�ت �لزر�عية قد غادرو� 

مبوجب  �آذ�ر،   18 تاريخ  قبل  �ململكة  �أر����ص��ي 

ت�صاريحهم  و�نتهت  وع���ودة(  )خ���روج  �إج���ازة 

�ل��ع��ودة  م��ن  �ل��ت��اري��خ ومل يتمكنو�  ه���ذ�  ب��ع��د 

ب�صبب جائحة كورونا.

�إىل متكني �صاحب  �ل��وزي��ر  ق��ر�ر  ويهدف 

�خلا�صة  �لعمل  ت�صاريح  جتديد  من  �لعمل 

ب���ال���ع���م���ال ����ص���م���ن �الأ�����ص���������س و�الج�����������ر�ء�ت 

�ل���ت���ال���ي���ة:1. �ل���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل����دى �ل��ل��ج��ن��ة 

�ل��وز�رة لل�صري  �لغاية يف مركز  �مل�صكلة لهذه 

باإجر�ء�ت �ملعاملة ح�صب �الأ�صول.

�الأ�صل  طبق  م�صدقة  ���ص��ورة  �إح�����ص��ار   .2

�لزر�عية(  �لزر�عة )�حليازة  وز�رة  كتاب  من 

�ملنتهي.

�لزر�عة، يفيد  �إح�صار كتاب من وز�رة   .3

على  زر�ع��ي��ة  حيازة  كتاب  �أي  ي�صدر  مل  باأنه 

ي�صدر  ول��ن  و�حل��و���س  �الأر����س  قطعة  نف�س 

الح��ق��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �حل����ايل مل����ز�رع �أو 

م�صتفيد �آخر.

ل��ل��ح��ي��ازة  �ل���ت���ع���اق���ب  �إي����ق����اف ع��م��ل��ي��ة   .4

�لعمالة  ن��ظ��ام  على  �آخ���ر  مل�صتفيد  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لزر�عية ونظام �لت�صاريح �الإلكرتوين .

بد�أ �الطباء �لعاملون يف �مل�صت�صفيات �حلكومية يدقون ناقو�س �خلطر بتكد�س �ملر�صى 

ومتري�صية  طبية  وك��و�در  ��صطناعي  تنف�س  و�جهزة  ��صرة  توفر  وع��دم  �مل�صت�صفيات  يف 

�ن دول �خرى  �ل��ك��ورون��ا، ورغ��م  �مل�صابني بفريو�س  �ع��د�د  زي��ادة  مل��ج��ار�ة  خمت�صة تكفي 

دمت �صباح �ليوم عند روؤية  تعاين من نف�س �الو�صاع ب�صبب هذ� �لوباء �للعني لكني �صُ

�صور �ملر�صى على �الر�س يف ممر�ت �حد �كر �مل�صت�صفيات �حلكومية، تتحمل �حلكومة 

�ل�صابقة كامل �مل�صوؤولية النه يف �لوقت �لذي كانت �ال�صابات تتجه فيه �ىل �لتفوق على 

باالإ�صتعر��صات  م�صغولة  كانت  م�صاعفة  باأ�صعاف  �الإ�صتيعابية  �ل�صحي  نظامنا  ق��درة 

لتاأخري  �ل�صامل  �حلظر  فر�س  كان  �لوحيد  و�جنازها  �مل�صفوقات  و�ط��لق  �لتلفزيونية 

�أعد�د  �ل�صحية ال�صتقبال  ت�صتغله يف تهيئة منظومتنا  �صهور مل  �لفريو�س لعدة  �نت�صار 

�لعد�لة يجب  �لعامل، لتحقيق  �ملنطقة وحول  نر�ها من حولنا يف  كنا  �لتي  تلك  متاثل 

منع علج �ي م�صوؤول حايل �و �صابق خارج �لبلد مهما كانت حالته، كلنا �صو��صية، نعي�س 

معاً �و منوت معاً.

د.عصام الغزاوي

 دائرة كورونا تتسع 
والنظام الصحي في خطر
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ل�سنوات عديدة ، حاول النا�س تب�سيط اأداء عملهم ، ولهذا ال�سبب لدينا اليوم كمية 

احلركة  اإدارة  تعمل  الطريان.  جمال  يف  خا�سة   ، املختلفة  الآلية  الأنظمة  من  كبرية 

للب�سر  التلقائي  الدعم  توفر  التي  الالزمة  والأنظمة  التقنيات  تطوير  على  اجلوية 

وعرو�س   ، ال��رادار  بيانات  معاجلة  التايل:  النحو  على  الرئي�سية  الأمثلة  بع�س  مع   ،

ذات  جواً  املحمولة  واملعلمات   ، الإلكرتونية  الطريان  و�سرائط   ، الإلكرتونية  البيانات 

S ، و�سبكات الأمان مثل تنبيه ال�سراع على املدى الق�سري ، الك�سف  الو�سلة الهابطة 

اأدوات دعم الف�سل على   ، املتو�سط   ، مدير الو�سول واملغادرة  النزاعات على املدى  عن 

اأ�سا�س الوقت ، اأنظمة معاجلة ر�سائل الطريان ، اإدارة معلومات الطريان. حدد ت�سنيف 

اإدارة احلركة اجلوية يف املرحلة احلالية جمموعة من الأمتتة: من امل�ستوى املنخف�س 

مع  م�ستوى  باأنه  الأمت��ت��ة  من  املنخف�س  امل�ستوى  و�سف  ميكن  ال��ع��ايل.  امل�ستوى  اإىل 

بالكامل.  موؤمتت  نظام  مع  احلال  هو  كما   - عاٍل  وم�ستوى  للم�ستخدم  تفاعل  اأق�سى 

الب�سرية.  املراقبة  اإىل �سيانة وبع�س  املوؤمتتة للغاية حتتاج  الأنظمة  ، حتى  ومع ذلك 

يف  القيام  امل�ستخدم  على  يجب  ولكن   ، الروتينية  املهام  بع�س  اأداء  النظام  على  يجب 

احللقة للتعامل مع الرواية وغري املتوقعة.

الب�سر عر�سة ل� “الر�سا عن الأمتتة” اأو “انحياز الأمتتة”. اإذا

تبدو التكنولوجيا موثوقة ، �سيثق بها الب�سر. قد ي�سبح هذا اأكرث من الثقة عندما 

، حتى عندما ل تبدو �سحيحة متاًما.  املعلومات املقدمة لهم  ا�ستجواب  يتوقفون عن 

حتى   ، ح��دث  اإذا  النظام  ف�سل  يكت�سف  ل  ق��د   ، الأمت��ت��ة  على  امل�ستخدم  يعتمد  عندما 

يكونوا  اأن  اإىل  امل�ستخدمون  يحتاج  يدوًيا.  امل�سكلة  اإمكانية حلل  توجد  ل   ، اكت�سف  لو 

ماهرين وكفوؤين ب�سكل منا�سب للعمل يف الحتياط والطوارئ. يجب دعمهم بتدريب 

الأنظمة  مع  العمل  لكيفية  اأعمق  لفهم  حاجة  هناك  كانت  اإذا  امل�سورة  وتقدمي  خا�س 

الآلية. وتتمثل املهمة الرئي�سية يف خلق التوازن بني التقنيات الب�سرية والآلية وتهيئة 

من  ق��در  وباأق�سى  اخلطاأ  من  الأدن��ى  احل��د  مع  التفاعل  فيها  ميكنهم  التي  الظروف 

الكفاءة.

الأنظمة  ب��ني  للتفاعالت  ن��ظ��ام  لإن�����س��اء  رئي�سية  مفيدة  ط��رق  خم�س  ح��ددن��ا  لقد 

الآلية: الب�سرية والأنظمة 

اإنهم  وت��ط��وي��ره.  النظام  ت�سميم  م��راح��ل  جميع  يف  امل�ستخدمني  اإ���س��راك  يجب   .1

والتنبوؤ   ، القرارات  ودعم   ، ب�سيطة  اإج��راءات  واتخاذ   ، على حتديث معرفتهم  ق��ادرون 

بتطور املواقف ، والتفاعل الن�سط مع البيئة واإدراك املعلومات ذات الطبيعة املختلفة ، 

وتلقي القرارات بناًء على املعرفة املوجودة ، وتخزين املعلومات ال�سرورية يف الذاكرة 

والبيانات الواقعية . عادة ما يتم اإن�ساء اأنظمة الذكاء ال�سطناعي من قبل املتخ�س�سني 

- املهند�سني ، الذين ينقلون معرفتهم حول العمليات والأ�سياء ، وي�سرحون يف خمطط 

العمل مع  للنظر فيها. عملية   ، والعوامل   ، املحددة  واملهام   ، التفكري لختيار احللول 

اجلديدة  التقنيات  عر�س  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  والتي   ، املعرفة  تلقي  هي  الأخ�سائي 

تفي  والدقة  والتوافر  الفني  الأداء  اأن  من  تاأكد  ل�ستخدامها.2.  املريحة  وال��ظ��روف 

العتماد  اإىل  الطبيعي  الب�سري  امليل  م��راع��اة  مع   ، للم�ستخدمني  الثقة  باحتياجات 

ا  اأي�سً كبرية.  بيانات  جمموعات  اإىل  والنحياز  للغاية  املوثوقة  الأمتتة  على  املفرط 

الربنامج  تكوين  دائًما  ميكنهم  الذين  اخل��ربة  ذوي  املوظفني  تزويد  ج��ًدا  املهم  من   ،

التناظرية وخلق ظروف  املوؤمتتة مع  الأنظمة  بيانات  املنا�سب من  الوقت  والتحقق يف 

اآمنة لال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه الأنظمة.

الب�سرية لتكون  الآلة  ، هناك حاجة لت�سميم واجهة  الإ�سافية  3. لتجنب الأخطاء 

التغلب عليها يف فرتة زمنية  اإمكانية  اأي م�سكلة ولديها  دائًما يف حالة حدوث  جاهزة 

املهام  يف  الب�سري  الأداء  تقليل  على  �سحيح  ب�سكل  امل�سممة  الواجهة  تعمل  ق�سرية. 

يح�سب  اأن  يجب   ، ذل��ك  وم��ع  املعقدة.  املواقف  مع  للتعامل  الوقت  وتعطي  الروتينية 

تزويد  يجب  ال��ظ��ريف.  ال��وع��ي  م��ن  امل��زي��د  بال�سرورة  يعني  ل  املعلومات  م��ن  امل��زي��د  اأن 

وبالتن�سيق  املنا�سب  الوقت  ويف  املنا�سب  املكان  يف  ال�سحيحة  باملعلومات  امل�ستخدمني 

اأن ت�سيء توجيه انتباه امل�ستخدم من خالل عدد  ال�سحيح. ل يجب على التكنولوجيا 

التنبيهات. كبري من 

اأو الأدوار  اإدارة موارد الفريق املنا�سبة لدعم الواجهات  التاأكد من وجود مبادئ   .4

اأو امل�سوؤوليات اجلديدة اأو املتغرية التي يجب اأن تكون منا�سبة وغري غام�سة لالأفراد 

التقنية  الأجهزة  مع  ال�سخ�س  يتفاعل  ل   ، ن�ساطه  عملية  يف   ، اأخرى  بعبارة  املعنيني. 

ا ، من اأجل احل�سول على التفاعل ال�سحيح  فح�سب ، بل مع الأ�سخا�س الآخرين اأي�سً

بني املوظفني والأنظمة الآلية ، والإجراءات الالزمة و المتثال لقواعد خا�سة ، مثل 

قواعد ال�سالمة واإر�سادات خا�سة حول كيفية العمل مع الأنظمة. يجب على ال�سخ�س 

املرخ�س له الإ�سراف على املوظفني وتوزيعهم والتحقق من اأداء عملهم.

5. ت��اأك��د م��ن اأن ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل��دي��دة م��ت��واف��ق��ة م��ع الأن��ظ��م��ة الأخ����رى ال��ت��ي ميكن 

ا�ستخدامها. يف اأي جمموعة من الأنظمة ، يركز كل نظام على وظيفته املحددة ، ولكن 

من ال�سروري احل�سول على نتيجة اإجمالية من املجموعة الكاملة من الأنظمة التي 

واإدارة  لفهم  هناك حاجة   ، اأي�سا  املهمة.  اأو  امل�سكلة  كيفية حل  عامة عن  �سورة  تخلق 

واحدة  فنية  وظيفة  من  الناجت  املثال  �سبيل  على  الكلي  الطريان  نظام  عرب  الرتابط 

ميكن اأن يكون املدخل اإىل وظيفة خمتلفة. هذا هو ال�سبب يف اأن التوافق املدرو�س بني 

الأنظمة مهم جًدا للنتيجة النهائية.

لتح�سني  اجت��اه منظور  اأك��رث  ب��اأن  الفرتا�س  ، حدث  قبل  كتب من  ما  اإىل  ا�ستناًدا 

عمليات املعلومات يف الن�ساط الب�سري هو حتديد الطرق املثلى للتفاعالت بني الإن�سان 

اإطار لالأمتتة ، مما  املواد مطلوبة لتوفري  باأمان. هذه  ، ويجب ت�سليم الأمتتة  والآلة 

املنا�سب  التكامل  “الآيل” وحتقيق  “الدليل” و  ال�سحيح بني  التوازن  ي�سمن حتقيق 

الب�سرية. التكنولوجيا  بني 

  م.عامر الدرابسه 

التفاعل بين األنظمة 
والتلقائية البشرية 

الثالثاء   27 10 / 2020 

االنباط-عمان

للم�ستقات  العاملية  الأ�سعار  انخف�ست   

خالل  طفيف،  ب�سكل  الأ�سا�سية  النفطية 

الول  ت�سرين  �سهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  الأ���س��ب��وع 

احل�����ايل م��ق��ارن��ة م���ع م���ع���دل اأ����س���ع���اره���ا يف 

ب��ي��ان��ات وزارة  ب��ح�����س��ب  ال���ث���اين،  الأ����س���ب���وع 

الطاقة والرثوة املعدنية.

ال���وزارة،  اعلنتها  ال��ت��ي  للبيانات  ووف��ق��ا 

ام�������س الث����ن����ني، ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن اأوك���ت���ان 

مقابل  للطن  دولر  2ر382  ب��ل��غ  ���س��ع��را   90

وبن�سبة  ال��ث��اين  ال���س��ب��وع  يف  دولر  3ر383 

�سعر  وانخف�س  باملئة،  3ر0  بلغت  انخفا�س 

البنزين اأوكتان 95 من 4ر395 دولر للطن 

بلغت  انخفا�س  وبن�سبة  دولر  3ر390  اىل 

3ر1باملئة .

ك��م��ا ان��خ��ف�����س ���س��ع��ر ال���دي���زل م���ن 338 

وبن�سبة  دولر  7ر331  اىل  ل��ل��ط��ن  دولرا 

انخف�س  فيما  باملئة،  9ر1  بلغت  انخفا�س 

�سعر الكاز من 1ر333 دولر للطن اىل 331 

6ر0 باملئة. دولرا وبن�سبة انخفا�س 

ارتفاعا  الوقود  يف حني �سجل �سعر زيت 

يف الأ�سبوع الثالث من ال�سهر، حيث ارتفع 

دولر  4ر263  اىل  للطن  دولر  1ر256  م��ن 

8ر2 باملئة. وبن�سبة ارتفاع 

م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، ا���س��ت��م��ر ���س��ع��ر ال��غ��از 

ت�����س��ري��ن الأول  ل�����س��ه��ر  امل�����س��ال  ال���ب���رتويل 

�سعره  8ر378 دولر للطن مقارنة مع  عند 

بلغ  وال��ذي  املا�سي  اأي��ل��ول  �سهر  يف  امل�سجل 

6ر317 دولر .

حول  ا�ستقر  ق��د  ب��رن��ت  خ��ام  �سعر  وك���ان 

ال���ث���اين م�سجال  ل��الأ���س��ب��وع  ���س��ع��ره  م��ع��دل 

1ر40 دولر  2ر40 دولر مقابل  معدل �سعر 

يف ال�سبوع الثاين.

االنباط – رائد طبي�شات 

اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ق��ب��الن  ق���ال م��ن��ذر 

امل��ح��ل��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ري ع�����س��و جمل�س 

م�سروع  ان  الكربى  ارب��د  بلدية  حملي 

ال�������س���رف ال�����س��ح��ي يف م��ن��ط��ق��ة امل��غ��ري 

والذي بو�سر العمل به كان العائق اأمام 

اإ�سفلتية  خلطات  بعمل  البلدية  ق��ي��ام 

م�سروع  يعترب  حيث  املنطقة  �سوارع  يف 

املهمة  امل�ساريع  م��ن  ال�سحي  ال�سرف 

وال����ت����ي ���س��ي��ل��م�����س امل����واط����ن اأث����ره����ا يف 

ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل م�����س��رياً اىل ان���ه ويف 

حال الأنتهاء من هذا امل�سروع احليوي 

����س���وارع منطقة  م��ع��ظ��م  ت��ع��ب��ي��د  ���س��ي��ت��م 

املغري 

ان������ه مت ع��م��ل  ال����ق����ب����الن  واأ�������س������اف 

ف���ت���وح���ات ج���دي���دة ل���ع���دد م���ن ����س���وارع 

خطوط  م��ن  ال��ع��دي��د  وان�����س��اء  املنطقة 

مداهمة  مل��ن��ع  الأم��ط��ار  م��ي��اه  ت�سريف 

ر�سدها  مت  اأن  بعد  للمنازل  الأم��ط��ار 

اىل  م�سرياً  ال�سابق  امل��ط��ري  املو�سم  يف 

ان���ه مت ع��م��ل ح��ج��ر ك��ن��دري��ن يف اجل��زر 

العديد من وحدات  وتركيب  الو�سطية 

الإناره 

ال��ب��ل��دي��ة  ق���ي���ام  اإىل  ال��ق��ب��الن  ون�����وه 

 14 م�ساحتها  البالغة  امل��ق��ربة  بت�سوير 

ال�سوارع  جميع  وتو�سعة  وتزفيت  دومن 

م�سرياً   ، م��ظ��الت  وع��م��ل  اليها  امل��وؤدي��ه 

ك��رة  ملعب  املنطقة  يف  ي��وج��د  ان��ه  اإىل 

اأك������رث م����ن ج��ه��ة  ق�����دم ومت خم���اط���ب���ة 

حكومية ومانحة من اجل زراعة امللعب 

مبا�سرة  ب�سورة  �سينعك�س  الذي  الأمر 

على دعم احلركة الريا�سية يف املنطقة 

 .

ان���ه وخ���الل جائحة  واأك����د ال��ق��ب��الن 

كورونا فقد كثفت البلدية من عمليات 

الر�س والتعقيم يف منطقة املغري حيث 

وال�ساحات  وامل��دار���س  امل�ساجد  �سملت 

على  للق�ساء  الأخ��رى  واملرافق  العامة 

هذا املر�س والتخفيف منه . 

اإدخال ما  اإىل انه مت  واأ�سار القبالن 

التنظيم  حدود  داخل  400دومن  يقارب 

الربكة  حو�سي  تق�سيم  من  والأن��ت��ه��اء 

و���س��ع��ب ال���ع���ن���اب وال���ع���م���ل ج�����اري على 

ال��ك��ث��ري م��ن الأح���وا����س لغايات  اإدخ����ال 

ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��ق�����س��ي��م ك�����ون م�����س��روع 

بني  ال�سيوع  اإزال��ة  على  يعمل  التق�سيم 

النا�س وميكن املواطنني من الإ�ستفادة 

م��ن ال��ق��ط��ع ذات امل�����س��اح��ات ال�����س��غ��رية 

وا�ستغاللها يف عمليات البناء .

املغري  منطقة  اأن  اإىل  القبالن  وزاد 

ويقطنها  الوا�سعة  املناطق  م��ن  تعترب 

األ�����ف ن�����س��م��ة وه�����ذا الأم����ر   25 ح�����وايل 

اأمام حتدي كبري يف توفري بيئة  جعلنا 

البيئة  ك��ون  للمواطنني  ونظيفة  اآمنه 

وم�سوؤولية  مواطن  لكل  حق  النظيفة 

اجلهود  كافة  ت�سافر  تتطلب  جماعية 

ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى ح���د ���س��واء 

ال��ن��ظ��اف��ة يف  م�����س��ت��وى  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

تنظيف  على  يقوم  املنطقة جيده حيث 

13 ع���ام���ل وط�����ن وم��ط��ال��ب��اً  امل��ن��ط��ق��ة 

وعمال  احل��اوي��ات  ع��دد  زي��ادة  ب�سرورة 

الوطن يف هذه املنطقة . 

واأ�����س����اد ال���ق���ب���الن ب���ت���ع���اون اأع�����س��اء 

حيث  املغري  منطقة  يف  املحلية  اللجنة 

بروح  اللجنة  رئي�س  مع  يعملون  اأنهم 

ال��ف��ري��ق ال���واح���د ه��اج�����س��ه��م وه��دف��ه��م 

خ��دم��ة امل��واط��ن��ني وه���و ال��ه��دف ال��ذي 

م�سروع  اإىل  واأ���س��ار   ، دائماً  اإليه  ن�سعى 

اأن مت  ب��ع��د  ال��ب��ل��دي��ة  اأع����م����ال  اأر����س���ف���ة 

موؤخراً عمل متديدات وتو�سيالت من 

اج���ل امل��ب��ا���س��رة ب��ه��ذا امل�����س��روع احل��ي��وي 

وال����ذي ي��ح��ت��اج يف م��رح��ل��ة لح��ق��ة اإىل 

تدريب بع�س املوظفني ل�سمان جناحه 

املغري  منطقة  ت�سبح  اأن  اإىل  و���س��وًل 

بلدية بحد ذاتها . 

التح�سيالت  ان  ال��ق��ب��الن  واأ����س���اف 

األف   35 2019 بلغت حوايل  املالية لعام 

دينار و28 األف دينار عام 2020 يف حني 

بلغت قرارات اللجنة املحلية 315 قراراً 

واإ���س��دار  اأ���س��غ��ال  اأذن   610 اإ���س��دار  ومت 

حني  يف  وتر�سيم  موقع  خمطط   2348

360 رخ�سة  الإن�ساءات  بلغ عدد رخ�س 

 .

امل�ساكل  اأه���م  اإىل  ال��ق��ب��الن  وت��ط��رق 

التي تواجه املواطنني يف منطقة املغري 

وامل��ت��م��ث��ل��ة يف امل���ن���ازل ال��ت��ي مت ب��ن��اءه��ا 

 100 من  اكرث  والبالغة  التنظيم  خارج 

النحله  حو�س  يف  اأك��رثه��ا  وتقع  منزل 

امل��ن��ازل  ه���ذه  حت��ت��اج  ح��ي��ث  قلعتني  واأم 

اإىل اذون�����ات ا���س��غ��ال م��ن اج���ل اي�����س��ال 

اخلدمات لها حيث مت خماطبة الوزارة 

اكرث من مرة من اجل ايجاد حل لهذه 

الإرت�����دادات  بتخفي�س  وذل���ك  امل�سكلة 

التنظيم  خارج  بناءها  التي مت  لالأبنية 

م���ن اج����ل امت����ام ع��م��ل��ي��ات ال��رتخ��ي�����س 

واإ����س���دار اذون����ات اأ���س��غ��ال ل��ه��ذه امل��ن��ازل 

كون اأن الرتخي�س على الو�سع احلايل 

يكبد املواطنني اموال كثرية . 

وط���ال���ب ال��ق��ب��الن ب�����س��رورة اإن�����س��اء 

كون  املغري  منطقة  يف  جديدة  مدار�س 

امل����دار�����س ت��ق��ع يف و����س���ط ال���ق���ري���ة مما 

تقع  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  معاناة  م��ن  يزيد 

م��ن��ازل��ه��م ب���ع���ي���داً ع���ن و����س���ط امل��ن��ط��ق��ة 

م�سافات  ال�سري  يكبدهم  ال��ذي  الأم���ر 

كبرية للو�سول اإىل مدار�سهم وم�سرياً 

يف  املياه  مل�سكلة  حل  اإيجاد  �سرورة  اإىل 

امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ت��ع��اين م��ع��ظ��م الأح��ي��اء 

وخ���ا����س���ة ح���ي ال���زم���ل���ه و����س���ع���ب احل���ي 

انقطاع  م��ن  املنطقة  وو���س��ط  اجلنوبي 

امل��ي��اه وب��اأ���س��ت��م��رار الأم����ر ال����ذي يثقل 

مياه  �سهاريج  ب�سراء  املواطنني  كاهل 

على ح�سابهم اخلا�س . 

بلدية  لرئي�س  ال�سكر  القبالن  وقدم 

اربد الكربى املهند�س ح�سني بني هاين 

ملنطقة  واملتوا�سل  امل�ستمر  دعمه  على 

املختلفة  البلدية  دوائ��ر  ولكافة  املغري 

على عملها امل�ستمر يف املنطقة ولدائرة 

عملها  على  والإعالم  العامة  العالقات 

ال�سوء  ت�سليط  يف  وامل�ستمر  ال����دوؤوب 

ع��ل��ى اجن�������ازات امل���دي���ري���ات وال����دوائ����ر 

التابعة للبلدية وتوا�سلهم امل�ستمر مع 

االنباط-عمان

 ال���ق���ى ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء ووزي�����ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

للدار�سني يف دورة  ام�س الثنني، حما�سرة 

“ا�سرتاتيجية  بعنوان   18 الوطني  ال��دف��اع 

على  الأردن  مواقف  لدعم  اخلارجية  وزارة 

الكلية  اآم����ر  ب��ح�����س��ور  الدويل”،  امل�����س��ت��وى 

ورئي�س واأع�ساء هيئة التوجيه فيها.

واأو�����س����ح ال�������س���ف���دي خ����الل امل��ح��ا���س��رة 

اأه�����داف ���س��ي��ا���س��ة امل��م��ل��ك��ة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي 

ي���ق���وده���ا ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

مع  تعاملها  يف  منها  تنطلق  التي  وامل��ب��ادئ 

ت���ط���ورات الأو����س���اع الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

والتي  ال�سيا�سة  هذه  ر�سم  يف  جاللته  ودور 

فاعاًل  بلداً  دورها  تعزيز  من  اململكة  مكنت 

يف حميطه الإقليمي والبيئة الدولية.

وع�����ر������س ال�������س���ف���دي لأب��������رز ت����ط����ورات 

الق�سية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��ن��ط��ق��ة،  ق�����س��اي��ا 

امل��رك��زي��ة  الق�سية  ه��ي  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

التي  امل�ستمرة  اجلهود  اإىل  م�سرياً  الأوىل، 

مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  الأردن،  بها  يقوم 

ال�سالم  لتحقيق  الدويل  واملجتمع  الأ�سقاء 

على  ال�سعوب  تقبله  الذي  وال�سامل  العادل 

جت�سيد  ي�سمن  الذي  الدولتني  حل  اأ�سا�س 

خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

1967 وف���ق ال��ق��ان��ون  ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران 

ال����دويل وم���ب���ادرة ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة. وب��ني 

ب��ه��ا اململكة  ال�����س��ف��دي اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم 

حل��ل الأزم�����ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة 

تعزيز العمل امل�سرتك يف مواجهة تداعيات 

وتعزيز  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 

ويف  املنطقة.  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  منظومة 

اأجاب  مفتوح  حوار  جرى  املحا�سرة،  نهاية 

خ��الل��ه ال���وزي���ر ع���ن اأ���س��ئ��ل��ة وا���س��ت��ف�����س��ارات 

الدار�سني.

