
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   15  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   1  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5499    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 بتوجيهات ملكية .. 
العيسوي يسلم 17 مسكنًا 

ألسر عفيفة في البترا والشوبك

بعد وفاة نخبة من األطباء ٠٠ مدير مستشفى األردنية

د٠ مساد: الفيروس تفشى 
ويجب أن نكون اكثر حزما

الورقة المتداولة حول »كورونا« 
سيناريو مقترح

االنباط- عمان

���ة )ح��ق��ك  ّك��������دت احل���ك���وم���ة ع����ر م���ن�������صّ اأ

امل��ت��داول��ة  ال��ورق��ة  اأّن  ال�صبت،  ام�����س  ت��ع��رف( 

ع����ل����ى م������واق������ع ال�����ت�����وا������ص�����ل االج����ت����م����اع����ي 

وجم���م���وع���ات »وات���������ص����اب« ح�����ول اإج��������راءات 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع وب����اء ك���ورون���ا يف ح���ال و���ص��ول 

4000 حالة  اإىل   3000 بني  االإ���ص��اب��ات  اأع��داد 

م��ق��رح �صمن  )اف���را����ص���ي(  ���ص��ي��ن��اري��و  ه���ي 

تعقدها  التي  الدورّية  والتمارين  النقا�صات 

االأزمة. خلّية 

ال�صيناريو  ه��ذا  اأّن  احل��ك��وم��ة  واأو���ص��ح��ت 

م�����ص��ت��وى وزاري  ع��ل��ى  م�����ص��م��ون��ه  ي��ب��ح��ث  مل 

ما  واأّن  احل��ك��وم��ّي��ة،  ال���ق���ي���ادات  م�����ص��ت��وى  اأو 

�صيجري  اأو  متخذة  ق���رارات  لي�س  فيها  ورد 

و�صعته  م��ق��رح  �صيناريو  ه��و  ب��ل  ات��خ��اذه��ا؛ 

جل��ن��ة ت�����ص��م ع�����دداً م���ن م��ن��دوب��ي ال�����وزارات 

واجل������ه������ات امل����ع����ن����ّي����ة، خ�������ال ال���ن���ق���ا����ص���ات 

تعقدها  التي  الدورّية  والتمارين  وامل�صاورات 

خلّية االأزمة يف املركز الوطني لاأمن واإدارة 

اآل���ّي���ات ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف  االأزم����ات ح���ول 

ملنهجّيات علمّية  وفقاً  الوباء،  انت�صار  مراحل 

ت��اأخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار امل��وازن��ة ب��ني احل��ف��اظ 

املواطنني من جهة. �صّحة  على 

التفا�صيل �ص »5«

بعد اقتطاع 43  مليون دينار ضرائب ومخصصات ورسوم التعدين وتبرعات بقيمة 31 مليون

95 مليون دينار صافي أرباح » البوتاس العربية« 
لنهاية الربع الثالث 

االنباط-عمان

البوتا�س  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأع��ل��ن 

ال��ع��رب��ي��ة، ج��م��ال ال�����ص��راي��رة، اأن ���ص��ايف اأرب����اح 

ال�����ص��رك��ة ب��ل��غ ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من 

دينار  مليون   )95( قرابة   ،2020 اجل��اري  العام 

ور���ص��وم  واملخ�ص�صات  ال�����ص��رائ��ب  اق��ت��ط��اع  ب��ع��د 

ال��ت��ع��دي��ن ب��ق��ي��م��ة 43 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وت��رع��ات 

31 مليون دينار. بقيمة 

�صدر  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��راي��رة  واأو���ص��ح 

حتقيق  وا�صلت  العربية«  »البوتا�س  اأن  ام�����س، 

من  االأوىل  ال��ت�����ص��ع��ة  ال�����ص��ه��ور  يف  م��ت��م��ي��ز  اأداء 

واملبيعات  االإن��ت��اج  �صعيدي  على  اجل��اري  ال��ع��ام 

ال�صاغطة  العاملية  االقت�صادية  التحديات  رغم 

كورونا  فريو�س  انت�صار  تداعيات  عن  والناجمة 

ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  اإىل  الفتاً   ،»19 »كوفيد 

زي�����ادة ك��م��ي��ات االإن���ت���اج ل��ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول امل��ا���ص��ي 

بن�صبة )5%( مقارنة مع نف�س الفرة من العام 

فيما  ط��ن،  مليون   )1.966( اإىل  لت�صل  املا�صي 

مقارنة   )%10( بن�صبة  امل��ب��ي��ع��ات  ك��م��ي��ات  زادت 

اإىل  لت�صل  املا�صي  العام  من  الفرة  نف�س  مع 

القيا�صية  االأرق���ام  وه��ذه  ط��ن  مليون   )2.004(

التاأ�صي�س  منذ  حتقيقها  يتم  التي  االأع��ل��ى  هي 

وبداية االإنتاج يف ال�صركة.

وب��ح�����ص��ب ال�������ص���راي���رة، ب��ل��غ��ت ح�����ص��ة ���ص��رك��ة 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة م��ن اأرب����اح ���ص��رك��ة ب��روم��ني 

ال��رب��ع  ن��ه��اي��ة  دي��ن��ار ح��ت��ى  م��ل��ي��ون  االأردن )40( 

اأرباح  اأن  اإىل  اجل��اري، م�صرياً  العام  الثالث من 

كيمابكو. �صركة 

التفا�صيل �ص »3«

3 تسجيل 57 وفاة و33٠1 إصابة بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

اأفادت �صحيفة »ال�صرق االأو�صط« باأن الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب وافق على بيع مقاتات 

وق��ن��اب��ل  راب����ت����ور«  »اإف-22  ط�����راز  م���ن  ح��دي��ث��ة 

متطورة اإىل اإ�صرائيل

ون��ق��ل��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ت��ي تتخذ 

ن�صختها  ن�صرته  تقرير  يف  لها،  مقرا  لندن  من 

عن  اجلمعة،  اأم�س  االإجنليزية  باللغة  الناطقة 

اإن  قولها  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  امل�صتوى  رفيعة  م�����ص��ادر 

وزير الدفاع االأمريكي مارك اإ�صر، خال زيارته 

امل�صوؤولني  اأبلغ  اإ�صرائيل اخلمي�س،  اإىل  الوجيزة 

يف الدولة العرية مبوافقة الرئي�س ترامب على 

ت�صدير املقاتات احلديثة من اجليل اخلام�س 

وقنابل عالية الدقة اإىل اإ�صرائيل

واجتمع اإ�صر خال الزيارة برئي�س احلكومة 

ال��دف��اع  ووزي����ر  نتنياهو  بنيامني  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

بيني غانت�س. ورجحت م�صادر ال�صحيفة وجود 

اأح���ده���م���ا تطمني  اإ����ص���ر،  زي������ارة  وراء  ه���دف���ني 

تزال  ترامب ال  اإدارة  ب��اأن  االأمريكيني  الناخبني 

ملتزمة ب�صمان اأمن اإ�صرائيل واحتواء التداعيات 

ال�صلبية املحتملة ل�صفقات ت�صليح مع دول اأخرى، 

على راأ�صها بيع مقاتات »اإف-35« اإىل االإمارات

ح�صب  يكمن،  للزيارة  الرئي�صي  الهدف  لكن 

برد  االإ�صرائيليني  امل�صوؤولني  اإب��اغ  يف  التقرير، 

اإدارة ترامب على املطالب التي طرحها غانت�س 

وهي  وا�صنطن،  اإىل  االأخ��ريت��ني  زيارتيه  خ��ال 

االأمريكية  الع�صكرية  امل�����ص��اع��دات  زي���ادة  ت�صمل 

من  جديد  اإ�صرائيلي  �صرب  وت�صكيل  الإ�صرائيل 

مقاتات »اإف-35« وت�صدير ن�صخة حمدثة من 

وطائرات  »يف-22«  ومروحيات  »اإف-15«  مقاتلة 

خا�صة بالتزويد بالوقود

ال�صحيفة،  ح�����ص��ب  اإ���ص��رائ��ي��ل،  ك��م��ا ط��ال��ب��ت 

ذكية حديثة  بقنابل  باإمدادها  املتحدة  الواليات 

بوزن 14 طنا وطائرات »اإف-22« التي تعد املقاتلة 

الوحيدة القادرة على حمل هذه القنابل

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن موافقة ترامب على 

ه��ذا الطلب ج���اءت على ال��رغ��م م��ن اأن حكومة 

الواليات املتحدة �صبق اأن تعهدت بعدم بيع هذه 

القنابل واملقاتات اإىل اأي دولة اأخرى يف العامل

واأك��دت �صحيفة »هاآرت�س« العرية اخلمي�س 

طلبوا  االإ�صرائيليني  الع�صكريني  امل�صوؤولني  اأن 

تفوق  ل�صمان  »اإف-22«  ت�صدير  وا�صنطن  م��ن 

ال���دول���ة ال��ع��ري��ة ال��ع�����ص��ك��ري يف امل��ن��ط��ق��ة، بعد 

طراز  من  مقاتات  بيع  على  وا�صنطن  موافقة 

»اإف-35« اإىل االإمارات.

التفا�صيل �ص »10«

 ترامب وافق على إمداد إسرائيل بمقاتالت وقنابل تعهدت 
واشنطن بعدم تصديرها ألي دولة
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 صناعة عمان تسابق الزمن لزيادة حصة 
الصناعة االردنية محليا

 تخصيص مستشفى الملكة علياء 
لمصابي كورونا المنتفعين من التأمين 

الصحي العسكري

 المستقلة لالنتخاب: انتهاء آخر موعد 
لالنسحاب من الترشح لالنتخابات النيابية

 حنظلة: األسير »ماهر األخرس« 
بات على وشك االستشهاد

االنباط- عمان

يف  ال��زم��ن،  عمان  �صناعة  غرفة  ت�صابق   

بزيادة  وطموحاتها  جهودها  تتويج  �صبيل 

بال�صوق  االأردن��ي��ة  ال�صناعة  منتجات  ح�صة 

حاليا،  القائمة  باملئة   42 من  الكرث  املحلية 

معتمدة على النجاحات التي حتققت خال 

احتياجات  تغطية  يف  كورونا  فريو�س  اأزم��ة 

املواطنني من ال�صلع االأ�صا�صية.

ومت���ل���ك ال���ب���اد ال����ي����وم، ب��ف�����ص��ل ج��ه��ود 

القطاع ال�صناعي، اكتفاء وفائ�صا يف العديد 

من املنتجات وخ�صو�صا من االألبان والدواء 

واملعقمات،  الطبية  وامل�صتلزمات  والكمامات 

يف  باجلودة  ترتبط  ا�صبحت  �صناعات  وهي 

العديد من دول العامل. وما زالت ال�صناعة 

االأردنية التي تطوف 130 دولة حول العامل، 

وتنتج 1500 �صلعة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، ال��ي��وم 

علياء  امللكة  م�صت�صفى  تخ�صي�س  ع��ن  ال�صبت، 

امل�صتبهة  احلاالت  ال�صتقبال  بالكامل  الع�صكري 

للمنتفعني  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�صابتها  وامل��وؤك��دة 

م�����ن ال����ت����اأم����ني ال�������ص���ح���ي ال���ع�������ص���ك���ري.وق���ال���ت 

م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ام�س 

على  للحفاظ  ج��اءت  اخل��ط��وة  ه��ذه  اإن  ال�صبت، 

ومتكني  والتمري�صية،  الطبية  الكوادر  �صامة 

م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات م���دي���ن���ة احل�������ص���ني ال���ط���ب���ي���ة م��ن 

للحاالت  الطبية  اخلدمة  تقدمي  يف  اال�صتمرار 

املر�صية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

  ق���ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ب��ا���ص��م ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب ج���ه���اد امل���وم���ن���ي اأن����ه 

وب����ن����اء ع���ل���ى ق����ان����ون االن����ت����خ����اب، ف�����اإن اآخ����ر 

م��وع��د الن�����ص��ح��اب امل��ر���ص��ح��ني م���ن ال��ر���ص��ح 

املوافق  ال�صبت  ال��ي��وم  النيابية  لانتخابات 

االأول. 31 ت�صرين 

ن�س  االنتخاب  قانون  ان  املومني  وا�صاف 

امل��ر���ص��ح��ني  اآخ����ر م��وع��د الن�����ص��ح��اب  اأن  ع��ل��ى 

 10 م���ن ال��ر���ص��ح ل��ان��ت��خ��اب��ات ي���ك���ون ق��ب��ل 

بعد  للهيئة  ليت�صنى  االإق��راع،  يوم  من  اأي��ام 

تت�صمن  التي  االق��راع  كتيبات  طباعة  ذلك 

الدوائر  القوائم واملر�صحني يف جميع  اأ�صماء 

طلب  اأي  اأن  اإىل  ون��وه  باململكة.  االنتخابية 

ان�����ص��ح��اب م���ن ي���وم ام�����س ل���ن ي��ق��ب��ل م���ن اي 

مر�صح.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأك���دت زوج��ة االأ���ص��ري م��اه��ر االأخ��ر���س، اأن 

ال�صبت،  ي��وم  ح���ذروا  ك��اب��ان  م�صفى  اأط��ب��اء 

طول  ب�صبب  اال�صت�صهاد  على  اأو�صك  اأنه  من 

الطعام اإ�صرابه عن  فرة 

مل��رك��ز حنظلة  االأخ���ر����س،  زوج���ة  و���ص��ددت 

ال����ذي  زوج����ه����ا  اأن  وامل����ح����رري����ن،  ل���اأ����ص���رى 

ي��وا���ص��ل اإ���ص��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال���� 97 

على  �صديد  �صغط  م��ن  ي��ع��اين  ال��ت��وايل  على 

امل��ف��ا���ص��ل  يف  ُم���رح���ة  واآالم  ال��ق��ل��ب،  ع�����ص��ل��ة 

دائمة �صبه  وت�صنجات 

واأ�صافت: »رغم ذلك ما زال زوجي عازًما 

ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة االإ����ص���راب ع��ن ال��ط��ع��ام حتى 

يوًما   50 ومنذ  اأنه  اإىل  م�صرية  حريته«،  نيل 

مل يرح �صريره

وي��رف�����س االح��ت��ال االإف���راج ع��ن االأ���ص��ري 

االأخ�����ر������س، رغ�����م حت����ذي����رات االأط�����ب�����اء م��ن 

اأية  يف  ال�صحي  و�صعه  على  انتكا�صة  ح�صول 

حلظة

ويحتجز االحتال االأخر�س، يف م�صت�صفى 

املا�صي،  اأيلول/�صبتمر  �صهر  منذ  »كابان«، 

عنه،  االإف��راج  رف�صت  العليا  املحكمة  وكانت 

االإداري. اعتقاله  وجمدت قرار 

اأن هذا القرار »التفاف   وقد اعتر ماهر 

االإفراج عنه« اإ�صرابه وال يعني  على 

التفا�صيل �ص »10«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  1 / 11 / 2020 

 بتوجيهات ملكية .. العيسوي يسلم 17 مسكنًا ألسر عفيفة في البترا والشوبك

 رئيس هيئة األركان المشتركة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

 تخصيص مستشفى الملكة علياء لمصابي كورونا المنتفعين من التأمين الصحي العسكري

دي  كورونا يفشل في منع 3 آالف أردنية من الكشف عن سرطان الثَّ

 االفتاء: 219614 فتوى صادرة عام 
2019 بمعدل 878 فتوى يوميا

 حالة من عدم االستقرار الجوي 
خالل اليومين المقبلين

من يوميات طبيب بالمدينة الطبية00 
نحن في حرب شعواء مع عدو ال نراه

االنباط- معان

 ت�سّلمت 17 اأ�سرة عفيفة يف لواءي ال�سوبك 

وال����ب����رتا مب��ح��اف��ظ��ة م���ع���ان، ام�������س ال�����س��ب��ت، 

م�ساكنها اجلديدة �سمن املبادرة امللكية الإ�سكان 

تنفيذاً  اإن�����س��اوؤه��ا  ج���اء  ال��ت��ي  العفيفة  االأ���س��ر 

لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل 

ووجهاء  اأبناء  مع  التوا�سلية  جاللته  لقاءات 

املحافظة.

العفيفة  االأ�سر  م�ساكن  مبادرة  وت�ستهدف 

 ،2005 ع���ام  ملكية  بتوجيهات  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

و�سملت جميع حمافظات اململكة، توفري احلياة 

الكرمية وامل�ستقرة لالأ�سر امل�ستفيدة التي تعد 

االأك��ر ع��وزاً وا�ستحقاقاً، ويتم اختيارها وفق 

اأ�س�س تراعي حتقيق العدالة وال�سفافية التي 

تعتمدها وزارة التنمية االجتماعية، وبح�سب 

ومتّكن  والفنية.  الهند�سية  املوا�سفات  اأعلى 

هذه املبادرة امللكية امل�ستفيدين من احل�سول 

ع��ل��ى م�����س��اك��ن م��ن��ا���س��ب��ة وحت�����س��ن ظ��روف��ه��م 

اأو���س��اع  م��ن  ي��ع��ان��ون  ك��ان��وا  اأن  بعد  املعي�سية، 

�سعبة. و�سّلم رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، 

جاللة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

امللك، يو�سف ح�سن العي�سوي، مفاتيح امل�ساكن 

اجلديدة لالأ�سر امل�ستفيدة يف لواءي ال�سوبك 

العامة  االأ���س��غ��ال  وزي����ري  بح�سور  وال���ب���رتا، 

وحمافظ  االجتماعية،  والتنمية  واال���س��ك��ان 

اجلديدة  امل�ساكن  يف  العي�سوي  وج��ال  م��ع��ان. 

ال���ت���ي ج����رى ت��اأث��ي��ث��ه��ا وت���زوي���ده���ا مبختلف 

الكهربائية  واالأج���ه���زة  امل��ن��زل��ي��ة  امل�ستلزمات 

الالزمة. وزار جاللة امللك عبداهلل الثاين لواء 

ح��زي��ران  �سهر  يف  م��ع��ان،  مبحافظة  ال�سوبك 

املا�سي، واأكد خالل لقائه ممثلني عن املجتمع 

اأهمية ترجمة االأفكار التي يطرحها  املحلي، 

اأبناء املجتمع املحلي على اأر�س الواقع، مبيناً 

لتحقيق  االأول��وي��ات  وحت��دي��د  املتابعة  اأهمية 

يكمن  النجاح  �سر  اإن  وق��ال  املن�سود،  ال��ه��دف 

اإن جاللة امللك   ، يف املتابعة. وق��ال العي�سوي 

حياة  نوعية  لتح�سني  ك��ب��رياً  اهتماماً  ي��ويل 

املواطن االأردين واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات 

املقدمة له يف جميع مناطق اململكة، اإىل جانب 

وحت�سني  املحلية  املجتمعات  بواقع  النهو�س 

التي متر بظروف  املعي�سية للفئات  الظروف 

اأنه  مبيناً  العفيفة،  االأ���س��ر  خ�سو�ساً  �سعبة، 

وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���س��رة م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك، مت 

توزيع 17 وحدة �سكنية على االأ�سر امل�ستفيدة 

والبرتا مبحافظة معان،  ال�سوبك  ل��واءي  يف 

وال����ت����ي مت اخ���ت���ي���اره���ا وف�����ق م��ن��ظ��وم��ة م��ن 

االأ�س�س واملعايري التي تراعي حتقيق العدالة 

وال�سفافية، وجت�ّسد على اأر�س الواقع اجلهد 

وتوفري  االأ���س��ر  ه��ذه  ل��رع��اي��ة  امل�ستمر  امللكي 

احلياة الكرمية والراحة واال�ستقرار الأبنائها. 

واأ���س��اف، اأن��ه يف ظ��ل ال��ظ��روف ال�سعبة التي 

ف��اإن  ك��ورون��ا،  ب�سبب جائحة  اململكة  بها  مت��ر 

جاللة امللك يوّجه با�ستمرار ب�سرورة تكثيف 

اجل��ه��ود لتنفيذ م���ب���ادرات وم�����س��روع��ات وفق 

احتياجات  تلبي  حم����ددة،  تنموية  اأول���وي���ات 

املجتمعات املحلية والفئات امل�ستهدفة، ف�ساًل 

عن متكينها وحتفيز طاقاتها لتح�سني واقعها 

االجتماعي واالق��ت�����س��ادي وت��ع��زي��ز دوره���ا يف 

وزير  ق��ال  ب���دوره،  ال�ساملة.  التنمية  م�سرية 

املهند�س يحيى  ال��ع��ام��ة واال���س��ك��ان  االأ���س��غ��ال 

االإ���س��راف  يف  يكمن  ال����وزارة  دور  اإن  الك�سبي، 

على هذا امل�سروع ومتابعته، ومراقبة م�ستوى 

التحديات  خمتلف  وتذليل  ونوعيته،  العمل 

التي قد تظهر خالل مرحلة التنفيذ، م�سرياً 

امل�ساكن  ال��ب��ن��اء يف ه���ذه  ك����ودات  اإىل م��راع��اة 

االحتياجات  ذوي  م��ن  االأ���س��خ��ا���س  ل��ظ��روف 

اخلا�سة. وب��ذات االجت���اه، ق��ال وزي��ر التنمية 

امللكية  امل��ب��ادرات  اإن  اأمي��ن املفلح،  االجتماعية 

تقدمي  يف  الها�سمي  ال��ن��ه��ج  ا���س��ت��م��رار  ت��وؤك��د 

العفيفة يف خمتلف مناطق  لالأ�سر  امل�ساعدة 

امل��م��ل��ك��ة، وحت�����س��ني ظ���روف���ه���ا االج��ت��م��اع��ي��ة 

امل�ستفيدة  االأ�سر  اأن  اإىل  الفتاً  واالقت�سادية، 

امل��ب��ادرة ج��اء اختيارها وفًقا ملعايري  من ه��ذه 

واأ���س�����س تعتمدها ال�����وزارة، م��ث��ل؛ ع��دد اأف���راد 

ال��دخ��ل واحل��ال��ة ال�سحية  االأ���س��رة وم�ستوى 

الأف����راده����ا. ويف م��ق��اب��الت ���س��ح��ف��ي��ة، اأع����رب 

�سكرهم  بالغ  امل�ستفيدة، عن  االأ�سر  ع��دد من 

وتقديرهم لهذه اللفتة امللكية الكرمية التي 

الكبري  وحر�سه  امللك  جاللة  اهتمام  تعك�س 

على توفري �سبل احلياة الكرمية للمواطنني، 

ف�ساًل عن تثمينهم اال�ستمرار وامل�سي قدماً 

يف تنفيذ املبادرات امللكية بالرغم من الظروف 

التي مير بها املجتمع االإن�ساين ب�سبب جائحة 

كورونا.

ومت خالل ت�سليم امل�ساكن االلتزام الكامل 

ب��ق��واع��د ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ن���ظ���ًرا ل��ل��ظ��روف 

اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب�سبب 

جائحة كورونا.

ي�سار اإىل اأن امل��ب��ادرات امللكية ترتجم على 

ال��ذي ي�سع  ال��واق��ع روؤى جاللة امللك  اأر����س 

يف مقدمة اأولوياته؛ حتقيق تنمية اجتماعية 

وت���اأم���ني م�ستوى  م�����س��ت��دام��ة،  واق��ت�����س��ادي��ة 

م��ع��ي�����س��ي اأف�����س��ل ل��ل��م��واط��ن��ني ورف�����ع ���س��وي��ة 

اخلدمات املقدمة لهم وتفعيل اإنتاجيتهم، اإىل 

جانب متكني قطاعي املراأة وال�سباب، وتفعيل 

دور املوؤ�س�سات املجتمعية اقت�سادياً واجتماعياً 

امل���ت���وازن���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإىل حت��ق��ي��ق  و������س�����واًل 

وال�ساملة. كما ت�سعى املبادرات امللكية ال�سامية، 

م�سرية  يف  دوره  وتعزيز  امل��واط��ن  متكني  اإىل 

التنمية امل�ستدامة من خالل تنفيذ مبادرات 

وم�����س��روع��ات وف��ق اأول��وي��ات تنموية حم��ددة، 

والفئات  املحلية  املجتمعات  احتياجات  تلبي 

امل�����س��ت��ه��دف��ة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا وحت��ف��ي��ز ط��اق��ات��ه��ا 

واالق��ت�����س��ادي،  االجتماعي  واقعها  لتح�سني 

ح��ي��ث مت��ك��ن��ت امل����ب����ادرات امل��ل��ك��ي��ة ع���ر تعزيز 

وموؤ�س�سات  الر�سمية  اجل��ه��ات  م��ع  ال�سراكة 

العمل  امل��دين، من تطوير منظومة  املجتمع 

امل�ستهدفة  املجتمعات  واالإن�ساين يف  التنموي 

لرت�سيخ قيم العمل التنموي، وبناء جمتمعات 

تعتمد على ذاتها اقت�سادياً وتنموياً.

حيوية  قطاعاٍت  امللكية  امل��ب��ادرات  وت�سمل 

وال�سباب  والتعليم  ال�سحة  منها  خمتلفة، 

االإنتاجية  وامل�سروعات  االجتماعية  والتنمية 

املدّرة للدخل.

االنباط- عمان

 زار رئ��ي�����س هيئة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة ال��ل��واء 

قيادة  ال�سبت،  ام�����س  احلنيطي،  يو�سف  ال��رك��ن 

القوة البحرية والزوارق امللكية.

اإيجاز  اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

ق��دم��ه ق��ائ��د ال��ق��وة ال��ب��ح��ري��ة وال������زوارق امللكية 

العقيد الركن البحري ه�سام اجلراح، عن املهمات 

التدريبية  والواجبات العملياتية، و�سري االأم��ور 

تهدف  التي  امل�ستقبلية  واخلطط  واللوج�ستية، 

اإىل تعزيز القدرات الدفاعية للقوة.

وج����ال ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي ع��ل��ى منت 

الزوارق املقاتلة يف حدود املياه االإقليمية االأردنية، 

وتفقد اآلية عمل القوة البحرية والزوارق امللكية 

وطبيعة امل��ه��م��ات امل��ن��اط��ة ب��ه��ا حل��م��اي��ة امل��راف��ق 

املدنية والع�سكرية يف ميناء العقبة.

ويف نهاية ال��زي��ارة، نقل رئي�س هيئة االأرك��ان 

للقوات  االأعلى  القائد  جاللة  حتيات  امل�سرتكة 

امل�سلحة االأردنية جاللة امللك عبداهلل الثاين اإىل 

مرتبات القوة البحرية وال��زوارق امللكية، مبدياً 

وامل�ستوى  تبذلها  التي  باجلهود  وثقته  اعجابه 

املتميز التي يتمتع بها منت�سبوها.

االنباط- عمان

اأعلنت اخلدمات الطبية امللكية، اليوم ال�سبت، 

الع�سكري  علياء  امللكة  م�ست�سفى  تخ�سي�س  ع��ن 

وامل��وؤك��دة  امل�ستبهة  احل����االت  ال�ستقبال  بالكامل 

اإ�سابتها بفريو�س كورونا للمنتفعني من التاأمني 

ال�سحي الع�سكري.

وقالت مديرية التوجيه املعنوي بيان �سحايف 

ام�س ال�سبت، اإن هذه اخلطوة جاءت للحفاظ على 

ومتكني  والتمري�سية،  الطبية  ال��ك��وادر  �سالمة 

م�ست�سفيات مدينة احل�سني الطبية من اال�ستمرار 

املر�سية من  الطبية للحاالت  يف تقدمي اخلدمة 

غري امل�سابني بفريو�س كورونا.

الطبية  احل�سني  مدينة  ط����وارئ  اأن  واأ���س��اف 

�ستتوقف اعتباراً من اخلام�س من ت�سرين الثاين 

املوؤكدة  اأو  امل�ستبهة  احل��االت  ا�ستقبال  عن  املقبل 

ا�ستقبال  يف  وت�ستمر  ك��ورون��ا،  بفريو�س  اإ�سابتها 

احل������االت االأخ�������رى ك���امل���ع���ت���اد، و���س��ت��ق��وم ط����وارئ 

م�ست�سفى امللكة علياء الع�سكري با�ستقبال احلاالت 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه��ا  امل���وؤك���دة  اأو  امل�ستبه 

والتوقف عن ا�ستقبال احلاالت املر�سية االأخرى.

ان االنباط عمَّ

وح���دَة  امل�ستجد،  ك���ورون���ا  ف���ريو����ُس  يقهر  مل   

م��رك��ز احل�سني  ��رط��ان يف  ال�����سَّ ع��ن  املبكر  الك�سف 

طيلة 228 يوًما، لكنَّ اإجراءات احلفاظ على �سحة 

�ست العدد  املجتمع و�سالمة املراجعني للوحدة خفَّ

نوي من 7 اآالف اإىل نحو 3 اآالف مراجع. ال�سَّ

ع��دد  اأنَّ  اإىل   ، ���س��م��ي��ة  ال��رَّ االأرق��������ام  وُت�������س���ري 

امل��راج��ع��ني؛ ل��ع��ي��ادة الك�سف امل��ب��ك��ر خ���الل ال��ع��ام 

اجتياح  وب��ع��د  م���راج���ع،  اآالف   7 ع��ن  زاد  امل��ا���س��ي 

املة  ال�سَّ فريو�س كورونا العامل وبدء االإغالقات 

يف االأردن منت�سف �سهر اآذار املا�سي، تقلَّ�س العدد 

اإج���راءات  �سمن  تقريًبا؛  حالة  اآالف   3 نحو  اإىل 

دون  للجميع  حية  ال�سِّ ع��اي��ة  ال��رِّ ت��وف��ري  ت�سمن 

تعري�سهم للخطر الوبائي.

وق����ال����ت م����دي����رة وح������دة ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر عن 

الدكتورة  رطان  لل�سَّ رطان يف مركز احل�سني  ال�سَّ

اإن��ه قبل جائحة كورونا، كان هناك  َي�سار ُقتيبة ، 

�سرطان  عن  الك�سف  ح��االت  ت�ستقبالن  عيادتان 

اأي  ��دي، مب��ع��دل 15 ح��ال��ة يومًيا لكل ع��ي��ادة،  ال��ثَّ

���ام يف  30 حالة يف اليوم ال��واح��د، وعلى م��دار 6 اأيَّ

ك��ورون��ا قلَّ�ست  ان جائحة  اإىل  االأ���س��ب��وع، م�سرية 

احل���االت،  ا�ستقبال  ت��وق��ف  لكنها مل  ال��ع��دد  ه���ذا 

ة طرق  ب��ع��دَّ ��وا���س��ل م��ع اجلميع  اأ���س��ب��ح ال��تَّ حيث 

حية لكل  تكفل تقدمي امل�سورة، وح�سب احلالة ال�سِّ

مراجع، واأ�سبح العدد اليومي للعيادتني مبعدل 

15 حالة يومًيا، اأي انخف�س العدد ب�سبب الظروف 

ا هو يف �سنوات �سابقة،  اال�ستثنائية اإىل النِّ�سف عمَّ

ومل ي���ت���مَّ ال��ت��خ��ف��ي�����س ع��ل��ى احل������االت ال��ط��ارئ��ة 

عاية والك�سف. وامل�ستعجلة والتي حتتاج اىل الرِّ

المة  وبينت اأنَّ الوحدة التزمت باجراءات ال�سَّ

العامة يف ا�ستقبال احلاالت، وحتديًدا للم�سابني 

ب���ه���ذا امل���ر����س وم����ن غ���ري امل��خ��ال��ط��ني مل�����س��اب��ني 

املعتمد  الطبي  ال��رت��وك��ول  واتبعت  بالفريو�س، 

منذ بدء اجلائحة، موؤكدة اّنه متَّ اإعطاء املواعيد 

تبداأ  كاملة  فحو�سات  وعمل  احل��االت  وا�ستقبال 

م���ن ق��ي��ا���س ح�����رارة امل���راج���ع���ني، م�����س��رية اإىل ان 

الوحدة يف االأو�ساع الطبيعية يراجعها امل�سابون 

حميدة  واأورام  اأع��را���س  لديهم  وم��ن  بال�سرطان، 

در؛ للتاأكد من حالتهم واالطمئنان  اأو اأمل يف ال�سَّ

على اأنف�سهم.

اأُغلقت  اآذار املا�سي،  ��ه منذ 17  اإنَّ وقالت قتيبة 

امل يف اململكة، وبعد ذلك  الوحدة مع االإغالق ال�سَّ

د ومقنن، ومتَّ منع املرافقني  متَّ فتحها ب�سكل حمدَّ

ل��ل��م��ر���س��ى م���ن احل�������س���ور، وال����ت����زم امل���راج���ع���ون 

بالتعليمات، وبقي العمل مبعدل 6 اأيَّام يف االأ�سبوع.

اأنَّ جم��م��وع احل���االت ع��ام 2019  واأ����س���ارت اإىل 

تراوح بني 470 – 670 حالة �سهرًيا، حيث ا�ستقبلت 

العام  �سيدة، وخ��الل  اآالف   7 اأك��ر من  العيادتان 

2020 كان عدد احلاالت من اجلن�سني يرتاوح بني 

230 – 430 حالة �سهرًيا، وبهذا املعدل قد يتجاوز 

عدد احل��االت اأك��ر من 3 اآالف حالة حتى نهاية 

العام.

وبح�سب اآخر اإح�سائية عن اأعداد امل�سابني 

بال�سرطان باأنواعه يف االأردن بالعام 2016، بلغ 

عدد احلاالت 5999 حالة، من بينها 3184 حالة 

بني الن�ساء، اأي بن�سبة 53 باملئة، فيما بلغ عدد 

 39 وبن�سبة   1276 ال��ث��دي  ب�سرطان  امل�سابني 

باملئة من جمموع حاالت االإ�سابة بال�سرطان 

ب�سكل كلي، حيث يحتل هذا النَّوع املرتبة االأوىل 

من حيث االإ�سابات بال�سرطان، وكانت 40 باملئة 

رطان بني االإن��اث يف  من حاالت االإ�سابة بال�سَّ

الثَّدي.

ولفتت ي�سار التي بداأت العمل يف العيادة عام 

1999 اإىل اأنَّ الوحدة كانت عبارة عن وحدتني 

اإح��داه��ا خا�سة ب��االإن��اث واالأخ����رى ب��ال��ذك��ور، 

وحتولت عام 2006 اإىل مديرية واحدة وتقوم 

بفح�س اجلن�سني، الفتة اىل انَّ عمل الوحدة 

والعالج  والتَّ�سوير  الفح�س  على  اليقت�سر 

اإىل ن�ساطات التوعية والتي تتم  وامن��ا يتفرع 

عن طريق املحا�سرات يف اجلامعات واملدار�س 

والنقابات للك�سف عن �سرطان الثَّدي.

واك��دت ان ن�ساطات التوعية خالل جائحة 

كورونا مل تتوقف ومتَّ التحول اإىل العمل من 

خالل تقنيات االت�سال املرئي عن ُبعد لالإبقاء 

الالزمة  التَّوعية  ر�سائل  وب��ثِّ  التَّوا�سل  على 

م�سددة على اهمية الك�سف املبكر بالق�ساء على 

املر�س يف مراحله االأوىل.

االنباط- عمان

ك�سف التقرير ال�سنوي لدائرة االفتاء العام عن 

عدد الفتاوى ال�سادرة عام 2019، بجميع مكاتبها 

فتوى،   219614 اململكة  حم��اف��ظ��ات  يف  املنت�سرة 

والطالق   12776 ال��واق��ع  الطالق  فتاوى  وكانت 

غري الواقع 23216، مبعدل 878 فتوى يوميا.

ووفق التقرير ال�سنوي على ن�سخة منه ام�س 

الهاتف  ع��ر  ل��ل��دائ��رة  اال�سئلة  ع��دد  بلغ  ال�سبت، 

خالل  وم��ن   ،29202 العامة  واالأ�سئلة   ،125811

الر�سائل الق�سرية 2002 ، فيما بلغ عدد اال�سئلة 

من خالل املوقع االإلكرتوين 18673 �سوؤاال، وعن 

طريق الفي�س بوك 7666 واملكتوبة 268.

عبد  ال�سيخ  اململكة  ع��ام  مفتي  �سماحة  وق���ال 

الكرمي اخل�ساونة اإن دائرة االفتاء حر�ست على 

تقدمي خدماتها للمواطنني ب�سورة جمانية عن 

يحقق  مب��ا  واملتنوعة،  املختلفة  الو�سائل  طريق 

لل�سائل مبتغاه يف احل�سول على احلكم ال�سرعي.

وا���س��اف اأن���ه ج���رى ان�����س��اء م��دي��ري��ات واق�سام 

متخ�س�سة ل��ك��ل جم���ال م��ن جم����االت اال���س��ئ��ل��ة، 

ال�سرعية، والتوا�سل مع اجلمهور عن طريق موقع 

االإلكرتونية  والتطبيقات  االإل��ك��رتوين،  ال��دائ��رة 

مبا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  وو���س��ائ��ل 

يواكب روح الع�سر ويعزز ح�سور الدائرة ودورها 

يف املجتمع، ووقوفها �سفا مع املوؤ�س�سات املتميزة 

وطلبا لالآجر والثواب من اهلل تعاىل.

املنت�سرة  الدائرة  مكاتب  يف  الفتاوى  وتوزعت 

يف املحافظات على 75582 فتوى مبركز الدائرة، 

وك��ان��ت ف��ت��اوى ال��ط��الق ال��واق��ع 5631، وف��ت��اوى 

طريق  عن  واال�سئلة   ،6888 الواقع  غري  الطالق 

الهاتف 25363، واال�سئلة العامة 8091، ومن خالل 

االإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع   ،2002 الق�سرية  الر�سائل 

7666 ومبعدل  ب��وك  الفي�س  18673، وم��ن خ��الل 

302 فتوى يوميا.

وبح�سب التقرير ال�سنوي، بلغ عدد الفتاوى يف 

60 فتوى يوميا،  15231 ومبعدل  اإرب��د  حمافظة 

يوميا،  فتوى   24 6126 فتوى مبعدل  ويف جر�س 

ف��ت��وى، ويف   29 ف��ت��وى مب��ع��دل   6366 البلقاء  ويف 

عجلون 11335 مبعدل 45 فتوى يوميا، ويف الكورة 

بلغ  دي��ر عال  17 فتوى يوميا. ويف  4394 مبعدل 

عدد الفتاوى 11540 مبعدل 46 فتوى، ويف الرمثا 

 13289 ماأدبا  ويف  فتوى،   28 مبعدل  فتوى   7085

مبعدل 53 فتوى يوميا، والزرقاء 11740 مبعدل 

46 فتوى يوميا، واملفرق 6842 مبعدل 27 فتوى 

يوميا، والكرك 11431 مبعدل 45 فتوى يوميا، ويف 

الطفيلة 9871 مبعدل 39 فتوى يوميا، ويف معان 

 3176 العقبة  يوميا، ويف  فتوى   31 7880 مبعدل 

ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة  ويف  يوميا،  فتوى   12 مبعدل 

اجلنوبية  االغ����وار  ويف  ف��ت��اوى،   3 8443 مب��ع��دل 

ال��ب��رتاء 672  ل���واء  7949 مب��ع��دل 31 ف��ت��وى، ويف 

مبعدل 3 فتاوى. وبح�سب التقرير، تقدم الدائرة 

خدمة فتاوى املوقع االإلكرتوين وخدمة االإر�ساد 

االأ���س��ري وح��ل اخل��الف ب��ني املتنازعني، وخدمة 

وخ��دم��ة  ال���زك���اة  وح�����س��اب  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت 

ال�����س��ك��اوى واال���س��ت��ف�����س��ارات االداري�����ة، ف�سال عن 

خدمة ا�ستطالع الراأي. ومن ن�ساطات الدائرة يف 

عام 2019 افتتاح مكتب لواء البرتاء ومكتب افتاء 

البادية ال�سمالية.

االنباط- عمان

 يطراأ اليوم ال�سبت انخفا�س قليل على درجات 

احل���رارة، وتكون االأج���واء معتدلة احل���رارة بوجه 

ارت��ف��اع��ات متو�سطة  الغيوم على  م��ع ظهور  ع���ام، 

معتدلة  غربية  �سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  وع��ال��ي��ة، 

اجلوية،  االر���س��اد  دائ��رة  تقرير  بح�سب  ال�سرعة. 

ي���ط���راأ ال���ي���وم االأح�����د ان��خ��ف��ا���س ق��ل��ي��ل اآخ����ر على 

درجات احل��رارة، وتكون االأج��واء خريفية معتدلة 

احلرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات 

والليل  امل�ساء  �ساعات  خ��الل  وتدريجياً  خمتلفة، 

اال�ستقرار اجل��وي،  ع��دم  اململكة بحالة من  تتاأثر 

ح��ي��ث ت��ت��زاي��د ك��م��ي��ات ال��غ��ي��وم، وت��ت��ه��ي��اأ الفر�سة 

لهطول زخ��ات متفرقة من املطر على ف��رتات يف 

الرعد  ي�سحبها  ق��د  اململكة  م��ن  خمتلفة  ان��ح��اء 

معتدلة  غربية  �سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  اح��ي��ان��ا، 

ال�سرعة تن�سط اأحياناً.

وتبقى اململكة ي��وم االإث��ن��ني حت��ت ت��اأث��ري حالة 

ع��دم اال�ستقرار اجل���وي، وت���وايل درج���ات احل��رارة 

انخفا�سها، وتغطي ال�سماء كميات من الغيوم على 

ارتفاعات خمتلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة 

من املطر على فرتات يف اأنحاء خمتلفة من اململكة، 

قد ي�سحبها الرعد اأحياناً، وتكون الرياح �سمالية 

وتكون  اأح��ي��ان��اً،  تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  غربية 

مثرية للغبار يف مناطق البادية.

وت���رتاوح درج��ات احل���رارة العظمى وال�سغرى 

يف عمان اليوم ما بني 31 - 15 درج��ة مئوية، ويف 

املرتفعات ال�سمالية 28 - 15، ويف مرتفعات ال�سراة 

27 - 12 ، ويف مناطق البادية 33 - 14، ويف مناطق 

ال�سهول 31 - 15، ويف االغ��وار ال�سمالية 34 - 19، 

ويف االأغوار اجلنوبية 34 - 22، ويف البحر امليت 34 

- 21، ويف خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية. 

االنباط-عمان

الدكتور يزن خري املناوب يف املدينه الطبيه 

ال��وب��اء - ال�ساعة ت�سري  : من وح��ي املناوبات و 

اإىل الثانية و الن�سف �سباحا …. للتو انتهيت 

م��ن و���س��ع م��ري�����س اآخ����ر ع��ل��ى ج��ه��از التنف�س 

الر�سمي  بلبا�سي  زل��ت  م��ا   ..… اال�سطناعي 

اأن  ج��زءا من قدمي بعد  اأ�سبح  احل���ذاء   .…
لب�سته ���س��ب��اح ال��ي��وم … ي���داي ح��ت��ى االك���واع 

بهما احمرار و تهيج جلدي و تق�سب من كرة 

ا���س��ت��ع��م��ال امل��ط��ه��رات و غ�����س��ي��ل ال��ي��دي��ن …. 

ج�سدي كله ينب�س مع نب�سات القلب من التعب 

 … ال�����س��داع  م��ن  ينفجر  ي��ك��اد  راأ���س��ي   ..…
ت��ف��وح منها  …. مالب�سي  ت��ك��اد تنفذ  ق���واي  و 

الوقاية  لب�س مالب�س  ط��ول  العرق من  رائحة 

التي ت�سبه غرفة ال�ساونا املتنقلة …. كل هذا 

ال يتعبني …. ما يتعبني اأننا يف حرب �سعواء 

…حرب مع عدو نعرفه و ال نراه ….يف �ساحة 
املعركة ال جتد اإال نحن و ال�سحايا فقط …

اأم��ا العدو فهو غري مرئي …. ير�سل �سهامه 

تكون  جراحنا  ليت   .… نراها  فال  امل�سمومة 

كان  القتال  ليت  … و  �سظايا  اأو  من ر�سا�س 

بال�سيف و ال�سالح …. جراحنا من قهر ترتك 

ندوبا يف القلب يطول �سفاوؤها و يطول نزيفها 

امل����وت ك��ث��ريا يف ح��ي��ات��ن��ا املهنية  واج��ه��ن��ا   .…
..غلبناه تارة و غلبنا تارة …. لكن الأول مرة 

 .… الوح�سية  بهذه  و  بغتة  و  غ��درا  يواجهنا 

نواجهه باأجهزة التنف�س اال�سطناعي و مالب�س 

الوقاية … حتى امل�سادات احليوية اح�س انها 

يومني  قبل   !  .… قريبا  ا�ست�سالمها  �ستعلن 

ات�سلت بي ن�سمية …) هل ي�سمح دكتور وقتك 

اأن تطمئنني على وال��دي ؟ ( �سمّت برهة فلم 

ادري ما اقول …. للتو انتهيت من اإنعا�س قلب 

والدها الذي اأعلن ا�ست�سالمه اأمام الوباء …. 

قبل يومني فقدت �سديقي و اخي و زميلي من 

ايام الكلية … باالم�س والد �سديقي و والدة 

زميلي االآخر الذي اعتره اأخي …. اأما اليوم 

ففي ال�سباح �سيعت معلمي و ا�ستاذي و الع�سر 

نفقد �سحايا  زلنا  ما   .… اآخ��ر  زميال  فقدنا 

 .… امل��ح��ارب��ني  امل���رة ال�سحايا م��ن  لكن ه��ذه 

هذا الوباء يحاربنا ب�سهام موجهة اإىل القلوب 

ال نراها لكنها توؤملنا … فاإىل متى �سيبقى ينال 

من قلوبنا ؟؟!!!

ي��ّن��ظ��ر و يقول  … م��ن  اأك���ر  م��ا يحزنني 

… او يقول )ان��ت م�سدق يف  )اأنها موؤامرة ( 

كورونا ؟( …. اأي جهل هذا الذي ا�ستفحل يف 

جمتمعنا ؟! �سدق ر�سول اهلل عندما كان يردد 

يف دعائه جامعا كل ما منر به ) اللهم اإنا نعوذ 

بك من قهر الرجال و من اجلهل و الفقر …. 

اللهم ارفع عنا الوباء و البالء ( مل نفهم معنى 

التي  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه  اال يف  ال�سريف  احل��دي��ث 

طالت …. اللهم �سرا و ن�سرا و رفعا للوباء 

عنا يا اهلل .. . .. !!!!!!
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االنباط- عمان

امل�صاب  اأن  العام  الإف��ت��اء  دائ��رة  اأك��دت   

ي�صتبه  اأو  )ك���ال���ك���ورون���ا(،  م��ع��ٍد  مب��ر���ض 

�صائر  خمالطة  عليه  يحرم  ب��ه،  باإ�صابته 

ال���ن���ا����ض؛ ح���ت���ى ل ي���ك���ون ���ص��ب��ًب��ا يف ن��ق��ل 

عليه  يرتتب  ما  اإليهم،  واملر�ض  العدوى 

والإ����ص���رار  خ��ا���ض،  ب�صكٍل  ب��ه��م  الإ����ص���رار 

بالبلد واأمنه ال�صحي والقت�صادي ب�صكل 

عام، وتعطيل م�صالح العباد والبالد.

ال�صبت،  ام�ض  بيان  يف  ال��دائ��رة  وقالت 

اأم��رن��ا  اإن ال��ن��ب��ّي ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م 

ب��احل��ج��ر ال�����ص��ح��ّي ع��ن��د وج���ود ال��ّط��اع��ون 

�َصِمْعُتْم  “اإَِذا  فقال:  معٍد،  وب��اء  هو  ال��ذي 

ْر���ٍض َف��اَل َت��ْق��َدُم��وا َع��لَ��ْي��ِه، َواإَِذا َوَق��َع 
َ
ِب��ِه ِب��اأ

ْن���ُت���ْم ِب��َه��ا، َف��اَل َت��ْخ��ُرُج��وا ِف���َراًرا 
َ
ْر����ضٍ َواأ

َ
ِب���اأ

يف  ال�������وارد  ال���ّن���ه���ي  ان  م����وؤك����دة  ِمْنه”، 

احلديث حمله العلماء على التحرمي، اأي 

فيه  وقع  ال��ذي  البلد  يف  الّدخول  حترمي 

الوباء )الطاعون( وحترمي اخلروج منه.

ُي��ق��ا���ض ك��ّل وب���اٍء م��ع��ٍد مثل  ان��ه  وبينت 

)ال���ك���ورون���ا( ع��ل��ى ال���ط���اع���ون، ف���ال ي��ِح��ّل 

اأن يخالَط غرَيُه من النا�ض،  للم�صاٍب به 

بهم،  ال�����ص��رر  ب��اإحل��اق  يت�صبب  ذل���ك  لأن 

حرمة  بّي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  والنبّي 

اإحلاق ال�صرر بالآخرين فقال: )َل �َصَرَر 

َراَر(. َوَل �صِ

ك���م���ا ح���رم���ت ع���ل���ى املُ�������ص���اب ب��امل��ر���ض 

املعدي اأن ي�صلي يف امل�صجد، اأو اأن يخالط 

اآثما  ويعترب  اأماكن جتّمعاتهم،  النا�ض يف 

الب�صل  رائ��ح��ة  ك��ان��ت  ف���اإذا  ذل��ك،  اإن فعل 

وال����ث����وم ت�����ص��ق��ط اجل���م���اع���ة ع���ن امل��ك��ل��ف، 

الأذى  اإىل  ي��وؤدي  قد  معِد  مبر�ٍض  فكيف 

اأو الوفاة.

ودع���ت ال��دائ��رة وج���وب ال��ت��زام امل�صاب 

باحلجر ال�صحي والتوجيهات والتعليمات 

ال��ت��ي ي��ق��ّرره��ا اأه����ل الخ��ت�����ص��ا���ض، وم��ن 

مل ي��ل��ت��زم ب��ذل��ك ف��ه��و اآث����ٌم ���ص��رًع��ا، وم��ن 

ب��اب الإف�����ص��اد يف الأر����ض ق��ال اهلل تعاىل: 

ْر�ِض َف�َصاًدا(.
َ
)َوَي�ْصَعْوَن يِف اْلأ

ي���ل���ت���زم  ل  م������ن  اأن  اإىل  وا���������ص��������ارت 

الدنيا  يف  العقوبة  ي�صتحق  بالتعليمات 

والآخرة ملخالفته اأمر اهلل تعاىل ور�صوله 

وخم��ال��ف��ت��ه ويل الأم����ر ال����ذي م��ن��ع��ه من 

يحقق  بذلك  واأم��ره  واملخالطة،  التجول 

منوط  الراعي  وت�صرف  للنا�ض،  م�صلحة 

وعقوبته  ال��ف��ق��ه��اء  ي��ق��رر  ك��م��ا  بامل�صلحة 

يقدرها ويّل الأمر ح�صب ال�صرر الناجت.

واك���دت ان ك��ل م��ن ي��ت��ه��اون يف احلجر 

ال�صحي ويخالط الآخرين، مع علمه اأنه 

مبوت  ويت�صبب  معٍد،  مر�صه  واأن  م�صاب 

والكفارة  ال��ّدي��ة،  وعليه  قاتل  فهو  غ��ريه 

ذل��ك  وي��ت��ك��رر  متتابعي،  �صهرين  ���ص��ي��ام 

ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال  ب�صببه،  م��ات  م��ن  ب��ع��دد 

َخَطاأً  اإِلاَّ  ِمًنا  ُموؤْ َيْقُتَل  ْن 
َ
اأ مِلُوؤِْمٍن  َكاَن  )َوَما 

َوَم���ْن َق��َت��َل ُم��وؤِْم��ًن��ا َخ��َط��اأً َف��َت��ْح��ِري��ُر َرَق��َب��ٍة 

ْن 
َ
اأ لاَّ  اإِ ْه���ِل���ِه 

َ
اأ ىَل  اإِ ُم�����َص��لاَّ��َم��ٌة  َوِدَي����ٌة  ُم��وؤِْم��َن��ٍة 

ُقوا(. داَّ َي�صاَّ

كان  على من  �صرعاً  ال��دائ��رة  واأوج��ب��ت 

م�صاًبا بفريو�ض )كورونا( اأو كان م�صتبها 

الّتدابري  ات��خ��اذ  اإىل  ي��ب��ادر  اأن  باإ�صابته، 

ال�����ص��ح��ّي��ة ال����الزم����ة وامل���الئ���م���ة حل��ف��ظ 

���ص��ح��ت��ه ون���ف�������ص���ه، م����ن ح���ج���ر وجت��ن��ي��ب 

الآخرين خطر العدوى، ومن خالف ذلك 

فهو اآثم �صرعاً م�صتحق للعقوبة يف الدنيا 

والآخ��رة، فاإن جنا من العقوبة يف الدنيا 

يتب،  مل  م��ا  الآخ����رة  يف  منها  ينجَو  فلن 

وح�صابه عند ربه.

االنباط- عمان

 قال رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�صركة العامة 

الأردنية لل�صوامع والتموين الدكتور اأنور 

العجارمة، اأن الردن ا�صتطاع تعزيز قدرة 

امل���خ���زون ال��وط��ن��ي ورف����ع ك��ف��اي��ة امل��خ��زون 

ليغطي  اآم���ن���ة  مل�����ص��ت��وي��ات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 

ا�صتهالك  يكفي  مب��ا  القمح  م��ن  خم��زون��ه 

ال�صوق لنحو 18 �صهرا و 10 �صهور ملخزون 

قطاعي  ق���درة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأع�����الف، 

وال�صناعات  احليوانية  وال���روة  ال��زراع��ة 

ال�����ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة 

املحلية.

�صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال��ع��ج��ارم��ة  واأ����ص���اف 

ام�������ض ال�������ص���ب���ت، ح�����ول م���و����ص���وع الأم�����ن 

اأن  ال���غ���ذائ���ي وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة حت��ق��ي��ق��ه، 

ال���ت���وج���ي���ه���ات امل���ل���ك���ي���ة ال�������ص���ام���ي���ة جت���اه 

ت���ع���زي���ز م����ب����داأ الع���ت���م���اد ع���ل���ى ال������ذات يف 

الإن�صاين  ب�صقية  الغذائي  الأم��ن  حتقيق 

واحل����ي����واين ت��ق��ت�����ص��ي ال��ع��م��ل مب�����ص��اري��ن، 

بتوفري  يُعنى  امل��دى  وق�صري  ف��وري  الأول 

احلبوب  م��ن  ا�صرتاتيجي  وطني  خم��زون 

وال���غ���ذاء والأع�����الف حت��ت اإ����ص���راف كامل 

م���ن احل��ك��وم��ة مم��ث��ل��ة ب������وزارة ال�����ص��ن��اع��ة 

والتجارة والتموين لتوفري وحفظ واإدارة 

املخزون الوطني ال�صرتاتيجي من خالل 

العامة  بال�صركة  ممثال  التخزيني  ذراعها 

الأردن����ي����ة ل��ل�����ص��وام��ع وال��ت��م��وي��ن وت��ع��زي��ز 

وو�صيلة احلكومة يف موازنة  التوزيع  ذراع 

وال�صتغالل  بامل�صاربات  )التحكم  الأ�صعار 

غ����ري امل���������ص����وؤول( وامل���ت���م���ث���ل مب��وؤ���ص�����ص��ت��ي 

ك��ذراع  والع�صكرية  امل��دن��ي��ة  ال�صتهالكية 

ت��وزي��ع ���ص��م��ان��اً. اأم���ا امل�����ص��ار ال���ث���اين، وه��و 

الأه������م ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة، ف��ي��ت��م��ث��ل ب��امل�����ص��ار 

يتطلب من احلكومة  ال��ذي  الأج��ل  طويل 

وال�صيا�صات  الإ�صالحات  من  جملة  اتخاذ 

تعزيزاً  الأردين  املنتج  لتعظيم  وامل�صاريع 

لالعتماد على امل�صادر الداخلية يف تاأمي 

واعالف  والدوائية  الغذائية  الحتياجات 

املطلوب كماً  وبامل�صتوى  الروة احليوانية 

ونوعاً وتكلفة وزمنا.

ال���غ���ذائ���ي وال���دوائ���ي  الأم�����ن  اأن  وب����ي 

ويعتمد  مطلقا  لي�ض  لالأعالف  بال�صافة 

جانب  اإىل  ال�����واردات  ع��ل��ى  ن�صبية  ب�صفة 

العتماد على الذات.

اأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ن���اء  ان  اإىل  واأ������ص�����ار 

ج��ه��ودا  يتطلب  وم�����ص��ت��دام  مطلق  غ��ذائ��ي 

وال��ت��خ��ف��ي��ف  مل��واج��ه��ت��ه��ا  دويل  ط��اب��ع  ذات 

اإعادة  اإىل  العجارمة  ودعا  م�صبباتها.  من 

ُت��ع��ن��ى  خم��ت�����ص��ة  ك��ج��ه��ة  ال��ت��م��وي��ن  وزارة 

بالأمن الغذائي مبفهومه ال�صامل لفر�ض 

�صل�صلة  تكاملية  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  �صيطرة 

بالإ�صافة  الغذائي والدوائي  الأمن  امداد 

لالأعالف والتحكم بالروابط القت�صادية 

ال��ق��ط��اع��ات الأخ�����رى. وط��ال��ب بتتبع  م��ع 

ورواب��ط  اأب��ع��اد  م�صفوفة  رواب���ط  وحتليل 

الأمن الغذائي الأردين مبختلف مكوناتها 

)ق���ط���اع ال����زراع����ة وال�������روة احل��ي��وان��ي��ة، 

الغذائية(  ال�صناعات  الدوائية،  ال�صناعة 

وال�����وق�����وف ع���ل���ى امل���ع���وق���ات وت���اأث���ريات���ه���ا 

وت��ق��دي��ر ال��ف��ج��وة ال��غ��ذائ��ي��ة وجت��ذي��ره��ا 

ب��خ��ط��ة ت��ت��ب��ن��ى الآف��������اق الأك�������ر ت���اأث���ريا 

ال�صراكة  م��راع��اة جت��ذي��ر  م��ع  وا���ص��ت��ج��اب��ة 

بي القطاعي اخلا�ض والعام.