االنباط-عمان

 ال���ت���ق���ى رئ���ي�������س جم��ل�����س الأع����ي����ان 

جمل�س  ب��دار  مكتبه  يف  الفايز  في�سل 

الأع���ي���ان، ام�����س الث��ن��ني، �سفري دول��ة 

المارات العربية املتحدة لدى اململكة 

احمد علي البلو�سي، وبحث معه اوجه 

العالقات بني البلدين و�سبل تعزيزها 

ومبا  املجالت  مبختلف  عليها  والبناء 

ي���خ���دم امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن 

و�سعبيهما. ال�سقيقني 

واأك���������د رئ���ي�������س جم���ل�������س الأع�����ي�����ان 

عمق ال��ع��الق��ات الأردن��ي��ة الإم��ارات��ي��ة، 

وو�سفها بال�سرتاتيجية على خمتلف 

اأ���س�����س ثابتة  امل�����س��ت��وي��ات، وت��ق��وم ع��ل��ى 

ورا����س���خ���ة وع��ل��ى الح������رتام امل��ت��ب��ادل، 

كانت  الم�����ارات  دول���ة  ان  اىل  م�����س��ريا 

على الدوام �سندا حقيقيا لالأردن.

ا����س���ت���ع���را����س  ال����ل����ق����اء  خ������الل  ومت 

املنطقة،  يف  الراهنة  الو�ساع  خمتلف 

وع��م��ل��ي��ة ال�����س��الم، وك���ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه 

البلدين  بني  والتعاون  التن�سيق  زيادة 

ال�����س��ق��ي��ق��ني. م��ن ج��ان��ب��ه، ق���دم �سفري 

دول����ة الإم�������ارات ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت��ربي��ك 

ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع�����ي�����ان ب�����س��دور 

تعينه  ب��اع��ادة  ال�سامية  امللية  الرادة 

رئ��ي�����س��ا مل��ج��ل�����س الأع����ي����ان م��ت��م��ن��ي��ا له 

ب��ق��ي��ادة  الردن  خ���دم���ة  يف  ال��ت��وف��ي��ق 

جاللة امللك عبداهلل الثاين .

بامل�ستوى  البلو�سي  ال�سفري  واأ���س��اد 

العالقات  ال��ي��ه  و�سلت  ال���ذي  ال��رف��ي��ع 

الم����ارات����ي����ة الردن�����ي�����ة، م����وؤك����دا ان��ه��ا 

املتبادل،  الح��رتام  على  تقوم  عالقات 

ومب��������ا ي�����خ�����دم م���������س����ال����ح ال���ب���ل���دي���ن 

الهتمام  ذات  والق�سايا  ال�سقيقني، 

امل�سرتك.

االنباط-عمان

 ق���ال وزي����ر ال���زراع���ة حم��م��د داودي����ة 

ان ال�����وزارة ت���ويل ال��ت�����س��ارك��ي��ة الأه��م��ي��ة 

ال���الزم���ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع وت��ن��م��ي��ت��ه، 

ال��روؤي��ة  وف���ق  ال����وزارة تعمل  ان  م��وؤك��دا 

على  رك��ز  ال��ذي  التكليف  وك��ت��اب  امللكية 

الم����ن ال���غ���ذائ���ي وت���وف���ري الم��ك��ان��ي��ات 

والط���ر والل��ي��ات وال��ق��وان��ني ال��داع��م��ة 

لن�ساء املركز القليمي لالمن الغذائي.

ج�������اء ذل�������ك خ�������الل ل�����ق�����اء داودي���������ة 

للمتقاعدين  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  الح���د 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ب��رئ��ا���س��ة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن 

الطيب،  غ��ازي  ال��دك��ت��ور  ال�سابق  العني 

ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع داودي�������ة اىل م���داخ���الت 

لتطوير  م��ت��ن��وع��ة  وم��ق��رتح��ات  واف���ك���ار 

الزراعي. القطاع 

امللكية  البو�سلة  ان  داودي���ة  واو���س��ح 

وا���س��ح��ة جل��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ول���س��ي��م��ا 

منقطع  اهتماما  ي�سهد  ال��ذي  ال��زراع��ي 

النظري، ما يدعم �سبل النجاح يف تو�سع 

ال�����زراع�����ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة وال���رق���ع���ة 

وحتقيق  النق�س  وحما�سيل  ال��زراع��ي��ة 

خ��ط��ط احل�������س���اد امل���ائ���ي وال���س��ت��غ��الل 

الم����ث����ل ل���الم���ك���ان���ي���ات وع����ل����ى راأ����س���ه���ا 

وا���س��اف  الردين.  امل���واط���ن  ام��ك��ان��ي��ات 

ال��ف��ري��ق  ب�����روح  ال��ع��م��ل  ه���و  “ا�سلوبنا 
و����س���م���ن ت�����س��اب��ك اي���ج���اب���ي م����ع ج��م��ي��ع 

ال�������وزارات وت��ط��وي��ر وجت���وي���د م�����س��ارات 

والتحديات  الول��وي��ات  وحتديد  العمل 

م��ن اج���ل ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ون��ع��ت��م��د على 

وجمعيات  احت��ادات  من  اجلميع  �سراكة 

ون������ق������اب������ات وب������ي������وت خ��������ربة وخ��������رباء 

وخمت�سني«.

 الطاقة: انخفاض طفيف على األسعار العالمية 
للمشتقات النفطية األساسية 

القبالن :مشروع الصرف الصحي كان العائق أمام تعبيد شوارع منطقة المغير

 وزير الخارجية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

 وزير الزراعة: نعمل بتشاركية وصوال لتنمية القطاع وتطويره

 الفايز يلتقي السفير اإلماراتي لّدى المملكة



االنباط-عمان

ب��ل��غ ���ص��ايف اأرب����اح جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

مليون   215.2 وامل��خ�����ص�����ص��ات  ال�����ص��رائ��ب  ب��ع��د 

30اي���ل���ول  امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  ل��ل��ف��رة  اأم��ري��ك��ي  دوالر 

اأمريكي  دوالر  مليون   668.9 مع  مقارنة   2020

ن�صبته  وبراجع   2019 للعام  املقابلة  الفرة  يف 

.%68

العربي  البنك  جمموعة  اأرب��اح  تاثرت  حيث 

العام  م��ن  االوىل  �صهور  الت�صعة  خ��ال  �صلبيا 

قام  اال���ص��اف��ي��ةال��ت��ي  املخ�ص�صات  نتيجة   2020

ال��ب��ن��ك ب��ر���ص��ده��ا اح��رازي��ا مل��واج��ه��ة ال��راج��ع 

ال���ذي ت�صهده  ال��ي��ق��ن  االق��ت�����ص��ادي��وح��ال��ة ع���دم 

امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل، ب��اال���ص��اف��ة اىل ان��خ��ف��ا���ض 

ب�صبب  وال���ع���م���والت  ال���ف���وائ���د  م���ن  االي��������رادات 

ا�صعار  وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�صعار  انخفا�ض 

نتيجة  العاملية  التجارة  حركة  تباطوؤ  و  النفط 

االغ���اق���ات ال��ت��ي ���ص��ه��دت��ه��ا دول ال��ع��امل ن��ظ��را 

لتف�صي فايرو�ض كورونا.

ه������ذا وب����ل����غ �����ص����ايف االرب����������اح ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 

 %22 وب�����راج�����ع  دوالر  ل���ل���ب���ن���ك808م���ل���ي���ون 

ع���ن ن��ف�����ض ال���ف���رة م���ن ال���ع���ام ال�����ص��اب��ق،ب�����ص��ب��ب 

ان��خ��ف��ا���ض ���ص��ايف ال��ف��وائ��د وك���ذل���ك ان��خ��ف��ا���ض 

ارباح  انخفا�ض  اىل  باال�صافة  العموالت،  �صايف 

ال�����ص��رك��ات احل��ل��ي��ف��ة ل��ل��ب��ن��ك، ك��م��ا ومن���ت ودائ���ع 

العماء بن�صبة 8% لت�صل اىل 37.5 مليار دوالر 

اأمريكي  دوالر  34.7م��ل��ي��ار  ب  مقارنة  اأم��ري��ك��ي 

بلغت  حن  يف  ال�صابق،  العام  من  الفرة  لنف�ض 

دوالر  م��ل��ي��ار   26.7 االئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ت�����ص��ه��ي��ات 

 26.1 2020 مقارنة ب  30ايلول  اأمريكي كما يف 

العام  م��ن  ال��ف��رة  لنف�ض  اأمريكي  دوالر  مليار 

البنك  وحافظ   ،%2 بلغت  منو  وبن�صبة  ال�صابق 

اجمايل  بلغ  حيث  متينة  را�صمالية  قاعدة  على 

وبلغت  اأمريكي  دوالر  مليار   9.3 امللكية  حقوق 

الت�صعة  نهاية  16.7% يف  املال  راأ�ض  كفاية  ن�صبة 

احتفاظ  اىل  باال�صافة   ،2020 العام  من  ا�صهر 

ن�صبة  بلغت  حيث  مريحة  �صيولة  بن�صب  البنك 

القرو�ض اىل الودائع71.1%، بينما فاقت ن�صبة 

.%100 تغطية القرو�ض غري العاملة 

رئ��ي�����ض  امل�صري–  ���ص��ب��ي��ح  ال�����ص��ي��د  و����ص���رح 

العاملي  االقت�صاد  “تكبد  قائًا:  االإدارة  جمل�ض 

خ�صائركبرية نتيجة تف�صي فايرو�ض كورونا اأدت 

القطاعات  كافة  على  ا�صافية  اعباء  فر�ض  اىل 

معدل  انخفا�ض  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة، 

النمو و ارتفاع ن�صب البطالة ». 

وم���ن ج��ه��ت��ه اأو���ص��ح ال�����ص��ي��د ن��ع��م��ه ���ص��ب��اغ – 

–  بان  العربي  للبنك  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

تف�صي  نتيجة  ت��اأث��رت  العربي  البنك  جمموعة 

ف���اي���رو����ض ك����ورون����ا وال������ذي ت���راف���ق اي�����ص��ا م��ع 

ا�صعار  وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�صعار  انخفا�ض 

البنك خال هذة  تركيز  ان  اىل  وا�صار  النفط، 

للحفاظ  االع��م��ال  بتوجيه  منوطا  ك��ان  الفرة 

ع��ل��ى ج����ودة حم��ف��ظ��ة ال��ت�����ص��ه��ي��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة 

و ن�����ص��ب ���ص��ي��ول��ة م��رت��ف��ع��ة يف ظ���ل ال��ت��وق��ع��ات 

العاملي. االقت�صاد  لنمو  ال�صلبية  امل�صتقبلية 

العربييتمتع  انالبنك  �صباغ  وا�صافال�صيد 

امل��خ�����ص�����ص��ات  واأن  ق���وي���ة  راأ����ص���م���ال���ي���ة  ب���ق���اع���دة 

اال����ص���اف���ي���ة مت ر����ص���ده���ا ب����ن����اءا ع���ل���ى امل���ع���ي���ار 

لنموذج  ووفقا   9 رق��م  املالية  للتقارير  ال��دويل 

امل�صتخدم بالبنك،  املتوقعة  اخل�صائر االئتمانية 

البنك  ق���ام  ع��ام��ة  ب��اال���ص��اف��ة اىل خم�����ص�����ص��ات 

الراهنة   االقت�صادية  لاو�صاع  نتيجة  ببنائها 

يف لبنان.

انه  على  امل�صري  �صبيح  ال�صيد  اأكد  وختاما 

الوباء  لهذا  ال�صلبيةنتيجة  االثار  من  وبالرغم 

اال انه على ثقة بقدرة البنكعلىاحتواء اأثر هذه 

االزمة االقت�صادية،م�صيدا بنجاح منوذج اعمال 

املتنوع حمليا واقليميا. البنك 

االنباط-عمان 

اك�����د وزي������ر امل����ي����اه وال�������ري ال���دك���ت���ور 

م���ع���ت�������ص���م �����ص����ع����ي����دان خ����ال اج����ت����م����اع 

ل���ل���ت���ح�������ص���ري الج���راء مت���ري���ن واق����ع����ي 

ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ال���ي���ة ال��ت��ع��اط��ي م���ع اي��ة 

حت����دي����ات خ�����ال ال����ه����ط����والت امل���ط���ري���ة 

ال�صدود  م��دراء  كافة  مب�صاركة  القادمة 

عام  اأم��ن  وح�صور  اململكة  يف  الرئي�صية 

املهند�صة  بالوكالة  االردن  وادي  �صلطة 

م���ن���ار حم��ا���ص��ن��ة وع����دد م���ن امل�����ص��اع��دي��ن 

مكامن  كافة  على  التعرف  �صرورة  على 

خمتلف  م��ع  التعامل  وكيفية  االخ��ت��ال 

ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات يف ج��م��ي��ع االوق�������ات و 

ال����ظ����روف وامل�����واق�����ع م���ط���ال���ب���ا ب��ت��ف��ع��ي��ل 

اخل���ط���ط امل���و����ص���وع���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

الق�صوى  واال���ص��ت��ف��ادة  ال�����ص��دود  ���ص��ام��ة 

من كميات املياه الداخلة واخلارجة منها 

ا���ص��ت��ك��م��ال ج��م��ي��ع عمليات  وال��ت��اأك��د م��ن 

ال�����ص��ي��ان��ة يف ك��اف��ة م��راف��ق ال�����ص��دود من 

متابعة  وجل��ن��ة  املعنين  املخت�صن  قبل 

تو�صيات  كافة  تنفيذ  وا�صتكمال  ال�صدود 

جل���ن���ة ����ص���ام���ة ال���������ص����دود وج��اه��زي��ت��ه��ا 

بايجاد  موجها  املطري  املو�صم  ال�صتقبال 

التحديات  م��ع  للتعامل  مبتكرة  ال��ي��ات 

واملعيقات و جتاوزها مبهنية وفاعلية.

ان احل���ك���وم���ة  ع���ل���ى  ال�����وزي�����ر  و�����ص����دد 

و  امل��ب��ك��ر  االن�����ذار  ن��ظ��ام  ت���ويل مو�صوع  

ال��ف��ي�����ص��ان��ات وال���ت���ع���ام���ل امل�����ص��ب��ق م��ع��ه��ا 

اه��م��ي��ة ق�����ص��وى ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع امل��رك��ز 

االهمية  االزمات  وادارة  لاأمن  الوطني 

يف  كبرية  اهمية  من  لذلك  ملا  الق�صوى 

التي  وال�����ص��ي��ول  تزايد الفي�صانات  ظ��ل 

ت�صهدها اململكة بن احلن واالخر خال 

م��وا���ص��م ال�����ص��ت��اء وال���ه���ط���والت امل��ط��ري��ة 

ت��اأث��ر  االردن  ان  اىل  م�����ص��ريا  ال���غ���زي���رة 

وخماطر  باأثار  املا�صية  ال�صنوات  خ��ال 

ب�صرورة  جميعا  يلزمنا  مما  الفي�صانات 

هذه  مثل  مع  للتعامل  اجليد  اال�صتعداد 

التي تعترب  ال�صدود  التحديات خا�صة يف 

الفاعلة يف قطاع  املائية  املرافق  اأهم  من 

مطالبا  ا�صراتيجية  اأهمية  وذات  املياه 

ب�صرورة تبادل اخلربات الفنية بن كافة 

ادارات مرافق �صدود اململكة واعداد خطة 

لاحال الوظيفي لتايف اية اختاالت 

وتطوير مهارات املواقع املختلفة . 

ال�صدود  يف  املخزونة  املياه  ان  وا�صاف 

متطلبات  لتوفري  امل�صادر  اهم  احد  تعد 

و  املنزلية  واال�صتخدامات  ال�صرب   مياه 

ال�صناعية وال�صياحية والزراعية وكذلك 

دورها الرئي�ض يف املحافظة على خمزون 

وحمايته  اال�صراتيجي   اجلوفية  املياه 

من اال�صتنزاف .

عن  مف�صل  �صرح  اىل  الوزير  وا�صتمع 

���ص��ري االجن����از يف ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��اري��ع 

خمتلف  ع��ل��ى  ال�����ص��دود  ب��اإن�����ص��اء  املتعلقة 

اإن�صاء  برامج  كذلك  و  الفرعية  االأودي��ة 

ال�صدود ال�صحراوية و الربك و احلفائر 

املناطق  و  البادية  يف  املائية  احل��واج��ز  و 

املخلفات  وازال��ة  و�صيانتها  ال�صحراوية 

يف ع�����دد م����ن امل����واق����ع وك����ذل����ك م��ت��اب��ع��ة 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  و  امل��ن�����ص��اآت  ت��ل��ك  ت�صغيل 

ال�صيانة  اأعمال  وبرامج  عملها  دميومة 

الدورية لها.

وط��ال��ب وزي����ر امل��ي��اه وال����ري ال��ك��وادر 

املائي  ال�صدود و احل�صاد  ادارة  الفنية يف 

ب��اع��داد ت��ق��اري��ر ح��ول ك��ل ���ص��د وم��راف��ق��ه 

مع   ل��ل��ت��ع��اط��ي  ج��اه��زي��ت��ه��ا  و  اأدائ����ه����ا  و 

ال��ه��ط��والت وامل���ي���اه ال��داخ��ل��ة واخل��ارج��ة 

متابعة  و  ال�����ص��دود  ت�����ص��ري��ف  وم��راق��ب��ة 

ق�����راءات االأج���ه���زة ال��ه��ي��دروم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

اخل����ا�����ص����ة ب���ت�������ص���ري���ف امل�����ي�����اه وو�����ص����ع 

ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات ال���ازم���ة ح���ال احل��اج��ة 

الإ����ص���ال���ة امل���ي���اه م���ن ال�������ص���دود و����ص���رورة 

ال���ت���ع���اون ال���ف���اع���ل وال�����دائ�����م م����ع ك��اف��ة 

اجلهات املعنية .

وتقديره  �صكره  ع��ن  ال��وزي��ر    واأعرب 

ادارة  يف  املتقدمة  الفنية  ال��ك��ودار  لكافة 

ال�������ص���دود واحل�������ص���اد امل���ائ���ي م����وؤك����دا ان 

ال�صدود  يف  الوطنية  االردن��ي��ة  اخل���ربات 

دويل  بتقدير  حتظى  عاملية  خ��ربات  هي 

ول��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف جم���ال ب��ن��اء واق��ام��ة 

عدد  يف  منها  وي�صتفاد  ال�صدود  وت�صغيل 

من دول العامل .

االنباط-عمان

ق������ال ال����ن����اط����ق االع�����ام�����ي ب��ا���ص��م 

م��دي��ري��ة االم����ن ال���ع���ام ان ال��ع��ام��ل��ن 

ت��ت��ب��ع��وا  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  يف 

حول  اليهم  وردت  معلومات  اي��ام  م��ن 

اال�صبقيات  ذوي  من  �صخ�ض  امتاك 

لكمية  امل���خ���درات  ب��ق�����ص��اي��ا  اجل��رم��ي��ة 

كبرية من املواد املخدرة و�صعيه لنقلها 

الخ��ف��ائ��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة ���ص��ري��ة م���ن اج��ل 

ن��ق��ل��ه��ا م��ن اح����دى امل��ح��اف��ظ��ات و���ص��ط 

اململكة اىل العا�صمة.

وا������ص�����اف ال���ن���اط���ق االع�����ام�����ي ان 

متابعة  الذي توىل  التحقيقي  الفريق 

ور�صد  منها  وال��ت��اأك��د  العلومات  تلك 

حتركات ال�صخ�ض امل�صبوه، متكنوا من 

خال جهود ا�صتمرت اليام من التاأكد 

م���ن امل��ع��ل��وم��ات وام���اك���ن اأخ���ف���اء ذل��ك 

جرت  حيث  امل��خ��درة  للمواد  ال�صخ�ض 

مداهمته والقاء القب�ض عليه و�صبط 

ب���ح���وزت���ه خ��م�����ص��ة ����ص���ن���ادي���ق خ�����ص��ب��ي��ة 

بداخلها خم�ض مظات للحدائق .

وت�����اب�����ع ال����ن����اط����ق االع������ام������ي ان���ه 

وب���ت���ف���ت���ي�������ض امل�����ظ�����ات ُع������ر ب���داخ���ل 

اجل�����ص��ور احل��دي��دي��ة ل��ل��م��ظ��ات على 

خفيت بطريقة 
ُ
150 الف حبة خمدرة اأ

���ص��ري��ة وم���ا زال ال��ت��ح��ق��ي��ق ج���اري���اً يف 

الق�صية.

االنباط-عمان

للمملكة  النفطية  الفاتورة  انخف�صت   

1ر50  بن�صبة  املا�صي  اآب  �صهر  نهاية  حتى 

باملئة، مقارنة مع الفرة املماثلة من العام 

لدائرة  ال�صهري  التقرير  بح�صب  املا�صي، 

العامة. االح�صاءات 

الفاتورة  للتقرير، تراجعت قيمة  ووفقا 

نهاية  دينار يف  مليون  5ر836  اإىل  النفطية 

دينار  مليار  677ر1  مع  مقارنة  املا�صي،  اآب 

وت�صدر  املا�صي.  العام  ذاتها من  الفرة  يف 

من  اململكة  امل�صتوردات  �صلم  اخل��ام  النفط 

مليون   307 اإىل  لي�صل  النفطية  امل�صتقات 

دينار، والديزل )�صوالر( 183 مليون دينار، 

وزيوت الت�صحيم 12 مليون دينار، والغازات 

 139 والبنزين  دينار،  مليون   192 النفطية 

مليون دينار. ي�صار اإىل اأن قيمة امل�صتوردات 

هذا  من  اآب  �صهر  لنهاية  انخف�صت  اململكة 

قيمتها  ل��ت��ب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة  3ر15  ب��ن�����ص��ب��ة  ال���ع���ام 

ال��ف��رة  707ر7 م��ل��ي��ار دي���ن���ار، م��ق��ارن��ة م��ع 

ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وال��ب��ال��غ��ة 098ر9 

مليار دينار.

االنباط-عمان

االأمري حمزة  عام م�صت�صفى  قال مدير   

للحظات  ظهر  ان��ه  ن�صري  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 

ع��ل��ى بع�ض  االأك�����ص��ج��ن  ن��ق�����ض يف ���ص��غ��ط 

اأم���اك���ن امل�����ص��ت�����ص��ف��ى، ومت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه يف 

احلال ومل يوؤثر على و�صع املر�صى.

االثنن  ام�����ض  ب��ي��ان �صحفي  واأو���ص��ح يف 

اأع���دادا  يعالج  حمزة  االأم���ري  م�صت�صفى  اأن 

ك��ب��رية م���ن م��ر���ص��ى ك���ورورن���ا م���ا يتطلب 

ك��م��ي��ات ���ص��خ��م��ة م���ن االأوك�����ص��ج��ن ح���وايل 

م�صيفا  العادي،  اال�صتهاك  اأ�صعاف  �صبعة 

ان���ه ي��ت��م ت��وف��ري وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل ب��اإ���ص��راف 

ووزارة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  م����ن  ه��ن��د���ص��ي��ة  ف�����رق 

امللكية. العلمية  ال�صحة واجلمعية 

���ص��ك��ل  ال�����ص��ح��ة  وزي������ر  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

اإىل  االأم����ر وخ��ل�����ص��ت  ل��درا���ص��ة  جل��ان��ا فنية 

���ص��ام��ة ال�����ص��ب��ك��ة واخل������زان امل������زود، واأم����ر 

االحتياط  ل��زي��ادة  اإ���ص��ايف  خم��زن  باإح�صار 

م���ن االأك�����ص��ج��ن يف ظ���ل زي�����ادة ا���ص��ت��ه��اك 

االأك�������ص���ج���ن ل�����دى امل���ر����ص���ى امل���ن���وم���ن يف 

امل�صت�صفى.

املحلي
50 الثالثاء  10/27 / 2020 

الفارغ  ال  املليء  الن�صف  على  البناء  وعلينا  واجب  احلذر  النيابية  االإنتخابات  ُقبيل 

�صيباً  املواطنن  كل  وطنيةعلى  وم�صوؤولية  وحق  واجب  امل�صاركة  فتعظيم  الكاأ�ض؛  من 

التي  املخل�صة  الوطنية  للكفاءات  مطلوب  االإخ��ت��ي��ار  وُح�صن  واإن��اث��اً؛  وذك���وراً  و�صباباً 

واجب  االأ�صود  وامل��ال  الفا�صدين  من  واحل��ذر  العليا؛  م�صاحله  وتغليب  للوطن  تتطلع 

بق�صايا  �صمعتهم  تلّوث  مل  والذين  واالأنبياء  لل�صرفاء  �صيكون  فال�صوت  ولهذا  وطني؛ 

ف�صاد اأو �صبهات اأّنى كانت؛ واالأهم   على اجلميع واجب وطني لدرء حمات املقاطعة اأو 

العزوف امل�صبوهة والتي ال تخدم الوطن ب�صيء؛ فالكل مطلوب منه التوجه لل�صناديق 

بقلب على الوطن الذي نرنو ليكون االأميز دوماً:

احل�صنة  ال�صرية  و�صاحب  واالأكفاأ  لاأف�صل  باأ�صواتكم  ب��االإدالء  امل�صاركة  تعظيم   .1

حق  وامل�صاركة  وم��واط��ن��ه؛  وقيادته  واإجن��ازات��ه  وموؤ�ص�صاته  ال��وط��ن  على  قلبه  وال���ذي 

وواجب وم�صوؤولية الأن فيها املواطنة واالإنتماء؛ فال�صباب هم ال�صريحة العري�صة التي 

وجب م�صاركتها لتكون فاعلة وذات كفاءة لتفرز االأف�صل دوماً.

دخل  فما  الكاذبة؛  الف�صائية  والوعود  والر�صى  امل�صموم  االأ�صود  املال  من  احلذر   .2

واأخاقياتنا  بخ�ض؛  بثمن  الوطن  يبيع  �صوتاً  اإ�صرى  ومن  اأف�صده؛  اإال  قطاعاً  امل��ال 

كرماء  فاالأردنيون  ب�صلة؛  احل�صاري  ملوروثنا  متت  ال  ت�صرفات  هكذا  ينبذان  وقيمنا 

وعزيزو االأنف�ض وكرامتهم تطاول عنان ال�صماء.

امل�صاركة  جعل  اأي  ق��وي،  نيابي  جمل�ض  الإف���راز  القوائم  مر�صحي  اإختيار  ُح�صن   .3

وبالطبع  واالأك��ف��اأ؛  االأف�صل  �صوى  يختار  ال  الوطن  على  قلبه  فمن  عفنه؛  ال  نظيفة 

بكل  وامل�صاءلة  والت�صريع  الرقابة  على  قادر  قوي  نواب  جمل�ض  تعني  االأف�صل  اإختيار 

فعالية؛ فالنائب القوي هو ل�صان ال�صعب حتت القبة.

4. عدم الت�صويت ملن يرتبط اإ�صمه بق�صايا ف�صاد اأّنى كان نوعها؛ فالفا�صد ال يوؤمتن 

على جمل�ض النواب وال يوؤمتن على الوطن؛ وعلينا حتييد الفا�صدين ال بل م�صاءلتهم؛ 

ولذلك مطلوب اأقلها من املواطنن عدم اإنتخاب هوؤالء النا�ض ولو دفعوا مال قارون.

الوطن؛  ل�صالح  واالإنتخاب  ال�صيقة  واالإقليمية واجلهوية  العن�صرية  البعد عن   .5

وهذه الدعوة مطلوبة كي ال نفرز جمل�ض نواب مبني على االإ�صطفافات بقدر ما هو 

اأن ت�صاهم  نوعي مبني على الكفاءة والتميز واالإبداع؛ وهذه النظرة ال�صيقة ال ميكن 

يف بناء وطن.

ممن  ال  لاأف�صل  بالوطن  ي�صريوا  باأنهم  جازمن  نعتقد  الذين  النواب  اإنتخاب   .6

م�صرية  م��ن  معرفته  ميكن  بالطبع  وه��ذا  م�صريته؛  ب��راج��ع  �صي�صاهموا  اأو  �صاهموا 

االأ�صخا�ض وتاريخهم؛ فمن ميلك اإ�صراتيجية اأو روؤية اأقلها �صي�صاهم حتماً يف امل�صي 

النجاح الوطنية. بق�ص�ض  ُقدماً 

ال��ن��واب؛  اأ���ص��خ��ا���ض ملجل�ض  اأ���ص��م��اء  اإخ��ت��ي��ار  االإن��ت��خ��اب��ي��ة م�صاألة وط��ن ال  امل�����ص��األ��ة   .7

فالق�صية لي�صت �صخو�ض بل برامج وخطط نهو�ض؛ وبالطبع النا�ض الذين يتطلعون 

والذين  الو�صط؛  هم  واالأح��داث  لاأفعال  يتطلعون  والذين  ال�صعفاء  هم  لل�صخو�ض 

اأ�صحاب النهو�ض والتميز. يتطلعون للروؤية واالإ�صراتيجية هم االأقوياء 

اأّنى كانت كفاءات  اإنتخاب االأقل �صوءاً  8. دعوات املقاطعة ال ُتفيد الوطن، لكننا مع 

ف�صل  على  يراهنون  الذين  ال�صعفاء  ل��دن  من  دع��وة  فاملقاطعة  املر�صحن؛  وق��درات 

االإنتخابات؛ بيد اأن االأقوياء دوماً مع احلق ويدعون للم�صاركة ال للمقاطعة.

اجلميع  على  وطنية  وم�صوؤولية  وطني  واج��ب  االإنتخابات  يف  امل�صاركة  ب�صراحة:  

ت��روق  يف احلديث  ال  البع�ض  قبل  املقاطعة من  دع��وات  باملقابل  تلكوؤ؛  دومنا  تنفيذها 

فيها؛ ومطلوب اإختيار االأف�صل كفاءة وقلبه على الوطن.

د.محمد طالب عبيدات

إنتخابية شذرات 

 لتعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب ترويج اإلستثمار األجنبي األوكراني

عقد ملتقى إستثماري اردني أوكراني خالل نوفمبر 2020

215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي لتسعة اشهر من 2020

 وزير المياه والري : يشدد على ضرورة االستعداد للتعامل مع تحديات الهطوالت المطرية والفيضانات

ضبط 150 الف حبة مخدرة بحوزة احد تجار المواد المخدرة 

 انخفاض الفاتورة النفطية بنسبة 
1ر50 بالمئة حتى آب الماضي

مستشفى حمزة: نقص ضغط االكسجين 
للحظات لم يؤثر على وضع المرضى

االنباط-عمان

ع����ق����دت ه���ي���ئ���ة االإ�����ص����ت����ث����م����ار ام�������ض 

مع   Zoom ت��ق��ن��ي��ة  ب��وا���ص��ط��ة  ل���ق���اًء 

االأوك���راين  االأج��ن��ب��ي  االإ�صتثمار  مكتب 

االإ�صتثمارية  ال��ع��اق��ات  توثيق  ب��ه��دف 

واالإق���ت�������ص���ادي���ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وت���ب���ادل 

جم��ال  يف  بينهما  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 

الرويج للفر�ض واملزايا اال�صتثمارية.

وح���������ص����ر ال�����ل�����ق�����اء رئ����ي���������ض ه���ي���ئ���ة 

االإ����ص���ت���ث���م���ار ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال�����وزين، 

اململكة  ل���دى  اأوك��ران��ي��ا  و���ص��ف��رية دول���ة 

ال�صيدة �صريباتيوك  الها�صمية  االأردنية 

ملكتب  التنفيذي  والرئي�ض  مريو�صافا، 

ال�صيد  االأوك���راين  االأجنبي  االإ�صتثمار 

هيئة  عام  واأم��ن  ت�صيفكات�ض،  �صريجي 

ال�صيد فريدون حرتوقه. االإ�صتثمار 

رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االإ���ص��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور 

خالد الوزين اأكد اأن احلكومة االأردنية 

الهادفة  االإج��راءات  بالعديد من  قامت 

ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال  ت�����ص��ه��ي��ل وحت�����ص��ن  اإىل 

امل��م��ل��ك��ة، وذل���ك بهدف  واالإ���ص��ت��ث��م��ار يف 

االأجنبية  االإ�صتثمارات  املزيد من  جذب 

القائمة. االإ�صتثمارات  ولتمكن 

واأ������ص�����اد ال�������وزين ب���ال���ع���اق���ات ال��ت��ي 

ت���رب���ط امل��م��ل��ك��ة االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة 

ودول������ة اأوك����ران����ي����ا، م����وؤك����داً اإ���ص��ت��ع��داد 

ه���ي���ئ���ة االإ�����ص����ت����ث����م����ار ب����ت����ق����دمي ك���ام���ل 

االأع��م��ال  ل��رج��ال  والت�صهيات  ال��دع��م 

ال��رح��ي��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأوك���ران���ي���ن، 

ب���ت���ب���ادل اخل������ربات م���ع م��ك��ت��ب ت���روي���ج 

االإ�صتثمار االأجنبي االأوكراين.

تو�صيع  على  حر�ض  االأردن  اأن  وق��ال 

االأردين  للمنتج  االإ�صتهاكية  القاعدة 

وذل����ك م��ن خ���ال ت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د من 

اإت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة احل����رة وال��ت��ي من 

ي�صل  االأردين  امل��ن��ت��ج  اأ���ص��ب��ح  خ��ال��ه��ا 

م�صتهلك،  ون�صف  مليار  من  اأك��ر  اإىل 

مرتبة  ل��ت��ح�����ص��ن  ال�����ص��ع��ي  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

ف�صهد  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ق��اري��ر  يف  االأردن 

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  يف  ت��ق��دم��اً  االأردن 

امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن ال��ب��ن��ك ال����دويل وت��ق��اري��ر 

وت�����ص��ن��ي��ف��ه   ،2020 االع���م���ال  مم���ار����ص���ة 

���ص��م��ن اع��ل��ى ث��اث��ة ب���ل���دان يف ال��ع��امل 

االأعمال،  اأداء  �صهولة  ترتيب  يف  حت�صناً 

لاإ�صاحات. تطبيقاً  والعا�صر عاملياً 

وخ����ال ال��ل��ق��اء اإ���ص��ت��ع��ر���ض ال���وزين 

االإ�صتثمار  هيئة  تتبعها  ال��ت��ي  االآل��ي��ات 

واآليات  االإ�صتثمارية  الفر�ض  اإع��داد  يف 

االأردين،  اخل��ا���ض  القطاع  م��ع  التعاون 

اإ�صافة اإىل و�صائل الرويج التي تتبعها 

هيئة االإ�صتثمار يف ظل جائحة كورونا، 

وم���ا مت ت��ن��ف��ي��ذه م��ن و���ص��ائ��ل وخ��ط��وات 

ل��ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

وب�������ص���ك���ل ال�����ك�����روين ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

للوقت واجلهد عليهم.  اإخت�صاراً 

اململكة  ل��دى  اأوك��ران��ي��ا  دول��ة  �صفرية 

ال�صيدة �صريباتيوك  الها�صمية  االأردنية 

ال���ع���اق���ات  اأن  اأك��������دت  م����ريو�����ص����اف����ا، 

خمتلف  يف  ت���ط���ورا  ت�����ص��ه��د  االردن  م���ع 

ا�صتمرار  املجاالت، م�صددة على �صرورة 

والقطاع  االعمال  رجال  بن   التوا�صل 

اخل���ا����ض يف ك���ا ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ��ال 

وا�صت�صافه  وال��ن��دوات  اللقاءات  تنظيم 

وتطوير  لتح�صن  االعمال  رجال  وفود 

ال����واق����ع اال����ص���ت���ث���م���اري ب����ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�صديقن اإ�صافة اإىل تبادل اخلربات .

االإ�صتثمار  ملكتب  التنفيذي  الرئي�ض 

ال�����ص��ي��د �صريجي  االأوك������راين  االأج��ن��ب��ي 

االإ�صتثمار  مكتب  اأن  ق��ال:  ت�صيفكات�ض 

االأج���ن���ب���ي االأوك�������راين ت��اب��ع ل��ل��ح��ك��وم��ة 

جل����ذب  اإن�������������ص������اوؤه  ومت  االأوك������ران������ي������ة 

وم�صاعدة  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 

اأعمالهم  لتو�صيع  امل�صتثمرين احلالين 

يف اأوكرانيا.

ح��ال��ة  اإىل  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  وت����ط����رق 

م��ن��اخ اال���ص��ت��ث��م��ار يف اأوك��ران��ي��ا، اإ���ص��اف��ة 

 ، ت���وؤث���ر ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل 

واخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ال�����ص��ل��ط��ات 

االأوك����ران����ي����ة جل��ع��ل اأوك����ران����ي����ا ج��اذب��ة  

للم�صتثمرين.

االإت���ف���اق على  ال��ل��ق��اء مت  ن��ه��اي��ة  ويف 

اأوك��راين  اردين  اإ�صتثماري  ملتقى  عقد 

خال �صهر نوفمرب 2020.



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    27  /  10  / 2020

العربية-وكاالت

قالت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط يف ليبيا، 

ام�����س االث���ن���ن، اإن���ه���ا رف��ع��ت ح��ال��ة ال��ق��وة 

ال��ن��ف��ط��ي لتنهي  ال��ف��ي��ل  ال��ق��اه��رة يف ح��ق��ل 

اإغ���اق���ات احل��ق��ول وامل��وان��ئ  ب��ذل��ك جميع 

ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا ح�����س��ار ���س��رب��ت��ه ق����وات من 

اأ�سهر. �سرق ليبيا لثمانية 

عودة  م�سادر  عن  روي��رتز،  وكالة  نقلت 

االإنتاج بحقل النافورة النفطي الليبي.

ي���اأت���ي ذل�����ك، ب��ع��دم��ا اأع���ل���ن���ت امل��وؤ���س�����س��ة 

حالة  رفع  املا�سية  اجلمعة  للنفط  الليبية 

ال��ق��اه��رة« ع��ن م��ي��ن��اءي��ن نفطين،  »ال��ق��وة 

هما ال�سدرة وراأ�س النوف يف �سرق الباد، 

وذل����ك ب��ع��د اإغ�����اق ا���س��ت��م��ر ل��ن��ح��و ع�����س��رة 

اأ�سهر.

وت��وق��ع��ت امل��وؤ���س�����س��ة ارت��ف��اع االإن���ت���اج اإىل 

اأ�سبوعن  خ��ال  ي��وم��ي��اً  برميل  األ���ف   800

4 اأ�سابيع. وتخطيه املليون برميل خال 

وينه�س قطاع النفط الليبي من جديد 

االإطاحة  منذ  اال�سطرابات  اأقعدته  بعدما 

بنظام معمر القذايف يف 2011، حيث تعافى 

يوميا  برميل  األف   500 اإىل حوايل  االإنتاج 

بعد تخفيف ح�سار تفر�سه قوات من �سرق 

من  اأك���ر  االإن��ت��اج  ت��راج��ع  يف  ت�سبب  ليبيا 

90%، اإىل حوايل 100 األف برميل يوميا.

ويف  ل�سنوات  متكررة  اإغاقات  بعد  لكن 

التحتية  بالبنية  الاحقة  االأ���س��رار  �سوء 

ون��ق�����س اال���س��ت��ث��م��ار، ي���ب���دو م���ن ال��ع�����س��ري 

ت�سور عودة البلد اإىل طاقة ما قبل احلرب 

1.6 مليون برميل يوميا. البالغة 

وت��ن��ت��ج ال�����س��رك��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

األف   200 اإىل   190 للنفط حوايل  الوطنية 

يوميا برميل 

وا���س��ت��اأن��ف »ال�����س��رارة« اأك���ر ح��ق��ل نفط 

اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   11 ال��ع��م��ل��ي��ات يف  ل��ي��ب��ي 

األ��ف   40 ح���وايل  يبلغ  اإن��ت��اج  االأول مب��ع��دل 

ت�سرين  اأكتوبر   19 وبحلول  يوميا.  برميل 

ن�سف  بنحو  يعمل  احل��ق��ل  اأ���س��ب��ح  االأول، 

300 األف برميل يوميا. طاقته البالغة 

ي���غ���ذي خ����ام احل���ق���ل م�����س��ف��اة ال���زاوي���ة 

برميل  األف   120 طاقتها  البالغة  النفطية 

ال��زاوي��ة  م��رف��اأ  م��ن  الباقي  وُي�����س��در  يوميا 

ال���ن���ف���ط���ي. وم�����ن امل����ق����رر ت�������س���دي���ر ث���اث 

يف  يوميا  برميل  األ��ف   600 بحجم  �سحنات 

االأول. اأكتوبر/ت�سرين 

ورف���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ف��ط ح��ال��ة ال��ق��وة 

ال������ق������اه������رة ع������ن م����ر�����س����ى احل�����ري�����ق�����ة يف 

التحميات يف 19 �سبتمر/اأيلول. وحّملت 

فرتة  بعد  امل��رف��اأ  م��ن  �سحنة  اأول  يونيبك 

اأي�سا  املوؤ�س�سة  وجيزة من ذلك، كما رفعت 

الزويتينة يف  القاهرة يف مرفاأ  القوة  حالة 

�سبتمر/اأيلول.  22

ت��ب��ل��غ  اأن  م���اح���ي���ة  م�������س���ادر  وت���ت���وق���ع 

حتميات اأكتوبر/ت�سرين االأول حوايل 80 

األف برميل يوميا يف املتو�سط.

اأب��و  حقل  ت�سغيل  ا�ستئناف  املتوقع  م��ن 

األ��ف   70 ط��اق��ت��ه  ال��ب��ال��غ��ة  النفطي  ال��ط��ف��ل 

برميل يوميا يف 24 اأكتوبر/ت�سرين االأول.

و�ستاأتي الزيادة الكبرية التالية يف اإنتاج 

من  الت�سدير  ا�ستئناف  من  الليبي  النفط 

م��رف��اأي راأ����س الن���وف وال�����س��درة يف ال�سرق 

وم����ن ح��ق��ل ال��ف��ي��ل ال��ن��ف��ط��ي يف اجل��ن��وب 

الغربي.

ومن املتوقع اأن يقفز اإعادة ت�سغيل تلك 

املواقع باالإنتاج الليبي اإىل اأكر من مليون 

يوميا. برميل 

وخ����ال ال���ف���رتة م���ن ���س��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول 

���س��در   ،2019 االأول  ك��ان��ون  دي�����س��م��ر  اإىل 

األف   300 مرفاأ ال�سدرة يف املتو�سط حوايل 

بيانات  بح�سب  اخل���ام،  م��ن  يوميا  برميل 

النفطية. من �سركة فورتك�سا للتحليات 

اأم���ا م��رف��اأ راأ����س الن���وف ف��ق��د ���س��در من 

االأول  دي�سمر/كانون  اإىل  �سبتمر/اأيلول 

برميل  اآالف   110 نحو  املتو�سط  يف   ،2019

وبلغت  لفورتك�سا.  وفقا  اخل��ام،  من  يوميا 

يوميا  برميل  األ��ف   190 ح��وايل  ال�سادرات 

ح�سبما   ،2019 االأول  ك��ان��ون  دي�����س��م��ر  يف 

تظهره االأرقام.

اأم���ا ح��ق��ل »ال��ف��ي��ل« ال��ب��ال��غ��ة ط��اق��ت��ه 70 

اإم���دادات  على  فيعتمد  يوميا  برميل  األ��ف 

الكهرباء )SE:5110( من ال�سرارة.

وُت�ستخدم مكثفات حقلي الفيل والوفاء 

ميناء  م��ن  ُي�����س��در  ال���ذي  مليته  م��زي��ج  يف 

م��ل��ي��ت��ه، وال�����ذي ت���دي���ره م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ف��ط 

اإيني االإيطالية. و�سركة 

العربية-وكاالت

لثقة   ،IFO »اإي����ف����و«،  م��وؤ���س��ر  ت���راج���ع 

عودة  مع  اأكتوبر،  ل�سهر  اأملانيا  يف  االأع��م��ال 

القلق من فريو�س كورونا اإىل الواجهة بعد 

ت�سارع االإ�سابات يف اأملانيا واأوروبا ككل.

ياأتي هذا الرتاجع للموؤ�سر بعد ارتفاعه 

اأ�سهر.  5 ل� ب�سكل متتال 

عند  اأكتوبر  ل�سهر  املوؤ�سر  قراءة  وجاءت 

املحللن،  92.7 نقطة، ما جاء دون توقعات 

ولو ب�سكل طفيف.

اإج�������راءات ���س��ارم��ة يف اأوروب�������ا مل��واج��ه��ة 

كورونا.. اإغاق يلوح يف االأفق

ا�ستطاع  مت  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  وحت��دث��ت 

اليقن حيال  ع��دم  ت��زاي��د حالة  ع��ن  اآرائ��ه��ا 

كان  اأن  بعد  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف  ن�ساطاتها 

العاملي  االقت�ساد  عم  قد  بالتعايف  التفاوؤل 

قبل تف�سي املوجة الثانية من كوفيد-19.

يف  فاو�ست،  كليمن�س  املعهد  رئي�س  وقال 

بيان، »اأ�سبحت ال�سركات اأكر ت�سككا بكثري 

اأع���داد  امل��ق��ب��ل��ة.. يف  ال�����س��ه��ور  ت��ط��ورات  اإزاء 

ال�سركات  قلق  ي���زداد  امل��ت��زاي��دة،  االإ���س��اب��ات 

االأملانية«.

ال�سرقية،  اأوروب���ا  يف  ع��دة  دول  وفر�ست 

ق��ي��ودا ج��دي��دة ع��ل��ى غ��رار  امل��ا���س��ي،  ال�سبت 

بلدان كثرية يف هذه القارة، حيث اأدى وباء 

اآالف  ع�سرة  اأك��ر من  وف��اة  اإىل  كوفيد-19 

مليون  من  اأك��ر  واأ���س��اب  اأملانيا  يف  �سخ�س 

يف فرن�سا.

ن��اب��ويل  يف  مب��واج��ه��ات  ال��ق��ي��ود  وت�سببت 

ال�سباب  وم��ئ��ات  ال�����س��رط��ة  ب��ن  االإي��ط��ال��ي��ة 

ال���ذي���ن اح��ت��ج��وا ع��ل��ى ح��ظ��ر جت���ول ف��ر���س 

امل��دي��ن��ة،  م�����س��اء اجل��م��ع��ة ع��ل��ى منطقة ه��ذه 

ب�����س��ب��ب ال��ق��ل��ق ع��ل��ى ال��ت��ب��ع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

الإجراء كهذا.

ناقو�س  العاملية  ال�سحة  منظمة  ودق��ت 

يف  ال���دول«  م��ن  »الكثري  اإن  بقولها  اخلطر 

الن�سف ال�سمايل من الكرة االأر�سية ت�سجل 

ارت��ف��اع��ا م��ط��ردا ل��اإ���س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19. 

واأق�سام  امل�ست�سفيات  ب��ات��ت  ل��ذل��ك  ونتيجة 

ال���ع���ن���اي���ة امل�����رك�����زة ق���ري���ب���ة م�����ن ق���درت���ه���ا 

ما  على  جتاوزتها  اأو  الق�سوى  اال�ستيعابية 

املنظمة. حذرت 

الموجة الثانية من كورونا تضرب مؤشر إيفو األلماني لثقة األعمال

لندن - رويرتز

ارت���ف���ع ال������دوالر، ام�����س االث���ن���ن، حيث 

ب�سبب  احل��ذر،  توخي  اإىل  املتعاملون  عمد 

يف  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  حاالت  تزايد 

عدم  عن  ف�سا  املتحدة،  والواليات  اأوروب��ا 

التحفيز  ح��زم��ة  �سعيد  على  ت��ق��دم  اإح���راز 

االأمريكية. االقت�سادي 

جمل�س  رئي�سة  بيلو�سي،  نان�سي  ك��ان��ت 

تتوقع  اإنها  االأحد  قالت  االأمريكي،  النواب 

خطط  اأح��دث  على  االأبي�س  البيت  من  ردا 

موؤ�سرات  ال  لكن  االثنن،  بحلول  التحفيز 

تذكر على اتفاق و�سيك.

اأكر عدد لها  املتحدة  الواليات  و�سجلت 

ليومن  اجلديدة  كوفيد-19  اإ�سابات  من 

اإ�سبانيا  واأعلنت  فرن�سا.  وكذلك  متتالين، 

ح���ال���ة ط������وارئ جم�����ددا واأم�������رت اإي��ط��ال��ي��ا 

باإغاق املطاعم واحلانات بحلول ال�ساد�سة 

م�ساء.

ل���ق���اح  اإن  اإع����ام����ي����ة  ت����ق����اري����ر  وق����ال����ت 

مع  جناحا  اأث��ب��ت  زينيكا  اأك�����س��ف��ورد/اأ���س��رتا 

م�ست�سفى  يف  ال��ع��ام��ل��ن  واإن  ال�����س��ن  ك��ب��ار 

باال�ستعداد  تعليمات  تلقوا  كبري  بريطاين 

ال�ستخدام لقاح رمبا بحلول ال�سهر القادم، 

لكن ذلك مل يدعم املعنويات.

ا�سرتاتيجيي  كبري  اإين�س،  �ستيفن  وقال 

اإن  لل�سم�سرة،  اأك�سي  ل��دى  العاملية  ال�سوق 

اآمال اللقاح حالت دون انهيار االأ�سواق.

لقاحات  عدة  ثمة  احلظ،  »حل�سن  وقال 

ال�سوق  ه��ذا الن��ه��ارت  ل��وال  ال��ت��ط��وي��ر،  قيد 

نقاط  ا�ستعال  ظ��ل  يف  ال�سباح  ه��ذا  ب�سدة 

كوفيد-19 �ساخنة يف �ستى اأرجاء املعمورة«.

اإىل   ،%0.2 ال��������دوالر  م���وؤ����س���ر  وارت����ف����ع 

 1.1831 اإىل   ،%0.3 92.95. وتراجع اليورو 

دوالر.

ين   104.87 اإىل   ،%0.1 ال���دوالر  و�سعد 

ياباين.

الرئي�سية  العمات  خ�سائر  اأكر  وكانت 

وال��دوالر  الرنويجية  الكرونة  ن�سيب  من 

كبرية  مبكا�سب  متتعا  اللذين  االأ���س��رتايل 

االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ع��ن��دم��ا ك���ان امل��ت��ع��ام��ل��ون 

اأكر تقبا للمخاطرة.

اإىل  باملئة   0.3 االأ�سرتايل  الدوالر  ونزل 

العملة  وه��ب��ط��ت  اأم��ريك��ي.  دوالر   0.7118

ك��رون��ة   9.3015 اإىل   ،%  0.9 ال��رنوي��ج��ي��ة 

للدوالر وفقدت 0.7 %، اأمام اليورو لت�سجل 

اإىل  اأن هبطت يف وقت �سابق  11.0050 بعد 

اأقل �سعر يف ثاثة اأ�سابيع عند 11.0190.

وان���خ���ف�������س اجل���ن���ي���ه االإ����س���رتل���ي���ن���ي يف 

اإىل   ،%0.3 ل��ي��ه��ب��ط  امل���ب���ك���رة،  امل���ع���ام���ات 

اليورو  مقابل  ا�ستقر  لكنه  دوالر،   1.2995

91 بن�سا. عند 

اإىل   ،%0.4 ال�����س��ي��ن��ي  ال���ي���وان  وت���راج���ع 

ال�سوق اخلارجية  للدوالر يف  6.6907 يوان 

خطتها  على  ال�سينية  احلكومة  عكوف  مع 

اجلديدة. اخلم�سية 

دبي - العربية

ه��وت االأ���س��ه��م االأوروب���ي���ة، ام�����س االث��ن��ن، 

جديدة  ق��ي��وداً  واإ�سبانيا  اإيطاليا  فر�س  م��ع 

الحتواء تف�سي فريو�س كورونا، يف حن فقد 

�سهم �سركة �ساب االأملانية ذو الثقل 20%، بعد 

.2020 تخفي�س توقعاتها للعام 

600 االأوروب������ي  ���س��ت��وك�����س  امل���وؤ����س���ر  ون����زل 

1.2%، خال التعامات، يف ظل عزوف عاملي 

تقدم  ع��دم  حيال  القلق  ج��راء  املخاطرة  عن 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ف��ي��ز واالن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

ب���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة. وف��ق��د امل���وؤ����س���ر داك�����س 

االأملاين 2.7%، لي�سجل اأقل م�ستوى يف ثاثة 

�ساب للرجميات  �سركة  اأن تخلت  بعد  اأ�سهر 

عن اأهداف الربحية متو�سطة املدى وحذرت 

م���ن وق����ت اأط�����ول م���ن امل��ت��وق��ع ل��ل��ت��ع��ايف من 

اجلائحة.

وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأوروبي %5.8.

اأمريكا  بعد  منطقة  ث��اين  اأوروب��ا  اأ�سحت 

يوم  األفا   250 بها  الوفيات  تتجاوز  الاتينية 

اأجرته رويرتز، يف حن  ال�سبت، وفقا لتعداد 

اأوروب����ا اأعلى  اأع��ل��ن ال��ع��دي��د م��ن دول ج��ن��وب 

اأع����داد اإ���س��اب��ات مب��ر���س ك��وف��ي��د-19 يف ي��وم 

واحد.

احل��ان��ات  ب��اإغ��اق  االأح���د  اإيطاليا  واأم���رت 

واإغاق  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  واملطاعم 

قاعات اللياقة البدنية العامة ودور ال�سينما، 

ح��ال��ة  اإ���س��ب��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  ب��ي��ن��م��ا 

طوارئ جمددا.

ببور�سة  القيادية  االأ���س��ه��م  م��وؤ���س��ر  ون���زل 

اأند  �ستاندرد  وكالة  رفع  رغم   ،%1.2 ميانو 

اإيطاليا  لت�سنيف  امل�ستقبلية  النظرة  ب��ورز 

اإىل م�ستقرة من �سلبية.