د٠ مساد: الفيروس تفشى ويجب أن نكون اكثر حزما
بعد وفاة نخبة من األطباء ٠٠ مدير مستشفى األردنية

االنباط-عمان

خ�����رج ال���دك���ت���ور اإ�����ص����الم م�������ص���اد م��دي��ر 

�صمته  ع��ن  الأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ة  م�صت�صفى 

ب��ع��د وف���اة ال��ع��دي��د م��ن الأط���ب���اء مبواجهة 

اإن���ه ت��ق��دم للجهات  ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، وق���ال 

لقى  مقرتحات  بعدة  اأي��ام   10 قبل  املعنية 

بعدم  بع�صها  وج��وب��ه  ا�صتح�صانا  بع�صها 

القتناع

وكتب م�صاد عرب �صفحته الر�صمية على 

“في�صبوك”  الجتماعي  التوا�صل  م��وق��ع 

نندم  ل  ...حتى  اكر  ننتظر  ل  ان  “يجب 
حي ل ينفع الندم”

املا�صية  القليلة  باليام  “فقدنا  واأ�صاف 

ال�صحية  ال��ك��وادر  يف  ابناءنا  خ��رية  من  ثلة 

الكورونا” ا�صابتهم بفريو�ض  ب�صبب 

ان�صم  اخ��ر  بزميل  فجعنا  “اليوم  وق��ال 

الواجب.  �صهداء  من  �صبقوه  من  ركب  اىل 

زمالء  ب��ان  يفيد  خرب  قليل  قبل  وو�صلني 

ال�����ص��ف��اء بع�صهم  ا����ص���رة  ع��ل��ى  ه���م  اخ�����رون 

و�صعه حرج للغاية”

ح�صيلة  ب��ل��غ��ت  ال�����ص��ب��ت،  ع�����ص��ر  وح���ت���ى 

الأط�����ب�����اء امل���ت���وف���ي ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا يف 

ا�صت�صاري  اآخرهم  كان  اأطباء  ت�صعة  الأردن 

التخدير الدكتور �صميح عمرو

الأردنية  وقال مدير م�صت�صفى اجلامعة 

 ، امل�صوؤولي  بع�ض  مع  �صابقة  لقاءات  “يف 
بعدة  تقدمت  اي���ام  ع�صرة  م��ن  اك��ر  وم��ن��ذ 

ا�صتح�صانا وجوبه  مقرتحات، لقى بع�صها 

بع�صها بعدم القتناع”

وحتى م�صاء الربعاء املا�صي، ا�صيب من 

ما  اجلامعه  م�صت�صفى  يف  ال�صحيه  كوادرنا 

اطباء  ب��ي  وزم��ي��ل؛  زميلة   281 جمموعه 

عمال؛  او  واداري����ي  و�صيادلة  ومم��ر���ص��ي 

من  العدوى  انتقال  ب�صبب  ا�صيب  بع�صهم 

امل�صت�صفى، واخرون من خارجه، قال  داخل 

م�صاد

جلميع  وتقديري  احرتامي  “مع  وق��ال 

�صا�صات  ع��رب  علينا  ت��ط��ل  ال��ت��ي  ال��ك��ف��اءات 

ال��ت��ل��ف��از او م���ن خ���الل امل��ي��دي��ا ف��ق��د وج��ب 

واك��ر  ح��زم��ا  اك���ر  ن��ك��ون  ان  ال��ي��وم  علينا 

حازمة  تو�صيات  با�صدار  نقوم  وان  واقعيه 

و���ص��ارم��ة؛ حتمي اب��ن��اءن��ا وحت��م��ي ك��وادرن��ا 

ومواطنينا على حد �صواء”

ب��ه��ذه  ل��ال���ص��ت��م��رار  داع  اأرى  “ل  وق����ال 

ال��ك��ث��اف��ة م���ن ح���م���الت ال��ت��ق�����ص��ي ال��وب��ائ��ي 

الفريو�ض  تف�صى  فقد  احلالية،  ب�صورتها 

، وا���ص��ب��ح��ت الول����وي����ة ه��ي  يف جم��ت��م��ع��ن��ا 

تقدمي الرعاية ال�صحية داخل امل�صت�صفيات 

ول��ل��ك��وادر  ال�صفاء  ا���ص��رة  على  ي��رق��دون  مل��ن 

ال��ع��ام��ل��ة م���ن اط���ب���اء ومم��ر���ص��ي وف��ن��ي��ي 

وعمال واداريي، وحتى يتحقق ذلك وجب 

ودون تاخري”

امل��ق��رتح��ات عر�صها  وت��ال��ي��ا ح��زم��ة م��ن 

م���دي���ر م�����ص��ت�����ص��ف��ى اجل���ام���ع���ة الأردن����ي����ة يف 

من�صوره على في�صبوك:

1- ف��ح�����ض ج��م��ي��ع امل��دخ��ل��ي وامل��ن��وم��ي 

الكورونا  مر�صى  غري  من  امل�صت�صفيات  يف 

اي مري�ض  ادخ��ال  وع��دم  �صبب طبي  ولأي 

م���ن ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ه دون ال��ت��اك��د م���ن ع��دم 

ا�صابته

العمليات  ك��اف��ة  اج���راء  ع��ن  ال��ت��وق��ف   -2

ب����احل����دود  ال  الخ����ت����ي����اري����ة  اجل����راح����ي����ة 

يف  العاملية  الربوتوكولت  بع�ض  ال�صيقة) 

الدول املتقدمة اوقفتها ال لعمليات القلب 

والدماغ واحلالت الطارئة وال�صرطانية (

داخ��ل  الول  ال��دف��اع  ت��زوي��د خطوط   -3

ودون  احلماية  و�صائل  بكافة  امل�صت�صفيات 

انقا�ض وبدعم من وزارة ال�صحة؛على اقل 

ت��ق��دي��ر الع����رتاف ب��ه��ا ع��ن��د ال��ت��دق��ي��ق على 

اللجان املخت�صة امل�صت�صفيات من  فواتري 

ال���ف���ح���و����ص���ات  م�����ن  ع�������دد  حت����دي����د   -4

ل  التي  للحالت   Fast tests ال�صريعه 

يحتمل التعامل معها التاخري لخذ القرار 

املنا�صب وخا�صة يف غرف الطواريء

واله�����م م���ن ذل����ك ك���ل���ه؛ ل ب���د ل��ن��ا من 

امل��وج��ة  دخ���ول  يف  ت��اخ��رن��ا  م��ن  ن�صتفيد  ان 

اىل  �صبقتنا  قد  اخ��رى  دول  وان  ال�صديدة، 

نظامنا  بقوة  مقتنعي  كنا  وان  حتى  ذل��ك 

ال�صحي ، فقوتنا اليوم هي بال�صتفادة من 

العاملية  ال�صحية  النظم  لن  الغري  درو���ض 

ع��اج��زة متاما،  (، وقفت  اق��وى منا  وه��ي   (

وت��ع��ل��م��ت م���ن درو����ص���ه���ا ف���اخ���ذت ق�����رارات 

�صريعة وحا�صمة لنا ان ن�صتفيد منها

“م�صت�صفى  اإن  م�����ص��اد،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

اجل��ام��ع��ه الردن���ي���ة؛����ص���ائ���ر ب��ت��ط��ب��ي��ق ذل��ك 

حلماية  ت��ط��ب��ي��ق��ه  يقت�صيه  مل��ا  وال��ت��ج��ه��ي��ز 

مر�صاه وكوادره ال�صحية”

 اإلفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا 
للناس حتى ال ينقلوا العدوى

 العجارمة: االردن عزز كفاية المخزون 
االستراتيجي لمستويات آمنة

 تسجيل 57 وفاة و33٠1 إصابة بفيروس كورونا

 المستقلة لالنتخاب: 135٠ صحافيًا وإعالميًا لتغطية االنتخابات النيابية

95 مليون دينار صافي أرباح » البوتاس العربية«لنهاية الربع الثالث من العام الجاري
بعد اقتطاع 43  مليون دينار ضرائب ومخصصات ورسوم التعدين وتبرعات بقيمة 31 مليون دينار

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 3301 اإ�صابة 

و57 وفاة بفريو�ض كورونا امل�صتجّد يف اململكة 

اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  ال�صبت،  ام�ض 

72607 اإ�صابة، و829 وفاة.

 1534 على  اجل��دي��دة  الإ�صابات  وت��وّزع��ت 

ح��ال��ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة ع���ّم���ان، و498 ح��ال��ة يف 

و369 حالة يف حمافظة  ال��زرق��اء،  حمافظة 

اإربد، منها 110 حالت يف الرمثا، و151 حالة 

يف حمافظة جر�ض، و132 حالة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء، و128 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، 

و109 حالت يف حمافظة معان، منها حالتان 

يف ال��ب��رتا، و99 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 

حالة  و82  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و83 

حمافظة  يف  حالة  و63  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف 

الطفيلة.  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و53  العقبة، 

رئا�صة  عن  ال�صادر  الإعالمي  املوجز  واأ�صار 

الوزراء ووزارة ال�صحة اإىل اأن عدد احلالت 

امل�صت�صفيات  يف  للعالج  ال��ي��وم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ ال��ت��ي 

 103 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   180 بلغ  املعتمدة 

حالت امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  اأن  اإىل  ولفت 

حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��الج  تتلّقى  ال��ت��ي 

اأ�صرة  274 حالة على  1542 حالة، منهم  بلغ 

العناية احلثيثة.

واأ�صار اإىل اإجراء 22513 فح�صاً خمربّياً، 

ل��ي�����ص��ب��ح اإج���م���ايل ع����دد ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ت��ي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1860367 

فح�صاً.

ا�صتمرار  ظ��ّل  ال����وزارة اجلميع يف  ودع��ت 

اللتزام  اإىل  اإ�صابة حملّية،  ت�صجيل حالت 

ال�صالمة  واّت���ب���اع م��ع��اي��ري  ال���ّدف���اع  ب���اأوام���ر 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 

التجّمعات لأكر من 20 �صخ�صاً، وا�صتخدام 

تطبيقي “اأمان” و “�صحتك”.

االنباط-عمان

امل�صتقلة لالنتخاب، ام�ض  الهيئة  اأعلنت   

املخ�ص�صة  الزمنية  املدة  انتهاء  ال�صبت، عن 

لل�صحافيي  الع��ت��م��اد  ط��ل��ب��ات  ل���ص��ت��ق��ب��ال 

لتغطية  والدوليي  املحليي  والإعالميي 

النتخابات النيابية املقبلة.

وب��ح�����ص��ب ال���ن���اط���ق الإع�����الم�����ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

ال�صحافيي  ع��دد  بلغ  فقد  امل��وم��ن��ي،  ج��ه��اد 

اعتمادهم  مت  الذين  املحليي  والإعالميي 

والذين  املقبلة  النيابية  النتخابات  ملراقبة 

عليها  املن�صو�ض  ال�صروط  عليهم  انطبقت 

باعتماد  اخل��ا���ص��ة  التنفيذية  بالتعليمات 

�صحافيي   1308 والعالميي  ال�صحفيي 

م��وؤ���ص�����ص��ة   118 ومي����ث����ل����ون  واإع�����الم�����ي�����ي، 

عدد  بلغ  بينما  حملية،  واإعالمية  �صحفية 

ال�����ص��ح��اف��ي��ي والإع���الم���ي���ي ال��دول��ي��ي 42 

اإعالمية  موؤ�ص�صة   17 ومي��ث��ل��ون  �صحافياً، 

امل�صتقلة  الهيئة  اأن  يذكر  دولية.  و�صحفية 

ل��الن��ت��خ��اب ك��ان��ت ق��د اأع��ل��ن��ت ع��ن ف��ت��ح ب��اب 

العتماد لل�صحافيي والإعالميي لتغطية 

النتخابات النيابية العامة للمجل�ض التا�صع 

 30 ت��اري��خ  امل��ا���ص��ي، ول��غ��اي��ة  اآب   5 ع�صر، م��ن 

ت�صرين الأول احلايل

االنباط-عمان

اإدارة �صركة البوتا�ض العربية، جمال ال�صرايرة،  اأعلن رئي�ض جمل�ض 

العام اجلاري  الثالث من  الربع  نهاية  بلغ حتى  ال�صركة  اأرب��اح  اأن �صايف 

واملخ�ص�صات  ال�صرائب  اقتطاع  بعد  دي��ن��ار  مليون   )95( ق��راب��ة   ،2020

ور�صوم التعدين بقيمة 43 مليون دينار وتربعات بقيمة 31 مليون دينار.

“البوتا�ض  اأن  ام�����ض،  ���ص��در  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��راي��رة  واأو����ص���ح 

الأوىل  الت�صعة  ال�����ص��ه��ور  يف  متميز  اأداء  حت��ق��ي��ق  وا���ص��ل��ت  العربية” 

الإن���ت���اج وامل��ب��ي��ع��ات رغ���م التحديات  ال��ع��ام اجل����اري ع��ل��ى �صعيدي  م��ن 

القت�صادية العاملية ال�صاغطة والناجمة عن تداعيات انت�صار فريو�ض 

كميات  زي��ادة  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  اإىل  لفتاً   ،”19 “كوفيد  كورونا 

الفرتة  نف�ض  م��ع  مقارنة   )%5( بن�صبة  املا�صي  اأي��ل��ول  لنهاية  الإن��ت��اج 

كميات  زادت  فيما  ط��ن،  مليون   )1.966( اإىل  لت�صل  املا�صي  العام  من 

املبيعات بن�صبة )10%( مقارنة مع نف�ض الفرتة من العام املا�صي لت�صل 

اإىل )2.004( مليون طن وهذه الأرق��ام القيا�صية هي الأعلى التي يتم 

حتقيقها منذ التاأ�صي�ض وبداية الإنتاج يف ال�صركة.

اأرباح  العربية من  البوتا�ض  �صركة  بلغت ح�صة  ال�صرايرة،  وبح�صب 

�صركة برومي الأردن )40( مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من 

بالكامل  �صركة كيمابكو )اململوكة  اأرب��اح  اأن  اإىل  العام اجل��اري، م�صرياً 

حتى  البوتا�صيوم(  ن��رتات  م��ادة  تنتج  والتي  العربية  البوتا�ض  ل�صركة 

نهاية الربع الثالث من العام اجلاري بلغت حوايل )13( مليون دينار.

وذكر ال�صرايرة، اأن “البوتا�ض العربية” تعد من اأهم روافد خزينة 

اأن  اإىل  املرحلية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  ت�صري  امل��ال��ي��ة حيث  ب��امل��وارد  ال��دول��ة 

جمموع ال�صرائب ور�صوم التعدين والر�صوم الأخرى بلغت حتى نهاية 

مليون  منها )24(  دينار،  مليون  العام احلايل )43(  الثالث من  الربع 

و�صركاتها  العربية  البوتا�ض  �صركة  اأن  اإىل  منوهاً  دخل،  �صريبة  دينار 

التابعة واحلليفة تعد من اأكرب امل�صاهمي يف رفد احتياطي اململكة من 

ال�صهور  بلغت حوايل )780( مليون دولر، يف  والتي  ال�صعبة  العمالت 

الت�صعة الأوىل من العام اجلاري.

ذكر  امل�صتقة،  ال�صناعات  اإن��ت��اج  يف  التو�صع  مب�صاريع  يتعلق  وفيما 

جديدة  �صركة  بتاأ�صي�ض  با�صرت  العربية”  “البوتا�ض  اأن  ال�صرايرة، 

والأ�صمدة  للكيماويات  متكامل  جممع  واإن�صاء  بتملك  بدورها  �صتقوم 

املتخ�ص�صة يف منطقة البحر امليت، ومت تق�صيم تنفيذ م�صروع املجمع 

بكلفة  م�����ص��ان��ع  اأرب���ع���ة  ب��ن��اء  خ��الل��ه��م��ا  ي��ت��م  رئي�صيتي  م��رح��ل��ت��ي  اإىل 

ا�صتثمارية تقدر ب�حوايل )330( مليون دولر.

امل�صتقة  ال�صناعات  يف  التو�صع  م�صاريع  ت�صمل  ال�صرايرة،  وبح�صب 

بطاقة  البوتا�صيوم  نرتات  �صماد  اإنتاج  يف  كيمابكو  �صركة  تو�صع  اأي�صاً، 

اأخرى  واأ�صمدة متخ�ص�صة  �صنوياً،  األف طن  اإىل )100(  اإنتاجية ت�صل 

�صيتم اإنتاجها كمواد ثانوية من عملية الإنتاج، وذلك من خالل اإقامة 

)اململوكة  كيمابكو  �صركة  اأن  اإىل  لفتاً  جديدة،  ا�صرتاتيجية  �صراكات 

البوتا�صيوم من  �صماد نرتات  تنتج  العربية(  البوتا�ض  ل�صركة  بالكامل 

رفع  يف  املتحققة  اأرباحها  وت�صاهم  العقبة  يف  القائمة  م�صانعها  خالل 

ربحية ال�صركة الأم “البوتا�ض العربية”.

اأن  ال�صرايرة  اأك��د  املجتمعية،  التنمية  يف  ال�صركة  م�صاهمة  وح��ول 

فقد  ال�صلبية  كورونا  جائحة  تداعيات  ورغ��م  العربية  البوتا�ض  �صركة 

مليون   )11( ب�  وتربعت  املجتمعية  م�صوؤوليتها  برنامج  تنفيذ  وا�صلت 

قدمت  كما  املحلية،  املجتمعات  يف  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع��دد  ل��دع��م  دي��ن��ار 

وطن”  “هّمة  ل�صندوق  اململكة  �صعيد  على  يقدم  ت��ربع  اأك��رب  ال�صركة 

والبالغ قيمته )20( مليون دينار.

من جانبه، اأكد الرئي�ض التنفيذي ل�صركة البوتا�ض العربية، الدكتور 

له  واملبيعات  الإنتاج  كميات  يف  قيا�صية  اأرق��ام  حتقيق  اأن  الن�صور،  معن 

هذا  ال�صركة  بعمليات  املحيطة  ال��ظ��روف  اإىل  بالنظر  عظيمة  دللت 

ال��ع��ام وم���ن اأه��م��ه��ا اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي ���ص��رب��ت دول ال��ع��امل وم���ن �صمنها 

والتنفيذ  ال�صليم،  التخطيط  ح��ول  ال���دللت  ه��ذه  وتتمحور  الأردن، 

عاملية  جتارية  والعالقات  والكفوؤة،  املدربة  الب�صرية  والقوى  املحكم، 

ا�صتثمارية  حا�صنة  عن  ناهيك  والثقة،  بالتميز  تت�صم  امل�صتهلكي  مع 

مع  العالقة  ذات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بدعم  تتمثل  وداع��م��ة  مالئمة 

ال�صركة يف تنفيذ عملياتها الت�صنيعية والت�صديرية.

واأو�صح الدكتور الن�صور، اأنه بالإ�صافة اإىل حتقيق م�صتويات قيا�صية 

والذي  الإنتاج  كلف  كان خلف�ض  فقد  والت�صويق،  الإنتاج  وتاريخية يف 

ُيعد اأحد اإجنازات �صركة البوتا�ض العربية، تاأثري مبا�صر على ربحيتها، 

نهاية  حتى  البوتا�ض  م��ن  ال��واح��د  الطن  اإن��ت��اج  كلفة  انخف�صت  حيث 

الربع الثالث من العام اجلاري بواقع )6%( باملقارنة مع نف�ض الفرتة 

التناف�صي  املوقع  املا�صي، مما كان له دور رئي�صي يف حت�صي  العام  من 

لل�صركة عاملياً، يف ظل تناف�ض حمموم يف اأ�صواق الأ�صمدة العاملية خالل 

الفرتة املا�صية.

عمليات  يف  ال�صركة  �صيا�صة  ا�صتمرار  اأن  الن�صور،  الدكتور  واأ���ص��اف 

مادة  من  جديدة  اأ�صناف  اإنتاج  اإىل  اأدى  الإنتاج  يف  والتنويع  التطوير 

لأول  اإنتاجه  مت  وال���ذي  الأح��م��ر  احُلبيبي  البوتا�ض  اأهمها  البوتا�ض، 

مرة يف ال�صركة خالل العام املا�صي وجرى ت�صدير اأوىل الكميات منه 

لل�صوق الربازيلي، لفتاً اإىل اأن “البوتا�ض العربية” متكنت، اإ�صافة اإىل 

ا�صتمرار ت�صديرها للربازيل بوتائر اأعلى هذا العام، من دخول اأ�صواق 

اأهم الأ�صواق  اأ�صرتاليا وتايلند وفيتنام والتي تعترب من  جديدة منها 

اآنية من املمكن �صحن كميات كبرية ن�صبياً  اأ�صواق  ملادة البوتا�ض كونها 

لها، كما اأنها تتميز بارتفاع املردود املايل وارتفاع هوام�ض الربح منها.

ونوه الدكتور الن�صور اإىل اأن اخلطة ال�صرتاتيجية الع�صرية ل�صركة 

البوتا�ض العربية والتي بو�صر بتنفيذها اعتباراً من العام املا�صي تركز 

احلايل  الإنتاج  عن  امل�صوؤولة  الرئي�صية  العمليات  عنا�صر  تدعيم  على 

ال�صركة  مل�صانع  الوقائية  ال�صيانة  مفهوم  تطوير  خالل  من  لل�صركة 

ومرافقها الإنتاجية كال�صدود واملالحات، والتو�صع يف الإنتاج من خالل 

م�صروعات ال�صركة يف منطقة المتياز، اإ�صافة اإىل تنويع املنتجات من 

خالل اإنتاج البوتا�ض احُلبيبي الأحمر، )الذي مت البدء باإنتاجه يف العام 

العتيادي  اإنتاجها  اإىل  بالإ�صافة  الأح��م��ر،  ال��ع��ادي  والبوتا�ض   )2019

م��ن ال��ب��وت��ا���ض الأب��ي�����ض ب��ك��اف��ة اأ���ص��ك��ال��ه ومب��وا���ص��ف��ات تعترب الأف�����ص��ل 

التو�صع  جانب  اإىل  ج��دي��دة،  لأ���ص��واق  وال��دخ��ول  العاملي،  ال�صعيد  على 

القت�صادية  القيمة  خاللها  من  تتعاظم  والتي  امل�صتقة  ال�صناعات  يف 

امل�صافة لل�صركة.

واأ����ص���ار ال��دك��ت��ور ال��ن�����ص��ور اإىل خ��ط��ط ال�����ص��رك��ة يف جم���ال الرت��ق��اء 

مب�صتوى راأ�ض املال الب�صري من حيث ا�صتقطاب اأف�صل اخلريجي يف 

عمل  ثقافة  وبث  امل�صتمر،  التدريب  خالل  من  وتطويرهم  جمالتهم 

قائمة على النتماء للوطن ولل�صركة والتميز يف الأداء وتعظيم القدرة 

على املناف�صة وتعزيز تناف�صية ال�صركة.
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اكرث ما ي�سغل امل�اطن االردين هذه االيام ال�س�ؤال  “اين يتجه االردن يف ظل تزايد 

اعداد امل�سابني بفايرو�س الك�رونا “ ؟؟؟

اال�سف خذلنا احلك�مه  ومع  اننا   ) اعمم  وهنا ال   ( ن�سينا  نحن كم�اطنني،  لقد  

واجراءتها بالتعامل مع هذا الفايرو�س. 

لي�ست حك�متنا فقط من يدع� اىل لب�س الكمامه والتباعد اجل�سدي لل�قايه من 

هذا ال�باء الفتاك.

انحاء  ك��ل  م��ن  وعلماء  الط��ب��اء  الفيدي�   ومقاطع  امل��ق��االت  م��ن  الع�سرات  ب��ني  م��ن 

العامل ناهيك عما ي�سدر من منظمة ال�سحه العامليه التي ت�سنى يل االطالع عليها ، 

هناك اتفاق على ان لب�س الكمامه والتباعد اجل�سدي وغ�سل اليدين عدة مرات بالي�م  

النفر من االطباء والعلماء  امل�سرتكه لل�قايه من العدوى ؟ .. هل هذا  الع�امل  هي 

جاءوا بتلك الت��سيات من فراغ ؟ 

امل نالحظ ان من اهم ما ورد يف برامج املر�سحني ملن�سب الرئا�سه الكرب دوله يف 

العامل ه� كيفية التعامل مع هذا الفايرو�س ؟؟

عليها  يقف  دوائ��ر  و�سعت  ب��اي��دن  ج���  حملة  ان  التلفاز  �سا�سات  على  نالحظ  امل 

الكمامات  ارتداء  منهم  والطلب  التباعد  لي�سمن�ا  بهم  لقائه  عند  م�ؤيدي مر�سحهم 

؟   .... هل هذا اتى من فراغ ؟؟؟ 

 .... ؟   احلبيب  بلدنا  يف  النيابيه  لالنتخابات  املر�سحني  بع�س  فعل  م��اذا  باملقابل 

مهرجانات مكت�سه ، ودبكات ، واطالق عيارات ناريه تعبريا عن االبتهاج، ناهيك عن 

بع�س حفالت االعرا�س  .. �سي م�ؤ�سف حقا 

 “ تق�ل  ال�سرعيه  القاعده  الي�ست   ... وببلدنا؟؟؟  بانف�سنا  نفعله  ما  حراما  الي�س 

ال �سرر وال �سرار “ ؟؟ 

ال�سرعيه  القاعده  نقتنع بهذه  بتعليمات احلك�مه فلماذا ال  اذا كنا غري مقتنعني   

؟؟؟ 

املا�سيه  القليله  االي��ام  امل��دى  على  ن���دع  نحن  وها   ... ال�سحي  القطاع  انهكنا  لقد 

ك�كبه من جي�سنا االبي�س ، درعنا والقاب�سني على اجلمر يف خط دفاعهم االول عن 

�سحتنا .... رحمهم اهلل وا�سكنهم الفردو�س االعلى من اجلنه ونح�سبهم �سهداء باذن 

اهلل.... وهناك نفٌر منهم يتلق�ن العالج ن�ساأل اهلل لهم ال�سفاء العاجل 

ملدة  ال�سامل  االغ���الق  م��ن  يتاأتى  ال��ف��اي��رو���س  حما�سرة  ان  مت��ام��ا  تعي  احل��ك���م��ه  

امل��س” ...  بالع  اللي  “مثل  ال�سعبي  املثل  ا�ستعري  وهنا  ولكنها  االقل  على  ا�سب�عني 

اجلائحه  ب�سبب  تده�ر  ال��ذي  االقت�ساد  على  االخ��رى  وعينها  ال�سحه  على  لها  عني 

واالغالقات ال�سابقه ....حقا ان املعادله �سعبه 

التي جاءت يف ظروف �سعبه ودقيقه على ما تتخذه  الر�سيده   اعان اهلل حك�متنا 

من قرارات.

حمى اهلل االردن قيادة و�سعبا من �سرور هذه اجلائحه 

اللواء المتقاعد محمد بني فارس

»مثل اللي بالع الموس«
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االنباط- عمان

امل��ه��ن��د���س  االأردن  ع���ام م��ت��ح��ف  اأع��ل��ن م��دي��ر 

ب��اإغ��الق  �سي�ستمر  املتحف  اأن  ع��م��اري��ن،  اإي��ه��اب 

اأب����اب���ه اأم����ام ال�����زوار مل���دة اأ���س��ب���ع اع��ت��ب��ارا من 

ايجابية  نتائج  ظه�ر  بعد  وذل��ك  االأح��د،  الي�م 

بفريو�س  املتحف  ك���ادر  م��ن  اث��ن��ني  لفح��سات 

ك�رونا.

كان  املتحف  اأن  ال�سبت،  ام�س  عمارين  وبني 

من  اعتباراً  والتعقيم  الغلق  ب��اإج��راءات  ب��داأ  قد 

نتيجة  ظه�ر  بعد  وذل��ك  املا�سي  الثالثاء  ي���م 

ايجابية لدى اإحدى العامالت املنتديات للعمل 

يف املتحف.

وق���ال اإن���ه ج���رى ت���ج��ي��ه ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��ك���ادر 

واالإج��راءات  املتبع  الربوت�ك�ل  ح�سب  العاملة 

التي يجب اتخاذها يف حال ظه�ر حالة م�سابة 

بفريو�س ك�رونا يف احد امل�ؤ�س�سات، ومت التاأكيد 

على الك�ادر بااللتزام بال�سروط ال�سحية اأثناء 

الفح�س  عمل  و�سرورة  منازلهم  يف  ت�اجدهم 

الالزم ملن ي�سعر ب�ج�د اأعرا�س.

االنباط- عمان

ال��زم��ن،  ع��م��ان  �سناعة  غ��رف��ة  ت�سابق   

يف ���س��ب��ي��ل ت��ت���ي��ج ج��ه���ده��ا وط��م���ح��ات��ه��ا 

االأردنية  ال�سناعة  منتجات  ح�سة  بزيادة 

42 ب��امل��ئ��ة  ب��ال�����س���ق امل��ح��ل��ي��ة الك����رث م���ن 

النجاحات  على  معتمدة  حاليا،  القائمة 

اأزمة فريو�س ك�رونا  التي حتققت خالل 

يف تغطية احتياجات امل�اطنني من ال�سلع 

االأ�سا�سية.

ومت��ل��ك ال���ب���الد ال���ي����م، ب��ف�����س��ل ج��ه���د 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، اك��ت��ف��اء وف��ائ�����س��ا يف 

ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ت��ج��ات وخ�����س������س��ا م��ن 

وامل�ستلزمات  والكمامات  وال��دواء  االألبان 

ال���ط���ب���ي���ة وامل����ع����ق����م����ات، وه������ي ����س���ن���اع���ات 

من  العديد  يف  ب��اجل���دة  ترتبط  ا�سبحت 

دول العامل.

وم����ا زال����ت ال�����س��ن��اع��ة االأردن����ي����ة ال��ت��ي 

130 دول����ة ح����ل ال���ع���امل، وت��ن��ت��ج  ت��ط���ف 

ال�����س��ع���ب��ات  ت����اج���ه ع��دي��د  ���س��ل��ع��ة،   1500

باال�س�اق  تناف�سيتها  زيادة  من  حتد  التي 

االأنتاج،  كلف  ارتفاع  اأب��رزه��ا  الت�سديرية 

وب��ع�����س االج�������راءات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، يف 

املعاملة  تطبيق  اىل  وقت يطمح ممثل�ها 

امام  ت�سع معيقات  التي  الدول  باملثل مع 

ا�س�اقها. �سادرات منتجاتها لدخ�ل 

القائمة  املن�ساآت ال�سناعية  وي�سل عدد 

ب��ع��دد  م���ن�������س���اأة،   21702 امل��م��ل��ك��ة  ب���ع���م����م 

عاملني ي�سل اىل 253 الف عامل وعاملة، 

ال�سناعة  بغرف  م�سجلة  ام�ال  وبروؤو�س 

579ر4 مليار دينار. تبلغ 

يف  “�سنع  م���ن���ظ����م���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 

يف  اب����ح���ل���ت���م،  اي������اد  ال���دك���ت����ر  االأردن” 

)ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  ل�كالة  ت�سريح 

ال�سن�ات  خالل  �سرتكز  عمان  �سناعة  ان 

اخل���م�������س امل���ق���ب���ل���ة ع���ل���ى زي��������ادة احل�����س��ة 

وال��دخ���ل  االأردن��ي��ة  للمنتجات  ال�س�قية 

اىل ا�س�اق جديدة من خالل دعم امل�سانع 

الروؤية  لتحقيق  الت�سدير  من  ومتكينها 

امللكية باالعتماد على الذات.

االأردن”  “�سنع يف  روؤي��ة  ان  وا�سار اىل 

اطلقتها  ال��ت��ي   ،2025  –  2020 ل���الأع����ام 

الغرفة اخريا، تعتمد على تط�ير وتن�يع 

ال�سناعية  لل�سركات  املختلفة  ب��راجم��ه��ا 

العاملة بعم�م اململكة بالتعاون والتن�سيق 

م���ع ال���غ���رف ال�����س��ن��اع��ي��ة واجل����ه����ات ذات 

ال��ع��الق��ة وال���ت���ي ل��ه��ا دور رئ��ي�����س وف��ع��ال 

ت���اج��ه القطاع  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل  يف 

ال�����س��ن��اع��ي ب��االإ���س��اف��ة الإب����راز االإجن����ازات 

ال�سناعة االأردنية. التي حققتها 

وح�������س���ب اب������� ح���ل���ت���م، ت����رك����ز حم�����اور 

اإيجاد  على  االأردن”  يف  “�سنع  منظ�مة 

ه�ية ب�سرية جديدة لها، وربطها باأنظمة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  يف  اجل������دة  اإدارة 

وع���م���ل���ي���ات ال�����رتوي�����ج، وزي���������ادة احل�����س��ة 

االأردن����ي����ة حمليا  ل��ل�����س��ن��اع��ات  ال�����س���ق��ي��ة 

وخارجيا من خالل تاأهيلها وتط�يرها.