الدوالر يصعد مقابل عمالت عالية المخاطر مع تالشي آمال التحفيز

قيود كورونا وسهم ساب األلمانية يدفعان بورصات أوروبا للهبوط

مؤسسة النفط الليبية: إنهاء اإلغالقات بجميع الحقول والموانئ

خطوة ضد هواوي.. 4 دول أوروبية 
5G توقع على اتفاقيات

شركة عمالقة تفقد ُخمس قيمتها 
بسبب مخاوف إغالق االقتصاد

ترمب ينتصر في معركته ضد 
»هواوي«.. ثروة مؤسسها تتبخر

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

 4 اأن  االأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

اأمان  بيانات  على  وقعت  اأخرى  اأوروبية  دول 

.5G ل�سبكات اجليل اخلام�س 

وبلغاريا  �سلوفاكيا  جمهورية  واأ���س��درت 

وم��ق��دون��ي��ا ال�����س��م��ال��ي��ة اإع���ان���ا م�����س��رتك��ا مع 

كو�سوفو على  بينما وقعت  املتحدة،  الواليات 

للتفاهم. مذكرة 

اأح�������د االإع�������ان�������ات: »ت��ع��ت��ق��د  وج�������اء يف 

اأن  املتحدة  وال��والي��ات  �سلوفاكيا  جمهورية 

التقييم الدقيق للموردين و�سا�سل التوريد 

القانون،  �سيادة  االعتبار  يف  ي��اأخ��ذ  اأن  يجب 

وال���ب���ي���ئ���ة االأم����ن����ي����ة، ومم����ار�����س����ات امل����وردي����ن 

امل���ورد ملعايري االأم���ان،  االأخ��اق��ي��ة، وام��ت��ث��ال 

النظام  تعزيز  اأج��ل  م��ن  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل 

ال��ب��ي��ئ��ي ال��ن��اب�����س ب��احل��ي��اة ل�����س��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

اخلام�س«.

ال�سبكة  برنامج  �سمن  االإعانات  وتندرج 

عنه  االإعان  مت  الذي  لوا�سنطن؛،  النظيفة 

يف �سهر اأغ�سط�س لتغطية �سركات االت�ساالت 

ال�سحابية  واحلو�سبة  التطبيقات  ومتاجر 

والكابات التي حتت �سطح البحر.

ويف ذل����ك ال����وق����ت، ق����ال وزي�����ر خ��ارج��ي��ة 

ه��واوي،  بومبيو:«  م��اي��ك  املتحدة  ال��والي��ات 

ال�سن  ج��م��ه��وري��ة  يف  امل��راق��ب��ة  ل��دول��ة  ذراع 

ال�سركات  و�سمعة  بابتكارات  تتاجر  ال�سعبية، 

االأمريكية واالأجنبية الرائدة«.

اإزالة  ال�سركات  واأ�ساف: »يجب على هذه 

ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا م���ن م��ت��ج��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات ه����واوي، 

للتاأكد من اأنها ال ت�سارك مع منتهكي حقوق 

االإن�سان«.

وزع����م����ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة م���ن���ذ ذل���ك 

ال���وق���ت اأن ال��ك��ث��ري م���ن ال�����دول االأوروب����ي����ة، 

�����س����واء م����ن خ������ال احل����ظ����ر احل����ك����وم����ي اأو 

التي تختار عدم  الكرى  �سركات االت�ساالت 

ا���س��ت��خ��دام م��ع��دات م��ن ه���واوي، ق��د ان�سمت 

اإىل برنامج ال�سبكة النظيفة.

نتائجها  اأي����ام ع��ن  ق��ب��ل  ه����واوي  واأع��ل��ن��ت 

ل���ل���رب���ع ال����ث����ال����ث، ح���ي���ث ����س���ه���دت زي��������ادة يف 

االإيرادات بن�سبة 10% تقريبا لت�سل اإىل 671 

مليار يوان، مع ربح �ساٍف بن�سبة %8.

وكانت ال�سركة قد اأ�سارت يف الوقت نف�سه 

االإي�������رادات منت  اأن  اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  م���ن 

مع  ي��وان،  مليار   611 اإىل  لت�سل   %24 بن�سبة 

.%8.7 ربح �ساٍف بن�سبة 

اأملانيا العربية- 

الأنظمة   »SAP« �ساب  �سركة  �سهم  ه��وى 

باأعلى  االأمل��ان��ي��ة  بالبور�سة  امل���درج  املعلومات 

مع  عاما،  ع�سرين  نحو  منذ  له  يومي  معدل 

الربع  يف  والطلب  االإي���رادات  توقعات  خف�س 

االأخ���ري م��ن ال��ع��ام ب�سبب امل��خ��اوف م��ن ع��ودة 

االإغاقات يف اأوروبا.

ت�سعى للرتكيز على  التي  ال�سركة  وحذرت 

غالبية  اأن  م��ن  ال�سحابية،  احل��و���س��ب��ة  ق��ط��اع 

عمائها خف�سوا االإنفاق مع تراجع الثقة يف 

مناخ االأعمال.

كورونا  �سد  اأك�سفورد  لقاح  زينيكا:  اأ�سرتا 

�سيكون االأول الذي يتم اعتماده

اأك�سفورد  لقاح  زينيكا:  كورونااأ�سرتا  لقاح 

�سد كورونا �سيكون االأول الذي يتم اعتماده

واأ�سار الرئي�س التنفيذي اإىل اإن التوقعات 

ال�����س��اب��ق��ة اف���رت����س���ت اإع������ادة ف��ت��ح االق��ت�����س��اد 

ما  وهو  احلظر،  اإج��راءات  وتخفيف  تدريجيا 

كان �سيوؤدي اإىل حت�سن الطلب خال الن�سف 

الثاين من 2020.

�سركة  الأكر  الت�سغيلية  االأرب��اح  وتراجعت 

الثالث  ال��رب��ع  12% يف  ب���  اأوروب���ي���ة  ب��رجم��ي��ات 

تراجعت  كما  ي��ورو،  مليار   2 لتبلغ  العام  من 

4%، وه���و م��ا ���س��اه��م يف ت��راج��ع  االإي�������رادات ب��� 

ال�سهم اأكر من 20% خال مطلع تعاماته.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

ق��ل�����س��ت ال���ع���ق���وب���ات االأم����ريك����ي����ة ث����روة 

العماقة  ال�سينية  ه��واوي  �سركة  موؤ�س�س 

 Ren« ت�������س���ن���غ���ف���ي  رن  ل�����ات�����������س�����االت 

لقائمة هورون  وفقا  وذلك   ،»Zhengfei
ال�سن. الأغنياء 

وج����اء ذل����ك يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ع��زز فيه 

االأثرياء  ثروات   5G سبكات اجليل اخلام�س�

الهواتف  جم��ال  �سمن  العاملن  االآخ��ري��ن 

الذكية يف الباد.

ه��واوي  موؤ�س�س  اأن  اإىل  القائمة  واأ���س��ارت 

يف  تقل�سا  �سهد  ع��ام��ا   76 العمر  م��ن  البالغ 

 19 اإىل  املا�سي  ال��ع��ام  يف   %10 بن�سبة  ث��روت��ه 

مليار يوان )2.8 مليار دوالر اأمريكي( .

100 مركز! تراجعت مكانته 

وت���راج���ع���ت م��ك��ان��ة م��وؤ���س�����س ه������واوي يف 

ال��ق��ائ��م��ة، ال���ت���ي ت�����س��ن��ف اأغ���ن���ى االأف�������راد يف 

ال�����س��ن ب����روة ال ت��ق��ل ع���ن م��ل��ي��اري ي���وان، 

العام   162 املرتبة  من  مركز   100 من  باأكر 

املا�سي اإىل املركز 277 هذا العام.

ويف الوقت نف�سه، اأدت الفر�س يف 5G اإىل 

االآخ��ري��ن  ال�سينين  االأث���ري���اء  ث���روة  زي���ادة 

العاملن �سمن جمال الهواتف الذكية.

 ،»Lei Jun« ج��ون  ليو  ث���روة  وازدادت 

يوان  مليار   75 من  �ساومي،  �سركة  موؤ�س�س 

اإىل 170 مليار يوان يف العام املا�سي.

���س��رك��ة فيفو  ث�����روة م��وؤ���س�����س  وارت���ف���ع���ت 

ث��روة  واأ���س��ب��ح��ت  ي����وان،  م��ل��ي��ون   18 لت�سبح 

موؤ�س�س �سركة اأوبو تبلغ 17.5 مليون يوان.

ت�ستخدم  التي  االأث��ري��اء،  قائمة  واأدرج��ت 

ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ال���ع���ام���ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

وامل�سوؤولن  ال�سناعة  خ��راء  م��ع  مقابات 

ث��روة  لتقييم  اأخ���رى  وم�����س��ادر  احلكومين 

اأغ���ن���ى اأغ��ن��ي��اء ال�����س��ن م���ا جم��م��وع��ه 2303 

ملياردير.

امل��درج��ن يف  اأول��ئ��ك  اأن  القائمة  وق���درت 

1.5 تريليون دوالر اأمريكي  القائمة اأ�سافوا 

اإىل �سايف ثرواتهم يف العام املا�سي، وميلكون 

االآن ثروة جمتمعة تبلغ 4 تريليونات دوالر، 

الأملانيا،  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  اأك��ر 

االقت�ساد الرابع يف العامل.

موؤ�س�س علي بابا يف الطليعة

وت��ت�����س��ّدر م��وؤ���س�����س��ة جم��م��وع��ة ع��ل��ي ب��اب��ا 

ه��ورون  ق��ائ��م��ة  وع��ائ��ل��ت��ه  م��ا  ج��اك  القاب�سة 

�سافية  ب��روة  ال��ت��وايل  على  الثالثة  لل�سنة 

ب��زي��ادة  اأم��ريك��ي،  دوالر  مليار   58.8 ق��دره��ا 

45% عن العام املا�سي.

املركز  يف  ما  بوين  تين�سنت  موؤ�س�س  وجاء 

الثاين، حيث منت ثروته بن�سبة 50% يف العام 

املا�سي لت�سل اإىل 57.4 مليار دوالر اأمريكي.

الأع��م��ال  امل��م��ي��ز  االأداء  ب�سبب  ه���ذا  وك���ان 

العوائد  اإىل  باالإ�سافة  تين�سنت،  يف  االألعاب 

ومن  ال�����س��رك��ة،  ا���س��ت��ث��م��ارات  لبع�س  اجل��ي��دة 

تي�سا. �سمنها 

وب���ال���رغ���م م����ن ال���ع���ق���وب���ات االأم���ريك���ي���ة 

فقد منت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ووب��اء  امل�ستمرة 

اأ�سا�س  على   %13.1 بن�سبة  ه���واوي  اإي���رادات 

ال�����س��ت��ة االأوىل م��ن ع��ام  االأ���س��ه��ر  ���س��ن��وي يف 

2020، لت�سل اإىل 454 مليار يوان.
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العربية-وكاالت

موا�صال  االثيينيين،  اميي�ييس   %3 النفط  تييراجييع 

ح��االت  تنامي  ظ��ل  يف  املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  خ�ضائر 

االإ�ضابة مبر�ض كوفيد-19 يف الواليات املتحدة 

الطلب على  امل��خ��اوف ح��ي��ال  واأوروب����ا مم��ا يثري 

زي��ادات يف  اخل��ام، ال�ضيما يف ظل فر�ض ح��دوث 

املعرو�ض.

جرينت�ض،  بتوقيت   0755 ال�ضاعة  وب��ح��ل��ول 

يعادل  1.25 دوالر مبا  كان خام برنت منخف�ضا 

اخل���ام  ون����زل  ل��ل��رم��ي��ل.  دوالر   40.52 اإىل   %3

دوالر   1.28 الو�ضيط  تك�ضا�ض  غ��رب  االأم��ريك��ي 

وفقا  للرميل،  دوالر   38.57 لي�ضجل   %3.2 اأو 

لوكالة »رويرتز«.

املا�ضي وغرب  االأ�ضبوع   %2.7 برنت  انخف�ض 

اأك��ر  املتحدة  ال��والي��ات  �ضجلت   .%2.5 تك�ضا�ض 

بفريو�ض  االآن  حتى  لها  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ات  ع��دد 

بلغت  بينما  وال�����ض��ب��ت،  اجل��م��ع��ة  ي��وم��ي  ك���ورون���ا 

فوق  قيا�ضية  ذروة  فرن�ضا  يف  اجلديدة  احل��االت 

ي�ضلط  مم��ا  االأح���د،  اأم�����ض  حالة  األ��ف  اخلم�ضني 

ال�ضوء على �ضدة التف�ضي.

وق����ال اخل��ب��ري ال��ن��ف��ط��ي ك��ام��ل احل���رم���ي اإن 

على  اأك��ر  ب�ضكل  يوؤثر  الليبي  االإنتاج  ا�ضتئناف 

ومنها  اخلفيف  للخام  وامل�ضدرة  املنتجة  ال��دول 

الليبي  االإن��ت��اج  ع��ودة  اأن  »امل��خ��اوف يف  نيجرييا. 

متا�ضك  وي��زع��زع  النفطية  االأ���ض��واق  ي��رب��ك  ق��د 

دول اأوبك+ باالتفاق يف خف�ض االإنتاج«.

وع���ل���ى ���ض��ع��ي��د امل���ع���رو����ض، رف���ع���ت امل��وؤ���ض�����ض��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط يف ل��ي��ب��ي��ا ال��ي��وم ح��ال��ة ال��ق��وة 

ال��ق��اه��رة يف ح��ق��ل ال��ف��ي��ل ل��ت��ن��ه��ي ب��ذل��ك جميع 

ح�ضار  فر�ضها  التي  واملوانئ  احلقول  اإغالقات 

�ضربته قوات من �ضرق ليبيا لثمانية اأ�ضهر.

وق���ال اأف��ت��ار ���ض��ان��دو، م��دي��ر ال�����ض��ل��ع االأول��ي��ة 

»براميل  �ضنغافورة،  يف  فيوت�ضرز  فيليب  ل��دى 

ت��واج��ه  ت��اأت��ي يف وق���ت  الليبي اجل��دي��دة  ال��ن��ف��ط 

ف��ي��ه ����ض���وق اخل�����ام اإح���ب���اط���ات اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة 

الوزارية ملجموعة اأوبك+ الذي مل ي�ضهد تقدمي 

مقرتحات جديدة«.

اسكتلندا تتوقع ربحا »وفيرا« مع 
قرب تشغيل أول منجم للذهب

بنك التسويات: ديون األسواق الناشئة 
تتجاوز 4 تريليون دوالر ألول مرة

ترقب لتوصيات اجتماع مجموعة 
B20 األعمال السعودية

ترجمات - اأبوظبي

ت�ضغيل  يف  البدء  ا�ضكتلندا  �ضلطات  تعتزم 

البالد، و�ضط توقعات  اأول منجم للذهب يف 

ب�����اأن ي�����ض��ل االإن����ت����اج ال�������ض���ن���وي م���ن امل���ع���دن 

االأ�ضفر يف املوقع اإىل 730 كيلوغرام.

وب����ح���������ض����ب ����ض���ح���ي���ف���ة »دي�������ل�������ي م����ي����ل« 

يعرف  ال��ذي  املنجم  ه��ذا  ف��اإن  الريطانية، 

منطقة  من  مقربة  على  يقع  ب�«كونوري�ض« 

»ت���ي���ن���دروم« وم��ن��ت��زه »ت���رو����ض���ا����ض« ال��وط��ن��ي 

االإيرلندي.

وي��رج��ح اخل����راء اأن ي��ب��داأ ال��ع��م��ل داخ��ل 

م��ن��ج��م ال���ذه���ب ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ���ض��ه��ر ن��وف��م��ر 

املقبل.

ويراهن ال�ضكان املحليون على هذا املنجم 

م��ن اأج���ل اإح����داث ال��ع�����ض��رات م��ن ال��وظ��ائ��ف، 

اأخ��رى  مناجم  فتح  يف  االآم��ال  تنتع�ض  بينما 

مماثلة باملنطقة خالل ال�ضنوات القادمة.

وت�ضعى ال�ضركة التي ت�ضرف على امل�ضروع 

وه��ي »���ض��ك��وت غ��ول��د ري�����ض��ور���ض��ز«، على بلوغ 

ك��ي��ل��وغ��رام من   5474 م���ن  اإج���م���ايل  اإن���ت���اج 

دوالر،  مليون   331 على  يزيد  ما  اأي  الذهب 

باأ�ضعار الذهب احلالية.

امل��ئ��ة من  25 يف  ي��ك��ون  اأن  امل���رج���ح  وم���ن 

ع��ل��ى هيئة  امل��ن��ط��ق��ة  امل�����ض��ت��خ��رج يف  امل���ع���دن 

دون  اأي  ب�ضكل مبا�ضر،  يباع  الأن  ذهب جاهز 

تقدميه  و�ضيتم  حتويلية،  لعمليات  اخل�ضوع 

اأ�ضلي. مبثابة ذهب ا�ضكتلندي 

واأبدت �ضركات كثرية يرتاوح عددها بني 

ال�ضنة  اإن��ت��اج  ���ض��راء  يف  رغبتها  ع��ن  و20،   15

االأوىل من الذهب اال�ضكتلندي.

التنفيذي  امل��دي��ر  رج��ح  ذل���ك،  غ�ضون  يف 

ل�����ض��رك��ة »���ض��ك��وت غ���ول���د«، ري��ت�����ض��ارد غ���راي، 

ال��ذه��ب يف  ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ك��م��ي��ة �ضخمة م��ن 

على  التنقيب  م��وا���ض��ل��ة  م��وؤك��دا  ا���ض��ك��ت��ل��ن��دا، 

غرار �ضركات اأخرى.

واأ����ض���اف اأن����ه ط��امل��ا ج���رى ال��ت��ن��ق��ي��ب عن 

املنجم  هذا  لكن  ا�ضكتلندا،  اأنهار  يف  الذهب 

���ض��ي��ك��ون االأول  ب��امل��ع��دن االأ����ض���ف���ر  اخل���ا����ض 

املنجم  �ضي�ضبُح  اأن���ه  ك��م��ا  ال��ب��الد،  ت��اري��خ  يف 

ال��ت��ج��اري ال��وح��ي��د ال����ذي م���ا زال ي��ع��م��ل يف 

بريطانيا.

لندن - رويرتز

الدولية  الت�ضويات  بنك  من  بيانات  اأظهرت 

ب��ال��دوالر  امل��ق��وم��ة  النا�ضئة  االأ���ض��واق  دي���ون  اأن 

جتاوزت االأربعة تريليونات دوالر للمرة االأوىل 

يف اأع��ق��اب زي���ادة اإ���ض��دارات ال��دي��ن خ��الل اأزم��ة 

كوفيد-19.

 ،%14 زادت  الدين  اإ���ض��دارات  اإن  البنك  قال 

يف ال��رب��ع ال��ث��اين ب��ني اأب��ري��ل/ن��ي�����ض��ان وي��ون��ي��و 

�ضنوي  اأ�ضا�ض  على   ،%7 لزيادة  وق��ادت  حزيران 

للدين املقوم بالدوالر عموما.

منذ  ب��ال��دوالر  االق��رتا���ض  تكلفة  وتراجعت 

خف�ض جمل�ض االحتياطي االحتادي االأمريكي 

���ض��ع��ر ال��ف��ائ��دة اإىل ق��راب��ة ال�����ض��ف��ر ه���ذا ال��ع��ام، 

خطر  ت��واج��ه  م��ا  كثريا  النا�ضئة  االأ���ض��واق  لكن 

حني  بالدوالر  الديون  �ضداد  على  قدرتها  عدم 

قيمة عمالتها. تنخف�ض 

وك���م���ا ك�����ان احل������ال يف ال���ف�������ض���ول ال��ق��ل��ي��ل��ة 

املا�ضية، �ضجلت ديون اإفريقيا وال�ضرق االأو�ضط 

البنك، يف  بح�ضب   ،%14 عند  زيادة  اأكر معدل 

اجتاه قادته دول ال�ضرق االأو�ضط.

الهادي  واملحيط  اآ�ضيا  اأ���ض��واق  دي��ون  وزادت 

بينما   ،%5 ال��الت��ي��ن��ي��ة  واأم���ري���ك���ا  ب��امل��ئ��ة  ت�����ض��ع��ة 

اأوروب��ا  يف  النا�ضئة  االقت�ضادات  دي��ون  تراجعت 

الذي  ال��ن��زويل  االجت��اه  لي�ضتمر  باملئة،  خم�ضة 

���ض��ه��دت��ه خ���الل ال�����ض��ن��وات ال�����ض��ت االأخ�����رية مع 

تنامي اأهمية االئتمان املقوم باليورو للمنطقة.

وجت���اوز االئ��ت��م��ان ال��ق��ام امل��ق��وم ب��ال��ي��ورو يف 

مثل  دوال  ي�ضمل  ت�ضنيف  وهو  النا�ضئة،  اأوروب��ا 

ورومانيا،  واملجر  الت�ضيك  وجمهورية  بولندا 

الكلي يف  ال��دوالري��ة من حيث احلجم  ال��دي��ون 

وقت �ضابق من العام اجلاري.

العربية الريا�ض- 

 B20 ب���داأت جم��م��وع��ة االأع��م��ال ال�����ض��ع��ودي��ة

ق��م��ة اف���رتا����ض���ي���ة مب�����ض��ارك��ة ���ض��خ�����ض��ي��ات م��ن 

خم��ت��ل��ف جم����االت االأع����م����ال وامل��ج��ت��م��ع امل���دين 

الطريق  مناق�ضة  اأجل  من  الدولية  واملوؤ�ض�ضات 

نحو م�ضتقبل اأكرث �ضمولية وا�ضتدامة ومرونة 

جائحة  اآث���ار  م��واج��ه��ة  يف  ال���دول  ت�ضتمر  فيما 

كوفيد-19.

و���ض��ي��ن��اق�����ض امل�����ض��ارك��ون ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني 

بعد اجلائحة يف  ما  التعايف يف مرحلة  خطوات 

الرئي�ض  امل�ضاركني  هوؤالء  بني  ومن   ،2021 عام 

جمل�ض  ورئي�ض  كارد  ما�ضرت  ل�ضركة  التنفيذي 

اإدارة »اأت�ض اأ�ض بي �ضي« ومديرة �ضندوق النقد 

الدويل.

العربية  م��را���ض��ل  اأو���ض��ح  ال�����ض��ي��اق،  ه��ذا  ويف 

»مف�ضلي«  االجتماع  هذا  اأن  م�ضعد  بن  ح�ضني 

ال�ضعودية  تويل  منذ  اجتماعات  �ضل�ضلة  ونتاج 

رئا�ضة جمموعة الع�ضرين يف دي�ضمر املا�ضي.

ون����وه ب����اأن ه���ذه ال��ق��م��ة ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني 

���ض��ت��ن��اق�����ض م��ل��ف��ات ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة، ت���اأخ���ذ م��ن 

لها،  �ضعارا  ال�ضامل«  النمو  اأج��ل  من  »التحول 

ومن مناق�ضة م�ضار التعايف بعد جائحة كورونا 

عنوانا لها.

التو�ضيات  اأن خال�ضة  يعني  واأ�ضاف:« هذا 

�ضتقدم  وال��ت��ي  القمة  ه��ذه  ع��ن  �ضت�ضدر  ال��ت��ي 

على طاولة قادة الع�ضرين الإقرارها يف نوفمر 

���ض��ت��ت�����ض��م��ن م�����ض��اري��ن: م�����ض��ار �ضحي  امل��ق��ب��ل، 

اقت�ضادي«. وم�ضار 

حم���اور   6 ه���ن���اك  اأن  اإىل  اأ����ض���ار  ذل����ك،  اإىل 

التو�ضيات: �ضتتمحور حولها  رئي�ضية 

1- حمور التحول الرقمي.

2- الطاقة واال�ضتدامة واملناخ

3- التمويل والبنية التحتية

العربية-وكاالت

ال�ضهري  االأم��ريك��ي  امل��ل��ي��اردي��ر  و���ض��ف 

والرئي�ض  امل��وؤ���ض�����ض  ن��وف��وغ��رات��ز،  مايكل 

 Galaxy Digital ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

امل�ضفرة،  ال��ع��م��الت  مب��ج��ال  تعمل  وال��ت��ي 

اإىل  اإ���ض��ارة  يف  الرقمي  بالذهب  بتكوين 

امل�ضتثمرين عليه كمخزن للقيمة  اعتماد 

يف اأوق���ات االأزم���ات على غ��رار م��ا يحدث 

مع الذهب.

ويف مقابلة مع تلفزيون بلومرغ قال 

اأن بتكوين �ضيكون  اأعتقد  نوفوغراتز »ال 

خالل  وقت  اأي  يف  تقليدية  عملة  مبثابة 

عو�ضا  ول��ك��ن  املقبلة،  اخلم�ض  ال�ضنوات 

امل�ضفرة  العملة  ا�ضتخدام  �ضيتم  ذلك  عن 

على نطاق وا�ضع كمخزن للقيمة«.

لها  امل�ضفرة  العمالت  جمهور  وي��روج 

اآم��ن يف زم��ن جائحة ك��ورون��ا مع  ك��م��الذ 

اجت����اه ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ال��ك��رى ح��ول 

ال���ع���امل ن��ح��و ط��ب��ع امل���زي���د م���ن ال��ن��ق��ود 

االقت�ضاد  �ضرايني  يف  و�ضخها  ال��ورق��ي��ة 

املتاأزم على وقع اجلائحة ما من �ضاأنه اأن 

معدالت  يف  مطردة  ارتفاعات  اإىل  ي��وؤدي 

الت�ضخم وتراجع قيم االأ�ضول.

امل�ضفرة  العمالت  متداولو  يركز  كما 

ع��ل��ى ال��رتوي��ج ل��ت��وج��ه ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة 

نحو تكوين اأ�ضول رقمية لها يف وقت بداأ 

البنك املركزي، يف  ال�ضعب ال�ضيني،  بنك 

للدخول  متهيدا  الرقمي  اليوان  اختبار 

يف �ضاحة العمالت امل�ضفرة.

وي���ت���اب���ع ن���وف���وغ���رات���ز »ول����ذل����ك ف���اإن 

الرقمي  الذهب  الذهب....  مثل  بتكوين 

من  وامل��زي��د  ف��امل��زي��د  االرت��ف��اع  �ضيوا�ضل 

ح�ضة  اإ�ضافة  نحو  ي�ضعون  امل�ضتثمرين 

اإىل حم��اف��ظ��ه��م  امل�������ض���ف���رة  ال��ع��م��ل��ة  م����ن 

اال�ضتثمارية«.

وارت����ف����ع ���ض��ع��ر ب��ت��ك��وي��ن يف ت��ع��ام��الت 

 %13 بنحو  املا�ضي  االأ�ضبوع  من  االأربعاء 

للبيتكوين  دوالر  األ��ف   13 م�ضتويات  اإىل 

عام  م��ن  اأك���رث  يف  االأوىل  للمرة  ال��واح��د 

االإلكرتوين  الدفع  من�ضة  قالت  اأن  بعد 

���ض��ت�����ض��م��ح  اإن����ه����ا   PayPal ال�������ض���ه���رية 

امل�ضفرة  ال��ع��م��الت  با�ضتخدام  لعمالئها 

للدفع. على من�ضاتها 

وت�����ض��ه��د ال��ع��م��ل��ة امل�����ض��ف��رة ارت��ف��اع��ات 

ق��ي��ا���ض��ي��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري يف 

اأف�����ض��ل  ب��ت��ك��وي��ن  ف��ي��ه  وق���ت رمب���ا ي�ضجل 

االإ�ضارة  االإطالق مع  له على  �ضنوي  اأداء 

يكن  مل  الواحد  البيتكوين  �ضعر  اأن  اإىل 

يتجاوز نحو 4000 دوالر مطلع العام قبل 

اأن يحوم يف الوقت احلايل حول م�ضتوى 

13 األف دوالر للبيتكوين الواحد.

وي�����ت�����وق�����ع امل�����ل�����ي�����اردي�����ر االأم������ريك������ي 

نوفوغراتز اأن املزيد من ال�ضركات املالية 

بتكوين  با�ضتخدام  �ضت�ضمح  االإلكرتونية 

واأمريكان  وما�ضرتكارد  فيزا  غ��رار  على 

االآن  م���ن  ع����ام  غ�������ض���ون  اإك�������ض���ري�������ض يف 

تعزز  اأن  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  وه��ي 

م�ضهد  يف  امل�ضفرة  العمالت  ت��واج��د  م��ن 

العاملي. االقت�ضاد 

حول  ج���داال  يعد  مل  »االأم���ر  ويختتم 

اأم  اأ�ضال  اإذا كان  بتكوين وحول ما  قيمة 

ال وهل �ضي�ضبح جزء من البنية التحتية 

للنظام املايل العاملي... االأمر يتعلق االآن 

ب��ال��ت��وق��ي��ت ف��ق��ط وه����ذا م���ا ي��ج��ع��ل على 

االأم��ر  ل��ه��ذا  نف�ضها  ت��اأه��ب  اأن  �ضركة  ك��ل 

م�ضتقبال«.

اأ�ضواأ  بتكوين  �ضجل  املا�ضي،  وال�ضهر 

اأداء �ضهري له منذ بدء جائحة كورونا يف 

خ�ضم موجة البيع التي �ضربت االأ�ضواق 

االأ�ضول  لغالبية  تراجعات حادة  و�ضهدت 

ول��ك��ن��ه ع��و���ض خ�����ض��ائ��ره ال�����ض��ه��ر اجل���اري 

بنحو  ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ  م��رت��ف��ع��ا  ليظل 

اال�ضتثمارية  االأ�ضول  اأف�ضل  كاأحد   %50

على �ضعيد االأداء يف خ�ضم اجلائحة.

ملياردير أميركي: بتكوين الذهب الرقمي مستقبال

القاهرة -العربية

االنتقال  م��ن  امل�ضرية  البور�ضة  متكنت 

املبكرة  التعامالت  االأخ�ضر خالل  املربع  اإىل 

بدعم م�ضرتيات قوية من  اليوم،  من جل�ضة 

وذل��ك  وال��ع��رب،  امل�ضريني  امل�ضتثمرين  قبل 

تكبدتها  ثقيلة  وخ�ضائر  دام��ي��ة  جل�ضة  بعد 

االأ�ضهم املدرجة خالل تعامالت اأم�ض.

وخ����الل اأول ���ض��اع��ة م��ن ت�����داوالت ام�����ض، 

ال�ضركات  الأ�ضهم  ال�ضوقي  امل��ال  راأ���ض  ارت��ف��ع 

مليار   2.4 نحو  رابحاً   %0.4 بن�ضبة  املدرجة 

598.7 مليار  جنيه بعدما ارتفع من م�ضتوى 

م�ضتوى  اإىل  اأم�ض  تعامالت  اإغ��الق  يف  جنيه 

من  ���ض��اع��ة  اأول  خ���الل  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   601.1

تداوالت اليوم االثنني.

ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د امل����وؤ�����ض����رات، ارت���ف���ع امل��وؤ���ض��ر 

 %0.27 بن�ضبة   »30 اإك�����ض  »اإي��ج��ي  ال��رئ��ي�����ض��ي 

ارتفع  بعدما  وذل��ك  نقطة   29 نحو  م�ضيفاً 

من م�ضتوى 10602 نقطة يف اإغالق تعامالت 

الوقت  يف  نقطة   10631 م�ضتوى  اإىل  اأم�����ض 

 »50 اإك�ض  »اإيجي  موؤ�ضر  ارتفع  كما  احل��ايل. 

ن��ق��ط��ة وذل��ك   28 ن��ح��و  راب���ح���اً   1.41 ب��ن�����ض��ب��ة 

1945 ن��ق��ط��ة يف  ب��ع��دم��ا ارت��ف��ع م��ن م�����ض��ت��وى 

نهاية تعامالت اأم�ض اإىل نحو 1973 نقطة.

و���ض��ع��د م��وؤ���ض��ر »اإي���ج���ي اإك�������ض 30 حم��دد 

 59 ن��ح��و  م�����ض��ي��ف��اً   %0.47 ب��ن�����ض��ب��ة  االأوزان« 

ن��ق��ط��ة، وذل����ك ب��ع��دم��ا ارت���ف���ع م���ن م�����ض��ت��وى 

اإىل  اأم�����ض  ت��ع��ام��الت  نهاية  يف  نقطة   12555

كما  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف  نقطة   12614 ن��ح��و 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  موؤ�ضر  ارتفع 

بن�ضبة  االأوزان«  م��ت�����ض��اوي   70 اإك�����ض  »اإي��ج��ي 

بعدما  وذل��ك  نقطة   31 نحو  م�ضيفاً   %1.71

1784 نقطة يف نهاية  �ضعد من عند م�ضتوى 

يف  ن��ق��ط��ة   1815 ن��ح��و  اإىل  اأم�������ض  ت��ع��ام��الت 

الوقت احلايل.

اأي�����ض��اً، ارت��ف��ع م��وؤ���ض��ر »اإي���ج���ي اإك�����ض 100 

م�ضيفاً   %1.44 بن�ضبة  االأوزان«،  م��ت�����ض��اوي 

اإىل  ارت���ف���ع  ب��ع��دم��ا  ن��ق��ط��ة وذل�����ك   38 ن��ح��و 

م�ضتوى 2683 نقطة يف الوقت احلايل مقابل 

اأم�ض.  تعامالت  اإغ��الق  يف  نقطة   2645 نحو 

الكلي«  للعائد   30 اإك�ض  »اإيجي  موؤ�ضر  وك��ان 

ف��اق��داً   %0.64 بن�ضبة  وح��ي��داً  ت��راج��ع  ال���ذي 

 4079 م�ضتوى  من  مرتاجعاً  نقطة   26 نحو 

نقطة يف نهاية تعامالت اأم�ض اإىل نحو 4053 

نقطة يف الوقت احلايل.

اأم�ض  �ضهدت  قد  امل�ضرية  البور�ضة  كانت 

البنك  اأح����داث  خلفية  ع��ل��ى  عنيفة  خ�ضائر 

الن�ضبي  ال����وزن  ���ض��اح��ب  ال����دويل،  ال��ت��ج��اري 

وخ�ضرت  الرئي�ضي.  املوؤ�ضر  اأ�ضهم  بني  االأكر 

جنيه  م��ل��ي��ار   10.4 ن��ح��و  امل���درج���ة  االأ����ض���ه���م 

»اإيجي  موؤ�ضر  ت��راج��ع  كما  اجلل�ضة.  بنهاية 

3.5%. وهبط موؤ�ضر »اإيجي  30« بن�ضبة  اإك�ض 

موؤ�ضر  وانخف�ض   .%2.17 بن�ضبة   »50 اإك�����ض 

بن�ضبة  االأوزان«  حم����دد   30 اإك�������ض  »اإي���ج���ي 

 30 اإك�����ض  1.56%. ك��م��ا ه��وى م��وؤ���ض��ر »اإي��ج��ي 

.%2.83 للعائد الكلي« بن�ضبة 

ال�ضغرية  ال�ضركات  موؤ�ضر  تراجع  واأي�ضاً 

واملتو�ضطة »اإيجي اإك�ض 70 مت�ضاوي االأوزان« 

اإك�ض  »اإيجي  1.98%، كما هبط موؤ�ضر  بن�ضبة 

100 مت�ضاوي االأوزان«، بن�ضبة %1.77.

لندن - رويرتز

ام�ض  اأوب����ك،  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم����ني  ق���ال 

ي��ت��وق��ع��ون  اأوب�����ك+ ال  اإن م��ن��ت��ج��ي  االث���ن���ني، 

ال��ن��ف��ط م���ن ج���دي���د مثلما  اأ����ض���ع���ار  ان���ه���ي���ار 

اأن  حدث يف الربع الثاين من العام، م�ضيفاً 

امل�����ض��ار« على  ي��غ��ريوا  »ل��ن  التحالف  اأع�����ض��اء 

�ضعيد اإعادة التوازن اإىل ال�ضوق.

ك������ان االأم��������ني ال����ع����ام حم���م���د ب���ارك���ن���دو 

الهندي  الطاقة  منتدى  اأث��ن��اء  كلمة  يلقي 

اأ�ضبوع �ضريا. االفرتا�ضي 

ويف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل ق����ال وزي�����ر ال��ط��اق��ة 

ال�����ض��ع��ودي، ام�����ض االث���ن���ني، اإن����ه ي��ن��ب��غ��ي اأن 

ي���در����ض ال���ع���امل ج��م��ي��ع خ���ي���ارات احل����د من 

ح���رارة  درج���ة  الرت��ف��اع  امل�ضببة  االن��ب��ع��اث��ات 

لكن  املناخ،  تغري  مكافحة  اأج��ل  من  االأر���ض 

بعيد  »احتمال  والغاز  النفط  عن  اال�ضتغناء 

وغري واقعي«.

اأوب����ك+  ك��ي��ف ح��ق��ق��ت  ����ض���وؤال  وردا ع��ل��ى 

ال���ت���زام���ا ع���ال���ي���ا ب��ح�����ض�����ض االإن�����ت�����اج، ق���ال 

النا�ض  م��ع  »بالتعامل  ال��ع��زي��ز  عبد  االأم���ري 

اأن  اإدراكهم  من  والتاأكد  امل�ضاواة،  قدم  على 

�ضيقو�ض...  االل��ت��زام  وع��دم  االم��ت��ث��ال  ع��دم 

م�ضداقية هذا االتفاق لدى ال�ضوق«.

وت����اب����ع »وب����ال����ت����ايل ف������اإن ال�������ض���وق، ب���دال 

عاقبتنا  وك��ل��م��ا  ���ض��ت��ع��اق��ب��ن��ا،  م��ك��اف��ئ��ت��ن��ا،  م��ن 

نظر  يف  ال��ق��ي��ود  موا�ضلة  ج���دوى  انح�ضرت 

اإىل  كل هذا  �ضيوؤول  ثم  بها، ومن  امللتزمني 

ال �ضيء«.

ت��خ��ف�����ض م��ن��ظ��م��ة ال����ب����ل����دان امل�������ض���درة 

ل��ل��ب��رتول وح��ل��ف��اء مثل رو���ض��ي��ا، يف اإط���ار ما 

برميل  مليون   7.7 اإنتاجها  باأوبك+،  يعرف 

ي��وم��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن ب���اأ����ض���واق ال��ن��ف��ط 

اأ���ض��اب  ال��ذي  ال�ضديد  ال�ضرر  بعد  العاملية 

الطلب نتيجة جلائحة فريو�ض كورونا.

و���ض��اع��د خ��ف�����ض اأوب�����ك+ ل����الإم����دادات يف 

 40 ليتجاوز  العاملي  برنت  خام  �ضعر  اإنعا�ض 

ل��ك��ن ارت���ف���اع ع���دد ح��االت  ل��ل��رم��ي��ل  دوالرا 

االأ�ضعار  لرتاجع  اأدى  بكوفيد-19  االإ�ضابة 

من جديد.

�ضوؤال  ردا على  العزيز  االأم��ري عبد  وقال 

هو  االآن  »اخل��وف  العاملية  النفط  �ضوق  عن 

من حدوث موجة ثانية«.

اأنه متفائل باأن »اجلميع قد  اأ�ضاف  لكنه 

التعامل  من  و�ضعبة  قا�ضية  درو�ضا  تعلموا 

مع املوجة االأوىل«.

بورصة مصر تلتقط أنفاسها بعد جلسة دامية وخسائر ثقيلة

أمين عام أوبك ال يتوقع انهيارا نفطيا جديدا

النفط يهبط 3% بسبب كورونا وليبيا



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168573(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ادري�س   ومامون  ن��زار  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )118536( بتاريخ 2018/7/23 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/26 

ادري�س   راأف��ت  حممد  مامون  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / ناعور ت: 0797011566

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  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 بالجماع على تخفي�س راأ�سمال ال�سركة من )30،000( 

دينار اردين لي�سبح )18000( دينار اردين .

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عطيه  خلدون  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)68858 ( بتاريخ 2003/11/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  املركبات  ا�سطفاف  خلدمة  القر�س  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة / حتت الرقم 

)56693( بتاريخ )2020/2/17( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/10/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد ابو رمان و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )19080( بتاريخ 

2016/12/28  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد ابو رمان و�سركاه

اإىل �سركة : املنت�سر باهلل ابو رمان و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  وال�سعيدي   اخلطيب  �سركة  بان  والتجارة 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )117429( بتاريخ 2017/10/31  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اخلطيب وال�سعيدي

اإىل �سركة : دينا وعبده اخلطيب

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبداهلل وحممد  

 )  119776( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/6/30 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد علي نوافله و�سريكه  

 )  103676( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2012/2/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

سهم هاجم 
ظاهر عاشور

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200078115(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

ابراهيم وجوزيف املجروح و�سركاهم  وامل�سجلة يف  باأن  �سركة 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1988/7/11 بتاريخ   )3081( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد عواد العوامله و�سهم نايل 

ال�سواحلة  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلاردنز / جممع نا�سر التجاري – ت: 

0796084185

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عمر حممد عمر كري�سان 

و�سركاه  

 )  116229( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/2/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة احمد ابراهيم الهاليل و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )14052( بتاريخ 

2008/7/23  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد ابراهيم الهاليل و�سركاه

اإىل �سركة : عدنان دريد الطوي�سي و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سهاب  ابو  نبيه  هيثم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

 )  50122( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1998/6/29 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ال�سالم الردنية لال�ست�سارات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )3369( 

بتاريخ )1993/11/22( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/10/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ونبيله  ن��وال  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

�سعيد  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)31684 ( بتاريخ 1993/1/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200003146(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبداهلل وحممد �سعديه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/9/10 حتت الرقم )82648( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/26 

�سعديه   حممود  �سبحي  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

مدر�سة  مقابل  ن��زال  حي   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

عبداهلل �سراج 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200046578(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سالح عبا�س ونبيله �سالح  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )38443( بتاريخ 1994/12/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نبيله �سالح �سعيد �سالح  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  را�سد  : عمان / �ساحية المري  امل�سفي  باأن عنوان  علما 

0795533769

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200153960(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة حممد ور�ساد دعنا  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/5/2 حتت الرقم )113731( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ماهر حممد دعنا  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / ام ال�سماق – ت: 0796480908

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء   27/ 10 / 2020

اعـــــالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة الزراعية 

رقم ) 53 ( حو�س ) 34 ( امل�سروع من ارا�سي قرية غور الكفرين لغايات م�سار مهرب .

اجلنوبية  ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائ��رة  لوحد  على   2020/10/20 املوافق  الثالثاء  يوم  علق  قد 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع ذوي احلقوق 

عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س مبلغ ) خم�سة ع�سر ( 

دينارًا كاأمانة لالعرتا�س على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/ و ( من القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري



الدويل
90 الثالثاء  27/ 10 / 2020 

االنباط-وكاالت

فل�سطينيني،  �أ�سرى  �أربعة  يو��سل 

�إ����س���ر�ب���ه���م ع����ن �ل���ط���ع���ام، م���ن���ذ م���دد 

�عتقالهم  باإنهاء  للمطالبة  خمتلفة، 

�لإد�ري

�أق�����دم �لأ�����س����رى �مل�����س��رب��ني، م��اه��ر 

�لأخ�����ر������ض ي���و�����س���ل خ���و����ض م��ع��رك��ة 

92 ع��ل��ى  ل���ل���ي���وم  �لأم�����ع�����اء �خل�����اوي�����ة، 

�ل���ت���و�يل، ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����الإف����ر�ج ع��ن��ه، 

و����س���ط ت����ده����ور خ���ط���ر ع���ل���ى و���س��ع��ه 

�ل�سحي

وك���ان���ت حم��ك��م��ة �لح���ت���ال �ل��ع��ل��ي��ا 

ج����ددت ي���وم �أم�������ض، رف�����س��ه��ا �لإف�����ر�ج 

ع��ن �لأخ���ر����ض، و�أع�����ادت ق���ر�ر جتميد 

�عتقاله �لإد�ري

�ملحتجز  �لأخ��ر���ض،  عائلة  و�عتربت 

�لإ�سر�ئيلي،  “كابان”  م�ست�سفى  يف 

�لإد�ري  �لع���ت���ق���ال  جت��م��ي��د  ق����ر�ر  �أن 

�إنهاًء  يعترب  ول  مطالبه  على  �لتفاف 

لعتقاله

كما يو��سل �لأ�سر �لنا�سط حممد 

�ل���زغ���ر، م���ن �خل��ل��ي��ل، �إ����س���ر�ب���ه عن 

�لطعام لليوم �ل�سابع، رف�ساً ل�ستمر�ر 

�عتقاله �لإد�ري منذ �ستة �سهور

مر�ض  من  �لزغر  �لأ�سر  ويعاين 

ل��ث��اث��ة  و�أب  م���ت���زوج  �ل�����س��ك��ري، وه���و 

منذ  زي��ارت��ه��م  م��ن  يتمكن  مل  �أط��ف��ال 

�عتقالهم بد�ية 

ق���ال���ت ع��ائ��ل��ة  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل،  ويف 

�لأ�������س������ر حم�����م�����ود �ل���������س����ع����دي، م��ن 

حم���اف���ظ���ة ج���ن���ني، �إن������ه م�������س���رب ع��ن 

على  �حتجاجاً  �أي��ام،  �ستة  منذ  �لطعام 

جتديد �عتقاله �لإد�ري

�لإ�سر�ب  خا�ض  قد  �ل�سعدي  وك��ان 

عن �لطعام يف بد�ية �عتقاله، وتعر�ض 

ل��ل��م��ط��اردة خ���ال �ن��ت��ف��ا���س��ة �لأق�����س��ى 

ولاعتقال عدة �سنو�ت

و�أفادت م�سادر �إعامية، �أن �لأ�سر 

با�سل ثلجي يعقوب من بلدة بيت رميا 

�إ�سر�به  يو��سل  �هلل،  ر�م  غرب  �سمال 

ع����ن �ل���ط���ع���ام ل���ل���ي���وم �ل�������س���اد����ض ع��ل��ى 

�عتقاله  ب��اإن��ه��اء  للمطالبة  �ل���ت���و�يل، 

�لإد�ري

مئات  يحتجز  �لح���ت���ال  �أن  ع��ل��م��اً 

“�لعتقال  ب��ن��د  ع��ل��ى  �لفل�سطينيني 

�تهام،  ملف  �أو  ق�سية  دون  �لإد�ري”، 

ب��ي��ن��ه��م ط���اب ج��ام��ع��ات و���س��خ�����س��ي��ات 

و�أكادميية �سيا�سية 

االنباط-وكاالت

لوي�ض  �ملنتخب  �لبوليفي  �لرئي�ض  �أعلن 

�ل��ع��اق��ات  �ست�ستعيد  ب���اده  �أن  �ل��ي��وم  �آر�����ض 

�سهدته خال  �لذي  �لتدهور  بعد  رو�سيا  مع 

�ملا�سية. �لأ�سهر 

وقال �آر�ض لوكالة �سبوتنيك �ليوم “�أعترب 

كان  �ملا�سية  ع�سر  �لأح��د  �لأ�سهر  خ��ال  �أن��ه 

ه���ن���اك ت���ده���ور يف �ل���ع���اق���ات ب���ني ب��ول��ي��ف��ي��ا 

�لو�قع  �لأم��ر  حكومة  وج��ود  ب�سبب  ورو�سيا 

مل  �نقاب  بف�سل  �ل�سلطة  �إىل  و�سلت  �لتي 

يدرك ما ور�ء �لعاقات بني بادنا”.

و���س��ول��ن��ا  مب��ج��رد  �سنفعله  “ما  و�أ����س���اف 

و�ل��ع��ودة  �ل��ع��اق��ات  �إع����ادة  ه��و  �ل�سلطة  �إىل 

وم��و����س��ل��ة م��ا ف��ع��ل��ن��اه.. ك���ان ه��ن��اك �ل��ع��دي��د 

م��ن �مل�����س��اري��ع.. وك��ان��ت ل��دي��ن��ا ط��اق��ة ن��ووي��ة 

مع  هذ�  كل  و�سن�ستاأنف  ت�سدير..  وم�ساريع 

حكومة �لرئي�ض فادمير بوتني”.

و�أك�����دت �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ان��ت��خ��اب��ات يف 

ف����وز وزي����ر �لق��ت�����س��اد  �أم�������ض  �أول  ب��ول��ي��ف��ي��ا 

ن��ح��و  “�حلركة  ح�����زب  وم���ر����س���ح  �ل�������س���اب���ق 

�لن��ت��خ��اب��ات  يف  �ر����ض  ل��وي�����ض  �ل�سرت�كية” 

�لرئا�سية بعد ح�سوله على 55.10 باملئة من 

مر�سح  على  كبر  بفارق  متقدماً  �لأ���س��و�ت 

على  ح�سل  �ل���ذي  مي�سا  ك��ارل��و���ض  �ل��و���س��ط 

28.83 باملئة من �لأ�سو�ت.

كما فاز حزب “�حلركة نحو �ل�سرت�كية” 

�ل�سابق  �لبوليفي  �ل��رئ��ي�����ض  يتزعمه  �ل���ذي 

�ي���ف���و م���ور�ل���ي�������ض ب���الأغ���ل���ب���ي���ة يف جم��ل�����س��ي 

�ل���ربمل���ان �ل��ب��ول��ي��ف��ي يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة 

18 م��ن ت�����س��ري��ن �لأول  �ل��ت��ي ج���رت ي���وم �ل���� 

�جلاري.

االنباط-وكاالت

�للبنانية  “�جلمهورية”  �سحيفة  �أف����ادت   

بني  �لثانية  �ملفاو�سات  جل�سة  باأن  �لثنني،  يوم 

و�لتي  �حل��دود،  تر�سيم  ب�ساأن  و�إ�سر�ئيل  لبنان 

كانت مقررة �ليوم، �أرجاأت يومني لأ�سباب تقنية

ونقلت �ل�سحيفة عن م�سادر مطلعة قولها، 

جت��اوب��ا  و�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ل��ب��ن��اين  “�جلانبني  �إن 

“�ليونيفيل”  ق��ي��ادة  تدعمه  �أم��ري��ك��ي  مت��ن  م��ع 

 28 �إىل  �أي  ���س��اع��ة،   48 �ل���ي���وم  ج��ل�����س��ة  ب��ت��اأج��ي��ل 

رئي�ض  يحتاجها  مهلة  وه���ي  �جل����اري،  �أك��ت��وب��ر 

�ل��ذي  �ل��وف��د �لأم��ري��ك��ي �ل�سفر ج��ون دور���س��ر 

ي��ن��ت��ظ��ر و����س���ول ب��ع�����ض �مل���ع���د�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��ي 

يحتاجها، وت�سمح له باإمتام �ملهمة �ملكلف بها”.

�لأوىل من  ع��ق��د� �جل���ول���ة  وك����ان �جل��ان��ب��ان 

 14 �ملفاو�سات غر �ملبا�سرة لرت�سيم �حلدود يف 

�لعاملة  �لدولية  �لقو�ت  قيادة  مقر  يف  �أكتوبر، 

ر�أ�ض  منطقة  يف  “�ليونيفيل”،  لبنان  جنوب  يف 

�لناقورة جنوب لبنان، بح�سور ممثل عن �لأمم 

�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�للبناين مي�سال عون يف وقت  �لرئي�ض  وقال 

���س��اب��ق، �إن ل��ب��ن��ان ي��ع��ول ع��ل��ى �ل����دور �لأم��ري��ك��ي 

�ل��و���س��ي��ط ل��ل��و���س��ول �إىل ح���ل���ول ع���ادل���ة خ��ال 

مفاو�سات تر�سيم �حلدود �لبحرية مع �إ�سر�ئيل

االنباط-وكاالت

وزر�ء  �أن  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �ل���ري  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

�سيعقدون  و�إثيوبيا  وم�سر  �ل�سود�ن  خارجية 

�لفريقي  �لحت��اد  برعاية  �لثاثاء  �جتماعا 

لبحث �سبل ��ستئناف �ملفاو�سات �ملتوقفة حول 

�سد �لنه�سة �لإثيوبي منذ �أكرث من �سهرين

�لرئي�ض  ت�سريح  بعد  �لجتماع  هذ�  وياأتي 

�لأم���رك���ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي 

�لذي قال فيه �إن م�سر ميكن �أن “تفّجر” �سد 

�لنه�سة، �إذ� مل يتم �لتو�سل �إىل �تفاق حوله

“يعقد  �لإثنني  بيان  �لري يف  وقالت وز�رة 

�ل�����س��ود�ن وم�سر  و�ل���ري يف  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء 

ت�سرين   27 �ل��ث��اث��اء  غ��د�  �جتماعا  و�إث��ي��وب��ي��ا 

�لأول/�أك����ت����وب����ر ب��رع��اي��ة �لحت�����اد �لف��ري��ق��ي 

�لثاثية  �مل��ف��او���س��ات  ����س��ت��ئ��ن��اف  ���س��ب��ل  ل��ب��ح��ث 

ح����ول ���س��د �ل��ن��ه�����س��ة �لإث���ي���وب���ي ب���دع���وة م��ن 

�حلالية  �ل��دورة  رئي�سة  �إفريقيا،  جنوب  دول��ة 

�لإفريقي” لاحتاد 

وت��وق��ف��ت �مل��ف��او���س��ات م��ن��ذ �آب/�أغ�����س��ط�����ض 

�مل���ا����س���ي ب����ني �ل�������دول �ل����ث����اث، ح�����ول �ل�����س��د 

ويثر  �لأزرق  �لنيل  على  �إثيوبيا  تبنيه  �ل��ذي 

ح�ستيهما  ح��ول  و�ل�سود�ن  م�سر  يف  خم��اوف 

م���ن م��ي��اه �ل��ن��ي��ل. وع��ل��ق��ت �مل��ف��او���س��ات ج���ر�ء 

خافات حول �آلية تعبئة �ل�سد

وب����د�أت �إث��ي��ب��وب��ي��ا ب��ب��ن��اء �ل�����س��د م��ن��ذ 2011. 