ال�����س���ق��ي��ة  زي��������ادة احل�������س���ة  ان  وب�����ني 

املحلية  ال�س�ق  يف  ال�سناعية  للمنتجات 

برعاية  ���س��راك��ة  جم��ال�����س  اإق��ام��ة  يتطلب 

بني  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز  االأردن”  يف  “�سنع 
ال������ك������ربى، وب�����ن�����اء ع�����الق�����ات ت�������س���ارك���ي���ة 

خ�س��ساً  والتجار  امل�سانع  بني  وتكاملية 

مثيل  لها  يت�فر  التي  للم�اد  امل�ست�ردين 

�سراء  على  االعتماد  زي��ادة  بهدف  حملي، 

املحلية. املنتجات 

يف  “�سنع  م��ن��ظ���م��ة  ان  اىل  وا�����س����ار 

���س��راك��ات  ع��ق��د  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��ل  االأردن”، 

م��ع م���زودي خ��دم��ات ال��رتوي��ج وال��دع��اي��ة 

لتقدمي  االأردنية  ال�سركات  من  واالإع��الن 

خ���دم���ات���ه���م ب���اأ����س���ع���ار خ���ا����س���ة ل��ل�����س��رك��ات 

اب���راز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  االأردن���ي���ة  ال�سناعية 

االإجن������������ازات ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل���ن���ت���ج���ات 

من  امل�����س��ت���ي��ات  خمتلف  ع��ل��ى  ال�سناعية 

خالل و�سائل االعالم املختلفة.

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى  امل��ن��ظ���م��ة  واو�����س����ح ان 

�سمن  املحلية  املنتجات  وت��ط���ي��ر  ت��اأه��ي��ل 

امل���ا���س��ف��ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وذل����ك مب�����س��اع��دة 

واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سناعية  ال�سركات 

والتغليف  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 

اخل��ا���س��ة مب��ن��ت��ج��ات��ه��م، مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

م��ت��ط��ل��ب��ات االأ������س������اق امل��ح��ل��ي��ة واأ�����س�����اق 

ال���ت�������س���دي���ر، وت���ط����ي���ر وحت�������س���ني امل������اد 

ال���رتوي���ج���ي���ة ل���ل�������س���رك���ات، ك���م���ا ���س��ت��ع��م��ل 

ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  ج��اه��زي��ة  رف��ع  ع��ل��ى 

ال���داخ���ل���ي���ة  امل�����ع�����ار������س  ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

واخل����ارج����ي����ة ورب�������ط ال�������س���ع���ار اجل���دي���د 

اأن���ظ���م���ة  م�����ع  االأردن”،  يف  “�سنع  ل�������� 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  يف  اجل������دة  اإدارة 

عمليات  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ل��ه  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

ال�سناعية. للمنتجات  الرتويج 

تاأهيل  على  اأي�����س��ا  املنظ�مة  و���س��رتك��ز 

منتجاتها  لت�سدير  ال�سناعية  ال�سركات 

اأ�����س�����اق ت�����س��دي��ري��ة ج���دي���دة وذل���ك  اىل 

من  اال���س��ت��ف��ادة  م��ن  متكينها  خ���الل  م��ن 

�سمن  املنظ�مة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

وتاأ�سي�س  ال�سركات،  وتط�ير  تاأهيل  بند 

بزيادة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  عالقات 

ال�������س���ادرات االأردن����ي����ة ل��ل��خ��ارج وب��خ��ا���س��ة 

االقت�سادية  واالأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  وح��دة 

يف غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان و����س���رك���ة ب��ي��ت 

لتط�ير  االأردن���ي���ة  وامل���ؤ���س�����س��ة  ال�����س��ادرات 

االإ�ستثمار  وهيئة  االقت�سادية  امل�����س��اري��ع 

وهيئة  والتغليف  للتعبئة  ال�طني  واملركز 

برامج  اإط��الق  بهدف  االأردن��ي��ة،  الرتقيم 

للمنتجات  ال����دويل  ال���رتوي���ج  يف  ت�����س��اع��د 

االأردنية. ال�سناعية 

على  �ستعمل  امل��ن��ظ���م��ة  ان  اىل  وا���س��ار 

االل��ك��رتوين  ال��ت�����س���ي��ق  يف  دورات  تنظيم 

ال�����س��ن��اع��ي��ة م��ن خ���الل املعهد  ل��ل�����س��رك��ات 

ال�����ذراع  )اي���ج���اب���ي(  االأردين  االأوروب���������ي 

واطالق  عمان،  �سناعة  لغرفة  التدريبي 

م����ق���ع ال���ك���رتوين ت�����س���ي��ق��ي ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

االأردن�����ي�����ة ع���ل���ى غ������رار م����ق���ع ع���ل���ي ب��اب��ا 

ال�سيني واأمازون االأمريكي.

املنظ�مة تركز على  واو�سح ان حماور 

الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  م��ع  ال�����س��راك��ات  عقد 

املختلفة  واجلهات  واجلمعيات  واخلا�سة 

وال���ت���ي ت��رب��ط��ه��ا ت��ق��اط��ع��ات م���ع ال��ق��ط��اع 

يف  “�سنع  رب��ط  على  وال��ع��م��ل  ال�سناعي، 

مثل  فعالة  حك�مية  مظلة  م��ع  االأردن” 

او  وال��ت��م���ي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 

هيئة اجل�دة عند اعتمادها.

على  �ستعمل  امل��ن��ظ���م��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 

تعزيز العالقة مع وزارة الرتبية والتعليم 

وذل����ك ا���س��ت��ك��م��اال ل��ل��ن�����س��اط��ات وال���ربام���ج 

مدار  على  احلملة  نظمتها  التي  املختلفة 

ال�����س��ن���ات اخل��م�����س ال�����س��اب��ق��ة، وذل����ك من 

خ����الل اإع������داد م�����ادة ع��ل��م��ي��ة ج���دي���دة عن 

ال�سناعة االأردنية ليتم اإدراجها يف املناهج 

الدرا�سية،  املراحل  م�ست�ى  على  العلمية 

الدرا�سية،  املناهج  على  �سعارها  وطباعة 

االأردنية  ال�سناعة  عن  علمية  مادة  ون�سر 

�سمن من�سة در�سك االإلكرتونية.

وا�سار اب� حلتم اىل ان املنظ�مة �ستعمل 

ل�  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ه���ي��ة  ت�سميم  اإع����ادة  ع��ل��ى 

جديد  �سعار  االأردن” وت�سميم  يف  “�سنع 
واع��داد  اجل��دي��دة،  ا�سرتاتيجيتها  يعك�س 

الية ال�ستدامة عملها وعدم ربطها بفرتة 

زم��ن��ي��ة او ج��ه��ة م��ع��ي��ن��ة، وال��ت���ا���س��ل مع 

ل�سمان  والدولية  املحلية  املانحة  اجلهات 

ن�ساطاتها  لتنفيذ  مت�يل  على  احل�س�ل 

وب����راجم����ه����ا امل���خ���ت���ل���ف���ة وو�����س����ع م��ع��اي��ري 

يف  جناحها  مدى  لقيا�س  ودقيقة  وا�سحة 

اأهدافها حمليا وخارجيا. حتقيق 

االنباط- عمان

ب��ا���س��م الهيئة  ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي  ق���ال   

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب ج���ه���اد امل���م��ن��ي اأن���ه 

وب���ن���اء ع��ل��ى ق���ان����ن االن���ت���خ���اب، ف����اإن اآخ���ر 

امل��ر���س��ح��ني م��ن الرت�سح  م���ع��د الن�����س��ح��اب 

امل�افق  ال�سبت  الي�م  النيابية  لالنتخابات 

31 ت�سرين االأول.

وا����س���اف امل���م��ن��ي ان ق���ان����ن االن��ت��خ��اب 

الن�������س���ح���اب  م�����ع����د  اآخ�������ر  اأن  ع���ل���ى  ن�������س 

يك�ن  لالنتخابات  الرت�سح  من  املر�سحني 

ليت�سنى  االإق�����رتاع،  ي����م  م��ن  اأي����ام   10 ق��ب��ل 

االق��رتاع  كتيبات  طباعة  ذل��ك  بعد  للهيئة 

التي تت�سمن اأ�سماء الق�ائم واملر�سحني يف 

باململكة. الدوائر االنتخابية  جميع 

ي�م  ان�سحاب من  اأي طلب  اأن  اإىل  ون���ه 

�سيتم  اي مر�سح، حيث  يقبل من  لن  ام�س 

وطباعتها  املر�سحني  جميع  ا�سماء  اعتماد 

على كتيبات االقرتاع.

امل�ستقلة  الهيئة  مف��سي  جمل�س  وك��ان 

االنتخابات  اإج���راء  م�عد  ح��دد  لالنتخاب 

ال��ن��ي��اب��ي��ة يف ال��ع��ا���س��ر م��ن ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 

املقبل، عقب �سدور االرادة امللكية ال�سامية 

النيابية االنتخابات  باإجراء 

االنباط- عمان

ال�سحية  الرعاية  عام  اأمني  م�ساعد  اكد   

غ��ازي  ال��دك��ت���ر  ال�����س��ح��ة  وزارة  االأول���ي���ة يف 

جلنة  مع  الت�ساور  وبعد  ال���زارة  اإن  �سرك�س 

ك�فيد  فح��سات  نتائج  تعتمد  امل��خ��ت��ربات 

)ال  ���س��ل��ب��ي��ا  اأو  اي��ج��اب��ي��ا  اأي خم��ت��رب  م���ن   19

نتيجة  تقبل  ال  بينما  فقط  للفريو�س(  اث��ر 

�سعيف. ايجابي 

على  التعميم  �سيجري  ان��ه  �سرك�س  واك��د 

منهم  والطلب  اخل�س��س،  بهذا  املختربات 

فقط،  وال�سلبية  االإيجابية  النتيجة  ار�سال 

م�سرا  �سعيف،  اإيجابي  نتيجة  اإر�سال  وع��دم 

بع�س  قبل  من  اأر�سلت  التي  النتائج  اأن  اإىل 

املختربات باإيجابي �سعيف تعد ايجابية.

امل�سابني  اأن  ب��ني  الفح�س،  اإع���ادة  وح���ل 

لك�رونا  اآخ��ر  فح�س  اإج��راء  منهم  يطلب  ال 

وميكنهم  املنزيل،  العزل  فرتة  انهائهم  بعد 

اخل���روج م��ن غ��رف ال��ع��زل وم��ن امل��ن��زل دون 

ال��ع��دوى  نقل  م��ن  واخل����ف  بالقلق  ال�سع�ر 

لالآخرين.

االأع����را�����س  وج������د  ح����ال  يف  “اإنه  وق�����ال 

اخل��ف��ي��ف��ة ف��ع��ل��ى امل��ري�����س ال��ب��ق��اء يف ال��ع��زل 

13 ي�ماً �سريطة اأال ت�جد لديه  املنزيل ملدة 

اأي اأعرا�س خالل االأيام الثالثة االأخرية

االنباط- عمان

 اأك����د وزي����ر امل��ي��اه وال����ري ال��دك��ت���ر معت�سم 

ال�سدود  �سالمة  م��ن  التحقق  اأه��م��ي��ة  �سعيدان 

وجاهزيتها ال�ستقبال امل��سم املطري القادم.

وق���ال خ���الل ت��ف��ق��ده ���س��د امل��ل��ك ط���الل ام�س 

ا�سرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  ذات  ال�����س��دود  ان  ال�����س��ب��ت، 

من  اململكة  تعانيه  مل��ا  املائية  امل���ازن��ة  يف  خا�سة 

نتيجة  تغذيتها  و���س��ح  املائية  امل�����ارد  حم��دودي��ة 

لتناق�س وتذبذب معدل هط�ل االأمطار وظاهرة 

التغري املناخي خالل ال�سن�ات االأخرية.

واأكد �سرورة و�سع برامج ال�سيانة ال�قائية 

وال�سيانة الروتينية وتاأمني قطع الغيار الالزمة 

لل�سيانة الطارئة و�سالمة مك�نات ال�سد، م�عزا 

ب�سرورة رفد ال�سدود مبعدات ال�سيانه الطارئة 

لرفع قدرات اال�ستجابه ملختلف ال�سيناري�هات.

اعلى  ب��اأخ��ذ  الفنية  ال��ف��رق  �سعيدان  وط��ال��ب 

مل�ست�ى  ال�سد  تعر�س  ح��ال  اال���س��ت��ع��داد  درج���ات 

عال من االأخطار خالل فرتة الفي�سانات التي 

ارتفاع  تتزامن مع م��سم االأمطار، خا�سة عند 

من�س�ب املياه وتزايدها بغزارة مع كرثة التدفقات 

عرب امل�سبات، مما يتعني تكثيف املعاينة والرقابة 

قد  التي  املخاطر  لتقليل  حمكمة  خطة  �سمن 

تنتج يف مثل هذه احل��االت حفاظا على �سالمة 

من�ساأة ال�سد واملناطق ا�سفل ال�سد.

اأي�سا  �سعيدان  زار  ل���ل����زارة،  ب��ي��ان  وبح�سب 

مف�سل  ل�سرح  وا�ستمع  الكهرباء  ت�ليد  حمطة 

من القائمني عليها وا�ستمع اىل منهجية اإ�سالة 

املياه الغرا�س الري، الفتا اإىل اأن ان املياه املخزنة 

يف ال�سدود تعد امل�سدر االأ�سا�سي لري املزروعات 

يف وادي االردن مما يتطلب حتقيق اعلى درجات 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  اكمل وج��ه.  اال�ستفادة منها على 

ال�����س��رك��اء لرفع  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال�������زارة منفتحة 

القادم،  االمطار  م��سم  خ��الل  القطاع  جاهزية 

وي���ج���ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى االع�����داد لتمرين 

ي��ح��اك��ي ال����اق���ع خ���الل االأ���س��ب���ع��ني ال��ق��ادم��ني 

واإدارة  ل��الم��ن  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق 

االزمات لل�ق�ف على جاهزية اخلطط مل�اجهة 

احل��ك��ام  م���ع  التن�سيق  واإج��������راءات  ال��ف��ي�����س��ان��ات 

االداريني واالجهزة االمنية.

ال��ف��ن��ي��ة للجاهزية  ال���ك����ادر  ���س��ع��ي��دان  ودع����ا 

ال��ع��ال��ي��ة، م��ع��رب��ا ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ك���دار الفنية 

العاملة يف ال�سد على جه�دهم.

 متحف األردن يستمر بإغالق أبوابه لمدة 
اسبوع بعد إصابة موظفين بكورونا

 صناعة عمان تسابق الزمن لزيادة حصة الصناعة االردنية محليا

 المستقلة لالنتخاب: انتهاء آخر موعد لالنسحاب من الترشح لالنتخابات النيابية

 وزير المياه والري يدعو للتأكد من جاهزية السدود لألمطار

 الصحة: النتيجة المعتمدة لفحص كورونا إيجابي وسلبي فقط
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النيابية  الإنتخابات  امل�شاركة يف  ن�شبة  لتعظيم  كورونا  زمن جائحة  نحتاج يف 

يعلم  كما  فامل�شاركة  الإنتخابات؛  العزوف عن  اأو  للمقاطعة  البع�ض  دعوات  اأمام 

لغايات  النا�ض  مواَطنة  من  كجزء  وطنية  وم�شوؤولية  وواج��ب  حق  هي  اجلميع 

تعزيز اإنتمائهم للوطن على �شبيل امل�شي ُقدماً يف اإظهار مواطنتهم على الأر�ض؛ 

لل�شعب  كممثلني  الأف�شل  اإختيار  لغايات  لتحفيز  حتتاج  الإنتخابية  فامل�شاركة 

حتت قبة الربملان؛ وبالطبع تعزيز امل�شاركة لن يتم فعلياً اإل اإذا خرجت الأغلبية 

ال�شامتة عن �شمتها و�شاركت يف الإنتخابات لي�ض لرفع ن�شبة املقرتعني فح�شب 

اإي�شال  لتفرز ال�شناديق ممثلي ال�شعب القادرين على  بل ليكون �شوتهم موؤثراً 

للحكومة: �شوتهم 

١. وفق الإنتخابات النيابية الأخرية يف العام ٢٠١٦ بلغت ن�شبة امل�شاركة حوايل 

الإنتخابات  يف  ي�شاركوا  مل  ال��ذي��ن  ال�شامتة  الأغلبية  ن�شبة  اأن  يعني  م��ا   ٪٣٧

حوايل ٦٣٪؛ وهذه الن�شب موؤ�شر وا�شح على �شرورة تعظيم امل�شاركة من خالل 

اأدوات حتفيز لعنا�شر العملية الإنتخابية من �شباب ومراأة حتديداً.

الإنتخاب  ي��وم  كورونا  من  اخل��وف  هواج�ض  ميتلكون  من  يعرف  اأن  يجب   .٢

يوم  ال�شحية  بالربوتوكولت  والإلتزام  اجل�شدي  والتباعد  الكمامات  و�شع  باأن 

الإ�شابة  عدم  على  التاأكيد  حيث  للمواطنني  وا�شعة  م�شاركة  ت�شمن  الإق��رتاع 

بالإلتزام الكامل؛ وهنا نوؤكد ملن ينادون بهذه الأفكار باأن الإزدحامات هذه يوم 

اأقل بكثري مما ن�شاهده يف املولت والأماكن التجارية  اأمام ال�شناديق  الإنتخاب 

العامة وكل �شيء.

قوة  ت�شمن  ومتميزة  ح�شنة  و�شريتهم  م�شريتهم  ملن  ب��الإق��رتاع  امل�شاركة   .٣

املرت�شحني؛  م��ن  الأ�شلح  اإختيار  وبالتايل  ف��رزه؛  �شيتم  ال��ذي  ال��ن��واب  جمل�ض 

وباملقابل عدم امل�شاركة ت�شمح للغري من التغّول على حقوق الناخبني ورمبا يتم 

اإختيار  فالأجدر  احل�شنة؛  لل�شرية  ترقى  ل  �شفاتهم  ممن  املرت�شحني  اإنتخاب 

الأف�شل والأقدر على خدمة الوطن الأ�شم.

٤. بالطبع وجود الدعاية الإنتخابية املقرتنة بربامج اإنتخابية -ولي�ض �شور 

�شمان  خ��الل  م��ن  وذل��ك  امل�شاركة  على  الناخبني  حتّفز  ل��وح��ده��ا-  املرت�شحني 

ال�شباب  تواجه  التي  والتحديات  امل�شاكل  من  كثري  حلل  للتطبيق  قابلة  برامج 

حتديداً.

النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�شاركة  على  امل��واط��ن��ني  لتحفيز  اأهمية  هنالك   .٥

وكذلك  للوطن  الف�شل  لختيار  باأ�شواتهم  والدلء  امل�شاركة  اأهمية  وتعظيم 

حتفيز م�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب وامل�����راأة، م��ع احل���ذر م��ن امل���ال الأ����ش���ود وال���وع���ود غري 

ال�شادقة.

جمل�ض  لإف��راز  الأ�شا�ض  هو  الإنتخابية  القوائم  مرت�شحي  اإختيار  ُح�شن   .٦

نيابي قوي، فامل�شاركة النظيفة ل العفنة والبعد عن العن�شرية والإقليمية وعدم 

الت�شويت ملن يرتبط ا�شمه بق�شايا ف�شاد كّلها ت�شّجع على تعظيم امل�شاركة.

يحتاج  وذل��ك  والقوانني  الت�شريعات  اإيقاع  ي�شبط  القوي  النواب  جمل�ض   .٧

واملواطن  الوطن  لينعك�ض عملهم على  لل�شعب  اأقوياء وممثلني حقيقيني  لنواب 

دعوات  تنامي  ظل  يف  ال�شامية؛  امللكية  الروؤى  وفق  ال�شخ�شية  للم�شالح  ولي�ض 

املواطن  يكون  وبعدها  فل�شطني،  يف  اأجنداتهم  لتمرير  ال�شهاينه  املتطرفني 

م�شوؤول عن مقاطعته اأو عزوفه عن امل�شاركة فيما اإذا كان جمل�ض النواب هزياًل.

�شيزيد  الإنتخابات؛وهذا حتماً  واملراأة يف  ال�شباب  م�شاركة  تعظيم  ٨. مطلوب 

ن�شبة امل�شاركة كنتيجة لتحفيزها لفئة ت�شعر بالأحقية يف موقعها الإلكرتوين

وف��رز  ومواطنتنا  وعينا  دليل  النيابية  النتخابات  يف  م�شاركتنا  ب�شراحة: 

الأكفاأ؛ ونحتاج لتعظيم امل�شاركة لإفراز املجل�ض النيابي الأقوى.

د. محمد طالب عبيدات

المشاركة في اإلنتخابات 
النيابية

 الحكومة: الورقة المتداولة حول إجراءات التعامل مع كورونا حال 
وصول أعداد اإلصابات بين 3000 - 4000 سيناريو افتراضي مقترح

 الخدمات الطبية تعلن التوقف عن استقبال المرضى بعيادات االختصاص

 توقيع محضر خطة التنمية السياحية بين وكالة جايكا وسلطة البترا

 الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات تعتذران عن استقبال المراجعين 

 الطويسي: األردن يسعى ان يكون بيت خبرة في التربية اإلعالمية على مستوى المنطقة

 الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني صفر

االنباط- عمان

ة )حقك تعرف(  اأّك��دت احلكومة عرب من�شّ

مواقع  على  املتداولة  الورقة  اأّن  ال�شبت،  ام�ض 

“وات�شاب”  وجمموعات  الجتماعي  التوا�شل 

حول اإجراءات التعامل مع وباء كورونا يف حال 

اأع���داد الإ���ش��اب��ات ب��ني ٣٠٠٠ اإىل ٤٠٠٠  و���ش��ول 

�شمن  مقرتح  )افرتا�شي(  �شيناريو  هي  حالة 

تعقدها  ال��ت��ي  ال���دورّي���ة  وال��ت��م��اري��ن  النقا�شات 

خلّية الأزمة.

ال�����ش��ي��ن��اري��و  ه����ذا  اأّن  واأو����ش���ح���ت احل��ك��وم��ة 

اأو  وزاري  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م�شمونه  يبحث  مل 

فيها  ورد  ما  واأّن  احلكومّية،  القيادات  م�شتوى 

بل  اتخاذها؛  �شيجري  اأو  متخذة  ق��رارات  لي�ض 

ع��دداً  ت�شم  جلنة  و�شعته  مقرتح  �شيناريو  هو 

خالل  املعنّية،  واجلهات  ال���وزارات  مندوبي  من 

التي  الدورّية  والتمارين  وامل�شاورات  النقا�شات 

الوطني لالأمن  املركز  الأزم��ة يف  تعقدها خلّية 

واإدارة الأزمات حول اآلّيات التعامل مع خمتلف 

علمّية  ملنهجّيات  وف��ق��اً  ال��وب��اء،  انت�شار  م��راح��ل 

على  احلفاظ  بني  املوازنة  العتبار  بعني  تاأخذ 

���ش��ّح��ة امل��واط��ن��ني م���ن ج��ه��ة، وا���ش��ت��م��رار عمل 

خمتلف القطاعات القت�شادّية من جهة اأخرى.

وجّددت احلكومة التاأكيد على اأّنها �شتوا�شل 

الإج����راءات  تطبيق  احل���ايل  ال��ع��ام  نهاية  حتى 

حظر  باقت�شار  واملتمّثلة  �شابقاً،  اتخذتها  التي 

مع  فقط،  اجلمعة  ي��وم  على  ال�شامل  التجّول 

على  �شرياً  اجلمعة  �شالة  لأداء  �شاعة  حتديد 

الأقدام، وحتديد �شاعات حظر التجّول اليومي 

واحلادية  للمن�شاآت  لياًل  العا�شرة  ال�شاعة  من 

ع�شرة لالأفراد وحتى ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحاً.

وك�����ان ال��ب��ع�����ض ق���د ت����داول����وا ع���رب م��واق��ع 

“وات�شاب”  وجمموعات  الجتماعي  التوا�شل 

ورق������ة ت��ت�����ش��ّم��ن جم���م���وع���ة م����ن الإج���������راءات 

لوباء  املجتمعي  التف�ّشي  مرحلة  مع  للتعامل 

ك��ورون��ا وو���ش��ول اأع����داد ح���الت الإ���ش��اب��ة بني 

٤٠٠٠ حالة، بحيث يتّم فر�ض حظر  اإىل   ٣٠٠٠

الأ����ش���ب���وع، وتقليل  ل��ي��وم��ني يف  ���ش��ام��ل  جت����ّول 

ومنع  املواطنني،  بخروج  ال�ّشماح  �شاعات  ع��دد 

الت�شاريح،  حلاملي  اإل  املحافظات  بني  التنّقل 

وم���ن���ح ت�����ش��اري��ح ل��ع��م��ل ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وّي��ة 

ال��ق��ط��اع��ات، وغ��ريه��ا من  واإغ����الق بقية  فقط 

الإجراءات

االنباط- عمان

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  م��دي��ري��ة  اع��ل��ن��ت 

املر�شى  ا�شتقبال  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ال�شبت،  ام�����ض 

اخلدمات  م�شت�شفيات  يف  الخت�شا�ض  بعيادات 

اإ�شعار  الطبية اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 

كورونا  بفريو�ض  الإ�شابات  تزايد  ب�شبب  اآخ��ر، 

ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة امل��راج��ع��ني وال���ك���وادر 

ال�شحية.

وق��ال��ت امل��دي��ري��ة يف ب��ي��ان �شحايف ال��ي��وم اإن 

اأق�������ش���ام ال����ط����وارئ يف م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اخل��دم��ات 

الطارئة  احل��الت  با�شتقبال  م�شتمرة  الطبية 

العالجات  �شرف  وكذلك  ال�شاعة،  م��دار  على 

ال�����ش��ه��ري��ة م���ن ���ش��ي��دل��ي��ات الخ��ت�����ش��ا���ض مل��دة 

�شهرين كاملعتاد.

اإىل  الزيارات  منع  ا�شتمرار  املديرية  واكدت 

الطبية  اخل��دم��ات  م�شت�شفيات  اأق�����ش��ام  جميع 

امللكية للحفاظ على �شحة و�شالمة املراجعني 

وال�شالمة  ال�شحة  متمنية  ال�شحية،  والكوادر 

للجميع حلني انتهاء هذه اجلائحة.

االنباط- عمان

اليابانية  للوكالة  التمثيلية  امل��دي��رة  وق��ع��ت   

مياهارا  الأردن،  مكتب  )جايكا(  ال��دويل  للتعاون 

اإقليم  ل�شلطة  امل��ف��و���ش��ني  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  ���ش��ي، 

ال���دك���ت���ور �شليمان  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ت��ن��م��وي  ال���ب���رتا 

ال��ف��رج��ات، ال��ي��وم ال�شبت، يف ع��م��ان، على حم�شر 

ال�شياحية  ال�شمولية  اخلطة  لإط���الق  النقا�شات 

لإقليم البرتا. وقال الفرجات ، اإن التعاون ما بني 

 ،٢٠١٤ ع��ام  اىل  يعود  البرتا  اإقليم  و�شلطة  جايكا 

ومتثل بتنفيذ م�شروعني هامني هما تقدمي منحة 

لإن�����ش��اء متحف ال��ب��رتا، وم�����ش��روع ال��ت��ع��اون الفني 

اإقليم  يف  الإقليمية  املجتمعية  ال�شياحية  للتنمية 

البرتا. واأ�شار اإىل اأن امل�شروعني يهدفان لتحقيق 

بيئة �شياحية اأكرث ا�شتدامة، حيث يعر�ض ويروي 

الأث��ري��ة، كما يعمل  املتحف تاريخ حممية البرتا 

التي  ال�شياحة  الفني علي تعزيز  التعاون  م�شروع 

تركز على امل�شاركة املجتمعية.

واأ����ش���اف اأن ال��ي��اب��ان ك��ان��ت ع��ل��ى ال����دوم داع��م��ا 

كبريا لقطاع ال�شياحة يف الأردن وبالأخ�ض مدينة 

البرتا، م�شريا اإىل اأن ال�شلطة تتطلع لال�شتفادة 

اأوا�شر  تعزيز  خ��الل  من  اليابانية  اخل���ربات  من 

التمثيلية  امل��دي��رة  اأ���ش��ارت  ال��ت��ع��اون. م��ن جانبها، 

البرتا  اإقليم  و�شلطة  جايكا  اأن  اإىل  )ج��اي��ك��ا(،  ل�� 

التعاون،  ه��ذا  اأهمية  ت��درك��ان  ال�شياحي  التنموي 

بحيث �شتكون هذه اخلطة خارطة طريق لتعزيز 

م��وق��ع م��دي��ن��ة ال��ب��رتا ك��اإح��دى اأف�����ش��ل ال��وج��ه��ات 

ال�شياحية يف العامل لبلد مثل الأردن، الذي يعتمد 

ال�شياحي،  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  اق��ت�����ش��ادي��ا 

م�شيفة “اأننا ندرك اأثر اأزمة كوفيد- ١9 الكبري 

على القطاع ال�شياحي يف اململكة، وكذلك احلاجة 

املا�شة جلعل قطاع ال�شياحة اأكرث منعة واعتمادية 

على الذات”.

واأ�شافت اأنه من خالل تطوير خطة �شمولية 

ل��ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي يف ال��ب��رتا ت��واك��ب ال��ت��غ��ريات 

العاملية؛ �شيتمكن هذا القطاع من ال�شتجابة لأية 

التي  اخل�شائر  م��ن  و�شيتعافى  مقبلة،  حت��دي��ات 

حلقت به نتيجة هذه الأزم��ة عند ع��ودة ال�شياحة 

ال��واف��دة، وعليه ف��اإن ه��ذه اخلطة تهدف مل�شاعدة 

�شلطة الإقليم يف م�شاعيها التنموية وال�شياحية.

وعربت عن �شعادتها لتوقيع حم�شر النقا�شات 

من اأجل ت�شكيل اخلطة الرئي�شة للتنمية ال�شياحية 

لإقليم البرتا، مبينة اأن هذه اخلطة �شتعمل على 

للنظام  التخطيط  يف  ال��ب��رتا  اإق��ل��ي��م  �شلطة  دع��م 

البيئي ال�شياحي اجلديد.