�أن ي�سبح �أكرب من�ساأة لتوليد �لطاقة  ويتوقع 

�لكهربائية من �ملياه يف �إفريقيا

�ل��ث��اث  �ل������دول  ت��ت��ف��او���ض   ،2011 وم���ن���ذ 

للو�سول �إىل �ّتفاق حول ملء �ل�سّد وت�سغيله، 

لكنها �أخفقت يف �لو�سول �إىل �ّتفاق

و�أكد �ل�سود�ن مت�سكه باملفاو�سات �لثاثية 

لتفاق  “للتو�سل  �لفريقي  �لحت��اد  برعاية 

ملزم حول ملء �سد �لنه�سة وت�سغيله”

يف  ���س��ي�����س��ارك  “�ل�سود�ن  �ل��ب��ي��ان  و�أ����س���اف 

�جتماع �لثاثاء للتباحث حول طرق تفاو�ض 

�ملا�سية  �جلولة  يف  �تبعت  �لتي  لتلك  مغايرة 

ل��ل��خ��رب�ء  ف��ع��ال��ي��ة  و�أك�������رث  �أك������رب  مب���ن���ح دور 

و�ملر�قبني”

وت���������س����ارك �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة و�لحت������اد 

�ل����دويل و���س��ن��دوق �لنقد  �لأوروب�����ي و�ل��ب��ن��ك 

�ل�����دويل، �إ���س��اف��ة �إىل �لحت����اد �لإف���ري���ق���ي يف 

بخرب�ء  �حل��ايل  �لعام  مطلع  منذ  �ملفاو�سات 

ومر�قبني

بعد  وقال  �إثيوبيا.  �جلمعة  تر�مب  و�نتقد 

�إ�سر�ئيل  بني  �لعاقات  تطبيع  �ّتفاق  �إعانه 

م�سر  لأّن  ج��ّد�ً،  خِطر  و�سع  “�إّنه  و�ل�سود�ن، 

لن تكون قادرة على �لعي�ض بهذه �لطريقة”

تفجر  �إىل  �لأم��ر  بهم  “�سينتهي  و�أ���س��اف 

وو����س��ح:  ع���اٍل  ب�سوت  و�أق��ول��ه��ا  ُقلتها  �ل�����س��ّد. 

يفعلو�  �أن  وع��ل��ي��ه��م  �ل�����س��ّد.  ه���ذ�  ���س��ُي��ف��ّج��رون 

” �سيئاً

و�ّت��ه��م��ت �أدي�������ض �أب���اب���ا �ل�����س��ب��ت �ل��رئ��ي�����ض 

حرب”  ع��ل��ى  “يحّر�ض  ب���اأن���ه  �لأم����رك����ي 

�سدها

وف�����س��ل��ت حم���اول���ة و����س��ن��ط��ن �ل��ت��و���س��ط 

�سابق  وق��ت  يف  �ل�سد  م�سكلة  حلل  �تفاق  يف 

�إد�رة  �إثيوبيا  �تهمت  بعدما  �لعام  ه��ذ�  من 

تر�مب بدعم م�سر

و�أع��ل��ن��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف �أي���ل���ول/ 

م�ساعد�تها  من  ج��زء�ً  عّلقت  �أّنها  �سبتمرب 

�أبابا  �أدي�����ض  ق��ر�ر  على  رّد�ً  لإثيوبيا  �ملالية 

�إىل  ل  �لتو�سّ قبل  �لنه�سة  �سّد  مبلء  �لبدء 

�ّتفاق مع م�سر و�ل�سود�ن

 أقدمهم ماهر األخرس.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لالعتقال اإلداري

 الرئيس البوليفي المنتخب يؤكد على استعادة العالقات مع روسيا

 بناء على »تمني« أمريكي..تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و »إسرائيل«

 اجتماع سوداني مصري إثيوبي لبحث سبل استئناف المفاوضات حول سد 

االنباط-وكاالت

�أخ��������ط��������رت ق������������و�ت �لح������ت������ال 

يف  �لبناء  بوقف  �ليوم،  �لإ�سر�ئيلي، 

جنوب  �خل�سر  ببلدة  منازل،  ثاثة 

بيت حلم

�ملنازل  �إن  حملية،  م�سادر  وقالت 

ت��ع��ود ل��ي��و���س��ف ع��ب��د م��و���س��ى، وع��ل��ي 

يف  وتقع  �أحمد،  مو�سى وجنله  �سليم 

منطقة “�أبو �سود”

منزل  �أن  �إىل  �مل�����س��ادر،  و�أ����س���ارت 

قبل  من  للهدم  تعر�ض  مو�سى  علي 

�لحتال، خم�ض مر�ت �سابقاً

�أخ���ط���ر  �ل���ت���ي  �مل����ن����ازل  �أن  ع���ل���م���اً 

�لح�����ت�����ال ب����وق����ف �ل����ب����ن����اء ف��ي��ه��ا، 

ماأهولة بال�سكان، وتتكون من طابق 

و�حد

حلمات  �خل�سر،  بلدة  وتتعر�ض 

م�ستمرة،  م���ن���ازل،  وه���دم  ب��ن��اء  م��ن��ع 

م����ن ق���ب���ل ج��ي�����ض �لح����ت����ال �ل����ذي 

�أر��سيها  من  و��سعة  م�ساحات  �سادر 

�ل�ستيطاين �لبناء  ل�سالح 

االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن��ت ���س��ل��ط��ات �لح���ت���ال �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

لإقامة  ��ستيطاين جديد  �م�ض عن خمطط 

160 وحدة ��ستيطانية جنوب �سرق بيت حلم 

بال�سفة �لغربية.

و�أفادت هيئة مقاومة �جلد�ر و�ل�ستيطان 

يف بيت حلم لوكالة معا باأن �ملخطط �جلديد 

��ستيطانية  وح����دة   160 �إق���ام���ة  �إىل  ي��ه��دف 

وت��و���س��ي��ع م�����س��ت��وط��ن��ة م��ق��ام��ة ع��ل��ى �أر�����س���ي 

�إط��ار حربها  �ملنطقة. وف��ى  �لفل�سطينيني يف 

�ملفتوحة على �لوجود �لفل�سطيني يف �ل�سفة 

�لغربية لتنفيذ خمططات �ل�سم �ل�ستعمارية 

لإقامة  خمططات  �لحتال  �سلطات  �أعلنت 

�أكرث من 12�ألف وحدة ��ستيطانية يف �ل�سفة 

�لغربية خال عام 2020.

االنباط-وكاالت

 قال رئي�ض د�ئرة �سوؤون �لقد�ض يف 

�حل�سيني،  عدنان  �لتحرير  منظمة 

�إن برنامج �لحتال لتهويد �لقد�ض 

م�ستمر  م��ن��ه��ا  �مل��و�ط��ن��ني  وت��ه��ج��ر 

بذ�ت �لنمط و�لأ�سلوب، و�أن �لو�سع 

�إىل  ويحتاج  ج��د�  خطر  �ملدينة  يف 

حترك جدي

و�أو������س�����ح �حل�������س���ي���ن���ي يف ح��دي��ث 

لإذ�ع���������ة �����س����وت ف��ل�����س��ط��ني، �ل���ي���وم 

ي�����س��ت��غ��ل  �لح�����ت�����ال  �أن  �لث�����ن�����ني، 

بجائحة  �مل��رت��ب��ط  �ل�سحي  �ل��و���س��ع 

ك������ورون������ا مل���و�����س���ل���ة ع������زل �مل���دي���ن���ة 

يقارب  م��ا  �أن  �إىل  م�سر�  �مل��ق��د���س��ة، 

مغلقة  �سبه  هي  جت��اري  حمل   1300

يف �لبلدة �لقدمية، �لأمر �لذي �أدى 

�إىل و�سع �قت�سادي �سعب جد�

االنبا-وكاالت

ي��ا ف��رح��ة م��ا مت��ت ب��ه��ذه �ل��ع��ب��ارة ميكن 

�خ��ت�����س��ار م��ا ح���دث م��ع �ل��ن��ائ��ب �ل�����س��اب��ق يف 

�أحمد  �سوهاج،  د�ئ��رة  عن  �مل�سري  �ل��ربمل��ان 

�أب����و ح��ج��ي، �ل����ذي ت���ويف ع���ن 70 ع��ام��ا �إث���ر 

م��وؤ���س��ر�ت ع��ن ف���وز زوج��ت��ه �أل��ف��ت �مل���زلوي 

يف �لن���ت���خ���اب���ات �ل��ربمل��ان��ي��ة ���س��م��ن ق��ائ��م��ة 

�ليوم  رو�سيا  قناة  وبح�سب  م�سر  �أج��ل  من 

�لباكر  �ل�سباح  منذ  ي��وم��ه  ح��ج��ي،  �أب��و  ب��د�أ 

�ل��ل��ج��ان �لن��ت��خ��اب��ي��ة برفقة  يف ج��ول��ة ع��ل��ى 

زوجته، وبعد غلق �للجان توجه �إىل منزله 

بلغه  �ل��ف��رز  عمليات  و�أث���ن���اء  ل��ا���س��رت�ح��ة، 

بعدها  و�أ�سيب  زوج��ت��ه،  ف��وز  ع��ن  م��وؤ���س��ر�ت 

خا�ض  م�ست�سفى  �إىل  ون��ق��ل  قلبية،  ب��اأزم��ة 

ي�سار  ت���ويف  ح��ي��ث  �جل��ام��ع��ة  م�ست�سفى  ث���م 

�سوهاج  لبندر  نائبا  ك��ان  حجي،  �أب��و  �أن  �إىل 

بحزب  حياته  وب��د�أ  متتالية،  دور�ت  لثاث 

�لر�حل  �لرئي�ض  عهد  يف  و�عتقل  �لتجمع 

�أنور �ل�ساد�ت، و�أفرج عنه مبارك

 االحتالل يخطر بوقف البناء 
بمنازل في الخضر

 االحتالل يعلن عن مخطط جديد إلقامة 
160 وحدة استيطانية شرق بيت لحم

 الحسيني: االحتالل يستغل »كورونا« لتهويد 
القدس و1300 محل في البلدة القديمة شبه مغلقة 

 وفاة نائب سابق في البرلماني 
المصري من »الفرحة«



الدويل
01

االنباط-وكاالت

املببرم  الإن�سانية  الهدنة  اتببفبباق  الأرمببيببنببي  اجلي�ش  انتهك 

وحبببدات  با�ستهدافه  الأمببريببكببيببة،  املببتببحببدة  البببوليبببات  بببرعببايببة 

ع�سكرية اأذربيجانية يف قرية �سفيان مبدينة لت�سني، وق�سفه 

املدنيني يف مدينة ترتر

اأن  الثنني،  بيان،  الأذربيجانية يف  الدفاع  وزارة  واأو�سحت 

اتفاق  دخببول  دقائق فقط من   5 بعد  الأرميني جاء  النتهاك 

الهدنة حيز التنفيذ، يف الثامنة �سباح اليوم بتوقيت البلدين

باتفاق  ملتزمة  قببواتببهببا  اأن  الأذربببيببجببانببيببة  الببدفبباع  واأكببببدت 

الهدنة الإن�سانية يف كافة اجلبهات

بببدورهببا قببالببت وزارة الببدفبباع يف نبباغببورنببو قببرة ببباغ اإن هذه 

�سنت  الأذربببيببجببانببيببة  الببقببوات  اإن  واأ�ببسببافببت  م�سللة  معلومات 

اأرمينية على اجلانب  هجوما �ساروخيا على مواقع ع�سكرية 

ال�سمايل ال�سرقي على خط التما�ش

واّتفقت اأرمينيا واأذربيجان جمددا على التزام هدنة اإن�سانية 

اإقليم نبباغببورين قببره ببباغ، تدخل الإثنني  يف الببنببزاع الببدائببر يف 

حّيز التنفيذ وفق ما اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية، وذلك 

بعدما باءت بالف�سل حماولت �سابقة لوقف املعارك يف املنطقة

ومنذ اأ�سابيع يبذل قادة دوليون جهود و�ساطة لإر�ساء هدنة 

يف النزاع الذي اأوقعت معاركه يف الأ�سابيع الأخرية نحو خم�سة 

اآلف قتيل

فرن�سية،  بو�ساطة  هدنة  اإىل  �سابقا  ل  التو�سّ مت  قد  وكببان 

واأخرى بو�ساطة رو�سية، لكّنهما مل ت�سمدا

وجببببباء يف ببببيبببان مبب�ببسببرك لببببببوزارة اخلبببارجبببيبببة الأمببريكببيببة 

وجمموعة مين�سك اأن الهدنة الإن�سانية �ستدخل حيز التنفيذ 

يف 26 ت�سرين الول/اكتوبر ال�ساعة الثامنة بالتوقيت املحلي 

)4،00 ت غ(

اأذربيجان بالتفاق يف بيان اأ�سدره �سفريها  والأحد رّحبت 

يف البببوليبببات املببتببحببدة اإلببببني �ببسببلببيببمببانببوف حببّمببل فببيببه اأرمببيببنببيببا 

م�سوؤولية انهيار الهدنتني ال�سابقتني

قره  اإقليم  حببول  حببادا  نزاعا  واأذربيجان  اأرمينيا  وتخو�ش 

باغ منذ اأن �سيطر انف�ساليون اأرمينيون مدعمون من يريفان 

حببرب  يف  املببا�ببسببي  الببقببرن  ت�سعينات  يف  اجلبلية  املنطقة  عببلببى 

اأوقعت 30 الف قتيل

واأعلن النف�ساليون ا�ستقالل الإقليم الذي مل تعرف به 

اأي دولة، حتى اأرمينيا، ول تزال املنطقة وفق القانون الدويل 

جزءا من اأذربيجان

 27 منذ  املدنيني  با�ستهداف  الّتببهببامببات  البلدان  ويتبادل 

اأيلول/�سبتمر حني بداأ الت�سعيد الأخري يف املنطقة

وجاء الإعالن غداة لقاء وزير اخلارجية الأمريكي مايك 

والأرمببيببنببي  بببريمببوف  جيهون  الأذربببيببجبباين  نظرييه  بومبيو 

ُزهراب منات�ساكانيان، كما وممثلي فرن�سا ورو�سيا يف جمموعة 

مين�سك

وجمموعة مين�سك مكلفة منذ العام 1992 التو�سط يف ملف 

ناغورين قره باغ

وجاء يف تغريدة لبومبيو اأن املفاو�سات كانت مكّثفة

االنباط-وكاالت

التون�سي  الببرملببان  رئببيبب�ببش  عبببزم  اأثببببار 

را�سد الغنو�سي، تعيني حممد الغرياين 

التجمع  البب�ببسببابببق حلبببزب  الببعببام  الأمببببني 

زين  الببراحببل  الرئي�ش  نظام  يف  احلبباكببم 

ديوانه  يف  م�ست�سارا  علي،  بن  العابدين 

ال�ساحتني  على  وا�سعا  جببدًل  بببالببرملببان 

والنيابية ال�سيا�سية 

واأكد الغرياين يف ت�سريحات �سحفية 

مبدئي  اتببفبباق  “وجود  الثببنببني،  الببيببوم 

م�ست�سارا  لتعيينه  الغنو�سي  وبني  بينه 

مبينا  ال�سعب”،  نواب  مبجل�ش  بديوانه 

انببتببظببار  هبببذا التبببفببباق مبببببدئببي يف  اأن   “
الإعالن عنه ر�سميا خالل املدة املقبلة”

على  الببفببعببل  ردود  تبببواتبببرت  حبببني  يف   

هبببذا الببتببعببيببني تببببباعببا، حببيببث اتببهببم اأمببني 

عببببام حبببركبببة البب�ببسببعببب زهببببري املببببغببببزاوي، 

رئببيبب�ببش البببرملبببان بببتببحببويببل البببرملبببان اإىل 

“احدى  اعتره  اأن  بعد  “جمهورية” 
املقاطعات التابعة له “

تبب�ببسببريببحببات  يف  املببببغببببزاوي  راأى  كببمببا 

الببغببريبباين،  تببعببيببني  “اأن  البببيبببوم  حمببلببيببة 

يعود  بل  الغنو�سي  �سالحيات  من  لي�ش 

حببركببة  رئببيبب�ببش  مببتببهببمببا  لببلببرملببان ككل”، 

واأدوارا  مهاما  “نف�سه  باإعطاء  النه�سة 

للرملان”،  كببرئببيبب�ببش  دوره  مببببن  اأكبببببر 

مببن  املبببمبببار�بببسبببات  هبببببذه  “اأن  ومبببعبببتبببرا 

الأ�ببببسببببببببباب البببتبببي دفبببعبببت بببعبب�ببش الببكببتببل 

النيابية  املدة  خالل  منه،  الثقة  ل�سحب 

ال�سابقة”

فتوجه  الرحوي،  املنجي  النائب  اأما   

لببلببغببريبباين قبببائبببال : اأنببببت �ببسببخبب�ببش غري 

مبببرحبببب ببببه يف جمببلبب�ببش نبببببواب البب�ببسببعببب 

تببونبب�ببش  تببخببريببب  �ببسببيببخ  اأراد  واإن  حببتببى 

“باأن  متوعدا  املجل�ش”،  على  فر�سك 

يببببكببببون مببب�بببسبببريه نبببفببب�بببش مببب�بببسبببري الببببذي 

تعيني  اببببطبببال  اىل  اإ�بببسبببارة  يف  �سبقه”، 

ال�سابق  النظام  من  اقت�ساديني  خببراء 

امل�سي�سي  ه�سام  الببوزراء  رئي�ش  قبل  من 

عن  يببراجببع  اأن  قبل  لببه،  كم�س�ستارين 

ذلك بعد تدخل الرئي�ش التون�سي قي�ش 

�سعيد

كببمببا �ببسببدد البببرحبببوي يف تببدويببنببة عر 

اأي  “رف�ش  في�سبوك على  �سفحته على 

ول  اأنببت  ل  متببر  قائال”لن  م�ساحلة”، 

اإ�ببسببارة  يف  تببعبببببريه،  را�سد” وفببق  �سيدك 

امل�ساحلة  مبببلببف  الببغببريبباين  تكليف  اىل 

التون�سي  الرئي�ش  مبادرة  ل�سرب  وذلك 

الأخرية حول املو�سوع نف�سه

االنباط-وكاالت

اأكد اأمني رابطة العامل الإ�سالمي ال�سيخ 

امل�سيئة  الر�سوم  اإدانبببة  على  العي�سى  حممد 

اأنها  نف�سه على  الوقت  �سدد يف  لكنه  للنبي، 

لها” قيمة  ل  “فقاعات 
وقببببال الببعببيبب�ببسببى يف تبب�ببسببريببح تببلببفببزيببوين، 

قيمة  ل  فقاعات  “هي  املببذكببورة  الر�سوم  اإن 

لببهببا، بببل مل يببقببف عببنببدهببا يف البببببدايببة اأحببد 

�ببسببوى لببالطببالع الببفبب�ببسببويل الببعببابببر عليها، 

غري  الفعل  ردود  بع�ش  منها  �سنعت  ولكن 

املدرو�سة حجما كبريا”

و�سدد اأمني رابطة العامل الإ�سالمي على 

الأمببور  هببذه  ت�ستفزهم مثل  ل  امل�سلمني  اأن 

“فديننا فوق اأن ينال منه م�ستفز، ل يراهن 
هذا امل�ستفز اإل على ردة فعل تتجاوز منطق 

املك�سوفة  الأ�ساليب  مع  التعامل  يف  احلكمة 

الأهداف”

الت�سريح:  هذا  مدخل  يف  العي�سى  وقببال 

مل�ساعر  م�سيئة  �سك  ل  الببر�ببسببوم  هببذه  “اإن 
امل�سلمني، وهي مدانة باأ�سد العبارات، ولكن 

اأن توؤثر على جالل  اأ�سمى واأكببر من  نبينا 

مقامه وثدره ر�سوم”

ي�سار اإىل اأن ق�سية الر�سوم الكاريكاتورية 

جمببددا  ال�سطح  اإىل  ظببهببرت  للنبي  امل�سيئة 

بببعببد احلببببادثببببة البببتبببي قببتببل فببيببهببا �بببسببباب من 

اأنبببزوروف  اهلل  عبد  يدعى  �سي�سانية  اأ�ببسببول 

باتي،  �سمويل  يدعى  معلما  اأكتوبر   16 يوم 

اإحبببدى املببدار�ببش الإعبببداديبببة ب�ساحية  اأمبببام 

العا�سمة  �سمال  اأونورين  �سانت  كونفالن�ش 

الفرن�سية باري�ش، وما تال ذلك من تداعيات 

ومواقف

االنباط-وكاالت

اأكببد نببادي الأ�ببسببري، اليوم الثببنببني، اأن 

على  القدرة  فقَد  وعر  اأبببو  كمال  الأ�سري 

الكالم وتناول الطعام، وبداأ وزنه ينق�ش 

�سرطاين  بببورم  اإ�سابته  بعد  حبباد،  ب�سكل 

جديد يف احلنجرة

واأو�سحت عائلة الأ�سري اأبو وعر، التي 

اأنه  املقبل،  ال�سهر  مطلع  زيارته  تنتظر 

بحاجة  كمال  اأن  الأطباء  اأكببده  ملا  ووفقاً 

ي�ستغرق  قببد  جديد  اإ�سعاعي  عببالج   اإىل 

مدة �ستة �سهور، بعد اأن تبني اأنه م�ساب 

بببببببورم �بببسبببرطببباين جبببديبببد يف احلبببنبببجبببرة، 

م�سرية اإىل اأنه ل ي�ستطيع تناول الطعام 

اإل من خالل اأنبوب خا�ش جرى زراعته 

املببعببدة،  واأ�سبح يتوا�سل مع  مببوؤخببراً  يف 

رفبباقببه واملببحببامببني عببر الببكببتببابببة بببعببد اأن 

فقَد القدرة على الكالم

ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن الأ�سري اأبو 

املر�سية  احلببالت  اأخطر  يعتر من  وعر 

متوز/  �سهر  ومنذ  الحتالل،  �سجون  يف 

يوليو املا�سي يواجه تدهوراً ُمت�سارعاً يف 

ال�سحي و�سعه 

فببفببي �ببسببهببر متببببوز ُنبببقبببل الأ�ببببسببببري اأببببو 

اإحبببدى  “جلبوع” اإىل  �ببسببجببن  مببن  وعبببر 

وبعدها  لالحتالل،  التابعة  امل�ست�سفيات 

اإ�ببسببابببتببه بفريو�ش  اأعببلببن الحببتببالل عببن 

وجببيببزة  فببرة  بببعببد  وخبب�ببسببع  “كورونا”، 
اأنبوب تنف�ش يف  لعملية جراحية لزراعة 

جرى  ثببم  هروفيه”،  “اأ�ساف  م�ست�سفى 

ما  اأو  الرملة”  “عيادة  �سجن  اإىل  نقله 

يببزال  ومبببا  “بامل�سلخ”  الأ�بببسبببرى  ي�سميه 

 )12( جانب  اإىل  الببيببوم،  حتى  فيه  يقبع 

مري�ساً اأ�سرياً 

وطبببالبببب نبببببادي الأ�بببسبببري كبببافبببة جببهببات 

الخبببتببب�بببسبببا�بببش وعبببلبببى راأ�ببببسببببهببببا مببنببظببمببة 

البب�ببسببحببة الببعبباملببيببة، والبب�ببسببلببيببب الأحبببمبببر 

البببببدويل، وكبببافبببة املببوؤ�ببسبب�ببسببات احلببقببوقببيببة 

الدولية،

 بببالببتببدخببل اجلببببباد والبببفببباعبببل ملببتببابببعببة 

البببو�بببسبببع البب�ببسببحببي لبببالأ�بببسبببري اأببببببو وعبببر، 

حمببمبباًل الحبببتبببالل املبب�ببسببوؤولببيببة الببكببامببلببة 

يف  الأ�ببسببرى  كافة  وم�سري  م�سريه،  عببن 

الإ�سرائيلي �سجون الحتالل 

اأبببببو وعبببر مببن م�ساكل  عببانببى الأ�بببسبببري 

�ببسببحببيببة �ببسببابببقببة يف الببببببدم خبببببالل فبببرة 

اعببتببقببالببه، ومتببكببن مببن عببالجببهببا، اإل اأنببه 

ويف نهاية عام 2019، بداأ و�سعه ال�سحي 

اإ�سابته  ثبتت  اأن  اإىل  تدريجياً،  يتدهور 

بال�سرطان يف احلنجرة، وبداأت مواجهته 

ملببر�ببش البب�ببسببرطببان يف ظببببروف اعببتببقببالببيببة 

املا�سية  ال�سهور  وخالل  وقا�سية،  �سعبة 

تفاقم و�سعه ال�سحي ب�سكل مت�سارع

املر�سى  الأ�بببسبببرى  عبببدد  اأن  اإىل  ُيبب�ببسببار 

اأ�سري   )700( قرابة  الحتالل  �سجون  يف 

اأمرا�ش  من  يعانون  اأ�سري   )300( منهم 

�سحية  مببتببابببعببة  اإىل  وبببحبباجببة  مببزمببنببة 

الأقببل  على  اأ�ببسببرى  ع�سرة  منهم  حثيثة، 

بببدرجببات  البب�ببسببرطببان واأورام  يببعببانببون مببن 

اإدارة �سجون الحتالل  متفاوتة، وتنتهج 

بببحببق  الببتببنببكببيببلببيببة  الأدوات  مببببن  جببمببلببة 

الأ�سرى املر�سى، اأبرزها �سيا�سة الإهمال 

الطبي املتعمد )القتل البطيء(، 

والعتقال  التحقيق  ظببروف  عن  عببدا 

الببقببا�ببسببيببة البببتبببي �ببسبباهببمببت يف الببتبب�ببسبببببب 

ما  منها  ببباأمببرا�ببش  الأ�ببسببرى  مببن  للمئات 

الع�سرات  ا�ست�سهاد  اإىل  واأدت  مزمن،  هو 

منهم منذ عام 1967

 التوتر يعود من جديد.. أرمينيا تنتهك الهدنة اإلنسانية مع أذربيجان 
بعد دقائق من سريانها وقرة باغ تنفي وتحذر من المعلومات المضللة

 الغنوشي يثير جداًل في تونس .. وأحد رجاالت بن علي يؤكد االتفاق معه

 رابطة العالم اإلسالمي تصدر موقفا الفتا بشأن 
»الرسوم المسيئة للنبي«: »فقاعات ال قيمة لها«

 األسير كمال أبو وعر فقد القدرة على الكالم بعد إصابته بورم سرطاني

 حزب البعث يعلن وفاة عزت الدوري 
عن 78 عاما

نيويورك.. مواجهات بين منظمة 
»يهود من أجل ترامب« ومعارضين له

 بدء حوار سياسي ليبي برعاية األمم 
المتحدة

 تنفيذا التفاقها مع روسيا ٠٠ تركيا تنسحب من 
المواقع المتواجدة تحت سيطرة الجيش السوري

االنباط-وكاالت

ال�سراكي،  العربي  البعث  حببزب  اأعلن   

الإثنني، وفاة القيادي البارز، عزت الدوري، 

نائب الرئي�ش العراقي الأ�سبق �سدام ح�سني، 

عن عمر يناهز 78 عاما

جاء ذلك يف ت�سجيل �سوتي عر ح�ساب 

احلببببببزب املبببحبببظبببور بببببالببببعببببراق، عبببلبببى مببوقببع 

في�سبوك

وقبببال احلبببزب: على اأر�بببش الببعببراق واأر�بببش 

البببربببباط واجلببببهبببباد، تبببرجبببل البببيبببوم مبببن على 

�سهوة جواده فار�ش البعث واملقاومة الوطنية 

العراقية الرفيق عزت اإبراهيم الدوري

اإزاء هذا احلدث اجللل  واأ�ساف احلزب: 

اأنكم  املنا�سلون  الببرفبباق  اأيها  واثببقببون  فاإننا 

�ستعملون بو�سية رفقينا الراحل الذي ودعنا 

جميعا بالثبات على املبادئ والتحلي بال�سر 

والتم�سك مببادئ احلزب

ومل ت�سدر ال�سلطات العراقية بيانا ب�ساأن 

وفاة الدوري حتى ال�ساعة 6:50 ت.غ

وكبببان البببببدوري، البببببذراع الأميببببن ل�سدام 

ح�سني، ونائبه منذ توليه احلكم عام 1979 

حتى �سقوطه عام 2003

والدوري اأحد اأبرز املطلوبني على قائمة 

الوليات املتحدة ل�سخ�سيات النظام ال�سابق، 

وظببببل خمببتببفببيببا طبببببوال البب�ببسببنببوات املببا�ببسببيببة 

با�ستثناء البيانات الر�سمية

وكببببان اآخببببر ظببهببور لبببلبببدوري يف اأببببريبببل/ 

األقى كلمة يف ت�سجيل  ني�سان 2019، عندما 

م�سور، قدم فيها اعتذارا اإىل الكويت جراء 

الغزو عببام 1990، واأكببد اأن البلد الأخببري مل 

يكن يوما جزءاً من العراق

االنباط-وكاالت

الأمريكية،  نيويورك  مدينة  �سهدت 

يبببببوم اأمبببب�ببببش الأحبببببببببد، مببببواجببببهببببات بببني 

دونببالببد  الأمببريببكببي  للرئي�ش  مببوؤيببديببن 

اأجببل  مببن  “يهود  منظمة  مببن  تببرامببب، 

ترامب”، ومعار�سني له

“يهود  منظمة  مببن  املببئببات  وانببطببلببق 

�سيارة،  مظاهرة  يف  ترامب”،  اأجببل  من 

الأمريكية،  بالأعالم  ال�سيارات  مغطني 

تبباأيببيببدا   ،”2020 “ترامب  ومببلبب�ببسببقببات 

عر  ببطء  و�ساروا  الأمريكي،  للرئي�ش 

مدينتي مانهاتن وبروكلني

وتوجه املوكب من جزيرة كوين اإىل 

ي�سري  اأن  قبل  مانهاتن،  ترامب يف  برج 

نحو جتمع يف حديقة بروكلني

ن�سرها  مت  فيديو  مقاطع  واأظببهببرت 

بني  انببدلببعببت  مببواجببهببات  “توير”،  يف 

الأمريكي،  الرئي�ش  ومعار�سي  اأن�سار 

كببمببا يببظببهببر مببقببطببع فببيببديببو، جمببمببوعببة 

�ببببسببببغببببرية مبببببن الأ�بببببسبببببخبببببا�بببببش، يبببلبببقبببون 

اأ�ببسببيبباء مببن جبب�ببسببر، فبببوق طببريببق �سريع 

يف بببروكببلببني، ببباجتبباه �ببسببيببارات مببوؤيببدي 

ترامب

االنباط-وكاالت

بداأ طرفا النزاع يف ليبيا اليوم حواراً 

منظمة  ببباإ�ببسببراف  الفيديو  عببر  �سيا�سياً 

اأيببام قليلة من  الأمم املتحدة وذلببك بعد 

اإعالن وقف دائم لإطالق النار.