االنباط- عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

وال���ت���م���وي���ن ودائ��������رة م���راق���ب���ة ال�����ش��رك��ات 

ال��ت��وق��ف ع���ن ا���ش��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ني ال��ي��وم 

ل��غ��اي��ات  الح�����د يف م���رك���زه���م���ا يف ع���م���ان، 

ا���ش��اب��ة  ب��ع��د  مل��ب��ان��ي��ه��م��ا،  ال��الزم��ة  التعقيم 

ع������دد م�����ن ال���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���م���ا ب���ف���ريو����ض 

فحو�شات  اج��راء  مت  انه  مو�شحة  كورونا، 

والأربعاء  الثالثاء  يومي  العاملني  جلميع 

املا�شيني.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي، 

ام�����ض ال�����ش��ب��ت، اإن م���دي���ري���ات ال������وزارة يف 

داعية  كاملتعاد،  بعملها  م�شتمرة  املحافظات 

م�شتعجلة  معامالت  لهم  مم��ن  املواطنني 

وبينت  لإجن��ازه��ا.  مديرية  اأق��رب  مراجعة 

املقدمة  اللكرتونية  اخلدمات  اأن  ال��وزارة 

ال�شركات  ودائ��رة مراقبة  ال��وزارة  قبل  من 

على  احل�����ش��ول  خ��دم��ة  وت�شمل  م�����ش��ت��م��رة، 

امل��ال��ي��ة  والي����داع����ات  ار”  “كيو  ����ش���ه���ادات 

وطلبات  ال�شركات  ت�شجيل  طلبات  وتقدمي 

ال�شري  والرقم  املرور  كلمة  على  احل�شول 

اخل��دم��ات  اىل  ا���ش��اف��ة  ال��ك��رتون��ي��ا،  متاحة 

الأخرى التي تقدمها الوزارة الكرتونيا

االنباط- عمان

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

للرتبية  ننظر  الأردن  يف  اإن��ن��ا  ال��ط��وي�����ش��ي: 

الإع���الم���ي���ة ع��ل��ى حم���وري���ن ك������اأداة حل��م��اي��ة 

والت�شليل  ال�����ش��ارة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  املجتمع 

م�شادر  ل�شتخدام  املجتمع  لتمكني  وك����اأداة 

املعلومات والإعالم من اجل التنمية والتقدم 

وحت�شني نوعية احلياة.

واأ������ش�����اف ال����دك����ت����ور ال���ط���وي�������ش���ي خ���الل 

)الأ�شبوع  الفرتا�شي  املنتدى  يف  م�شاركته 

يف  واملعلوماتية(  الإعالمية  للرتبية  العاملي 

بعنوان  احل���ايل(  ال�شهر   ٣١ اإىل   ٢٤ ال��ف��رتة 

اج��ل الرتبية  وامل����وارد م��ن  ال�����ش��راك��ات  ح�شد 

الإع��الم��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وت��ن��ظ��م��ه منظمة 

اأن  ك��وري��ا،  جمهورية  با�شت�شافة  اليون�شكو 

ال�شرق  منطقة  يف  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة  الأردن 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا التي اعتمدت ر�شميا 

خطة وطنية متكاملة لن�شر مفاهيم الرتبية 

يكون  اأن  وي�شعى  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  الإع��الم��ي��ة 

بيت خربة للممار�شات اجليدة يف هذا املجال؛ 

وبالتحديد يف زيادة وجتويد املحتوى املعريف 

حول الرتبية الإعالمية واملعلوماتية باللغة 

العربية ومواجهة الت�شليل باأ�شكاله كافة.

اخ���ريا  ب������داأت  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأن  وب����ني 

وما  امل�شتجد  كورونا  جائحة  مع  وبالتزامن 

رافقها من جائحة للمعلومات املزيفة، حملة 

مفاهيم  ون�شر  امل�شداقية  قيم  لرفع  وطنية 

واملعلوماتية  الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  وم��ه��ارات 

ب���ه���دف رف����ع م�����ش��ت��وى ال����وع����ي يف امل��ج��ت��م��ع 

ل�شمان التعامل الر�شيد مع و�شائل الإعالم 

احلملة  تت�شمن  ك��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات،  وم�����ش��ادر 

اك��رب  ل��ت��ك��ون  “ثقتنا”  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����ش��ة 

جمتمع معريف باللغة العربية حول الرتبية 

الإعالمية واملعلوماتية.

م��ن�����ش��ة  اأن  ال��ط��وي�����ش��ي  ال���دك���ت���ور  وذك�����ر 

“ثقتنا” تت�شمن ٤٠ در�شا للتعريف مبفاهيم 
واملعلوماتية  الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  وم��ه��ارات 

ب�شكل تفاعلي، وهذه الدرو�ض متوفرة باللغة 

�شبكة  على  متوفرة  �شابقا  تكن  ومل  العربية 

“�شدقني”  م�شابقة  اإىل  لف��ت��ا  الن���رتن���ت، 

ال���ت���ي ت�����ش��م��ح ل��ل��م�����ش��ارك��ني ال����ش���ت���ف���ادة من 

الدرو�ض املتوفرة وتقييم اأنف�شهم وفق ثالثة 

التي  اأ�شارك”  و”اأنا  اأفهم”،  “انا  ح��ق��ول 

مقالة  اأو  ق�شريا  فيديو  فيها  امل�شارك  يقدم 

الإعالمية  الرتبية  مفاهيم  اح��دى  تتناول 

واملعلوماتية، و”اأنا اأر�شد” التي تقدم فر�شة 

كاذب  خرب  اأو  اإ�شاعة  من  للتحقق  للم�شارك 

الجتماعي.  التوا�شل  من�شات  عرب  منت�شر 

املنتدى  �شمن  قدمها  ال��ت��ي  ورق��ت��ه  يف  واأك���د 

حتى  فعالياته  وتتوا�شل  �شنويا  يقام  ال��ذي 

بعد غد على هام�ض فعاليات ال�شبوع العاملي 

اأن الرتبية  للرتبية الإعالمية واملعلوماتية، 

الإعالمية واملعلوماتية وفق اخلطة الوطنية 

الأردنية �شتكون اأداة لتطوير املوارد الب�شرية 

وحت�شني جودتها، وتطوير الإعالم وحت�شني 

امل��ه��ن��ي��ة الإع��الم��ي��ة ومت��ك��ني امل��واط��ن��ني من 

اأن  اأك��د  كما  العامة.  املعلومات  اإىل  الو�شول 

زيادة  �شاأنها  من  �شيكون  الإعالمية  الرتبية 

وحتديدا  والجتماعية  ال�شيا�شية  امل�شاركة 

ال���وع���ي بحقوق  ل��ل��م��راأة وال�����ش��ب��اب، وزي�����ادة 

الإن�����ش��ان، واه��م��ي��ة اح����رتام ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف، 

جمال  يف  ال�شباب  وحتديدا  املجتمع  ومتكني 

والإب��داع،  النقدّي،  والتفكري  التعبري  حرية 

والريادة.

واأو������ش�����ح يف ج��ل�����ش��ة ب���ع���ن���وان ���ش��ي��ا���ش��ات 

وا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات ال����رتب����ي����ة الإع����الم����ي����ة 

الوطنية  اخلطة  اأن  الوطنية،  واملعلوماتية 

تنفيذها  على  تقوم  التي  الإعالمية  للرتبية 

ال��رتب��ي��ة  وزارات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���������وزارة، 

تت�شمن  وال�شباب  العايل  والتعليم  والتعليم 

اأرب���ع���ة جم�����الت، وت�����ش��ع��ى لإدم������اج م��ف��اه��ي��م 

واملعلوماتية  الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  وم��ه��ارات 

وان�����ش��ط��ة  الأردين  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ن���ظ���ام  يف 

املجال  ويف  وال�شبابية  الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

والتثقيف.  التن�شئة  و�شائل  خالل  من  العام 

الرتبية  ومهارات  مفاهيم  اإدم��اج  اإىل  واأ�شار 

موؤ�ش�شات  ان�شطة  يف  واملعلوماتية  الإعالمية 

بناء الإن�شان؛ مثل املراكز ال�شبابية والهيئات 

الثقافية عرب اإطالق م�شروع وطني للرتبية 

الإع����الم����ي����ة وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة ل�����دى امل����راك����ز 

والتعريف  ك��اف��ًة،  اململكة  انحاء  يف  ال�شبابية 

واملعلوماتية  الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  مبفاهيم 

من خالل الربامج الوطنية املوجة لل�شباب؛ 

م���ث���ل ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 

اجلامعي،  العنف  مكافحة  وجهود  التطرف 

وك��ذل��ك دع���م م���ب���ادرات ال��رتب��ي��ة الإع��الم��ي��ة 

وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع 

امل����دين ل��ل��رتوي��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ح��ي��اة وامل��وج��ه 

للمجتمع عامة.

االنباط- عمان

 ق�����ررت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

قيمة  حتديد  ال�شبت،  اليام�شوم  وامل��ع��ادن 

فاتورة  يف  ال��وق��ود  اأ�شعار  ف��رق  بند  تعرفة 

ال��ك��ه��رب��اء ل�����ش��ه��ر ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين امل��ق��ب��ل 

�شفر. بقيمة 

وهي القيمة نف�شها التي حددتها ل�شهر 

ت�شرين الأول احلايل

االحد   1/ 11 / 2020



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    1  /  11  / 2020

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل���دن  �سركة  وق��ع��ت 

تفاهم  م��ذك��رة  التقنية  الطفيلة  وج��ام��ع��ة 

والهادفة اىل اإقامة �سراكات حقيقية بينهما 

م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

التنمية  يف  ي�سهم  ب�سكل  والعملية  العلمية 

اأجل  من  امل�سافة  القيمة  وزي��ادة  ال�سناعية 

باالقت�ساد. والنهو�ص  التمكني 

التي وقعها مدير  التفاهم  وتاأتي مذكرة 

عمر  االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن  �سركة  ع��ام 

التقنية  الطفيلة  ج��ام��ع��ة  ورئ��ي�����ص  ج��وي��ع��د 

االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د خ���ري احل����وراين 

ب���ح�������س���ور ع�����دد م����ن امل�������س���وؤول���ني م����ن ك��ا 

ال���ط���رف���ني ان���ط���اق���اً م���ن االإمي������ان امل��ط��ل��ق 

ل��ك��ا ال���ط���رف���ني ب��اأه��م��ي��ة رب����ط ال�����س��ن��اع��ة 

الوطني  باالقت�ساد  للنهو�ص  باالأكادميية  

م���ن خ���ال اأن��ظ��م��ة ع��ل��م��ي��ة م��ت��ط��ورة تعمل 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق������درات ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي 

واإي����ج����اد ح���ل���ول اإب���داع���ي���ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 

االأن��ظ��م��ة  وتطبيق  ال�سناعي  االأداء  ج���ودة 

واالأبحاث العلمية والعملية اجلامعة لتلبية 

والت�سبيك  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات 

م���ع ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 

ال�سناعية. وال�سركات 

وقال عمر جويعد مدير عام �سركة املدن 

ال��ت��ف��اه��م  اأن م���ذك���رة  ال�����س��ن��اع��ي��ة االأردن����ي����ة 

ت��ع��ك�����ص اأه���م���ي���ة ق�������س���وى يف ���س��ب��ي��ل مت��ك��ني 

ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة وو���س��ول��ه��ا اىل اأع��ل��ى 

اأداء  ت���ط���وي���ر  درج������ات اجل������ودة م���ن خ����ال 

تطبيق  و  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

نظريات علمية متقدمة ومتطورة يف عملية 

والرفيع  العايل  بامل�ستوى  م�سيدا  الت�سنيع، 

االأردنية وقدرتها  االأكادميية  اإليه  ملا و�سلت 

على تطوير الن�ساط ال�سناعي وخ�سو�سا يف 

�سيتم  املذكرة  هذه  اأن  حيث  ال�سناعية  املدن 

ال�سناعية. تطبيقها يف مدينة الطفيلة 

على  �ستعمل  ال�سركة  اأن  جويعد  واأ�ساف 

ترجمة  اأج���ل  م��ن  اإمكانيتها  ك��اف��ة  ت�سخري 

ال��واق��ع مب��ا تعك�ص  ار���ص  امل��ذك��رة على  بنود 

وعلى  القطاعات  كافة  بني  العاقات  عمق 

اهمية  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  تخ�س�ساتها  اإخ��ت��اف 

ب�سناعتنا  ل��ارت��ق��اء  االك���ادمي���ي���ة  اجل���ه���ود 

العلمي  البحث  ت�سخري  خال  من  الوطنية 

يف دعم االإقت�ساد الوطني.

الطفيلة  رئي�ص جامعة  اأ�ساد  ومن جانبه 

ال��ت��ق��ن��ي��ة االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم���م���د خ��ري 

احل��������وراين مب�����دى اإه����ت����م����ام ����س���رك���ة امل����دن 

املبادرة  لهذه  االإ�ستجابة  و�سرعة  ال�سناعية 

وال���ت���ي ت��ع��ك�����ص ح��ر���س��ا ك��ب��ريا ع��ل��ى خ��دم��ة 

ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا من 

العلمية  ال��ن��ظ��ري��ات  اأح����دث  تطبيق  خ���ال 

ومتمكنة  موؤهلة  اأكادميية  كوادر  خال  من 

ت�����س��ت��ط��ي��ع و���س��ع اآل���ي���ات م��ن��ظ��م��ة ل��اإرت��ق��اء 

بال�سناعة الوطنية والتدريب ودعم االإبداع 

يف مهده.

واأ���س��اف ال��دك��ت��ور احل����وراين اأن امل��ذك��رة 

تت�سمن عقد دورات وور�ص تدريبية وتقدمي 

بني  امل�سرتك  والتعاون  الفنية  اال�ست�سارات 

ومتويل  مايل  دعم  اآليات  الإيجاد  الطرفني 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���اري���ع ال���ت���ع���اون م����ن خم��ت��ل��ف 

ال�����س��ن��ادي��ق واجل����ه����ات ال���داع���م���ة وامل��ان��ح��ة 

املذكرة  اأن  اىل  م�سريا  واخلارجية،  املحلية 

التقنية  الطفيلة  جامعة  اإ�ستعداد  تت�سمن 

مبا  وامل�سانع  املوؤ�س�سات  احتياجات  لتلبية 

واالإمكانيات  واالأدوات  القطع  من  حتتاجه 

ال�سناعية. لاأن�سطة  الازمة 

ال��ط��ف��ي��ل��ة  م���دي���ن���ة  اإن���������س����اء  اأن  ي����ذك����ر 

املدن  �سركة  خطط  �سمن  ياأتي  ال�سناعية 

التنمية  عجلة  لتحريك  االردنية  ال�سناعية 

يف حم���اف���ظ���ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ول���ت���وف���ري امل���زي���د 

ال��ع��م��ل الأب��ن��اء وب��ن��ات املحافظة  م��ن ف��ر���ص 

والتوجيهات  ال�سامية  امللكية  ل��ل��روؤى  وفقا 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��وا���س��ل��ة، ح��ي��ث و���س��ل��ت ن�سبة 

وال��ب��ال��غ��ة  م��ن��ه��ا  االأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة  االإجن�����از 

م�ساحتها  ا���س��ل  م��ن  دومن   500 م�ساحتها 

 ،)%98( اىل  دومن   1000 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ك��ل��ي��ة 

�سناعية  ا���س��ت��ث��م��ارات   )3( امل��دي��ن��ة  وت�����س��م 

طلبات  م��ن  ال��ع��دي��د  االآن  ال�����س��رك��ة  وت��ل��ق��ت 

ب��االإ���س��ت��ث��م��ار اجل����ادة الإق���ام���ة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا 

يف امل��دي��ن��ة خ���ال ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ويف ع��دة 

�سناعية. قطاعات 

حزمة  ال�سناعية  املدن  �سركة  اأقرت  وقد 

من التخفي�سات على ا�سعار البيع وااليجار 

ل���ارا����س���ي وامل����ب����اين ال�����س��ن��اع��ي��ة يف امل���دن 

الطفيلة  مدينة  ومنها  اجلديدة  ال�سناعية 

اول  التخفي�سات  ت�سمل  حيث  ال�سناعية، 

دومن��ات   )5( والأول  �سناعية  ���س��رك��ة   )15(

بيع  �سعر  وي�سبح  االرا���س��ي  ���س��راء  ح��ال  يف 

دي��ن��ار  ب���دال م��ن )25(  دن��ان��ري  االر�����ص )5( 

ل��ل��م��رت امل���رب���ع، يف ح���ني ا���س��ب��ح ���س��ع��ر ب��دل 

االإي����ج����ار ل��ل��م��ب��اين ال�����س��ن��اع��ي��ة يف امل��دي��ن��ة 

دينار   )6( مربع  م��رت  االالف   )10( ولغاية 

لل�سنتني  دي��ن��ار  و)10(  �سنوات  ثاثة  الأول 

ال��راب��ع��ه واخل��ام�����س��ه وذل���ك ب���دال م��ن �سعر 

االإيجار االأ�سلي والبالغ )25( دينار.

االنباط-عمان

البوتا�ص  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص   بحث 

ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����س��ور، م��ع نقيب 

�سمارة  اأحمد  املهند�ص  االأردن��ي��ني  املهند�سني 

ال���زع���ب���ي وال����وف����د امل����راف����ق ل���ه ���س��ب��ل ت��دع��ي��م 

ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني يف جم��االت 

التدريب والت�سغيل وبرامج البحث العلمي.

ك��م��ا ب��ح��ث ال��ط��رف��ان خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 

جم��االت  ب��ع��م��ان،  ال�سركة  اإدارة  مقر  يف  عقد 

يف  االأردن��ي��ة  الهند�سية  ال�سركات  دور  تفعيل 

»البوتا�ص  تنفذها  ال��ت��ي  بامل�ساريع  امل�����س��ارك��ة 

العربية«.

الن�سور الإجن���ازات  ع��ر���ص  ال��ل��ق��اء،  وخ���ال 

مع  تعاملها  وكيفية  احل���ايل،  ال��ع��ام  ال�سركة 

اجل��ائ��ح��ة وحت��ق��ي��ق��ه��ا الأرق������ام ق��ي��ا���س��ي��ة على 

الكلف  وتخفي�ص  واملبيعات  االإن��ت��اج  �سعيدي 

بالرغم من ال�سعوبات التي خلفتها اجلائحة.

ال��ك��وادر  اأه��م��ي��ة ودور  اإىل  ال��ن�����س��ور  وا���س��ار 

ال�سركة يف حتقيق هذه  التي متلكها  الب�سرية 

بالعن�سر  دائ��م��ا  ت�ستثمر  وه���ي  االإجن�������ازات، 

ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  الذي  الب�سري 

جناحها.

واأ�����س����اد ����س���م���ارة، ب�������اأداء ال�����س��رك��ة خ��ا���س��ة 

يف ال��ع��م��ل��ي��ة االإن��ت��اج��ي��ة وال��ت�����س��دي��ري��ة اأث��ن��اء 

على  ال�سلبية  بظالها  األ��ق��ت  التي  اجلائحة 

ال���ع���امل اأج���م���ع، م��ع��رب��ا ع���ن ت��ق��دي��ره و���س��ائ��ر 

اأع�ساء النقابة لدور ال�سركة امللمو�ص يف دعم 

الوطني. االقت�ساد 

 المهندسين والبوتاس العربية تبحثان آفاق التعاون المشتركة

االنباط- عمان

واالأمل��ان��ي��ة  االأردن��ي��ة  احلكومتان  وقعت   

ال����ي����وم ال�������س���ب���ت، حم�������س���ر االج���ت���م���اع���ات 

ال��ت��ن��م��وي للعام  ال��ت��ع��اون  ال�����س��ن��وي��ة ح���ول 

االأخرية م�ساعدات  احلايل، تقدم مبوجبه 

3ر394  ب��ق��ي��م��ة  ل������اأردن  ت��ن��م��وي��ة ج���دي���دة 

مليون يورو.

وبح�سب بيان �سحفي لوزارة التخطيط 

�ست�سرف هذه  ام�����ص،   ، ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

امل�����س��اع��دات، وه���ي م��ن��ح وم�����س��اع��دات فنية 

املقبلة،  ال�سنوات  خال  مي�سرة،  وقرو�ص 

اأول���وي���ة  ت��ن��م��وي��ة ذات  م�����س��اري��ع  ل��ت��م��وي��ل 

ب���ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وامل�����ي�����اه وال�������س���رف 

ال�����س��ح��ي وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال��ت��دري��ب 

وم�ساريع  والبيئة،  التقني  والتعليم  املهني 

لاأزمة  االردن��ي��ة  اال�ستجابة  خطة  �سمن 

للتحديات  ا���س��ت��ج��اب��ة  خ�����رى 
ُ
واأ ال�����س��وري��ة، 

الناجتة عن اأزمة كورونا. وكانت املحادثات 

ال�سنوية حول  االأملانية  االأردنية  احلكومية 

التعاون التنموي للعام احلايل، جرت عرب 

يومني  م��دار  على  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية 

مب�����س��ارك��ة وف����د م���ن احل���ك���وم���ة االأردن����ي����ة 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  برئا�سة 

نا�سر ال�سريدة، ووفد اأملاين برئا�سة مدير 

عام دائرة ال�سرق االأو�سط يف وزارة التعاون 

االق��ت�����س��ادي��ة االمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ورة ك��اودي��ا 

ع��ن  اإىل مم��ث��ل��ني  ب���اال����س���اف���ة  ف���ارن���ي���ن���ج، 

االإع��م��ار  وب��ن��ك  للتنمية  االمل��ان��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

االملاين. وتوزعت امل�ساعدات االملانية امللتزم 

بها على 166 مليون يورو م�ساعدات مالية 

اأول��وي��ات  لدعم  مي�سرة  وق��رو���ص  منح  من 

وط���ن���ي���ة، ومت���ك���ني ال���������وزارات امل�����س��ت��ف��ي��دة 

م�����ن ت���ن���ف���ي���ذ م�������س���اري���ع وب�����رام�����ج ���س��م��ن 

العملية  حت�����س��ني  ك��دع��م  االول���وي���ات  ه���ذه 

املياه  قطاع  لدعم  ومa�ساريع  التعليمية، 

 )KfW( من خال بنك االإعمار االملاين

املعنية،  القطاعية  ال���وزارات  مع  بالتعاون 

ي���ورو م�����س��اع��دات فنية  50 م��ل��ي��ون  وم��ب��ل��غ 

لقطاعات  تنموية  فنية  م�ساريع  لتنفيذ 

والبيئة،  ال�سحي،  وال�سرف  كاملياه  حيوية 

وال��ت��دري��ب  والتعليم،  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

خال  من  العمل  فر�ص  من  مزيد  اإي��ج��اد 

 )GIZ( الوكالة االملانية للتعاون الدويل

بالتعاون مع الوزارات القطاعية املعنية.

ي��ورو  م��ل��ي��ون  1ر126  ع��ل��ى  ت�ستمل  ك��م��ا 

ك��م��ن��ح ل��ت��م��وي��ل م�����س��اري��ع ل��دع��م م�����س��اري��ع 

خدمية واولويات يف املجتمعات امل�ست�سيفة 

اإ�سافة  االأردن��ي��ة،  اال�ستجابة  خطة  �سمن 

 50 م��ب��ل��غ  م��ن��ه��ا  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون  2ر52  اإىل 

م��ل��ي��ون ي�����ورو م��ن��ح��ة م��ق��دم��ة ا���س��ت��ج��اب��ًة 

ل���ت���داع���ي���ات اأزم������ة ك����ورون����ا، ح��ي��ث ت�����س��ك��ل 

م�����س��اه��م��ة احل���ك���وم���ة االمل���ان���ي���ة يف امل��ن��ح��ة 

االأردنية  احلكومة  جهود  لتعزيز  امل�سرتكة 

االأك���ر �سعفاً م��ن خ��ال  ال��ف��ئ��ات  يف دع��م 

الأزمة  للت�سدي  الوطنية  املعونة  �سندوق 

ال���ت���زام���ات  ي�����ورو  م��ل��ي��ون  و2ر2  ك����ورون����ا، 

���س��اب��ق��ة م���ن احل��ك��وم��ة االمل���ان���ي���ة ل��ت��م��وي��ل 

ال�سريدة  ال��وزي��ر  وق��دم  تنموية.  م�ساريع 

االأملانية  لنظريتها  احلكومة  وتقدير  �سكر 

ك�سريك  ل�����اأردن  امل��ت��وا���س��ل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 

موؤكدا  التنموية،  ج��ه��وده  يف  ا�سرتاتيجي 

بتنفيذ  ت�����س��ه��م  االأمل���ان���ي���ة  امل�������س���اع���دات  اأن 

االأول���وي���ة، وتلبية  ذات  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع��دد 

امل�ست�سيفة لاجئني  املجتمعات  احتياجات 

ال�سوريني، حيث اأن املانيا تعد اأحد ال�سركاء 

التنموية  العملية  يف  ل���اأردن  الرئي�سيني 

وخ���ا����س���ة يف ق���ط���اع���ات امل����ي����اه وال��ت��ع��ل��ي��م 

ي�سار  والتقني.  املهني  والتعليم  والتدريب 

مانحة  دول��ة  اأك��رب  ثاين  تعد  اأملانيا  اأن  اإىل 

ب�سكل  ي��ع��م��ان  اجل��ان��ب��ني  واأن  ل������اأردن، 

وم��ك��ون��ات  اأن�����س��ط��ة  ت�سميم  ع��ل��ى  ت�����س��ارك��ي 

عليها،  االتفاق  ج��رى  التي  امل�ساريع  لهذه 

ح��ي��ث ���س��ت�����س��رف دف��ع��ات امل��ن��ح وال��ق��رو���ص 

امل�ساريع  تنفيذ  ف��رتة  ط��ول  على  املي�سرة 

يقوم  كما  �سنوات،  عدة  اإىل  متتد  قد  التي 

اجلانبان باالإعان عند توقيع كل اتفاقية 

اإع��داد  اج��راءات  االنتهاء من  م�سروع حال 

كل اتفاقية على حدة. و�سارك يف املحادثات 

اإىل جانب  االمل��ان��ي��ة  االردن���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 

كل  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة 

م��ن وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�سم 

وال��ري،  امل��ي��اه  وزارة  ع��ام  واأم���ني  �سعيدان، 

واأمني عام وزارة الرتبية والتعليم، واأمني 

تنمية  ه��ي��ئ��ة  ورئ��ي�����ص  ال��ع��م��ل،  وزارة  ع���ام 

ومدير  والتقنية،  املهنية  املهارات  وتطوير 

باالإ�سافة  الوطنية،  املعونة  �سندوق  ع��ام 

اإىل م�سوؤولني من وزارة اخلارجية و�سوؤون 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  ووزارة  امل���غ���رتب���ني، 

وم��وؤ���س�����س��ة  امل���ال���ي���ة،  ووزارة  وال���ت���م���وي���ن، 

التدريب املهني، ودائرة املوازنة العامة.

االنباط-عمان

اك����د رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة رج�����ال االأع���م���ال 

االأردن���ي���ني ح��م��دي ال��ط��ب��اع، ان ت��داع��ي��ات 

ت��وؤث��ر  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ج��ائ��ح��ة 

ع���ل���ى جت������ارة امل��م��ل��ك��ة اخل���ارج���ي���ة جل��ه��ة 

وامل�ستوردات. ال�سادرات 

اإن  ال�سبت،  ام�ص  بيان �سحايف  وقال يف 

التجارة  اداء  يف  جليا  ظهر  ال��ت��اأث��ري  ه��ذا 

اخل����ارج����ي����ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة خ������ال اال����س���ه���ر 

ال��ث��م��ان��ي��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن ال���ع���ام احل����ايل، 

1ر0  بن�سبة  الوطنية  ال�����س��ادرات  ب��رتاج��ع 

2ر3 مليار دينار. باملئة لتنخف�ص اإىل 

تراجعت  امل�����س��ت��وردات  اأن  الطباع  وب��ني 

اال�سهر  خ��ال  باملئة  3ر15  بن�سبة  اأي�����س��ا 

ال��ث��م��ان��ي��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن ال���ع���ام احل����ايل، 

7ر7 مليار دينار، موؤكدا اأن  منخف�سة اإىل 

اجلائحة  تداعيات  من  ج��زءا  يعك�ص  ه��ذا 

و�سا�سل  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

العاملية. االإمداد 

التي  ال��ظ��روف  تداعيات  ان  اإىل  وا���س��ار 

للجائحة  املرافق  الوبائي  الو�سع  فر�سها 

واملتمثل بفر�ص قيود على احلدود الربية 

وميناء العقبة �سكل عائقاً اأمام تطور اأداء 

التجارة الدولية يف االأردن.

واأكد اأن غالبية الدول مع بدء االنت�سار 

املجتمعي للوباء توجهت نحو االعتماد على 

التوجه  املحلي، وجتنب  واالإنتاج  ال�سناعة 

نحو تو�سيع اآفاق التجارة اخلارجية كجزء 

من االإجراءات املتبعة للت�سدي للفريو�ص 

العديد من  على  الطلب  تزايد  خا�سة مع 

الطبية  وامل�ستلزمات  اال�ستهاكية  ال�سلع 

واالأدوية.

ي��ف��ر���ص ع��ل��ى  اأن ه����ذا  ال���ط���ب���اع  وب����ني 

الذات  على  االعتماد  نحو  التوجه  الباد 

وت�����س��خ��ري ال��ط��اق��ات االإن��ت��اج��ي��ة وامل�����وارد 

امل��ح��ل��ي��ة امل���ت���اح���ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 

وحت�����س��ني ال�����س��ن��اع��ة االأردن�����ي�����ة واإي���ج���اد 

بدائل حملية عن ال�سلع امل�ستوردة وزيادة 

االإنتاجية. ورفع  التناف�سية 

رئ��ي�����ص اجلمعية  دع���ا  ال�����س��دد،  وب���ه���ذا 

وزيادة  االإنتاج  كفاءة  حت�سني  على  للعمل 

م�ستويات اأدائه الأق�سى درجة ورفع جودة 

االأردنية  ال�سناعات  تكون  بحيث  املنتجات 

يتطلب  اأن هذا  تناف�سية، مبينا  ذات ميزة 

لتتمكن  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  تخفي�ص 

باالأ�سعار  املناف�سة  من  االأردن��ي��ة  املنتجات 

حمليا وخارجيا.

اأن ت���راج���ع ن�����س��ب��ة ال��ع��ج��ز يف  واو����س���ح 

الق�سور  ت��راج��ع  يعك�ص  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان 

ب���ال���ط���اق���ة االإن���ت���اج���ي���ة وت���ل���ب���ي���ة ال��ط��ل��ب 

اأكرب  ب�سكل  االعتماد  خال  من  الداخلي 

انخفا�ص  اأن  مبينا  املحلي،  االإن��ت��اج  على 

حت�سن  تعك�ص  ال��ت��ج��اري  العجز  م��ع��دالت 

وك��ذل��ك  واالإن��ت��اج��ي��ة  االق��ت�����س��ادي  االأداء 

االأردنية. ال�سناعة 

و����س���دد ال��ط��ب��اع ع��ل��ى ����س���رورة حت��وي��ل 

ل��ت��ط��وي��ر  ف���ر����س���ة  اإىل  ك����ورون����ا  ج���ائ���ح���ة 

ال�����س��ن��اع��ة االأردن���ي���ة وت��ن��وي��ع ال�����س��ادرات، 

خ��ا���س��ة م��ن امل��ن��ت��ج��ات وامل�����س��ت��ل��زم��ات ذات 

ال��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي امل���رت���ف���ع ج�����راء ان��ت�����س��ار 

ال�����وب�����اء، وم���ن���ه���ا امل���ع���ق���م���ات وال���ك���م���ام���ات 

والقفازات واالأدوية.