ونقلت وكالة ال�سحافة الفرن�سية عن 

ي�سم  احلببببوار  اإن  للمنظمة  الببيببوم  بببيببان 

ال�سيا�سي  �سخ�سيات خمتلفة من امل�سهد 

التح�سري  يتم  اأن  املنتظر  ومببن  الليبي 

ت�سرين  من  التا�سع  يف  مبا�سرة  للقاءات 

الثاين يف تون�ش.

واملبب�ببسبباركببون وفبببق البببببيببان لببيبب�ببسببوا من 

كبببببار البببقبببادة يف لببيبببببيببا وبببيببنببهببم اأعبب�ببسبباء 

من  ون�سطاء  املتناف�سني  الرملانني  مببن 

منظمات املجتمع املدين.

يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  وكانت 

املببا�ببسببي عن  يبببوم اجلببمببعببة  اأعببلببنببت  ليبيا 

توقيع اتفاق وقببف اإطببالق نببار دائببم بني 

وحكومة  الليبي  الوطني  اجلي�ش  وفببدي 

املبب�ببسبباركببني يف حمببادثببات اللجنة  الببوفبباق 

زائببببد  “خم�سة  املببب�بببسبببركبببة  الببعبب�ببسببكببريببة 

خم�سة”.

وت�سهد ليبيا منذ عدوان حلف �سمال 

الأطل�سي “الناتو” عليها عام 2011 حالة 

من الفو�سى والنببفببالت الأمببنببي يف ظل 

الإرهببابببيببة  والتنظيمات  ال�سالح  انت�سار 

بينما يتنازع على ال�سلطات حالياً طرفان 

واحلكومة  الوفاق  اأ�سا�سيان هما حكومة 

املببببوازيببببة الببعببامببلببة يف �ببسببرق لببيبببببيببا الببتببي 

الليبي  واجلي�ش  النواب  جمل�ش  يدعمها 

بقيادة امل�سري خليفة حفر.

االنباط-وكاالت

 تببعببيببد الببببقببببوات البببركبببيبببة يف البب�ببسببمببال 

ال�سوري انت�سارها وقد بداأت فعليا بتحركات 

باجتاه �سحب كافة نقاط املراقبة الع�سكرية 

الواقعة يف مناطق �سيطرة اجلي�ش ال�سوري 

جنوب ادلب

فبعد النبب�ببسببحبباب الببركببي الببكببامببل من 

املوقع الع�سكري الكببر يف مببورك يف ريف 

حماه ال�سمايل بداأت القوات الن�سحاب من 

مواقعها يف �سري مغار وتل طوقان وال�سيخ 

عقيل يف ريف حلب وح�سب التقارير الواردة 

الع�سكري  النبب�ببسببحبباب  فببببان  البب�ببسببمببال  مبببن 

الركي �سوف ي�سمل كافة املواقع الع�سكري 

يف املبببنببباطبببق البببتبببي تببقببع �ببسببيببطببرة اجلببيبب�ببش 

الببب�بببسبببوري اثببببر تببقببدمببه الببيببهببا يف املببواجببهببة 

الع�سكرية الخرية قبل توقع اتفاق مو�سكو 

يف اذار مار�ش املا�سي بني الرئي�سني بوتني 

واردوغببببببان، وبببنبباء عببلببى بببنببود هبببذا التببفبباق 

تببقببوم الببقببوات الببركببيببة ببباملببغببادرة مببن تلك 

املواقع على رغم من الت�سريحات الر�سمية 

الركية بعد توقيع التفاق كانت تكرر بان 

القوات الركية لن تن�سحب من اية منطقة 

او تغري و�سعية قواتها

وتببببوجببببد يف مبببنببباطبببق �ببسببيببطببرة اجلببيبب�ببش 

البب�ببسببوري اأربببببع نببقبباط مببراقبببببة تببركببيببة، هي 

مببببورك �ببسببمببايل حبببمببباة، و�ببسببري مببغببار بجبل 

وال�سرمان  اإدلببببب،  غببربببي  جببنببوب  �سح�سبو 

جنوب �سرقي اإدلب، وتل طوقان �سرقي اإدلب

ح�سورها  بتعزيز  انببقببرة  تببقببوم  باملقابل 

الع�سكري يف مناطق جبل الزاوية، و اأن�ساأت 

الببذي  اأيبببوب  النبي  تببل  نقطة مراقبة على 

بالإ�سافة  املنطقة،  يف  نقطة  اأعببلببى  ميثل 

اإىل نقطة قرب قرية بليون تطل على �سهل 

البببغببباب. وتببقببوم الببتببقببديببرات الببركببيببة على 

التح�سب من عمل ع�سكري للجي�ش  فكرة 

البببزاويبببة بدعم  البب�ببسببوري يف منطقة جبببببل 

رو�سي لنهاء و�سعية اجليب الذي ت�سيطر 

الطريق  جببنببوب  امل�سلحة  اجلببمبباعببات  عليه 

m4 الدويل

وعببلببى خببط مبببواز تببقببوم انببقببرة برتيب 

واالف�سائل  امل�سلحة  اجلببمبباعببات  و�سعية 

الع�سكرية يف ادلب واملناطق املحيطة واعادة 

هيكلتها مبا ين�سجم من متطلبات املرحلة 

تنفيذ جببزء من  اوكلت  انها  املقبلة، ويبدو 

املهمة لهيئة حترير ال�سام بدعم مبا�سر لها، 

ففي الوقت الببذي يتم فيه ت�سفية تنظيم 

حرا�ش الدين، والقيادات املن�سقة عن الهيئة 

، جببرت عملية انقالب  وخ�سوم اجلببولين 

كامل يف قيادة تنظيم احرار ال�سام املن�سوي 

�سمن ما ي�سمى اجلبهة الوطنية للتحرير 

يف اإدلببب، وا�ستولت العنا�سر املف�سولة من 

التنظيم واملدعومة من هيئة حترير ال�سام 

على مقرات احلركة يف ادلب واريبباف حلب 

. وكانت قيادة اأحرار ال�سام رف�ست التبعية 

اليه من  املوكل  اجلببولين  مل�سروع  الكاملة 

تركية ، واتهمت القيادات املن�سقة التي نفذت 

النقالب داخل احلركة لحقا ببمحاولة جّر 

احلركة باجتاه التبعية املطلقة للجولين

وتببعببتببر حببركببة اأحبببببرار البب�ببسببام مببن اأببببرز 

ونبب�ببسبباأت  �ببسببوريببا،  يف  الإ�ببسببالمببيببة  الف�سائل 

من اندماج اأربببع كتائب، هي كتائب اأحببرار 

ال�سام و حركة الفجر الإ�سالمية و جماعة 

الطليعة الإ�سالمية و كتائب الإميان

وتبب�ببسببعببى انبببقبببرة اىل تببوحببيببد الببكببتببائببب 

الببعبب�ببسببكببريببة يف مببنببطببقببة البب�ببسببمببال وانبب�ببسبباء 

بقيادة هيئة حترير  هيكل ع�سكري جديد 

ا�سمها  تغيري  بببعببد  الببنبب�ببسببرة  جبهة  البب�ببسببام 

اجلديد  الع�سكري  اجل�سم  يف  واندماجها 

من  عليها  ال�سغوط  انببقببرة  تبعد  وبببذلببك 

جببراء دعمها لتنظيم من�سف ارهابيا على 

الببلببوائببح الببرو�ببسببيببة والمببريببكببيببة، وي�سبح 

القرار الع�سكري بالكامل بيدها يف ال�سمال 

على  �سهلة  املهمة  ان  يبببببدو  ول  البب�ببسببوري. 

تركية مع جتببذر اخلببالفببات الداخلية بني 

تلك الف�سائل و�سعور اغلبها انها �سوف تقع 

فري�سة ا�ستئثار اجلولين بدعم من انقرة، 

ومن املرجح ان ت�سهد املنطقة نزاعات دموية 

بني تلك اجلماعات على خلفية الرف�ش او 

القبول للخطة الركية

الثالثاء  27  /  10  / 2020



الأربعاء   27/ 10 /  2020

الـريـا�ضي

االنباط – عمان

الإثيينيين فعاليات  اميي�ييس  ييييوم  انييطييلييقييت 

 ،FIFA البدنية  للياقة  الدولية  الدورة 

م�شدد  �شحي  بييروتييوكييول  تطبيق  و�ييشييط 

حييفيياظييا عييلييى اليي�ييشيياميية اليييعيييامييية. وتييقييام 

احتيياد  بقاعات  النظرية  اليييدورة  فعاليات 

البولو  ماعب  على  والعملية  اليد،  كييرة 

يف مييدييينيية احليي�ييشيين لييليي�ييشييبيياب، بيياإ�ييشييراف 

مدرب   - مالو�س  كييرمي  الييدويل  املحا�شر 

الييقييدم  لييكييرة  الييوطيينييي  للمنتخب  الييلييييياقيية 

31 اجليييياري. اليي�ييشييبييت  وتيي�ييشييتييميير حييتييى   ،-

وتيي�ييشييهييد اليييييدورات الييتييدريييبييييية، تييطييورا يف 

العملية،  والتطبيقات  النظرية  امليينيياهييج 

تهدف  والتي  القدم  كرة  روؤييية احتاد  وفق 

ل�شقل والرتقاء باملدرب الوطني، وتعزيز 

قدراته وخرباته.وي�شارك بالدورة مدربو 

جانب  اإىل  و«الن�شوية«،  املحرتفن  اأندية 

عدد من مدربي املنتخبات الوطنية: عدي 

عبد  اأ�ييشيياميية  الييكييييياين،  غييازي  البطاينة، 

الييفييتيياح، �شفيق عييوييي�ييس، ميييراد احليييوراين، 

حمدي  حمييمييود،  ع�شام  التميمي،  غييييياث 

�يييشيييعيييييييد، اإ�يييشيييمييياعيييييييل اأبييييييو �يييشيييييييف، حييامييد 

الكرنز،  طييارق  الدق�س،  ريا�س  حمرو�س، 

مييالييك اليي�ييشييطيينيياوي، �ييشييالييح دغييي�يييس، عبد 

الييتييلييي، �شاهر  اليي�ييشييدفييان، عيي�ييشييام  الييفييتيياح 

اليي�ييشييكييران، اإ�ييشييميياعيييييل الييعييو�ييشييات، �ييشييادي 

الييقييا�ييشييم، اأنيييييزور نييفيي�ييس، خييالييد ليف، زيييد 

الييعييويييوي، اأحييمييد اجلييغييبيير، �ييشييامل الييقييرا، 

عبداهلل احل�شن، فهد اجلاد.

11

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكرتوين

انطالق اعمال الدورة الدولية للياقة البدنية

ختام دورة التدريب االسيوية

بوجبا ينفي اعتزال اللعب مع فرنسا

المغربية بشرى رئيسة االتحاد االفريقي للطائرة 

االنباط – عمان

الييتييدريييب  دورة  فييعيياليييييات  اخييتييتييمييت 

والييتييي   ،A الأول  للم�شتوى  الآ�ييشيييييوييية 

امييتييداد  عييلييى  الأردين  الحتييييياد  اأقييامييهييا 

الييفييرتة املييا�ييشييييية. واأقيييييم خييتييام الييييدورة، 

بح�شور  بعد«،  »عن  الفيديو  تقنية  عرب 

املييحييا�ييشييرييين الآ�ييشيييييوييين �ييشييالييح دغيي�ييس، 

الييدورات  وت�شهد  �شالح.  ديييان  وامل�شاعد 

النظرية  امليينيياهييج  يف  تييطييورا  التدريبية، 

احتاد  روؤييية  وفييق  العملية،  والتطبيقات 

كرة القدم والتي تهدف ل�شقل والرتقاء 

بيييييامليييييدرب الييييوطيييينييييي، وتيييعيييزييييز قييييدراتييييه 

وخرباته. وح�شل الحتاد الأردين، على 

من  م�شتوياتها  باأعلى  العتماد  �شهادة 

»الآ�شيوي«، على �شوء املناهج التدريبية 

للم�شاركن.  يييقييدمييهييا  والييتييي  احلييديييثيية 

19 ميييدربييياً ومييدربيية:  و�يييشيييارك بييياليييدورة 

حممد  فتحي،  با�شم  جمال،  الدين  بهاء 

املقدادي، مي �شويلم، مرمي خالد، بال 

هناء  جابر،  اأبو  باهلل  املعت�شم  العواودة، 

عوي�س،  �شفيق  عييدنييان،  �ييشييريييف  قييا�ييشييم، 

اأكييييييرم عييبييد الييييقييييادر، تيييرييييزا الييييعييييودات، 

مهند  الفتاح،  عبد  ح�شن  الييزيييود،  رافييع 

املييحييارميية، عييون الييلييوزي، حمييمييد نييوفييل، 

عاء الدين العبدالات، علي اخلطيب

لندن – وكاالت

كيي�ييشييف الييفييرنيي�ييشييي بيييول بييوجييبييا، جنم 

الأنباء  من  موقفه  يونايتد،  مان�ش�شرت 

الييتييي اأفيييييادت بيياعييتييزال الييلييعييب اليييدويل 

وكانت  الفرن�شي.  بيياده  منتخب  رفقة 

تييقييارييير �ييشييحييفييييية، خييرجييت لييتييوؤكييد اأن 

منتخب  مع  اللعب  اعتزال  قرر  »بوجبا 

فيييرنييي�يييشيييا، بيييعيييد تييي�يييشيييرييييحيييات الييرئييييي�ييس 

الييفييرنيي�ييشييي ميييياكييييرون، واليييتيييي اعييتييربهييا 

بح�شب  لييياإ�يييشيييام«،  »ميي�ييشيييييئيية  اليياعييب 

مبوقع  الر�شمي  ح�شابه  وعرب  ن�شر.  ما 

الييتييوا�ييشييل الجييتييميياعييي »اإنيي�ييشييتييجييرام«، 

اعتزال  حول  ُيثار  ما  كل  اأن  بوجبا  اأكد 

�شحيحة.  غر  اأنباء  فرن�شا  مع  اللعب 

اعتزاله  نباأ  حتمل  �شورة  بوجبا  ون�شر 

الييلييعييب الييييييدويل، وعيييليييق قيييائيييًا: »غيير 

مقبول.. اأخبار كاذبة«.

املغرب – وكاالت 

الفريقي  الحتاد  انتخابات  توا�شلت 

انتخاب  اإثرها  على  ومت  الطائرة،  للكرة 

جديدة  رئي�شة  حجيج  ب�شرى  املغربية 

.2024-2020 النيابية  للفرتة  لاحتاد، 

واأزاحيييييييت حييجيييييج بيييذليييك امليي�ييشييري عمر 

عييييلييييواين اليييييذي تيييييوىل رئيييا�يييشييية الحتييييياد 

حجيج  وحت�شلت   .2001 منذ  الأفريقي 

لييلييميي�ييشييري   12 مييقييابييل  �ييشييوتييا   42 عييلييى 

بييلييدا   54 عيييليييواين.  جتيييدر الإ�يييشيييارة لأن 

�ييشيياركييت عييين بييعييد بييتييقيينييييية الييفيييييديييو، يف 

انتخاب  اأي�شا  اأفيييرزت  التي  النتخابات 

الييطييائييرة  لييلييكييرة  الليبي  الحتييياد  رئييييي�ييس 

لرئي�س الحتيياد  نييائييبييا  الييبييكييبيياك  عييدنييان 

�شوتا   31 على  ح�شوله  بعد  الأفييريييقييي، 

17 مليينييافيي�ييشييه الييتييونيي�ييشييي فييرا�ييس  مييقييابييل 

الفالح رئي�س الحتاد التون�شي للطائرة.

االنباط – عمان 

لكرة  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلييهيياز  وجييه 

الدعوة  بوركلمانز،  فيتال  امليييدرب  بقيادة  الييقييدم، 

لالتحاق  بيياخلييارج،  حمرتفن  لعبن  لثمانية 

الفرتة  خييال  �شيقام  واليييذي  الن�شامى  مبع�شكر 

من )8 اإىل 17( ت�شرين الثاين املقبل يف اإمارة دبي، 

ويتخلله لقاء العراق و�شوريا ودياً.وبح�شب مدير 

املنتخب اأ�شامة طال، اأر�شل الحتاد الأردين لكرة 

لاأندية  ر�شمية  كتباً  الثنن  اليوم  ظهر  القدم 

عطية،  بني  خليل  يا�شن،  بني  اأن�س  ميثلها  التي 

قييطيير، عدي  في�شل يف  وبييهيياء  الييروا�ييشييدة  يو�شف 

مو�شى  بالكويت،  الييرحييميين  عبد  وبييهيياء  ال�شيفي 

بالإمارات،  البخيت  ويا�شن  بلجيكا،  يف  التعمري 

�شمن  يييقييام  اليييذي  باملع�شكر  التحاقهم  ل�شمان 

املييقييابييل، �شيعلن املنتخب  املييعييتييدة.يف  اأيييييام »فيييييفييا« 

الأول  للن�شامى يف  النهائية  القائمة  الوطني عن 

بالثامن  التدريبات  تبداأ  فيما  املقبل،  ال�شهر  من 

ميين ال�شهر نف�شه يف دبيييي، ثييم لييقيياء الييعييراق ودييياً 

اأمييام  الثانية  املييواجييهيية  اأييييام  اأربييعيية  12 منه، وبعد 

العا�شمة  اإىل  التايل  اليوم  العودة يف  �شوريا، قبل 

كامل  بعد نحو عام  الن�شامى  عمان.وياأتي جتمع 

اآخيير ظهور للمنتخب الوطني يف الت�شفيات  منذ 

امل�شرتكة، بعد الفوز على تايبيه ال�شينية 5-0 يف 

مت  حيث   ،2019 املا�شي  العام  من  الثاين  ت�شرين 

اإرجاء الت�شفيات حتى اإ�شعار اآخر، يف ظل جائحة 

املنتخب  دون جتمع  اأييي�ييشيياً  كييورونييا، والييتييي حالت 

املنتخب  اأن  املا�شي واحلييايل.يييذكيير  ال�شهر  خييال 

الوطني ينتظر مواجهة الكويت ونيبال وا�شرتاليا 

يف  ميي�ييشييواره  ل�شتكمال  الثانية،  املجموعة  �شمن 

املوؤهلة  امل�شرتكة  الت�شفيات  ميين  الييثيياين  الييييدور 

2023.وي�شتقر  اآ�شيا  2022 ونهائيات  العامل  لكاأ�س 

املنتخب الوطني يف املركز الثاين �شمن جمموعته، 

بال�شراكة مع الكويت بذات الر�شيد )10 نقاط(، 

رابعاً  ونيبال   ،)12( بال�شدارة  ا�شرتاليا  بقاء  مع 

)3(، واخراً تايبيه ال�شينية اأي نقطة.

االنباط – عمان

بطولة  مناف�شات  اليييييوم  ميي�ييشيياء  تييتييوا�ييشييل 

املييحييرتفيين حيث  الييقييدم لنييدييية  كيييرة  دوري 

اربد  احل�شن  نظره  �شحاب  فريق  ي�شتقبل 

بالقوي�شمة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شتاد  على 

عيينييد اليي�ييشيياعيية اليي�ييشيياد�ييشيية ميي�ييشيياء يف مييواجييهيية 

11. وكييييان �ييشييحيياب قد  مييوؤجييليية ميين اجلييوليية 

تعادل موؤخرا مع �شباب الأردن )2-2(، ليبقى 

جمعها  نقطة   11 بر�شيد  التا�شع  املييركييز  يف 

10 ميييبيييارييييات. وييييييدرك �ييشييحيياب اأهييمييييية  مييين 

املباراة، حيث �شيجتهد يف �شبيل حتقيق الفوز 

واإ�شافة 3 نقاط لر�شيده بهدف البتعاد عن 

بات  الفريق  وان  �شيما  ل  اخلطورة.  مناطق 

يقدم عرو�شا جيدة يف املباريات الخرة لكن 

يف  الييفييوز  عيين  والتخلي  الفر�س  اهييدار  عابه 

امييام  مييوؤخييرا  ح�شل  كما  الخيييرة  اللحظات 

�شباب الردن عندما تقدم مرتن لكنه فرط 

�شعيه  الثاثة يف  النقاط  اهمية  بالفوز رغم 

فاإن  بييدوره   .. للهروب من مناطق اخلطورة 

النقاط  حل�شم  النف�س  ميني  اربييد،  احل�شن 

على  موؤثرة  خطوة  التقدم  اأجييل  من  الثاث 

احل�شن  فريق  وي�شتقر  الفرق.  ترتيب  �شلم 

13 نقطة  اربيييد بيياملييركييز اليي�ييشييابييع حيييييث جييمييع 

لتحقي  جييياهيييدا  وييي�ييشييعييى  ميييبيييارييييات   10 مييين 

املقدمة  مراكز  اىل  جديد  من  للعودة  الفوز 

الذي لزم  التعرث  بعد  اللقب  على  واملناف�شة 

الفريق يف املباريات الخرة .

االنباط – عمان

اليوم الثاثاء مناف�شات  تنطلق م�شاء 

اجلولة الأوىل من دوري الدرجة الأوىل 

وتبداأ  نييادييياً.   14 مب�شاركة   ،2020 ملو�شم 

والن�شف  الييثييانييييية  عيينييد  املييبيياريييات  جميع 

اليييدواء نظره  دار  يييواجييه  عيي�ييشييرا، حيث 

اليييييطيييييرة عييييلييييى ميييليييعيييب الأمييييييييير حمييمييد 

الكرمل  مع  الرموك  ويلتقي  بالزرقاء، 

مع  الييرمييثييا  واحتييياد  ال�شلط،  ملعب  على 

ميييغييير الييي�يييشيييرحيييان عيييليييى مييلييعييب الأمييييير 

ح�شن  بيينييي  من�شية  مييع  والييبييقييعيية  هييا�ييشييم، 

عييلييى مييلييعييب جييير�يييس. وتييخييتييتييم مييبيياريييات 

اجلولة الأربعاء، عندما ياقي ال�شرحان 

حممد،  الأميير  ملعب  على  بلعما  نظره 

وذات را�س مع العربي على ملعب الكرك، 

الأمر  وكفر�شوم مع اجلليل على ملعب 

هييا�ييشييم. وتييقييام الييبييطييوليية بيينييظييام اليييدوري 

ي�شعد  حيث  واحيييدة،  مرحلة  ميين  املييجييزاأ 

املييحييرتفيين،  دوري  مليي�ييشيياف  فييريييقيين  اأول 

بينما مت اإلغاء الهبوط هذا املو�شم بقرار 

ظل  يف  ليياحتيياد،  التنفيذية  الهيئة  ميين 

 .2020 الثانية  الدرجة  دوري  اإقامة  عدم 

و�شط  تقام  البطولة  مناف�شات  اأن  يذكر 

حفاظا  م�شدد  �شحي  بروتوكول  تطبيق 

على ال�شامة العامة.

باري�س – وكاالت

بييارتييي على قمة  اآ�ييشييلييي  الأ�ييشييرتالييييية  حافظت 

تيي�ييشيينيييييف لعيييبيييات الييتيينيي�ييس امليييحيييرتفيييات، اليي�ييشييادر 

اأي  الأوىل  الع�شرة  املييراكييز  ت�شهد  ومل  الإثيينيين. 

تغيرات مقارنة بالن�شخة املا�شية من الت�شنيف 

وجييييياءت كييالييتييايل:. - الأ�ييشييرتالييييية اآ�ييشييلييي بييارتييي 

8717 نقطة. - الرومانية �شيمونا هاليب 7255. - 

اليابانية نعومي اأو�شاكا 5780. - الأمريكية �شوفيا 

كينن 5760.  الأوكرانية اإلينا �شفيتولينا 5260. 

 الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا 5205.  الكندية 

كفيتوفا  بييرتا  الت�شيكية   .4555 اأندري�شكو  بيانكا 

4516.  الهولندية كيكي برتنز 4505. -الأمريكية 

�شرينا ويليامز 4080.