الكفيلة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ات���ب���اع  اإىل  ودع����ا 

النمو  اإنعا�ص  �سبيل  يف  ال�سادرات  بزيادة 

اإع��ادة  على  العمل  خ��ال  من  االقت�سادي 

على  املفرو�سة  ال�سريبة  ن�سب  يف  النظر 

ال���ق���ط���اع���ات االق��ت�����س��ادي��ة وال���ع���م���ل على 

توحيدها.

االأعباء  من  بالتخفيف  الطباع  وطالب 

على  امل��ف��رو���س��ة  والتكاليف  واالل��ت��زام��ات 

القطاع اخلا�ص وبخا�سة ن�سب اال�سرتاك 

ب��ال�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي واإع�������ادة ال��ن��ظ��ر 

ا�ستخدام  نحو  والتوجه  الكهرباء  با�سعار 

واإعفاءات  حوافز  ومنح  النظيفة  الطاقة 

الت�سديري. القطاع  لدعم 

 3ر394 مليون يورو مساعدات تنموية لألردن من الحكومة األلمانية

 الطباع: تداعيات جائحة كورونا تؤثر على تجارة المملكة الخارجية

 مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية والطفيلة التقنية 
للمساهمة في التنمية الصناعية

 السياحة تعقم مبناها بعد إصابة أحد 
موظفيها بكورونا

طرح الفرص االستثمارية بقطاع 
الصناعات الغذائية على صناديق خارجية

االنباط-عمان

ام�ص  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  نفذت   

ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري ملبنى  ال�����س��ب��ت، ع��م��ل��ي��ة 

الوزارة بعد ثبوت اإ�سابة اأحد موظفيها.

واأو�����س����ح����ت ال����������وزارة اأن�������ه ���س��ي��ج��ري 

واأج��ه��زت��ه��ا،  ال�سحة  وزارة  م��ع  التن�سيق 

الج������راء ف���ح���و����س���ات ك����ورون����ا ل���ع���دد م��ن 

م��وظ��ف��ي��ه��ا اع���ت���ب���ارا م���ن ���س��ب��اح ي���وم غد 

االأح������د، ب��ع��د ال��ك�����س��ف ع���ن اإ����س���اب���ة اأح���د 

امل���وظ���ف���ني ب���ال���ف���ريو����ص، ب��اال���س��اف��ة اإىل 

تعقيم  يف  املعتمدة  الربوتوكوالت  تطبيق 

املوظفني  ن�سبة  وتخفي�ص  الوزارة،  مبنى 

العمل  واعتماد  ال���وزارة،  داخ��ل  العاملني 

عن بعد. واأكدت الوزارة يف بيان، ا�ستمرار 

وا�ستقبال  بعد  كافة عن  تقدمي خدماتها 

�سحة  على  حفاظاً  اإلكرتونيا،  املعامات 

املراجعني. و�سامة 

عمان - برتا

جلنة  با�سم  االإع��ام��ي  الناطق  ت��وق��ع 

ال���ت�������س���ن���ي���ع ال����غ����ذائ����ي »حم����م����د ول���ي���د« 

ردودا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��ل��ق��ى  اأن  اجل���ي���ط���ان، 

العربية  اال�ستثمار  �سناديق  م��ن  اأول��ي��ة 

ال�سناعات  بقطاع  لا�ستثمار  واالأوروبية 

االأردنية. الغذائية 

وق�������ال اجل����ي����ط����ان ل����وك����ال����ة االأن�����ب�����اء 

ط��رح��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  االأردن�����ي�����ة)ب�����رتا(، 

ال���ف���ر����ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ح��ددت��ه��ا 

ب���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ات ال����غ����ذائ����ي����ة، ع��ل��ى 

وابوظبي  قطر  يف  ا�ستثمارية  �سناديق 

وهولندا، جلهة اقامة م�سروعات جددية 

اأو الدخول ب�سراكات مع م�سانع قائمة.

و���س��ك��ل��ت جل��ن��ة ت�����س��ن��ي��ع غ���ذائ���ي اإىل 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ملكية  اخ����رى  ج��ان��ب جل���ان 

امل��ا���س��ي،  ن��ي�����س��ان  ���س��ه��ر  منت�سف  ���س��ام��ي��ة 

لتطوير وتو�سيع االإنتاج املحلي لاأغذية 

الطبية. وامل�ستلزمات  واالأدوية 

ا�ستثمارية  فر�سة   12 اللجنة  وحددت 

بحجم  جديدة  وم�سانع  �سركات  القامة 

م��اي��ني   107 اإىل  ي�����س��ل  ك��ل��ي  ا���س��ت��ث��م��ار 

لتو�سيب  مركز  اإق��ام��ة  يف  ترتكز  دوالر، 

وت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة، وم���زرع���ة 

وم�سلخ ا�سماك ومراكز لتجميد اخل�سار 

وال���ف���واك���ه و����س���رك���ة الن���ت���اج امل��ح��ا���س��ي��ل 

وم�ستودعات  بالت�سنيع  خا�سة  الزراعية 

ت���ربي���د ال���س��ت��ي��ع��اب خم�����زون ال����دواج����ن 

املربدة »40 الف طن«.

التي  االأ�ستثمارية  امل�سروعات  وترتكز 

ب���ان���ت���اج بي�ص  ك���ذل���ك  ال��ل��ج��ن��ة  ح���ددت���ه���ا 

ال���ب���ودرة وال�����س��ائ��ل وامل��ن��ت��ج��ات امل��ج��ف��ف��ة 

وم�سنع  املجففة  البطاطا  انتاج  وم�سنع 

ب��ط��اط��ا ن�����س��ف م��ق��ل��ي��ة وم�����س��ن��ع الن��ت��اج 

ال���زي���ت���ون امل��ع��ال��ج وامل���خ���ل���ات وم�����س��ان��ع 

خمرية جافة وم�سنع ع�سائر طبيعية.

ا�ستثمارية  ف��ر���ص   9 اللجنة  وح���ددت 

قائمة  وم�سانع  �سركات  بتو�سعة  تتعلق 

خال  م��ن  الغذائية،  ال�سناعات  بقطاع 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة معها  ب�����س��راك��ات  ال���دخ���ول 

ل��ت��و���س��ع��ة ط���اق���ة اخل���ط���وط االإن��ت��اج��ي��ة 

ت�����س��ن��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة  اأو  ال��ق��ائ��م��ة 

امل�����س��ارك��ة  اأو  ال��ع��ام��ل  راأ���س��م��ال  زي����ادة  اأو 

باال�سواق.

وتقارب ح�سة الغذاء امل�سنعة باململكة 

ب���امل���ئ���ة م��ن   65 داخ������ل ال�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة 

جممل احتياجات الباد ما يجعل قطاع 

القطاعات  اأه��م  من  الغذائية  ال�سناعات 

التي ت�سهم بتحقيق االأمن الغذائي.

ما  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  وي�سكل 

يقارب 15 باملئة من اإجمايل عدد املن�ساآت 

و�سل  بعدد  باململكة،  املقامة  ال�سناعية 

اإىل 2645 من�ساأة، وفرت اكر من 50 األف 

ف��ر���س��ة ع��م��ل، وب��ح��ج��م م��وج��ودات ثابتة 

تقارب ملياري دينار.

وا��������س�������ار اجل�����ي�����ط�����ان ال���������ذي ي�����س��غ��ل 

ال�سناعات  ق��ط��اع  مم��ث��ل  من�سب  ك��ذل��ك 

والروة  والزراعية  والتموينية  الغذائية 

االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  يف  احل��ي��وان��ي��ة 

ال��غ��ذائ��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ع��ي  ال���ق���ط���اع  ان  اىل 

املحلية  ال�سوق  تغطية  قادر على  االردين 

للدول  الت�سدير  وزيادة  مناف�سة  با�سعار 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  واالأ������س�����واق  االأول�����وي�����ة  ذات 

تو�سعة  او  جديدة  ا�ستثمارات  وا�ستيعاب 

االأ���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ائ��م��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى ان 

�ستزيد  الفنية  االج��راءات  بع�ص  معاجلة 

القطاع حمليا وت�سديريا. تناف�سية 

وح�����س��ب اجل��ي��ط��ان اأح�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة، 

حت���دي���ات ت���ه���دد ال�������س���ن���اع���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

ب��امل��م��ل��ك��ة م��ن��ه��ا ارت���ف���اع اأ����س���ع���ار ال��ط��اق��ة 

باملثل  املعاملة  وعدم  املفاجئة  والقرارات 

مع بع�ص الدول املوقع معها اتفاقيات ما 

مبنتجات  املحلية  ال�سوق  اغراق  اإىل  ادى 

ت�������س���ن���ع ب���امل���م���ل���ك���ة ب����اال�����س����اف����ة ل���وج���ود 

يناف�ص  ال��ذي  املنظم  غري  الظل  اقت�ساد 

امللتزمة. القطاعات 

�سعت  اللجنة  ان  اىل  اجليطان  وا�سار 

القطاع  ا���س��ت��دام��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��و���س��ع 

الق�سري  امل��دى  على  الت�سنيعي  الغذائي 

النمو  فر�ص  وزي���ادة  والبعيد  واملتو�سط 

االإن���ت���اج���ي���ة وال���������س����ادرات وال����دخ����ول يف 

�سراكات حملية وخارجية.

الغذائي  ال��ق��ط��اع  ان��ت��اج  ان  اىل  ول��ف��ت 

ان���ت���اج  ب���امل���ئ���ة م����ن اج����م����ايل   23 ي����ق����ارب 

باململكة  االخ����رى  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات 

وب��ق��ي��م��ة ت�����س��ل ل��ن��ح��و 4 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار 

���س��ن��وي��ا، ف��ي��م��ا ت�����س��ك��ل ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة 

بالقطاع نحو 43 باملئة من االنتاج القائم 

ال�سناعي. بالقطاع 

وب����ني ان ال��ل��ج��ن��ة ع��م��ل��ت م���ن خ��ال 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى حت��دي��د اأول���وي���ات 

الق�سري  املدى  على  املنتجات  من  االإنتاج 

وال���ط���وي���ل وح���ج���م االأ����س���ت���ه���اك امل��ح��ل��ي 

للت�سدير  وامل��وج��ه  املنتجات  من  املتوقع 

وت�سنيفها  املطلوبة  االإن��ت��اج  وم��دخ��ال��ت 

ح�����س��ب ت��وف��ره��ا حم��ل��ي��ا او ب��اال���س��ت��رياد، 

�سواء  اجلديد  املنتج  لتحديد  باال�سافة 

جلهة املوا�سفات واملتطلبات املطلوبة من 

امل�سنعة. اجلهة 

وا�سار اىل ان اللجنة قدمت مقرتحات 

ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص ل��ت�����س��ج��ي��ع 

وتطوير  الغذائية  بال�سناعات  اال�ستثمار 

امل��وا���س��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وامل��ط��اب��ق��ة 

ل��ل��م��و���س��ف��ات ال���ع���امل���ي���ة، واآل����ي����ة ف��ح�����ص 

مل�ساعدة  اآلية  وتطوير  املنتجات  واختبار 

ال�������س���رك���ات احل�������س���ول ع���ل���ى ال�������س���ه���ادات 

واالع������ت������م������ادات ال������ازم������ة وامل���ط���ل���وب���ة 

للت�سدير.

وط����ال����ب اجل���ي���ط���ان ب��ت��ف��ع��ي��ل ق���ان���ون 

ال�سناعة  الوطني حلماية  االنتاج  حماية 

االأردن���ي���ة م��ن خم��ت��ل��ف ا���س��ك��ال االغ����راق 

وال���ت���اأك���د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��م��وا���س��ف��ات 

ال��ق��ط��اع  اأن  امل��ح��ل��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 

وتعزيز  ورف��د  انتاج  على  ق��ادر  ال�سناعي 

خم������زون امل���م���ل���ك���ة م����ن خم��ت��ل��ف ال�����س��ل��ع 

الغذائية.

ال�����س��ن��اع��ات  ق���ط���اع  �����س����ادرات  وزادت 

والروة  والزراعية  والتموينية  الغذائية 

احليوانية التي ت�سل اإىل 70 دولة، بن�سبة 

املا�سية  ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  خ��ال  باملئة   8

العام احلايل مقارنة بالفرتة نف�سها  من 

من العام املا�سي 2019.

لغرفة  اإح�����س��ائ��ي��ة  م��ع��ط��ي��ات  وح�����س��ب 

القطاع  �سادرات  و�سلت  االأردن،  �سناعة 

العام  من  املا�سية  ال�سبعة  االأ�سهر  خال 

مليون   233 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  ب��ق��ي��م��ة  احل����ايل 

للفرتة  دي��ن��ار  مليون   216 مقابل  دي��ن��ار، 

نف�سها من العام املا�سي.

وزادت ح�سة �سادرات قطاع ال�سناعات 

والروة  والزراعية  والتموينية  الغذائية 

احل���ي���وان���ي���ة م����ن اج����م����ايل ال���������س����ادرات 

خال  باملئة  5ر8  لنحو  لت�سل  الوطنية 

االأ�سهر ال�سبعة املا�سية من العام احلايل 

نف�سها  للفرتة  باملئة  7ر7  مقابل   ،2020

من العام املا�سي.
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املبعوث الأمريكي اخلا�ص لإيران  ك�شف 

اإليوت اأبرامز اأنه مل يبق لدى طهران �شوى 

10 مليارات دولر نقدي، بعد جتميد معظم 

العقوبات. ح�شاباتها اخلارجية بفعل 

وقال اأبرامز اإن ال�شائقة املالية ال�شديدة 

لتخفيف  دفعتها  طهران  منها  تعاين  التي 

املنطقة. نفقاتها على ميلي�شياتها يف 

ل�شخ  ا�شطرت  طهران  اأن  اأب��رام��ز  واأف���اد 

مليار دولر لمت�شا�ص �شح العملة ال�شعبة.

اإيران  ت�شاعد  جهة  اأي  �شنطال  بومبيو: 

يف التهرب من العقوبات

يف ذات ال�����ش��ي��اق، ���ش��دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

ال��ع��ق��وب��ات  اأن  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك  الأم����ريك����ي 

تاأتي  الإي��راين  النفط  قطاع  على  اجلديدة 

يف اإط����ار ���ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��غ��ط ال��ق�����ش��وى على 

اإيران التي تعتمدها الإدارة الأمريكية.

واأكد، يف تغريدة له على موقع تويرت، اأن 

كياٍن  اأي  مالحقة  عن  تتوانى  لن  وا�شنطن 

اأو فرد ي�شاعد النظام الإيراين على التهرب 

العقوبات. من 

اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 

ر�شائل  اأر�شلوا  الذين  الإيرانيني  املت�شللني 

�شابق  وق��ت  يف  الأم��ريك��ي��ني  لآلف  ت��ه��دي��ٍد 

ال�����ش��ه��ر.. جن���ح���وا يف احل�����ش��ول على  ه����ذا 

واح���دة  ولي���ة  يف  ن��اخ��ب��ني  ت�شجيل  ب��ي��ان��ات 

على الأقل.

وك�����ان م�������ش���وؤول���ون اأم���ريك���ي���ون ات��ه��م��وا 

من  كبرية  اأع��داد  باإر�شال  الإي���راين  النظام 

املواطنني  اإىل  الإل��ك��رتوين  ال��ري��د  ر�شائل 

والتحري�ِص  ترويعهم  بهدف  الأم��ريك��ي��ني 

ع���ل���ى ال�����ش����ط����راب����ات الج���ت���م���اع���ي���ة ق��ب��ل 

الرئا�شية. النتخابات 

ويوؤكد م�شوؤولون يف املخابرات الأمريكية 

اأن  ال���ع���م���الق���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ش���رك���ات 

قرا�شنة من جميع اأنحاء العامل ا�شتهدفوا 

انتخابات الرئا�شة املقبلة وحمالِت الرئي�ص 

دونالد ترمب ومناِف�شه جو بايدن.

اأب��رز الخ��رتاق��ات التي مت الإب��الغ عنها 

اآلٌف م��ن ر���ش��ائ��ل  ق��ب��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات ه���ي: 

ال���ري���د الإل����ك����رتوين الإي���ران���ي���ة امل�����ش��ل��ل��ة 

ال�شرر  واإحل���اِق  الناخبني  لرتهيب  هدفت 

برتمب.

وي�شكون�شن، قال احلزب اجلمهوري  ويف 

مليونني  �شرقوا  اإلكرتونيني  قرا�شنًة  اإن 

وثاَلثمئِة األف دولر من حملٍة تدعم اإعادة 

انتخاب ترمب.

ا�شتهداف  مت  واإن��دي��ان��ا،  كاليفورنيا  ويف 

احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي م���ن ق��ب��ل ق��را���ش��ن��ٍة 

رو���������ص، ك����ان����وا ق����د ات���ه���م���وا ب���ال���ت���دخ���ل يف 

الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة الأم���ريك���ي���ة ل��ع��ام 

املرتبطة  املبكرة  التحذيرات  اأحد  2016 ويف 

ب���امل�������ش���اب���ق���ة ال���رئ���ا����ش���ي���ة امل���ق���ب���ل���ة، ح����ذرت 

املا�شي  العام  من  اأكتوبر  يف  مايكرو�شوفت 

دون  ا�شتهدفوا  اإي��ران��ي��ني  قرا�شنة  اأن  م��ن 

جدوى حملة ترمب.

PIF وأبوظبي لالستثمار يستثمران 
مليار دوالر في األلياف البصرية 

في أصول ريالينس

النفط العراقية: إعادة استئناف ضخ 
الغاز في أنبوب المثنى خالل ساعات

بريطانيا تغرم » فنادق ماريوت« 
بسبب قرصنة بيانات 339 مليون زائر

»صنع في الصين« تؤجج الصراع.. 
وهونغ كونغ تشتكي ضد واشنطن

العربية-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ري��الي��ن�����ص اأن ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي 

لال�شتثمار، و�شندوق ال�شتثمار العام ال�شعودي، 

مليون   507.2( روبية  مليار   37.8 �شي�شتثمران 

البنية  ���ش��ن��دوق  م���ن  وح�����دات  ����ش���راء  يف  دولر( 

 Digital  « ال���رق���م���ي���ة  ل���الأل���ي���اف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

.»Fiber Infrastructure Trust
ال�شركاء   « على  ال�شوء  ال�شركة  و�شلطت 

الأق����وي����اء« ف��ي��م��ا اأ���ش��م��ت��ه »ق���اع���دة الأ����ش���ول 

الهامة«، بح�شب ما ورد يف »بلومبريغ«.

وي���وؤك���د ���ش��خ الأم�����وال الأخ����ري ع��ل��ى ثقة 

امل��ل��ي��اردي��ر  خ��ط��ط  يف  ال��ب��ارزي��ن  امل�شتثمرين 

م���وك���ي�������ص اأم������ب������اين ل���ت���ح���وي���ل جم��م��وع��ت��ه 

ال��ت��ج��زئ��ة  جم�����ال  يف  ع���م���الق���ة  ����ش���رك���ة  اإىل 

تكرير  اأع��م��ال  ع��ن  والب��ت��ع��اد  والتكنولوجيا 

على  بالفعل  ح�شل  وق��د  الأ�شا�شية.  النفط 

داعمني  من  دولر  مليار   25 بقيمة  ا�شتثمار 

.Google و Facebook Inc مثل

وي���اأت���ي ه���ذا ال���ش��ت��ث��م��ار ع��ق��ب ا���ش��ت��ح��واذ 

�شابق  وقت  يف  العامة  ال�شتثمارات  �شندوق 

م��ن ال��ع��ام احل���ايل ع��ل��ى ح�����ش��ة ت��ب��ل��غ %2.32 

من�شة  بالتفورمز«،  »جيو  �شركة  اأعمال  من 

اخلدمات الرقمية، حيث ُيعزز هذا ال�شتثمار 

وقطاع  الهندية  ال�شوق  يف  ال�شندوق  تواجد 

ب�شكل خا�ص. التقنية 

ا�شرتاتيجية  مع  متا�شياً  ال�شفقة  وتاأتي 

ال���ق���ط���اع���ات  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار يف  ال���������ش����ن����دوق 

جذابة  مالية  عوائد  حتقق  التي  وال�شركات 

طويلة الأجل.

العربية-وكاالت

ال��غ��از يف  اأن��ب��وب ل�شخ  انفجار يف  وق��ع 

طفلني  ملقتل  اأدى  ال��ع��راق،  جنوب  املثنى 

الأنباء  28 �شخ�شاً بح�شب وكالة  واإ�شابة 

العراقية نقال عن خلية الإعالم الأمني.

واأ������ش�����ار م���را����ش���ل ال���ع���رب���ي���ة ع����ن وق���ع 

يف  ال��غ��از  ل�شخ  اأن��ب��وب  ب��ان��ف��ج��ار  �شحايا 

املثنى جنوب العراق.

ويف حني اأفاد عن مقتل 3 من ميلي�شيا 

احل�����ش��د ب��ان��ف��ج��ار امل��ث��ن��ى ج��ن��وب ال��ع��راق، 

اأ�شار اإىل »انفجار م�شتودع اأ�شلحة نتيجة 

احلريق الناجم عن اأنبوب الغاز«.

النفط  وزارة  اأعلنت  ال�شياق،  هذا  ويف 

يف  ال��غ��از  �شخ  ا�شتئناف  اإع���ادة  ال��ع��راق��ي��ة 

اأنبوب املثنى خالل �شاعات.

ويف حدث مماثل، كان م�شدر مالحي 

ان��ف��ج��ارا وق��ع يف خط  اإن  مطلع ق��د ق��ال 

العراق  من  النفط  ينقل  رئي�شي  اأنابيب 

ب��ع��د ظهر  ت��رك��ي��ا  م��ي��ن��اء ج��ي��ه��ان يف  اإىل 

املا�شي. الأربعاء 

يف  اخل��ام  تدفقات  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 

خط الأنابيب توقفت لبع�ص الوقت قبل 

اأن يجري ا�شتئنافها الليلة املا�شية.

النفط  وزي��ر  ك��ان  منف�شل،  �شياق  ويف 

اإن��ت��اج  تخفي�شات  اإن  ق���ال  ق��د  ال��ع��راق��ي 

نفطية  م�����ش��روع��ات  لتاأجيل  اأدت  اأوب���ك+ 

القطاع  يتدعم  اأن  يتوقع  لكنه  ب��الده،  يف 

الربع  م��ن  اع��ت��ب��اراً  النفط  اأ���ش��ع��ار  بتعايف 

الثاين من العام املقبل.

اإح�����ش��ان عبد اجل��ب��ار يف موؤمتر  واأف���اد 

�شي.دبليو. تنظمه  ال��ذي  العراق  ب��رتول 

النفط  اأ�شعار  ت�شبح  اأن  يتوقع  اأن��ه  �شي، 

اأك����ر ج��اذب��ي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 

العراق يف الربع الثاين من 2021.

واأ����ش���اف خ���الل امل���وؤمت���ر ال����ذي يعقد 

ال��ت��ح��دي��ات  ب��ع�����ص  اأن ه���ن���اك  ب���ع���د  ع����ن 

تخفي�شات  ب�شبب  ال��ع��راق  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال��ت��اأج��ي��الت  اأي�����ش��ا بع�ص  اأوب����ك، وه��ن��اك 

مل�شروعات.

)اأ ف ب( 

وّق���ع���ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ري��ط��ان��ي��ة غ��رام��ة 

على  ا�شرتليني  جنيه  م��ل��ي��ون   18.4 بقيمة 

�شل�شلة فنادق »ماريوت« الأمريكية العمالقة 

 339 طالت  بيانات  قر�شنة  ب�شبب  اأوروب��ا  يف 

اأعلنت  مليوناً من زبائنها يف العامل، على ما 

الريطانية. الناظمة  الهيئة 

وت���������وىل م���ك���ت���ب م�����ف�����ّو������ص امل����ع����ل����وم����ات 

ال��ري��ط��اين امل��ول��ج ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات اإج���راء 

ال��ت��ح��ق��ي��ق، واأ����ش���در ال��ع��ق��وب��ة ب��ا���ش��م الحت���اد 

الأوروبي، نظراً اإىل اأن املقر الرئي�شي ل�شبكة 

»ماريوت« يف اأوروبا هو يف بريطانيا.

واأو�شح بيان اأن الواقعة ح�شلت قبل وقت 

ط��وي��ل م��ن م��وع��د ال��ري��ك�����ش��ت يف 31 ك��ان��ون 

الثاين/يناير الفائت، مما اأتاح ملكتب مفّو�ص 

الق�شية. املعلومات تويّل 

وح�������ش���ل ال���ه���ج���وم الإل������ك������رتوين ال���ع���ام 

بفنادق  اخل��ا���ش��ة  ال�شبكة  وا���ش��ت��ه��دف   2014

ب��ي��ان��ات  ت��ع��ري�����ص  اإىل  واأدى  »�����ش����ت����اروود«، 

يف  القر�شنة  اكت�شاف  يتم  اأن  قبل  للخطر 

.2018 اأيلول/�شبتمر 

ب�شبب  »م���اري���وت«  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وا���ش��ت��ه��دف 

اندماجها مع »�شتاروود« العام 2016.

ُت���ع���َرف ه���وي���ة ال��ق��را���ش��ن��ة ول��ك��ن��ه��م  ومل 

ك���ب���ري م��ن  ال����ول����وج اإىل ع�����دد  مت���ك���ن���وا م����ن 

زبائنها  من  الفنادق  تطلبها  التي  البيانات 

الريد  وع��ن��وان  ال���ش��م  ومنها  احل��ج��ز،  عند 

ج��واز  وتفا�شيل  الهاتف  ورق��م  الإل��ك��رتوين 

ال�شفر.

واعترت الهيئة الريطانية اأن »ماريوت« 

الإج���راءات  اتخاذها  بعدم  بواجباتها  اأخ��ّل��ت 

ال����الزم����ة حل���م���اي���ة ال���ب���ي���ان���ات ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

املعلوماتية. اأنظمتها  امل�شجلة يف 

وت����اأت����ي ه�����ذه ال���ع���ق���وب���ة ب���ع���د اأ���ش��ب��وع��ني 

مليون   20 ال��ب��ال��غ��ة  القيا�شية  ال��غ��رام��ة  م��ن 

على  الريطانية  الهيئة  وّقعتها  التي  جنيه 

اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة »ب��ري��ت��ي�����ص 

�شخ�شية  معلومات  قر�شنة  ب�شبب  اإي��روي��ز« 

عن ركابها �شنة 2018.

هونغ كونغ – اأ ف ب

�شتلجاأ  اأن��ه��ا  ك��ون��غ،  هونغ  �شلطات  اأعلنت 

على  اعرتا�شاً  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل 

طلب وا�شنطن منها بو�شع عالمة »�شنع يف 

ال�شني« على �شادراتها املوجهة اإىل الوليات 

املتحدة.

ق��رارا يف  دون��ال��د ترمب  الرئي�ص  واأ���ش��در 

حزيران/يونيو يعتر فيه اأن املدينة مل تعد 

تتمتع ب�شكل كاف بال�شتقالل الذاتي عن بر 

بكني  �شنتها  التي  القمع  حملة  بعد  ال�شني، 

امل��ايل  امل��رك��ز  يف  الدميقراطية  م��وؤي��دي  �شد 

العاملي.

وال���ق���رار ال����ذي ج���اء م���ع ف��ر���ص ال�����ش��ني 

اعتقاد  املدينة يعك�ص  اأمنيا جديدا يف  قانونا 

الآن »جم��رد  ه��ي  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ب���اأن  وا�شنطن 

ت�����ش��ت��ح��ق ام���ت���ي���ازات  م��دي��ن��ة ���ش��ي��ن��ي��ة«، ول 

جتارية خا�شة.

وتن�ص القواعد اجلديدة على اأن منتجات 

ال�شابق حمل  ُي�شمح لها يف  التي كان  املدينة، 

حتتاج  ك��ون��غ«،  هونغ  يف  »�شنع  من�شاأ  عالمة 

الآن اإىل و�شع عالمة »�شنع يف ال�شني«.

واأك����������د م���������ش����وؤول����و ه����ون����غ ك����ون����غ اأن����ه����م 

���ش��ي��ع��ر���ش��ون ال����ن����زاع ع���ل���ى »اآل����ي����ة ت�����ش��وي��ة 

النزاعات« يف منظمة التجارة العاملية.

ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ���ش��رح وزي����ر ال��ت��ج��ارة 

»حم���اول���ة  ب������اأن  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ي�����او  اإدوارد 

امل�شوؤولة  وغ��ري  الأح��ادي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 

لإ�شعاف مكانة هونغ كونغ كمنطقة جمركية 

منف�شلة، غري مالئمة على الإطالق«.

واأ����ش���اف اأن »م��ث��ل ه���ذه اخل���ط���وة ت��رب��ك 

ال��ت��ج��اري متعدد  ال��ن��ظ��ام  ال�����ش��وق وت��ق��و���ص 

الأطراف القائم على القوانني«.

املوانئ  اأه��م  اأح��د  تعد  التي  كونغ،  وهونغ 

التجارية يف العامل، ع�شو يف منظمة التجارة 

العاملية على الرغم من اأنها جزء من ال�شني.

وتدير بكني اجل��زي��رة وف��ق من��وذج »دول��ة 

واح�����دة ون���ظ���ام���ان«، ح��ي��ث مت��ن��ح��ه��ا ح��ق��وق��ا 

ت�شمل  الرئي�شي  الر  من  اأك��ر  وا�شتقاللية 

قوانني اجلمارك والهجرة اخلا�شة بها.

اإج�������راء و���ش��ع  ي���دخ���ل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

العالمات اجلديدة حيز التنفيذ يف 9 ت�شرين 

ال��ث��اين/ن��وف��م��ر، ب��ع��د اأق���ل م��ن اأ���ش��ب��وع من 

النتخابات الرئا�شية يف الوليات املتحدة.

قانونا  كونغ  هونغ  على  ال�شني  وفر�شت 

اأم��ن��ي��ا ج��دي��دا ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى الح��ت��ج��اج��ات 

للدميقراطية  امل��وؤي��دة  والعنيفة  ال�شخمة 

التي هزت املدينة العام املا�شي.