منتخبنا الوطني يستدعي ثمانية محترفين 

سحاب يستقبل الحسين بأمل العودة لالنتصارات

دوري الدرجة االولى الكروي ينطلق اليوم

بارتي تواصل صدارة 
العالمي التصنيف 

عداءو االمن يحققون نتائج متميزة
االنباط – عمان

حقق لعبو منتخب الأمن العام لخرتاق ال�شاحية نتائج مميزة 

ولفتة �شمن ماراثون عمان الفرتا�شي بعد فوزهم بثاث ميداليات 

)ذهبيتان وف�شية( يف ال�شباق الذى �شهد م�شاركة األف مت�شابق.فقد 

جنح عداء فريق الأمن العام احمد حمي�شن من احراز ذهبية �شباق 

ال�شواملة  العداء علي  21 كم كر�شي متحرك ظفر  �شباق  كييم، ويف   42

بامليدالية الذهبية، فيما احرز العداء نبيل املقابلة ف�شية �شباق 21 كم 

لاإعاقة الب�شرية.ي�شار اىل ان املاراثون اأقيم افرتا�شًيا ولأول مرة 

يف اململكة نظرا لظروف جائحة كييورونييا، من خييال حتميل تطبيق 

)ارك�س لاأردن( على هواتف املت�شابقن واختيارهم للم�شافة واملكان 

انطاق   . النظام  خييال  من  النتائج  واحت�شاب  فيه،  الرك�س  امليييراد 

اعمال الدورة الدولية للياقة البدنية
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ماذا تريد الحكومة بشأن كورونا؟

القول الفصل

حظر  خالل  من  الدولة  اإغللالق  دون  حتول  اقت�صادية  اأ�صبابا  اأن  نفهم 

ال�صربة  ملللثللل هللذه  تللعللر�للصلله  للللللدولللة ال ميللكللن  امللللايل  الللو�للصللع  واأن  �للصللامللل، 

كورونا. قبل ع�صر  ما  االأمرين حتى  يعاين  اقت�صادي  املوجعة، وهو 

ونللفللهللم اأيلل�للصللا اأن احلللكللومللة حلللائلللرة بلللن االأمللللن االقللتلل�للصللادي واالأمللللن 

احلالية  احلللكللومللة  يف  ملل�للصللوؤولللون  اأطلقها  الت�صريحات  ومللئللات  ال�صحي، 

زيادة  رغم  للمملكة،  ال�صحي  الو�صع  على  احلر�ص  توؤكد  �صبقتها  والتي 

بناءا  قراراتها  تتخذ  واأنها  باملئات،  الأرقللام  الفريو�ص  يف  اال�صابات  اأعللداد 

من  الكثري  �صابها  الت�صريحات  هذه  بع�ص  كان  واإن  الوبائي،  الو�صع  على 

العام. امل�صهد  و�صتت  املواطنن  اأربكت  التي  التناق�صات 

يف الواقع هذا الت�صتيت مل يعد قابال لال�صتيعاب، وفاق طاقة االأردنين 

هل  كورونا،  ملف  بخ�صو�ص  الدولة  تريد  مللاذا  مدركن  غري  باتوا  ممن 

و�صماال،  مينة  النا�ص  من  يقت�ص  تركته  اأم  مكافحته،  على  تعمل  فعال  هي 

وهل  اجلمعة؟،  يللوم  على  الت�صدد  يف  واالقت�صار  االنفتاح،  ذلللك  كل  وملللاذا 

اأبدا  يربر  ال  فهال  كذلك  كان  وان  القطيع،  مناعة  �صيا�صة  احلكومة  تتبع 

غاربها. على  االأمور  وترك  الوبائي  بالو�صع  اال�صتهتار 

املتتبع لكل القرارات احلكومية ال ميكن له اإال اأن يرى بعدا واحدا لها، 

النا�ص  اأن تتعامل مع كورونا كاأمر واقع، مع املراهنة على وعي  اأنها تريد 

حتديدا  الكبري  وتللاأثللريه  انت�صاره،  و�صرعة  الفريو�ص  خلطورة  واإدراكللهللم 

علللللى كللبللار اللل�للصللن ومللن يللعللانللون مللن اأمللرا�للص مللزمللنللة، لللكللن املللراهللنللة على 

فانال�ص  ي�صتقيم،  اأن  ميكن  ال  بدورها  احلكومة  تقوم  اأن  دون  الوعي  هذا 

تلتزم مبا هو مطلوب منها. لن  فاإنها  عندما ترتك وحدها 

التي  تبعاته  ومن  منه  التخل�ص  على  البلد  وم�صاعدة  كورونا،  مقاومة 

ا�صكالها، خ�صو�صا االقت�صادية وال�صحية منها،  اأثرت على احلياة يف كافة 

للللللمللواطللن وحلللده، واأن نللرتك القطاع  الللقللتللال  �للصللاحللة  بلللاأن نللرتك  يللكللون  ال 

اللل�للصللحللي عللر�للصللة للللللدمللار جلللراء زيللللادة حلللاالت اال�للصللابللات، بللالللتللزامللن مع 

طبية  رعاية  اإىل  ويحتاجون  النا�ص  لها  يتعر�ص  التي  االأخرى  االأمرا�ص 

من نوع خا�ص لها.

اأنها  اأوامر دفاع، ال تنفذ وال تطبق، وال ت�صتخدمها احلكومة مع  هناك 

ل�صروط  املخالفن  بحق  املنا�صب  االجراء  التخاذ  ال�صالحيات  كل  تعطيها 

الللتللبللاعللد والللرعللايللة اللل�للصللحلليللة وعلللدم ارتللللداء الللكللمللامللات، وعلللدم االلللتللزام 

فللقللدت احلللكللومللة بو�صلتها،  الللتللي  االأمللللور  املللنللزيل، وغللريهللا مللن  بللاحلللجللز 

اأنها يف حالة �صعف ووهن، ومل ت�صتفد من التجارب  ل�صببن اثنن، االأول 

االأخلللللرى، اأو الأنللهللا تللريللد ذللللك، وهلللذا مللا يللللردده مللواطللنللون علللللى مللواقللع 

على  كبرية  خطورة  االأمر  يف  فاإن  احلالتن  كل  ويف  االجتماعي،  التوا�صل 

البلد.

ملللاذا تللريللد حللكللومللة الللدكللتللور ب�صر اخللل�للصللاونللة، وملللاذا كللانللت تللريللد من 

ب�صاأن كورونا، مل يعد االأمر مفهوما  الرزاز؟.  الدكتور عمر  قبلها حكومة 

بتاتا، ومل يعد بو�صع اأحد، �صواء مواطن اأو خبري اأو م�صوؤول اأن يفهم هذه 

اال�صهاب  على  لنقوى  نعد  ومل  كنفها،  يف  نعي�ص  بتنا  التي  املعقدة،  املعادلة 

عنه  وال�صكوت  ال�صعوبة  يف  غاية  االأمللر  لها.  حلول  عللن  البحث  طللرق  يف 

االقت�صادي  ال�صعيدين  على  حمتمل  وغللري  بالغ  تاأثري  له  �صيكون  حتما 

لنتعاون معها؟. تريد احلكومة فقط  ماذا  نفهم  اأن  نريد  وال�صحي. 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

ات�صاالت ح�صري  االأردن دعمها كراعي  قّدمت �صركة زين 

حتت  ٌيقام  الذي   ،2020 االأردين  واملو�صيقى  غنية 
ُ
االأ ملهرجان 

رعللايللة رئي�ص الللللوزراء، يف املللركللز الللثللقللايف امللللللكللي، وُيللبللث عرب 

�صا�صة التلفزيون االأردين، ومن�صات التوا�صل االجتماعي.

لدعمها  ا�صتمراراً  املهرجان؛  لهذا  زين  �صركة  دعم  وياأتي 

�صّيما  ال  املُبدعة،  املحلية  واملللواهللب  االأردنلليللة  الفنية  للحركة 

اأجللمللع،  اململكة والللعللامل  الللتللي متللر بها  الللراهللنللة  الللظللروف  يف 

والفنية  االأدبية  الفعاليات  كافة  يف  بالتواجد  منها  والتزاماً 

والثقافية، وموا�صلة لدعمها الدائم للفنانن االأردنين.

اللللذي  االأردين  واملللو�للصلليللقللى  غلللنللليلللة 
ُ
االأ مللهللرجللان  ويلللهلللدف 

ت�صرين   28 املوافق  االأربعاء  يوم  حتى  وي�صتمر  اليوم  ينطلق 

لللظللروف  تللعللر�للصللوا  الللذيللن  الللفللنللانللن  اإىل دعلللم  اأول اجلللللاري 

املواهب  اكت�صاف  اىل  باالإ�صافة  كورونا،  جائحة  جّراء  �صعبة 

وامل�صاريع  واملو�صيقين  الفنانن  وت�صجيع  ودعمها  اجلديدة 

املو�صيقية والتعريف بالفنان االأردين عرب الر�صائل اجلمالية 

واملو�صيقية البليغة التي يوجهها املهرجان اإىل العامل.

وُي�صّلط مهرجان االأغنية واملو�صيقى االأردين 2020 ال�صوء 

املتكاملة،  االأردنية  غنية 
ُ
االأ م�صابقة  هي:  حقول،  ثالثة  على 

وملل�للصللابللقللة الللعللزف املللنللفللرد علللللى اآللللة اللللعلللود، ودعلللم امللل�للصللاريللع 

املو�صيقية.

ترجمات - اأبوظبي

�صرب  على  ال�صباح  يف  علللادة  الللنللا�للص  يقبل 

القهوة من اأجل طرد النعا�ص وحت�صن املزاج، 

لللكللن فللوائللد هلللذا امللل�للصللروب اللل�للصللهللري عللامللليللا ال 

تللقللُف عللنللد الللرتكلليللز فللقللط، بلللل تلل�للصللمللُل عللدة 

فوائد �صحية غري متوقعة.

وبللحلل�للصللب درا�للللصللللة ملللنللل�لللصلللورة يف �للصللحلليللفللة 

القهوة  �صرب  فللاإن  االأمريكية،  الطب  جمعية 

يلل�للصللاعللد علللللى كللبللح منللو �للصللرطللان الللقللولللون يف 

االإن�صان. ج�صم 

�صرب  على  املللواظللبللة  اأن  الللبللاحللثللون  ووجلللد 

ويطيل  اجل�صم  ي�صاعد  اأن  �صاأنه  من  القهوة 

اأمد حياة املري�ص، وهو اأمر ي�صاف اإىل قائمة 

طويلة من املنافع.

عن  االأملللريكللليلللة   »wytv« قلللنلللاة  ونللقلللللت 

الطبيب �صونيل كاماث، اأن القهوة حتقق هذه 

لالأك�صدة  امل�صادة  باملواد  غنية  الأنها  الفوائد 

اإىل جانب عنا�صر اأخرى.

وتللرى الللدرا�للصللة اأنلله ال يللجللدُر مبللن ي�صرب 

الواحدة  اليوم  يف  القهوة  من  كوبن  اأو  كوبا 

لي�صت  اللللعلللادة  هلللذه  الأن  بللالللقلللللق،  يلل�للصللعللر  اأن 

م�صرة كما يعتقد البع�ص.

القهوة  �صرب  اأن  كاماث  الطبيب  واأ�للصللاف 

انت�صار  كللبللح  اللللدور االإيللجللابللي يف  يلللوؤدي هلللذا 

الللل�لللصلللرطلللان، ورمبلللللا يللحللمللي اأيللل�لللصلللا يف حللالللة 

اأمرا�ص اأخرى.

ووجد الباحثون اأن القهوة مفيدة للج�صم، 

اأو  الللعللادي  الللن  �للصللواء جللرى حت�صريها مللن 

كانت قهوة اأزيلت منها مادة الكافين.

اأن  اإىل  قللد وجللدت  �صابقة  درا�للصللات  وكللانللت 

ا�للصللتللهللالك الللقللهللوة يللقلللللل احللتللمللال االإ�للصللابللة 

بللاأمللرا�للص مللثللل اللل�للصللكللري مللن الللنللوع الللثللاين 

الكبد والقلب. وا�صطرابات 

القهوة  م�صروبات  بع�ص  فاإن  لذلك،  وتبعا 

ال�صائعة لي�صت م�صرة ب�صبب الكافين، واإمنا 

اإليها. ب�صبب ما ُي�صاف 

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

تاأ�ص�صت  الللتللي  �للصللركللة روللليللكلل�للص،  �للصللاعللات  تللعللد 

 ،1905 قللبللل قللللرن ملللن الللللزمللللن، وحتللللديللللدا عللللام 

عللنللوانللا للللللوجللاهللة واللللللراء واللللنلللجلللاح، كللمللا تعد 

العالمة االأ�صهر على االإطالق لل�صاعات الدقيقة 

والفاخرة التي يتهافت املو�صرون على اقتنائها.

وعلللللرف علللن هللللذه اللل�للصللاعللات ارتلللفلللاع ثللمللنللهللا، 

واقللتلل�للصللار امللتللالكللهللا علللللى الللطللبللقللات املللخللمللللليللة، 

خلللا�لللصلللة امللللر�لللصلللعلللة مللنللهللا بلللاللللذهلللب واالأحللللجللللار 

املوظفن  الطموحون من  يتوجه  فيما  الكرمية، 

اأقللل غللالء من هذه  اأخللرى  اأنلللواع  اإىل  املرموقن 

اآالف   10 اإىل   8 بن  ما  تللرتاوح  باأ�صعار  ال�صاعات 

 GMT مللا�للصللرت«  تللي  اأم  »جللي  كلل�للصللاعللات  دوالر، 

»�لللصلللبلللملللاريلللن«  و�لللصلللقللليلللقلللتلللهلللا   MASTER
.submarine

�صعرها  يرتفع  ال�صاعة  هذه  اأن  املعروف  ومن 

ويللعلللللو كلللللمللا بلللللداأ نللللوع مللنللهللا يف االنللحلل�للصللار من 

يخلق  ما  وهللو  كلية،  منها  االختفاء  اأو  االأ�للصللواق 

التحف  جامعي  لدى  ال�صديدة  الرغبة  من  نوعا 

واللل�للصللاعللات اإىل �للصللراء هللذه االأنللللواع الللتللي توقف 

اأ�صبحت نادرة للغاية. اأو  ت�صنيعها 

مللن  عللللدد  اخللتللفللى  اأن  بللعللد  االأيلللللللام  هللللذه  ويف 

و�صراء  بيع  انطلقت حمى  االأ�صواق،  املوديالت يف 

املللثللال  �صبيل  علللللى  اأ�للصللبللح  اإذا  الللفللاخللرة،  اللل�للصللاعللة 

�صعر  �صاعة »جي اأم تي ما�صرت« م�صتعملة موديل 

من  خمتفية  كونها  االأ�صلي  �صعرها  �صعف   2011

العاملية. االأ�صواق 

روليك�ص  �صاعة  مالك  يفاجاأ  واآخر  وبن حن 

قللللدميللللة، مللتللوقللفللة عللللن اللللعلللملللل وجمللللللرد خللللردة 

ا�صرتاها قبل عقود  التي  �صاعته  اأن  بها،  يحتفظ 

االآالف  ت�صاوى مئات  اأ�صبحت  اليوم  زهيد  ب�صعر 

من الدوالرات ب�صبب ندرتها.

هللللذه احللللملللى واجللللنلللون الللللذي ارتلللبلللط بللهللذه 

�صركة  اأن  عللرفللنللا  ملللا  اإذا  غللريللبللا  للليلل�للص  اللل�للصللاعللة 

روللليللكلل�للص ملل�للصللجلللللة كلل�للصللركللة غلللري ربللحلليللة، واأن 

للمحافظة  للغاية  حمدود  ال�صاعات  من  اإنتاجها 

علللللى تللقللاللليللد اجللللللودة واالتللللقللللان الللللذي اأنلل�للصللاأت 

اأ�صا�صهما. على  ال�صركة 

العمل  تطوير  على  ت�صرف  ال�صركة  فللاأمللوال 

ورواتللللللب امللللوظلللفلللن وعلللللللى االأعللللمللللال اخللللرييلللة، 

مليارات  جلني  �صباق  دخول  منها  الهدف  ولي�ص 

الدوالرات كما تفعل بع�ص ال�صركات التي �صريعا 

ما ترتدى �صناعتها ب�صبب ج�صعها.

زين راعي االتصاالت الحصري لمهرجان 
اأُلغنية والموسيقى األردني 2020

دراسة تكشف فائدة »كبيرة« للمواظبة على شرب القهوة

لماذا أصبحت ساعات روليكس المستعملة أغلى من الذهب؟

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

اأن  �للصللرتيللت جلللورنلللال  �للصللحلليللفللة وول  اأفللللللادت 

حول  حمتملة  لفو�صى  تخطط  في�صبوك  من�صة 

من  الثالث  يف  االأمللريكلليللة  الرئا�صية  االنتخابات 

�صهر نوفمرب با�صتخدام اأدوات داخلية ا�صتخدمتها 

�صابقاً يف دول، مثل: �صريالنكا وميامنار.

وقد تت�صمن اخلطط اإبطاء انت�صار املن�صورات 

موجز  خوارزمية  وتغيري  باالنت�صار،  تبداأ  عندما 

االأخبار لتغيري املحتوى الذي يراه امل�صتخدمون، 

املحتوى اخلطري  بنوع  اخلا�صة  القواعد  وتغيري 

الذي ي�صتلزم االإزالة.

اال�صرتاتيجيات  هللذه  في�صبوك  وا�صتخدمت 

للخطر«  �للصللة  »املللعللَرّ بللالللدول  ي�صمى  مللا  يف  �صابقا 

التي تتعامل مع اال�صطرابات العرقية اجلماعية 

اأو اإراقة الدماء ال�صيا�صية.

ولن يتم ا�صتخدام االأدوات اإال يف حالة حدوث 

اأو ظلللروف خطرية  بللاالنللتللخللابللات  عللنللف مللرتللبللط 

»اإنهم  ال�صركة:  املوظفن يف  بع�ص  وقللال  اأخللرى، 

قلللللقللون مللن اأن حمللاولللة اإبلللطلللاء املللحللتللوى ميكن 

ال�صيا�صية  املناق�صات  ق�صد  غللري  عللن  تخفي  اأن 

امل�صروعة«.

وتعر�ص تعامل في�صبوك مع خطاب الكراهية 

قبل  ميامنار  يف  الروهينغا  م�صلمي  �صد  العنيف 

عدة �صنوات النتقادات وا�صعة.

وبعد تقييم م�صتقل للو�صع يف عام 2018، اأقرت 

ما  تفعل  مل  باأنها  االجتماعي  التوا�صل  عمالقة 

يكفي للم�صاعدة يف منع ا�صتخدام من�صتها الإثارة 

االنق�صام والتحري�ص على العنف خارج االإنرتنت.

وينبغي  ميكننا  اأنلله  على  نتفق  »نحن  وقللالللت: 

ب�صكل  باال�صتعداد  وتعهدت  باملزيد،  القيام  علينا 

اأف�صل للمخاطر امل�صتقبلية«.

ويف هللللذا اللل�للصلليللاق، قللللال الللرئلليلل�للص الللتللنللفلليللذي 

للل�للصللركللة فلليلل�للصللبللوك مللللارك زوكلللربلللريغ يف تللدويللنللة 

االنتخابات  ت�صري  »لللن  �صبتمرب:  �صهر  يف  ن�صرها 

الرئا�صية االأمريكية كاملعتاد«.

واأ�صاف: »اأنا قلق من اأن تكون دولتنا منق�صمة 

اأو  اأيللامللا  االنتخابات  نتائج  ت�صتغرق  وقللد  ب�صدة، 

اأ�صابيع حتى يتم االنتهاء منها، وقد يكون هناك 

مدنية  ا�صطرابات  بحدوث  يتمثل  متزايد  خطر 

يف جميع اأنحاء البالد«.

اليقن  عللدم  حالة  ملواجهة  املن�صات  وت�صتعد 

قللبللل االنللتللخللابللات وبللعللدهللا يف اللللواليلللات املللتللحللدة، 

اأن انتقد الرئي�ص ترمب مرارا عملية  وذلك بعد 

الكثري  ي�صتخدمها  التي  الربيد،  عرب  الت�صويت 

مللن الللنللا�للص يف هلللذه اللللللدورة االنللتللخللابلليللة ب�صبب 

جائحة فريو�ص كورونا.

ويف هذا االإطار، قالت في�صبوك ال�صهر املا�صي: 

»اإنها لن تقبل االإعالنات ال�صيا�صية اجلديدة قبل 

اأ�صبوع من االنتخابات االأمريكية«.

كما اأ�صافت مركز معلومات الناخب يف اجلزء 

الللعلللللوي ملللن خللال�للصللات فلليلل�للصللبللوك واإنلل�للصللتللغللرام، 

الر�صمية  االنللتللخللابللات  نللتللائللج  لللتللقللدمي  وتللخللطللط 

مبا�صرة عند توفرها من خالل �صراكة مع وكالة 

رويرتز.

وتللخللطللط اأيللل�لللصلللا حلللظللر جللملليللع االإعللللالنللللات 

بعد  م�صمى  غري  اأجللل  اإىل  االأمريكية  ال�صيا�صية 

انتخابات 3 نوفمرب.

فيسبوك تستعد لفوضى االنتخابات األميركية.. 
وزوكربيرغ قلق!

أميركي يعثر على بنس عمره
 222 عاما

نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة 
الصغيرة مع »ذي أندوينغ«

وكاالت - اأبوظبي

متنقال  قدميه  على  يتجول  اأمللريكللي 

ملللن بلللللدة الأخللللرى وملللن مللديللنللة الأخلللرى 

يلل�للصللري بلللبلللطء ويلل�للصللغللي لللللل�للصللوت الللللذي 

يللل�لللصلللدره كللا�للصللف امللللعلللادن اللللللذي يللالزمللة 

حللتللى  اأو  كللنللز  اأو  ذهللللب  علللن  بللحللثللا  دوملللللا، 

ثللروة  عللن  يبحث  البع�ص  معدنية،  عملة 

مللفللاجللئللة واللللبلللعللل�لللص يلللجلللد مللتللعللتلله فللقللط 

يف عللمللللليللة اللللبلللحلللث، ورحلللللالت كلللهلللذه قللد 

�صهور. رمبا  اأو  اأياما  ت�صتغرق 

اأنها هواية  يبدو  لكن  ت�صاء،  كما  �صمها 

ع�صاقها. لها 

اأ�للصللحللاب تلك  اأمللريكلليللا مللن  اأن  االأملللر 

اللللهلللوايلللة كللللان يلل�للصللري خلللللف جلللهلللاز كلل�للصللف 

قدمية  خبيئة  علللللى  عللر  عللنللدمللا  املللعللادن 

االأر�للص،  من  قليلة  �صنتيمرتات  بعد  على 

عاما   222 عمرها  معدنية  عملة  وجللد  اإذ 

يف الللللللرتاب خلللللارج كللنلليلل�للصللة بللللواليللللة مللن 

املتحدة. الواليات  �صرقي  �صمال 

�للصللن هللو�للصللتللون، وهلللو ملللن تلل�للصللارلللوت 

بلللواليلللة نللللورث كلللارولللليلللنلللا، كللللان يف رحلللللة 

نيو  من  �صديق  برفقة  املعادن  عن  ك�صف 

وقت  على عملة يف  هام�صاير، عندما عر 

ذكرت  ح�صبما  اجلللاري،  ال�صهر  من  �صابق 

نيوز«. ديلي  »بانغور  �صحيفة 

تاريخه  يرجع  الذي  النحا�صي  البن�ص 

من  االأول  للعقد  ينتمي   ،1798 العام  اإىل 

اأمريكا  يف  املعدنية  العمالت  �صك  تللاريللخ 

ال�صمالية.

باحة  يف  عليه  عللر  اإنلله  قللال  هو�صتون 

با�صتخدام  له  �صمحت  اأمبدين  يف  كني�صة 

املعادن. ك�صف  جهاز 

جراء  التغريات  لبع�ص  تعر�ص  البن�ص 

املحيطة. الظروف 

وقال هو�صتون اإنه- البن�ص- رمبا يباع 

بيعه. يعتزم  لكنه ال  دوالر،  مائتي  مقابل 

اللللبلللنللل�لللص مل يلللكلللن كللللل مللللا عللللر عللللليلله 

اأي�صا  عللر  اإذ  الللرحلللللة،  تلك  يف  هو�صتون 

العام  اإالأى  تاريخه  يرجع  اآخر  بن�ص  على 

ذخللرية  وكللرة  كاملة  عربة  وعجلة   ،1818

عتيقة. بندقية 

اأنها  0،75، ما يعني  كرة الذخرية عيار 

االأ�صل. بريطانية 

وكاالت - اأبوظبي

»بيغ ليتل  مل�صل�صل  الكبري  النجاح  بعد 

االأمريكي  ال�صيناريو  كاتب  يعود  اليللز«، 

اأنلللدويلللنلللغ«، وهللو  ديللفلليللد كلليلللللي ملللع »ذي 

ملل�للصللللل�للصللل قللل�لللصلللري جلللديلللد مللللن بللطللولللة 

نلليللكللول كلليللدمللان يللتللمللحللور اأيلل�للصللا حللول 

جللرميللة تللهللز املللجللتللمللع املللخللملللللي لللكللن يف 

املرة. نيويورك هذه 

وثلللملللة اأوجللللله �للصللبلله عللللدة بلللن الللعللمللل 

اجلللديللد اللللذي انللطلللللق بللثلله االأحللللد عرب 

اأو« يف الواليات املتحدة، و«بيغ  »اإت�ص بي 

االأول  مو�صمه  يف  فللاز  الللذي  اليللز«  ليتل 

بللاأربللع جللوائللز »غللولللدن غلللللوب« وثللمللاين 

»اإميي«. جوائز 

ومن بن موا�صع الت�صابه هذه، وجود 

وقواعد  املللال  على  قائم  م�صغر  جمتمع 

جهة  اإليه  تدخل  بدقة،  حمددة  �صلوكية 

خللارجلليللة وتلل�للصللرب ا�للصللتللقللرار املللنللظللومللة 

واحدا  االأ�للصللرار  بعدها  لُتك�صف  برمتها، 

االأقنعة. وت�صقط  االآخر  تلو 

عودة  اجلديد  امل�صل�صل  ي�صكل  كذلك، 

عن  بجوائز  فللازت  التي  كيدمان  نيكول 

دورها املركب يف »بيغ ليتل اليز«.

اأنلللدويلللنلللغ«  »ذي  يف  كلليللدمللان  وتلللللوؤدي 

�لللصلللخللل�لللصللليلللة غلللريللل�لللص فلللللريلللللزر امللللعلللاجللللة 

تلللللعللب دورا مللركللزيللا يف  الللتللي  الللنللفلل�للصلليللة 

جماعية  الللبللطللولللة  كللانللت  فيما  الللقلل�للصللة، 

اأكر يف »بيغ ليتل اليز«.

اإنتاج  يف  امل�صاركة  كيدمان  واأو�صحت 

االأ�صرتالية  »فوك�صتل«  لقناة  امل�صل�صلن 

على  ب�صدة  »يتمحور  اجلديد  العمل  اأن 

املراأة«. لهذه  النف�صي  امل�صار 

اأملللا املللمللثللل الللربيللطللاين هلليللو غللرانللت 

فللاعللتللرب يف  يللللللوؤدي دور زوجللللهللللا،  اللللللذي 

اأن  اأو«  بلللي  »اإتللل�لللص  للل�للصللبللكللة  تلل�للصللريللحللات 

امللل�للصللللل�للصللل اجللللديلللد هلللو »عللمللل تلل�للصللويللقللي 

علللللى الللطللريللقللة اال�للصللكللنللدنللافلليللة، مللع لغز 

املرجوة  بالنتيجة  يللوؤتللي  بللاأن  اآمللل  كبري 

منه«.

وتللتللجلللللى اللللللملل�للصللة االإ�للصللكللنللدنللافلليللة 

خلللل�للللصللللو�للللصللللا مللللللللن خللللللللللالل امللللللخلللللرجلللللة 

اللللدمنلللاركللليلللة �للللصللللوزان بللللري )»بللللللللراذرز« 

ماجنر«( نايت  »ذي  الق�صري  وامل�صل�صل 