يكون  ل��ن  اأن��ه  وال�شلطات  بكني  واع��ت��رت 

و�شيعيد  الأع��م��ال،  على  تاأثري  القانون  لهذا 

ال�شتقرار اإىل اجلزيرة.

ما  �شرعان  القت�شادية  التداعيات  لكن 

ظهرت يف املنطقة التي تعاين الركود، وحيث 

اجل��دي��دة  ال�شالحيات  ال�شلطات  ت�شتخدم 

ال�شيا�شيني. املعار�شني  ملالحقة 

وا�شطرت �شركات هونغ كونغ التي ت�شدر 

بلد  عالمة  تغيري  اإىل  املتحدة  الوليات  اإىل 

املن�شاأ وطباعة مل�شقات جديدة.

العربية-وكاالت

اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية  قالت 

يف تقرير �شهري، اإن اإنتاج الوليات املتحدة 

مليون   10.6 اإىل   %3.6 تراجع  النفط  من 

برميل يوميا يف اأغ�شط�ص اآب يف ظل انهيار 

لي�شجل  املك�شيك  خليج  يف  البحري  الإنتاج 

اأدنى م�شتوياته يف نحو 7 �شنوات.

متو�شط  ع��ن   %14.9 ن��ح��و  ذل���ك  وي��ق��ل 

م��ل��ي��ون   12.4 ال��ب��ال��غ  الأم����ريك����ي  الن���ت���اج 

برميل يوميا يف اأغ�شط�ص اآب 2019. وقل�ص 

ظل  يف  احلفر  عمليات  العام  هذا  املنتجون 

ت��ق��ل�����ص ال��ط��ل��ب وان���ه���ي���ار الأ����ش���ع���ار ج���راء 

جائحة كورونا. وهذا اأول تراجع �شهري يف 

اأي��ار، بح�شب ما ورد  اإنتاج اخلام منذ مايو 

يف »رويرتز«.

املك�شيك  بخليج  البحرية  امل��ن��اط��ق  ويف 

الحت��ادي��ة،  احل��ك��وم��ة  ل�شيطرة  اخلا�شعة 

مليون   1.2 اإىل   %27.5 اخل��ام  اإن��ت��اج  ه��وى 

اأدن�����ى  اآب،  اأغ�����ش��ط�����ص  يف  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل 

اأك��ت��وب��ر ت�شرين  م��ن��ذ  ���ش��ه��ر  م�����ش��ت��وي��ات��ه يف 

الأول 2013، حيث اأجرت عوا�شف متتالية 

املنتجني على اإغالق اآبار غلقا موؤقتا.

ويف ك����رى ال����ولي����ات امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��خ��ام، 

 4.7 اإىل  ت��ك�����ش��ا���ص  يف   %1 الإن���ت���اج  ت���راج���ع 

اأغ�����ش��ط�����ص، لكنه  م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا يف 

قفز 12.3% يف نورث داكوتا اإىل 1.2 مليون 

يوميا. برميل 

وتراجع الطلب الأمريكي على البنزين 

برميل  مليون   8.5 اإىل  ع��ام  قبل  عنه   %13

اإدارة  لتقرير  وفقا  اآب،  اأغ�شط�ص  يف  يوميا 

املعلومات.

على  البنزين  ا�شتهالك  ينخف�ص  بهذا 

التوايل،  على  العا�شر  لل�شهر  �شنوي  اأ�شا�ص 

ب�����ش��ب��ب ف����ريو�����ص ك����ورون����ا ال������ذي ي��ع�����ش��ف 

بالطلب.

وت���راج���ع ط��ل��ب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 

ال��دي��زل واأ���ش��ن��اف ال��وق��ود املقطر الأخ��رى 

م��ل��ي��ون   3.7 اإىل  ���ش��ن��وي  اأ����ش���ا����ص  ع��ل��ى   %9

وه���ذا  اآب.  اأغ�����ش��ط�����ص  يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 

ال��راب��ع ع�شر على  ال�����ش��ه��ري  ال��رتاج��ع  ه��و 

على  التقطري  ن���واجت  ل���ش��ت��ه��الك  ال��ت��وايل 

�شنوي. اأ�شا�ص 

يف غ�����ش��ون ذل�����ك، ارت���ف���ع اإن����ت����اج ال��غ��از 

ال���ط���ب���ي���ع���ي يف ولي��������ات ال������ر الأم����ريك����ي 

اإىل   %0.5 والأرب���ع���ني  ال��ث��م��اين  ال��رئ��ي�����ش��ي 

101.1 مليار قدم مكعبة يوميا يف اأغ�شط�ص 

اآب.

على  الثالثة  ال�شهرية  الزيادة  هي  تلك 

بكثري  اأق���ل  يظل  الإج��م��ايل  لكن  ال��ت��وايل، 

 2019 الأول  ك��ان��ون  دي�شمر  م�شتوى  م��ن 

مكعبة  ق��دم  مليار   107.1 البالغ  القيا�شي 

يوميا يف املتو�شط، اأي�شا ب�شبب الرتاجعات 

�شابق  وق��ت  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  املرتبطة 

ال�شنة. من 

زاد  للغاز،  املنتجة  ال��ولي��ات  ك��رى  ويف 

مليار   28.4 اإىل  تك�شا�ص  يف   %2.9 الإن��ت��اج 

قدم مكعبة يوميا يف اأغ�شط�ص اآب و2.4% يف 

قيا�شيا  �شهريا  لي�شجل م�شتوى  بن�شيلفانيا 

مرتفعا عند 20.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

عواصف متتالية تغلق آبار وتهبط بإنتاج نفط أميركا %3.6

القاهرة -العربية

ف��ي��م��ا ارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

تعامالت  خ��الل  جنيه  مليار  اإىل  الأج��ان��ب 

اأك��ت��وب��ر اجل����اري، ف��ق��د ه���وى امل��وؤ���ش��ر  �شهر 

 %4.3 بن�شبة  امل�شرية  للبور�شة  الرئي�شي 

اإغ�����الق  يف  ن��ق��ط��ة   10515 م�����ش��ت��وى  اإىل 

تعامالت  نهاية  املا�شي،  الأربعاء  تعامالت 

�شهر اأكتوبر احلايل.

وك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ل��ل��ب��ور���ش��ة 

العرب  امل�شتثمرين  م�شرتيات  اأن  امل�شرية، 

خ��الل  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   371.4 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت 

ا�شتبعاد  بعد  وذل��ك  اأكتوبر،  �شهر  جل�شات 

ال�شفقات.

وا����ش���ت���ح���وذت ت���ع���ام���الت امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

82.6% م��ن اإج��م��ايل  امل�����ش��ري��ني ع��ل��ى ن��ح��و 

ال��ت��ع��ام��الت، ب��ي��ن��م��ا ا���ش��ت��ح��وذت ت��ع��ام��الت 

 ،%10.5 ن��ح��و  ع��ل��ى  الأج���ان���ب  امل�شتثمرين 

من   %6.9 نحو  على  ال��ع��رب  وامل�شتثمرين 

اإج���م���ايل ال��ت��ع��ام��الت خ���الل ���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر 

احلايل.

وت���راج���ع امل��وؤ���ش��ر ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ب��ور���ش��ة 

 %4.31 بن�شبة   »30 اإك�����ص  »اإي��ج��ي  امل�شرية 

10515.25 نقطة. ليغلق عند م�شتوى 

ال�شغرية  الأ���ش��ه��م  م��وؤ���ش��ر  ت��راج��ع  ك��م��ا 

70 م��ت�����ش��اوي  اإك�������ص  »اإي����ج����ي  وامل��ت��و���ش��ط��ة 

6.62% ليغلق عند م�شتوى  الأوزان« بن�شبة 

اإك�ص  »اإيجي  موؤ�شر  و�شجل  نقطة.   1870.7

100 مت�شاوي الأوزان« تراجعاً بنحو %5.27 

2743.47 نقطة. مغلًقا عند م�شتوى 

 30 اإك�����ص  »اإي���ج���ي  م��وؤ���ش��ر  ت��راج��ع  بينما 

عند  مغلقا   %2.22 بن�شبة  الأوزان«  حم��دد 

12478.48 نقطة. م�شتوى 

ال��دويل  ال��ت��ج��اري  البنك  �شهم  وت�����ش��در 

قائمة اأكر 10 �شركات من حيث  – م�شر، 
ق��ي��م��ة ال���ت���داول يف ���ش��وق داخ����ل امل��ق�����ش��ورة 

تداول  بحجم  اأكتوبر،  �شهر  جل�شات  خالل 

بلغ 31.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت 

�شهم  الثاين  املركز  يف  تاله  جنيه.  مليار   2

والتعمري  ل��الإ���ش��ك��ان  ن�����ش��ر  م��دي��ن��ة  ���ش��رك��ة 

290.7 م��ل��ي��ون ورق���ة،  ب��ل��غ  ت�����داول  ب��ح��ج��م 

وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

ويف امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ج����اء ���ش��ه��م ���ش��رك��ة 

ت��داول  بحجم  امل�شرية  وال�شلب  احل��دي��د 

بقيمة  م��ن��ف��ذة،  ورق����ة  م��ل��ي��ون   207.2 ب��ل��غ 

تداول 706.5 مليون جنيه. اأعقبه يف املركز 

اإليكرتيك  ال�����ش��وي��دي  �شركة  �شهم  ال��راب��ع 

وبقيمة  ورق��ة  مليون   90.9 ت���داول  بحجم 

تداول 690.3 مليون جنيه.

العربية  ال�����ش��رك��ة  �شهم  ج���اء  وخ��ام�����ش��اً، 

ت���داول  ب��ح��ج��م  الأ����ش���ول  وت��ط��وي��ر  لإدارة 

بلغت  ت���داول  وقيمة  ورق���ة،  مليون   136.5

�شهم  وج�����اء  ج��ن��ي��ه.  م��ل��ي��ون   677.9 ن��ح��و 

املركز  يف  الأقطان  حلليج  العربية  ال�شركة 

مليون   210.2 بلغ  ت��داول  بحجم  ال�شاد�ص 

 612.1 بلغت  ت���داول  وقيمة  م��ن��ف��ذة،  ورق���ة 

مليون جنيه.

ويف امل���رك���ز ال�����ش��اب��ع، ج���اء ���ش��ه��م ���ش��رك��ة 

بحجم  والتعمري  لالإ�شكان  اجلديدة  م�شر 

وقيمة  م��ن��ف��ذة،  ورق���ة  مليون   79.2 ت���داول 

املركز  تاله يف  مليون جنيه.   528.1 تداول 

للمالب�ص  »داي�������ص«  ���ش��رك��ة  ���ش��ه��م  ال��ث��ام��ن 

288.6 مليون ورقة  اجلاهزة بحجم تداول 

446.5 مليون جنيه. منفذة، وقيمة تداول 

وج�����اء ���ش��ه��م ال���ب���ن���ك امل�������ش���ري ل��ت��ن��م��ي��ة 

ت��داول  بحجم  التا�شع  املركز  يف  ال�شادرات 

ت��داول  وقيمة  م��ن��ف��ذة،  ورق���ة  مليون   33.7

431 مليون جنيه.

م�شر  »اإع��م��ار  �شركة  �شهم  ج��اء  واأخ���رياً 

ت��داول  بحجم  العا�شر  امل��رك��ز  يف  للتنمية« 

بقيمة  م��ن��ف��ذة،  ورق����ة  م��ل��ي��ون   166.8 ب��ل��غ 

تداول بلغت 422.2 مليون جنيه.

سوق مصر تهوي 4% ومبيعات األجانب تتجاوز مليار جنيه في أكتوبر

واشنطن: إيران ال تملك سوى 10 مليارات دوالر فقط في احتياطياتها!
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 التئام اعمال مؤتمر االقتصاد االردني ما بعد كورونا
االنباط- عمان

ب�����داأت يف ع��م��ان، ام�����س ال�����س��ب��ت، اع��م��ال امل���ؤمت��ر 

القت�سادي ال�ساد�س، بعن�ان “القت�ساد الأردين ما 

امل�س�ؤولني  بعد جائحة ك�رونا”، مب�ساركة عدد من 

واخلرباء والباحثني القت�ساديني.

ال��ذي نظتمه اجلمعية الردنية  امل���ؤمت��ر  وناق�س 

للبحث ال��ع��ل��م��ي وال����ري����ادة والب������داع ب��ال��ت��ع��اون مع 

جامعة البرتا، عرب تطبيق زووم، الآث��ار القت�سادية 

جائحة  �سببتها  ال��ت��ي  والل�ج�ستية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ك�رونا، وكيفية التعامل معها، حيث تناول 6 حماور 

رئي�سية عن التجربة الأردنية يف اإدارة الأزمات وخطط 

اإ�ستدامة الأعمال وكيفية الإ�ستعداد للقادم.

العلى  امل�ست�سار  ال���س��ب��ق  ال������زراء  رئي�س  وق���ال 

جلامعة البرتا الدكت�ر عدنان بدران خالل افتتاحه 

اعمال امل�ؤمتر، ان الأردُن يتبع �سيا�سًة نقديًة ثابتًة، 

حاَفَظْت على �سعِر �سرٍف ثابٍت مقابِل الدولِر باللج�ء 

اإىل �َسلَِّة ُع��ْم��الٍت، وم��ي��زاٍن جت���ارٍي وم����ايٍل، َي��ْج��ِرى 

متابعُتُه يف ُكلِّ مرحلة �سعبة ميُر بها القت�ساِد الأردين 

وعلى الأردنِّ ال�ستمراُر يف �سيا�سِتِه النقدية، مِلَا ت�ّفُر 

ُنُه من حريِة  من بيئٍة نقديٍة ثابتٍة وجاذبة، وملا تت�سمَّ

الإِي����داِع وَن��ْق��ِل الأم�����اِل َع��رْبَ بن�ك معتمدة خا�سة. 

وا�ساف انه بالرغِم من وج���ِد منطقة ملتهبة اأمنياً 

قَت من�اً يف �سادراتها،  حتيط بالأردن، اإل اأَن اململكة َحقَّ

لَْت  بلَغ ح�ايل �سبعَة ملياراِت دولٍر عام 2019، وو�سَ

منتجاُتها اإىل اأكرَث من 130 دولًة ح�َل العامل، لفتا 

اىل من� ال�ستثمارات ال�سناعية خالَل الَعْقِد الأخري، 

اإذ اأ�سبَحْت ت�سّكل 70 باملئة من اإجمايل ال�ستثمارات 

ُل ح�ايل 240 األَف عامل. يف اململكة، وُت�َسغِّ

واك��د ان ع�اقُب الإغ���الِق نتيجَة جائحِة ك�رونا 

اإىل  اأَدَّْت  كما  الأردين،  القت�ساِد  على  قا�سيًة  كانْت 

َعة،  اختالِل امل�ازنِة العامة يف َنْق�ِس الإي���راداِت املت�قَّ

منتظراً  ك���ان  ك��م��ا  ت��ت��ح��ّق��َق  ل��ن  ال��ن��م���ِّ  ن�سبَة  اإنَّ  اإذ 

اإىل  احلك�مِة  �سي�سطِر  ال��ذي  الم��ر  )2.5باملئة(، 

الأ�سد  ك��ان  النقل  ان قطاع  اإىل  ال���س��ِت��دان��ة، م�سريا 

ت�سّرراً، يليِه قطاع ال�سياحة، لذا ُيْجري البنُك املركزيُّ 

، لتغيرِي اأهداِف  مباحثات مع �سندوِق النقِد ال��دويلِّ

ب��رن��اجِم��ِه مل���دِة ارب���ع ���س��ن���ات، لإج�����راِء الإ���س��الح��اِت 

الهيكليِة مع برنامِج قرو�ٍس من البنِك الدويلِّ لنف�ِس 

ة، بقرو�ٍس مي�سرٍة منخف�سِة الفائدة، م�سريا اىل  املُدَّ

ان احلك�مُة دعت اإىل الت�ازن بني القت�ساِد وال�سحة، 

اإل اأَنَّ امل�ؤ�سراِت ُتْظِهُر باأنَّ الغلبَة كانت للقراِر ال�سحي.  

وقال ان جائحُة ك�رونا ادت لنكما�ٍس اقت�سادٍي، ه� 

الثاين منذ ثالثني عاماً، ما �سّبَب زيادًة يف املدي�نيِة، 

و�سلْت اإىل 105باملئة من الناجِت املحلي الإجمايل، 

وذلك لت�سديد عجِز امل�ازنِة يف نفقاتها اجلارية، م�سددا 

على �سرورٌة و�سِع م�ازنِة عام 2021، بروؤية وا�سحة 

وخط�ات ذكية، لتح�يل اأزمة ك�رونا اإىل فر�س اأردنية 

والتكن�ل�جيا  وال��دوائ��ي��ِة،  الغذائيِة،  ال�سناعاِت  يف 

الرقميِة، يف الزراعِة، وال�سناعِة، واخلدماِت، وقطاعاِت 

ُع ا�سرتاتيجيٍة �ساملٍة  التعليِم وال�سحة، ا�سافة اىل َو�سْ

ُتها ثالُث �سن�اٍت، يتحقُق خالَلها الكتفاُء الذاتي  ُمدَّ

والعتماُد على النف�س.

وا����س���ار اىل ان ه��ن��اك ق��ط��اع��اُت اث��ب��َت��ْت ق��درَت��ه��ا 

على ال�ستمراِر يف النم�ِّ حتَت جائحِة ك�رونا، مثُل 

الدوائية والطبية والغذائية واحلي�انية  ال�سناعات 

واملعل�ماتية والتعليم عن بعد، م�ؤكدا ان فتُح القت�ساِد 

ب�سكٍل ك��ام��ٍل، اأ���س��ب��َح ���س��رورًة ُم��ل��ّح��ًة، ِل��َئ��الَّ تتفاقُم 

البطالُة والَفْقُر.

ودعا بدران اىل الع�دة اإىل التدري�س النظامِي يف 

التعليِم العاِم والعايل، واإط��الق َعَجلة التنمية وَفْتُح 

اأب�اِب ال�سياحِة مبا فيها النَّْقل، فال�سياحُة اخلارجيُة 

جتلُب اأكرَث من 4 ملياراِت ديناٍر �سن�يا.

ول���ف���ت اىل اه���م���ي���ة َج���������ْذُب ال����س���ت���ث���م���اِر ل��ف��ت��ِح 

ُفَر�َس  وتفتُح  الفقِر،  املجتمَع من  تنقُذ  م�سروعاٍت، 

بريوقراطيًة  وج����د  اىل  م�سريا  للم�اطنني،  َع��َم��ٍل 

حك�ميًة بتاأخرِي اإجراءاِت ال�ستثمار، علينا معاجلُتها، 

البن�ِك تخفي�ُس  امل�س�ؤولنَي عنها، وعلى  وحما�سبُة 

ُك���لَ���ِف الق����رتا�����سِ امل��رت��ف��ع��ة، وت�����س��ه��ي��ُل اإج���راءاِت���ه���ا 

لالأيدي  لِة  واملُ�َسغِّ املنتجِة  ال�ستثماريِة  للم�سروعاِت 

الردنية  ق��ال رئي�س اجلمعية  العاملة.  من جانبه، 

ر�سا  ال��دك��ت���ر  والب������داع  وال���ري���ادة  العلمي  للبحث 

اخل�الدة ان جائحُة ك�رونا �سببت تراُجعاً اقت�سادياً 

عاملياً تراجعْت مَعُه معدلُت النم�ِّ يف الدوِل العظمى 

وال�ساعدِة والناميِة، حيث تراجَع معدُل النم�ِّ ال�سن�ّي 

باململكة لي�سَل 3.6 باملئة يف اأول �ستِة �سه�ٍر من العام 

احلايل، ومن املت�قِع اأْن َي�ستمرَّ الرتاُجُع اإىل اأكرث من 

باملئة بح�سِب اآخ��ِر ت�قعاِت البنِك ال��دويّل. وا�سار   5
عانت معظم  مثلما  عانى  الأردينُّ  القت�ساُد  ان  اىل 

اقت�سادات العامل من اآثار جائحة ك�رونا، وبخا�سة يف 

الأ�سهر الأوىل للحظر، لفتا اىل اخل�سائر التي عانْت 

وتراجُع  اخل��ا���ُس،  والقطاع  الأردن��ي��ة  منها اخلزينة 

الدخ�ِل، وارتفاُع معدلِت البطالِة، ويف ال�قت نف�ِسه، 

الآف���اَق  ج��دي��دًة فتحْت  ف��اإن اجلائحَة خلقْت فر�ساً 

للتفكرِي خ��ارَج ال�سندوِق، والتي مُيكُن البناُء عليها 

التجربَة  اإنَّ  واك��د  امل�ستقبل.  ويف  حالياً  وا�ستثماُرها 

الأردن��ي��َة يف التعامِل مع ملفِّ ك�رونا، وبالرغِم من 

التحدياِت واملخاطِر وال��سِع القت�ساديِّ احل��رِج ال 

ُت��َع��دُّ جتربًة ناجحة يف كثري منها وتعلْمنا من  انها 

اأخطائنا فيها.

ب��دوره، قال رئي�س اللجنة التح�سريية للم�ؤمتر 

الدكت�ر �سامر الرج�ب اإن الإقت�ساد الأردين يعي�س 

ا�ستدعت  العام  ه��ذا  املقايي�س  جتربة �سعبة بجميع 

ال���ت���ح���رك ب�����س��رع��ة ل����ت����دارك امل����ق���ف وال��ت��ف��ك��ري يف 

الإجراءات الالزمة للتخفيف من اآثار جائحة ك�رونا 

و�سمان  الفقرية  الطبقة  وحلماية  امل�اطنني  على 

امل�ؤ�س�سات ل�سمان  ال�سي�لة ودع��م  اإ�ستمرارية ت�افر 

عب�ر تلك الأزم��ة من دون ت�قف اأو تعطل للحركة 

ال�س�ء  لإلقاء  امل�ؤمتر جاء  ان  وا�ساف  الإقت�سادية. 

على الإج���راءات احلك�مية لدعم الإ�ستقرار النقدي 

والقت�سادي واإجراءات حتفيز الإقت�ساد والإجراءات 

ال���ت���ي ات���خ���ذت ل��ل��ح��م��اي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ج��رب��ة 

املعامالت  على  ���س���اء  الرقمي  التط�ر  يف  الأردن���ي���ة 

ال�س�ء على ق�س�س  اأوال��ف��ردي��ة، ولإل��ق��اء  التجارية 

النجاح، ولت�سليط ال�س�ء على الفر�س والتحديات 

ولال�ستفادة من الدرو�س والعرب.  وعر�س عدد من 

احلك�مية  القطاعات  م��ن  واملحا�سرين  امل�ساركني 

واخلا�سة وقطاع الأعمال والقطاع الأكادميي جه�د 

املجال  يف  اتخذتها  ال��ت��ي  والإج�������راءات  م�ؤ�س�ساتهم 

الإقت�سادي والتح�ل الرقمي وعملية اإدارة املخاطر 

والأزمات والإجراءات التي و�سعت لإ�ستدامة الأعمال، 

ا�سافة اىل الآثار الإقت�سادية والإجتماعية والنف�سية 

للجائحة.

 اجتماع بين البلقاء التطبيقية 
والوكالة األلمانية للتعاون الدولي

االنباط- ال�سلط

التطبيقية  البلقاء  رئي�س جامعة  عقد 

الدكت�ر عبد اهلل �سرور الزعبي اجتماعا 

عن بعد مع ممثلني عن ال�كالة الأملانية 

للتعاون الدويل )جي اآي زد( من مكتبهم 

التعاون  م�سروع  تقييم  وبعثة  عمان،  يف 

الفني الأردين الأملاين.

وع���ر����س ال���زع���ب���ي م�����س��اري��ع ال��ت��ع��اون 

ب���ني اجل���ان���ب���ني وال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت اإن�����س��اء 

ب���رن���ام���ج ال���دع���م ال��ل���ج��ي�����س��ت��ي يف ك��ل��ي��ة 

ع�����م�����ان اجل����ام����ع����ي����ة ل����ل����ع����ل�����م امل����ال����ي����ة 

الالجئني  ت��دري��ب  وم�����س��روع  والإداري������ة، 

ال���������س�����ري����ني، وم���������س����روع ت���ط����ي���ر دل��ي��ل 

الرقمنة  وم�����س��روع  ال�ظيفية،  امل�����س��ارات 

ال����ذي ي��ت�����س��م��ن اإن�����س��اء ا���س��ت���دي��� ك��ام��ل 

مع  الرقمية  التجهيزات  ب��اأح��دث  جمهز 

الهيئة  لأع�����س��اء  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 

ال��سائل  اأح���دث  ل�ستخدام  التدري�سية 

التعليم. امل�ج�دة عامليا لرقمنة 

ك��م��ا ع���ر����س من������ذج ت���ط����ر امل�������س���ارات 

امل��ه��ن��ي��ة )ال��ت��ج�����س��ري وال���ن���ف���اذي���ة وم��ن��ح 

من  اإق���راره  مت  ال��ذي  املهنية(  ال�سهادات 

تطبيقه  و�سيبداأ  العايل  التعليم  جمل�س 

اع��ت��ب��ارا  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  يف 

 ،2021/2020 اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  م��ن 

اأه��م��ي��ة  ع����ن  م���ط����ل  ن���ق���ا����س  دار  ح���ي���ث 

امل�سروع وحاجته اإىل بناء قدرات املدربني 

وامل�ساغل  املختربات  وتط�ير  واملدر�سني 

واخل���ط���ط ال��درا���س��ي��ة مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

تطبيق هذا امل�سروع.

وق��������دم ال�����دك�����ت������ر ال����زع����ب����ي ال�����س��ك��ر 

على  الأمل��اين  وال�سعب  الأملانية  للحك�مة 

دعمهم امل��س�ل لالأردن.

واأ�������س������اد مم���ث���ل���� ال�����ك����ال����ة الأمل����ان����ي����ة 

التقييم  بعثة  واأع�����س��اء  ال��دويل  للتعاون 

ب�����الإج�����راءات ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

حققته  ال���ذي  وال��ن��ج��اح  امل�����س��روع  لتنفيذ 

يف دع����م ت����ج���ه ال�����س��ب��اب ن��ح��� ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال��ت��ق��ن��ي وامل��ت��م��ث��ل ب���ال���زي���ادة ال��ك��ب��رية يف 

التعليم  بربامج  امللتحقني  الطلبة  اأعداد 

يف  اجلامعة  جناح  اإىل  بالإ�سافة  التقني، 

املجتمع  ل��دى  النمطية  ال�����س���رة  تغيري 

الأردين عن التعليم التقني.

وابدى اجلانب الأملاين ا�ستعداده ملزيد 

امل��ج��ال والت��سع يف  ال��ت��ع��اون يف ه��ذا  م��ن 

امل�سروع القائم مع اجلامعة حتى تتحقق 

الغاية املرج�ة منه.

ك����م����ا اأ��������س�������ادوا ب����ال����ن����م�����ذج امل���ت���ط����ر 

اجلامعة  تبنته  ال��ذي  املهنية  للم�سارات 

العاملية  النماذج  اأف�سل  م��ن  يعد  وال���ذي 

معربين  وامل��ه��ارات،  ال��ق��درات  تط�ير  يف 

بجميع  اجلامعة  لتزويد  ا�ستعدادهم  عن 

الح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة م��ن خ���رباء ودع��م 

ل�ج�ستي لإجناح هذا النم�ذج الرائد.

وح���������س����ر الج�����ت�����م�����اع ن����ائ����ب رئ���ي�������س 

اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س���ؤون الأك���ادمي���ي���ة وم��دي��ر 

الدولية، وعن  والعالقات  التعاون  مكتب 

�سالح  ج���دي  الدكت�رة  الأمل��اين  اجلانب 

رو�س  وفران�سي�سكا  جاجن  ولف  والدكت�ر 

ول����ني احل���اي���ك وج����ل���ي���ا ب��ي��ك��ر وخ��ب��رية 

التقني نادره البخيت. التعليم 
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االنباط-وكاالت

ب�أن  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  اأف���دت 

ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب واف��ق 

“اإف- على بيع مقاتالت حديثة من طراز 

22 رابتور” وقنابل متطورة اإىل اإ�سرائيل

تتخذ  التي  ال�سعودية  ال�سحيفة  ونقلت 

م���ن ل���ن���دن م���ق���را ل���ه���ا، يف ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه 

اأم�س  الإجنليزية  باللغة  الناطقة  ن�سختها 

اجل��م��ع��ة، ع��ن م�����س��ادر رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى يف 

الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  اإن  قولها  اأبيب  تل 

م���ارك اإ���س��ر، خ��الل زي��ارت��ه ال��وج��ي��زة اإىل 

اإ���س��رائ��ي��ل اخل��م��ي�����س، اأب���ل���غ امل�����س��وؤول��ن يف 

ترامب  الرئي�س  مبوافقة  العرية  الدولة 

على ت�سدير املقاتالت احلديثة من اجليل 

اخلام�س وقنابل عالية الدقة اإىل اإ�سرائيل

ال���زي���ارة برئي�س  اإ���س��ر خ���الل  واج��ت��م��ع 

نتنياهو  بنيامن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

ووزير الدفاع بيني غانت�س

ورج����ح����ت م�������س���ادر ال�����س��ح��ي��ف��ة وج����ود 

تطمن  اأحدهما  اإ�سر،  زي��ارة  وراء  هدفن 

ت��رام��ب  اإدارة  ب���اأن  الأم��ري��ك��ي��ن  ال��ن��اخ��ب��ن 

ل ت����زال م��ل��ت��زم��ة ب�����س��م��ان اأم����ن اإ���س��رائ��ي��ل 

واح����ت����واء ال��ت��داع��ي��ات ال�����س��ل��ب��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة 

ل�سفقات ت�سليح مع دول اأخرى، على راأ�سها 

الإمارات بيع مقاتالت “اإف-35” اإىل 

يكمن،  ل��ل��زي��ارة  الرئي�سي  ال��ه��دف  ل��ك��ن 

اإب�������الغ امل�������س���وؤول���ن  ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر، يف 

ع��ل��ى  ت���رام���ب  اإدارة  ب����رد  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ن 

املطالب التي طرحها غانت�س خالل زيارتيه 

ت�سمل  وه����ي  وا���س��ن��ط��ن،  اإىل  الأخ����رت����ن 

زي����ادة امل�����س��اع��دات ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

جديد  اإ�سرائيلي  �سرب  وت�سكيل  لإ�سرائيل 

ن�سخة  وت�سدير  “اإف-35”  مقاتالت  من 

ومروحيات  “اإف-15”  حمدثة من مقاتلة 

ب��ال��ت��زوي��د  خ��ا���س��ة  وط����ائ����رات  “يف-22” 
بالوقود

ال�سحيفة،  ح�سب  اإ�سرائيل،  طالبت  كما 

ذكية  بقنابل  ب��اإم��داده��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

“اإف-22”  وطائرات  طنا   14 ب��وزن  حديثة 

ال��ت��ي ت��ع��د امل��ق��ات��ل��ة ال��وح��ي��دة ال���ق���ادرة على 

حمل هذه القنابل

م��واف��ق��ة  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����ارت 

ترامب على هذا الطلب جاءت على الرغم 

اأن  �سبق  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة  اأن  م��ن 

واملقاتالت  القنابل  ه��ذه  بيع  بعدم  تعهدت 

اإىل اأي دولة اأخرى يف العامل

ال��ع��ري��ة  “هاآرت�س”  �سحيفة  واأك�����دت 

ال��ع�����س��ك��ري��ن  امل���������س����وؤول����ن  اأن  اخل���م���ي�������س 

ت�سدير  وا�سنطن  من  طلبوا  الإ�سرائيلين 

العرية  الدولة  تفوق  ل�سمان  “اإف-22” 
ب���ع���د م���واف���ق���ة  امل���ن���ط���ق���ة،  ال���ع�������س���ك���ري يف 

وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى ب��ي��ع م��ق��ات��الت م���ن ط���راز 

“اإف-35” اإىل الإمارات
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن اإ�سرائيل �سبق 

لكن  “اإف-22”،  ب�سراء  اهتماما  اأب��دت  اأن 

وا�سنطن رف�ست هذا الطلب حينئذ

اإنتاج  عمليات  املتحدة  ال��ولي��ات  وعلقت 

2011 ب�سبب تكلفتها  عام  “اإف-22” اأواخر 
العالية وركزت على برنامج “اإف-35”

وت��ب��ن��ى ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���ري���ك���ي يف ع��ام 

اإىل  “اإف-22”  1997 قرارا يحظر ت�سدير 

دول اأخرى

االنباط-وكاالت

ت���وا����س���ل م��وؤ���س�����س��ات ا���س��ت��ط��الع ال�����راأي 

يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة اج����راء 

الن���ت���خ���اب���ات  ح������ول  راأي  ا����س���ت���ط���الع���ات 

املقبل  الثالثاء  انعقادها  املزمع  الرئا�سية 

)2020-11-3(

ال��راأي  ا�ستطالعات  م��ن  للعديد  ووف��ًق��ا 

يتقدم  بايدن  جو  الدميقراطي  املر�سح  فاإن 

وي��و���س��ع ال���ف���ارق اأم����ام امل��ر���س��ح اجل��م��ه��وري 

الرئي�س دونالد ترامب

موقع ريل كلر بولتيك الرقمي، قال اإن 

املر�سح الدميقراطي جو بايدن يتقدم على 

الرئي�س ترامب مبا بن ثمان اإىل 12 نقطة 

يف النتخابات الرئا�سية

اخلا�سة  النتخابية  احلملة  ت�سهد  ومل 

ب��ال��رئ��ا���س��ي��ات الأم���ري���ك���ي���ة خ����الل ال��ع��ق��ود 

ا�ستطالعات  نتائج  يف  كبرا  فارقا  الأخرة 

راأي الذي ي�سل اإىل ع�سر نقاط كمعدل بن 

8 كحد اأدنى و12 كحد اأق�سى مثلما يحدث 

يف هذه احلالية

وم����ن ال�����س��ع��ب ج����دا ع��ل��ى ت���رام���ب قلب 

املوازين للعوامل التالية وهي:

عن  اأي���ام  اأرب��ع��ة  تف�سلنا  الأول،  امل��ق��ام  يف 

اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، ال��ث��الث��اء 

ترامب  يقوم  لكي  كافية  غر  وه��ي  املقبل. 

بتعديل ال�ستطالعات ل�ساحله ل�سيما واأن 

ذروته  وبلغ  الأيام  يتفاقم مع مرور  الفارق 

مع الأيام الأخرة من احلملة النتخابية

امل����ر�����س����ح  �����س����م����ن  ال�������ث�������اين،  امل������ق������ام  يف 

اآخ���ر امل��ع��ط��ي��ات م�ساء  ال��دمي��ق��راط��ي، وف���ق 

الناخبن  اأ���س��وات  م��ن  ه��ام��ة  ن�سبة  ال��ي��وم، 

اأ�����س����وات  م����ن  ����س���وت���ا   173 وه������ي  ال���ك���ب���ار 

ال��ك��ب��ار يف ولي�����ات ك���ب���رة مثل  ال��ن��اخ��ب��ن 

ترامب  �سمن  بينما  ونيويورك،  كاليفورنيا 

فقط 54 �سوتا من اأ�سوات الكبار يف وليات 

وم�سي�سبي لويزيانا  مثل 

 127 اأ�����س����وات  ذات�����ه، ه���ن���اك  ال���وق���ت  ويف 

م���ن اأ����س���وات ال��ن��اخ��ب��ن ال��ك��ب��ار يف ولي���ات 

الفوز  حظوظ  بايدن  فيها  ميتلك  رئي�سية 

اأري��زون��ا  90% مثل ولي��ات  اإىل   %70 ما بن 

وب��ن�����س��ي��ل��ف��ان��ي��ا، يف ح����ن ي�����س��م��ن ت���رام���ب 

 %70 71 من الناخبن الكبار بن�سبة  اأ�سوات 

اإىل 90% مثل وليات اأنديانا وميزوري

�سيكون ال�سراع احلقيقي حول الوليات 

ال���ت���ي مل حت�����س��م م��وق��ف��ه��ا م��ث��ل ف��ل��وري��دا 

يبلغ  حيث  اأخ��رى  �سمن  واأوهايو  وتك�سا�س 
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االنباط-وكاالت

ما  عن  “وال” العري،  موقع  ك�سف   

�سبقت  التي  ال�سرية،  املحطات  اإنها  ق��ال 

الحتالل  بن  التطبيع  لتفاق  الو�سول 

ال�سوداين والنظام 

وب��ح�����س��ب امل���وق���ع ف���اإن���ه رغ����م اإع����الن 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة، لت��ف��اق 

ه��ي  “اإ�سرائيل”  اأن  اإل  ال���ت���ط���ب���ي���ع، 

توا�سطت بن اأمركا والنظام ال�سوداين، 

“الدول  ق��ائ��م��ة  م���ن  ال�������س���ودان  لإخ�����راج 

الداعمة لالرهاب«

ونقل املوقع عن م�سوؤولن اإ�سرائيلين 

واأم��ري��ك��ي��ن، اأن الإع���الن الأم��ري��ك��ي عن 

اإخ������راج ال�������س���ودان م���ن ال��ق��ائ��م��ة م��ق��اب��ل 

نتيجة  ك��ان��ت  ال��ق��ت��ل��ى،  ع��ائ��الت  تعوي�س 

نتنياهو  م��ك��ت��ب  ب��ن  اجل��ي��دة  ل��ل��ع��الق��ات 

وم�سوؤولن يف القيادة ال�سودانية

امل�����س��وؤول ع��ن ملف  اأن  امل��وق��ع  وك�����س��ف 

ال�����س��ودان يف حكومة الح��ت��الل، ه��و اأح��د 

م�ست�ساري نتنياهو، وكان يعمل �سابقاً يف 

جهاز “ال�ساباك” ويحمل ا�سم “ماعوز«

ك��م��ب��ع��وث  “ماعوز”  ت��ع��ي��ن  وج�����رى 

واإفريقيا،  العربي  العامل  اإىل  لنتنياهو، 

من اأجل تطوير العالقات بن الحتالل 

ع����الق����ات  ال�����ت�����ي ل مت����ل����ك  وال���������������دول، 

معه دبلوما�سية 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي  واأ����س���اف امل��وق��ع اأن حم���ام 

عر�س  الريطانية”،  اجلن�سية  “يحمل 
نتنياهو  من  ر�سالة  نقل  “ماعوز”،  على 

للرهان

وق�����د ع���ر����س ن��ت��ن��ي��اه��و يف ر����س���ال���ت���ه، 

حول  والتناق�س  ال��ره��ان  م��ع  الج��ت��م��اع 

ال��ت��ط��ب��ي��ع، ورد رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة 

بالإيجاب،  الر�سالة  هذه  على  ال�سوداين 

ومت اللقاء يف اأوغندا قبل �سهور

الن��ت��خ��اب��ات  ف����اإن  “وال”،  وب��ح�����س��ب 

تقدم  اأخرتا  كورونا،  واأزم��ة  الإ�سرائيلية 

امل��ب��اح��ث��ات ب��ن الح��ت��الل وال�����س��ودان، يف 

مع  “ماعوز” مب��ح��ادث��ات��ه  ا���س��ت��م��ر  ح��ن 

وم�ست�ساريه الرهان 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن  اأن  امل����وق����ع  واأ�����س����اف 

والإم���ارات���ي���ن، ح��اول��وا ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 

املتحدة،  وال��ولي��ات  ال�سودان  بن  النظر 

اإ�سرائيلين  م�سوؤولين  عن  املوقع  ونقل 

اأب��ل��غ��ا ال��ق��ي��ادة  اأن الإم������ارات والح���ت���الل 

على  امل���واف���ق���ة  ع��ل��ي��ه��م  اأن  ال�������س���ودان���ي���ة، 

ب��اإزال��ة  ال���ذي يق�سي  الأم��ري��ك��ي  امل��ق��رح 

ودعمها  “الإرهاب”،  ال�سودان من قائمة 

م��ق��اب��ل ال��ت��ط��ب��ي��ع، وذل����ك لأن ال�����س��ودان 

���س��ت��ت��ل��ق��ى ب��ع��د الن���ت���خ���اب���ات الأم��ري��ك��ي��ة 

اأ�سوء عر�ساً 

ال�سوداين،  النظام  اإعالن  اأن  اإىل  ُي�سار 

م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ع م��ع الح��ت��الل 

من  وا�سعة  مبعار�سة  ُقوبل  الإ�سرائيلي، 

الأحزاب واحلركات ال�سودانية

االنباط-وكاالت

���س��ج��ل��ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اأك������ر م��ن 

100 األ���ف اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

الرقم  بذلك  متجاوزة  املا�سي،  اليوم  خالل 

القيا�سي 91 األف حالة الذي �سهدته يف اليوم 

ال�سابق، ح�سب اإح�ساء لوكالة “رويرز”

وذكر الإح�ساء الذي ي�ستند اإىل البيانات 

الإ�سابات  يف  اليومي  الرتفاع  اأن  الر�سمية، 

ما  اإ�سابة،   100233 بلغ  اجلمعة  ي��وم  خ��الل 

اأي�سا حيث تخطى  ميثل رقما قيا�سيا عامليا 

يوم  يف  الهند  �سجلتها  التي  حالة  ال����97894 

واحد يف �سبتمر

10 اأيام  وهذه هي املرة اخلام�سة خالل ال�

الرقم  اليومية  ال��زي��ادة  فيها  تتجاوز  التي 

الذي  اإ�سابة  حالة   77299 ال�سابق  القيا�سي 

مت ت�سجيله يف يوليو، وي�سر عدد الإ�سابات 

اليومية املبلغ عنها خالل اليومن املا�سين 

حالة  م��ن  اأك��ر  الآن  ت�سجل  ال��ب��الد  اأن  اإىل 

جديدة كل ثانية واحدة

وح�سب الإح�ساء، فاإن اإجمايل الإ�سابات 

يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة جت���اوز 9 م��الي��ن، ما 

ال�����س��ك��ان، يف  3% م��ن جم��م��وع  ي�سكل ح���وايل 
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األف حالة

ف��اإن  “رويرز”،  اأج��رت��ه  لتحليل  ووف��ق��ا 

وف��ي���ت  و7  اإ����س����ب���ة   272 م���ن  اأك�����ر  ه���ن���اك 

ال��ولي��ات  يف  �سخ�س   10000 ل��ك��ل  ب��ك��ورون��ا 

اإ�س�بة   127 هناك  اأوروب��ا  يف  بينما  املتحدة، 

و4 وفيات لكل 10000 ن�سمة من ال�سكان

يف  الأخ����رة  القيا�سية  امل��وؤ���س��رات  وت��اأت��ي 

امل�ست�سفيات  ت��دف��ع  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

اإىل  م��ا ي�سل  وت��ق��ت��ل  اأق�����س��ى ط��اق��ات��ه��ا،  اإىل 

األ����ف ���س��خ�����س ي��وم��ي��ا، ق��ب��ل اأي����ام ق��ل��ي��ل��ة من 

الثالثاء  ي��وم  املقررة  الرئا�سية  النتخابات 

املقبل

 ترامب وافق على إمداد إسرائيل بمقاتالت وقنابل تعهدت واشنطن بعدم تصديرها ألي دولة

جو بايدن يتقدم على ترامب بفارق كبير

 ماذا دار في الخفاء قبل إعالن النظام السوداني التطبيع؟

 أكثر من إصابة بكورونا كل ثانية.. الواليات المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية محليا وعالميا

االنباط-وكاالت

اأكدت زوجة الأ�سر ماهر الأخر�س، 

يوم  ح���ذروا  ك��اب��الن  م�سفى  اأط��ب��اء  اأن 

ال�سبت، من اأنه اأو�سك على ال�ست�سهاد 

ب�سبب طول فرة اإ�سرابه عن الطعام

و�����س����ددت زوج�����ة الأخ�����ر������س، مل��رك��ز 

حنظلة لالأ�سرى واملحررين، اأن زوجها 

ال����ذي ي��وا���س��ل اإ����س���راب���ه ع���ن ال��ط��ع��ام 

ي��ع��اين من  ال��ت��وايل  على   97 ال���  لليوم 

�سغط �سديد على ع�سلة القلب، واآلم 

وت�����س��ن��ج��ات �سبه  امل��ف��ا���س��ل  ُم��رح��ة يف 

دائمة

واأ�سافت: “رغم ذلك ما زال زوجي 

ع���ازًم���ا ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة الإ����س���راب عن 

الطعام حتى نيل حريته”، م�سرة اإىل 

اأنه ومنذ 50 يوًما مل يرح �سريره

وي���رف�������س الح���ت���الل الإف�������راج عن 

الأ�����س����ر الأخ�����ر������س، رغ�����م حت���ذي���رات 

الأط���ب���اء م���ن ح�����س��ول ان��ت��ك��ا���س��ة على 

و�سعه ال�سحي يف اأية حلظة

وي���ح���ت���ج���ز الح�����ت�����الل الأخ�����ر������س، 

�سهر  م��ن��ذ  “كابالن”،  م�ست�سفى  يف 

اأي���ل���ول/����س���ب���ت���م���ر امل����ا�����س����ي، وك���ان���ت 

عنه،  الإف����راج  رف�ست  العليا  املحكمة 

وقد  الإداري،  اعتقاله  ق��رار  وج��م��دت 

“التفاف  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  ماهر  اعتر 

على اإ�سرابه ول يعني الإفراج عنه”

وك�����ان�����ت امل����ح����ك����م����ة، رف���������س����ت ي����وم 

املا�سي، طلب حمامية ماهر  اخلمي�س 

اإىل م�ست�سفى فل�سطيني، لإكمال  نقله 

الأ�سر،  ن��ادي  رئي�س  وو�سف  عالجه، 

ق�������دورة ف����ار�����س ق������رار امل��ح��ك��م��ة ب���اأن���ه 

اإعدام” قرار  “مبثابة 

االنباط-وكاالت

 اأكد عبد املجيد �سيخي م�ست�سار رئي�س 

اجلمهورية مللف الذاكرة، اإن العراقيل 

اأم��ام  الفرن�سي  اجل��ان��ب  و�سعها  ال��ت��ي 

ا���س��رج��اع الأر����س���ي���ف اجل���زائ���ري لها 

عدة اأ�سباب اأهمها اخلوف من انك�ساف 

فرن�سا،  �سورة  �ست�سوه  التي  اجل��رائ��م 

ومنها ق�سية حتويل عظام جزائرين 

ال�����س��اب��ون  ل�����س��ن��اع��ة  م��ر���س��ي��ل��ي��ا  اإىل 

وال�سكر

واأك�����د ���س��ي��خ��ي يف ح����وار م���ع وك��ال��ة 

الأن�����ب�����اء اجل����زائ����ري����ة م��ث��ل��ت م�����س��األ��ة 

فرن�سا  اإىل  املهرب  الأر�سيف  ا�سرجاع 

منذ  ل��ل��ج��زائ��ر  بالن�سبة  ث��اب��ت��ا  م��وق��ف��ا 

ا���س��ت��ق��الل��ه��ا، ح���ي���ث ب���ذل���ت يف ���س��ب��ي��ل 

ذل���ك ال��ك��ث��ر م��ن اجل��ه��ود امل��ت��وا���س��ل��ة 

ل�سرداد ر�سيدها الأر�سيفي امل�سلوب، 

غر اأن هذه اجلهود كانت ت�سطدم، و 

الطرف  ي�سعها  بعراقيل  م��رة،  كل  يف 

الفرن�سي

وبغ�س  الفرن�سي  فاملجتمع  وح�سبه 

لبالده، ل  الر�سمي  املوقف  النظر عن 

يزال يحمل عقدة ما�سيه ال�ستعماري 

، مم��ا ي��ج��ع��ل م��ن م��و���س��وع الأر���س��ي��ف 

من  �سيمكن  لأنه  ح�سا�سة،  جد  م�ساألة 

ال��ك�����س��ف ع���ن ك���ل م���ا وق���ع خ���الل ه��ذه 

امل��رح��ل��ة غ���ر امل�����س��رف��ة م���ن ت��اري��خ��ه، 

بكافة  طم�سه  حماولة  اإىل  يدفعه  مما 

الطرق

وي��ق��ول ���س��ي��خ��ي اأن اجل���زائ���ر ك��ان��ت 

حقل  الفرن�سي  امل�ستعمر  اإىل  بالن�سبة 

الوح�سية  للممار�سات  حقيقي  جت��ارب 

امل�ستعمرات  يف  بعد  فيما  طبقها  التي 

الأخ�������رى، خ��ا���س��ة الإف���ري���ق���ي���ة م��ن��ه��ا، 

و ال��ت��ي ع��ان��ت م���ن جت����ارة ال����رق ال��ت��ي 

يف  م��رم��وق��ة  �سخ�سيات  فيها  ت��ورط��ت 

اأ�ساليب  كلها  هي  و  الفرن�سي  املجتمع 

موثقة يف الأر�سيف

ومن �ساأن كل ذلك، يوا�سل �سيخي، 

التي  وال�����س��ورة  فرن�سا  �سمعة  ت�سويه 

حت����اول ال���روي���ج ل��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا بلد 

ح�������س���اري ق���ائ���م ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

، الأم����ر  و اح������رام ح���ق���وق الإن�������س���ان 

الأحيان،  الكثر من  و  بها،  دفع  الذي 

اإىل ���س��د اأب����واب الأر���س��ي��ف ح��ت��ى اأم���ام 

الباحثن

الفرن�سي  ال��ط��رف  ان��ت��ه��ج  واأو����س���ح 

لعرقلة  ملتوية  اأخ��رى  اأ�ساليب  انتهج 

ح���ق اجل���زائ���ر يف ا���س��ت��ع��ادة اأر���س��ي��ف��ه��ا، 

م��ن خ��الل نقله م��ن م��رك��ز الأر���س��ي��ف 

اأون  باأك�س  اجل��ه��وي  امل��رك��ز  و  بباري�س 

و  اأم����اك����ن جم���ه���ول���ة  اإىل  ب���روف���ان�������س 

ب��ع��رت��ه ع���ر ك��اف��ة اإق��ل��ي��م��ه��ا ، خمال 

ب��ذل��ك ب��ال��ق��اع��دة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي توؤكد 

على وحدة الأر�سدة الأر�سيفية

االنباط-وكاالت

 ق���ال امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع عن 

التابع  ال�ستيطان  وم��ق��اوم��ة  الأر����س 

التي  املنازل  عدد  اإن  التحرير،  ملنظمة 

القد�س،  مدينة  يف  الحتالل،  هدمها 

خالل 2020، بلغ رقماً قيا�سياً

ت����ق����ري����ره  يف  امل�����ك�����ت�����ب،  واأو���������س��������ح 

الح���ت���الل  ب���ل���دي���ة  اإن  الأ�����س����ب����وع����ي، 

ب��ال��ق��د���س ه��دم��ت ب��ن ���س��ه��ري ك��ان��ون 

وح��دة   129 الأول،  وت�����س��ري��ن  ال��ث��اين 

�سكنّية

القيا�سي  العدد  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�سابق  الرقم  امل��ن��ازل، جت��اوز  يف ه��دم 

امل�سجل يف 2016، حيث مت خالله هدم 

123 وحدة �سكنّية

يواجهون  الفل�سطينين  اأن  علماً 

ك���ب���رة، يف احل�����س��ول على  ���س��ع��وب��ات 

ت��راخ��ي�����س ب���ن���اء، ب��ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، 

ن��ت��ي��ج��ة ���س��ي��ا���س��ة الح���ت���الل ال��ه��ادف��ة 

امل�ستوطنن،  ع��دد  وزي��ادة  لتهجرهم 

يف املدينة

حكومة  “�سيا�سة  اإن  املكتب  وق���ال 

التو�سع  حدود  عند  تقف  ل  الحتالل 

ب��ال��ق��د���س  ال���ب���ن���اء ال����س���ت���ي���ط���اين،  يف 

تزوير  حم���اولت  عند  اأو  وحميطها، 

ذلك  ت��ت��ج��اوز  ب��ل  احل�����س��اري��ة،  معاملها 

ن���ح���و ت��غ��ي��ر ط���اب���ع���ه���ا ال���دمي���غ���رايف، 

العرقي  التطهر  ممار�سة  عر  وذلك 

ال�سامت«

 حنظلة: األسير »ماهر األخرس« 
بات على وشك االستشهاد

 الجزائر: فرنسا صنعت الصابون 
والسكر من عظام جزائريين قتلتهم

 المكتب الوطني للدفاع عن األرض: 
االحتالل هدم 129 وحدة سكنية في 2020
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 االنباط-وكاالت

جا�سنت  الكندي  ال���وزراء  رئي�س  داف��ع   

التعبري، لكنه  ترودو، اجلمعة، عن حرية 

يجب  واأنها  ح��دود  بال  لي�ست  اأنها  اعترب 

وبدون  تع�سفي  ب�سكل  �إ�ساءة  ُت�سّبب  ال  �أن 

داع لفئات بعينها

ن�سر  �سوؤ�ل حول �حلق يف  و�إجابة على 

���س��ور ك��اري��ك��ات��وري��ة ل��ل��ن��ب��ي حم��م��د على 

قال   ، �إيبدو  �ساريل  ما فعلت جملة  غر�ر 

ترودو �سندافع دائما عن حرية التعبري

لي�ست بال  التعبري  واأ�ساف لكن حرية 

نت�سرف  �أن  و�ج��ب��ن��ا  م��ن  وت��اب��ع   . ح���دود 

�إىل  ن�سعى  و�أن  �الآخ��ري��ن  ب��اح��ر�م جت��اه 

ن��ت�����س��ارك م��ع��ه��م �ملجتمع  ع���دم ج���رح م��ن 

و�ملعمورة

�أن نطلق  و�أو�سح لي�س من حقنا مثال 

د�ئما  توجد  بالنا�س،  تعج  �سينما  يف  �لنار 

حدود

م�سافة  �لكندي  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�تخذ 

�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  موقف  من 

ح��ري��ة  ����س��ت��ع��م��ال  �إىل  ودع������ا  م�����اك�����رون، 

�لتعبري ب� حذر

و�أ����س���اف يف جم��ت��م��ع ت���ع���ددي وم��ت��ن��وع 

من  جمتمعنا،  مثل  �الحر�م  على  وقائم 

�أثر كلماتنا  �أن نكون و�عني حيال  و�جبنا 

�جلاليات  خا�سة  �الآخرين،  على  و�أفعالنا 

كبري�  ق��در�  تعاين  ت��ز�ل  ال  �لتي  و�لفئات 

�لتمييز من 

وعلى غر�ر ما �أعلنه قبل يوم مع قادة 

�إد�نة  �الأوروب��ي، �سدد ترودو على  �الحتاد 

�العتد�ء �ملروع يف فرن�سا

تدين  للتربير.  ق��اب��ل  غ��ري  �إن���ه  وت��اب��ع 

كند� من �سميم قلبها هذه �الأفعال بينما 

�ل��ذي��ن  �لفرن�سيني  �أ���س��دق��ائ��ن��ا  م��ع  ت��ق��ف 

ميرون باأوقات �سعبة للغاية

�خلمي�س  طعنا  �أ�سخا�س  ثالثة  وقتل 

ني�س جنوب فرن�سا، يف  كني�سة مبدينة  يف 

�عتد�ء نفذه تون�سي �ألقي �لقب�س عليه

ف��ع��ل  ردود  �الأو�����س����ط  �ل�������س���رق  و���س��ه��د 

�إميانويل  و�لرئي�س  فرن�سا  على  غا�سبة 

ماكرون على خلفية ت�سريحات د�فع فيها 

�لكاريكاتورية يف  �لر�سوم  ن�سر  عن حرية 

بلده

تاأبنٍي  خالل  ماكرون  تعليقات  وج��اءت 

�ملدّر�س  باتي،  ل�سامويل  �ملا�سي  �الأ�سبوع 

�ل�سارع عقب عر�سه  ر�أ�سه يف  �لذي قطع 

)�سلى  حممد  للنبي  كاريكاتورية  �سور� 

حول  مدر�سية  ح�سة  و�سلم( يف  عليه  �هلل 

التعبري حرية 

االنباط-وكاالت

و�مل�سلمني  �ل��ع��رب  �الأم��ري��ك��ي��ون  ���س��وت   

�الق����������ر�ع  م������ر�ك������ز  ويف  �ل������ربي������د  ع������رب 

�الإ���س��ت��ب��اق��ي��ة يف �الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���س��ي��ة يف 

�أغ��ل��ب��ه��م �سوته  �مل��ت��ح��دة، وم��ن��ح  �ل���والي���ات 

ل��ل��م��ر���س��ح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ج���و ب���اي���دن على 

ح�ساب �جلمهوري دونالد تر�مب، و�ستكون 

مثل  �لواليات  بع�س  يف  حا�سمة  �أ�سو�تهم 

م�سيغان �لتي تعد من �لواليات �ملتاأرجحة

و�لتوجه  �لربيد  عرب  �لت�سويت  و�سهد 

للت�سويت  �ملفتوحة  �الق���ر�ع  م��ر�ك��ز  �ىل 

�لرئا�سية  �النتخابات  يف  ذروته  �ال�ستباقي 

�حل��ال��ي��ة ب��ع��دم��ا �ق���رب���ت م���ن 80 م��ل��ي��ون 

و�لعرب يف  �مل�سلمني  و�سوت معظم  ناخب، 

وف�سلو�  �لر�سمي،  �ملوعد  قبل  �النتخابات 

�أو �مل��ب��ك��ر ل��ت��ف��ادي  �ل��ت�����س��وي��ت �ال���س��ت��ب��اق��ي 

ط���و�ب���ري �ل��ت�����س��وي��ت �ل��ط��وي��ل��ة خ��وف��ا من 

�أعمال  وق��وع  من  وخوفا  ك��ورون��ا،  فريو�س 

���س��ع��ب و�ح���ت���ج���اج���ات و�إط������الق �ل���ن���ار ي��وم 

�القر�ع

و�ن���خ���رط���ت م��ع��ظ��م �جل���م���ع���ي���ات �ل��ت��ي 

مت��ث��ل �ل��ع��رب و�مل�����س��ل��م��ني يف دع���م �مل��ر���س��ح 

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي، و�ن���خ���رط���ت �مل�����س��اج��د يف 

بالت�سويت  �أو�ست  كما  �النتخابية  �حلملة 

ل�سالح جو بايدن

ت�سويتهم  �مل�سلمني  غالبية  يخفي  وال 

ل�������س���ال���ح �مل���ر����س���ح �ل���دمي���ق���ر�ط���ي ب���اي���دن 

�ملهاجرين  ط��رد  �إج�����ر�ء�ت  �سيخفف  الأن���ه 

�ل��ع��د�ء  م�ساعر  م��ن  و�سيقلل  و�أق��رب��ائ��ه��م 

جت���اه �الإ����س���الم و�مل�����س��ل��م��ني و�ل���ع���رب، كما 

���س��ي��ت��م ت��خ��ف��ي��ف �إج������ر�ء�ت �حل�����س��ول على 

�لواليات  �ىل  للدخول  لالأقرباء  �لتاأ�سرية 

�أ�سول  �أمريكي من  �ملتحدة، وعلق مو�طن 

ل��ق��د  �ل��ف��اي�����س��ب��وك  مي��ن��ي��ة يف ح�����س��اب��ه يف 

�لتاأ�سرية  منع  بعدما  حياتي  تر�مب  خرب 

��ستقد�م  �إج����ر�ء�ت  و�أوق���ف  �ليمنيني  ع��ن 

زوجتي، هل �ساأثق يف �حلزب �جلمهوري �أو 

و�ألف  �حلال  بطبيعة  تر�مب؟  على  �أ�سوت 

ال

�أ�سول  من  �الأمريكي  �لناخب  كان  و�إذ� 

�لنتيجة يف والية  التينية له وزن يف ح�سم 

ت��ك�����س��ا���س، وه���ي م��ن �ل���والي���ات �مل��ت��اأرج��ح��ة 

�أو ذ�ك،  �مل��ر���س��ح  ل��ه��ذ�  �ل���ف���وز  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 

وبدل  مماثلة  حالة  م�سيغان  والي��ة  ت�سهد 

�لالتنيني هذه �ملرة �لدور على �الأمريكيني 

�لعرب و�مل�سلمني. ويقول �أ�سامة �ل�سبالين 

م��دي��ر ج��ري��دة ���س��دى �ل��وط��ن �ل�����س��ادرة يف 

�أو ثالث،  �لفارق نقطتني  �إذ� كان  م�سيغان 

يف  �النتخابات  �لعربي  �لناخب  يح�سم  قد 

مي�سيغان ل�سالح جو بايدن

وف���ط���ن �حل������زب �ل���دمي���ق���ر�ط���ي ل����وزن 

�ل���ع���رب، ويف ت�����س��ري��ح��ات ل��ل��ج��ري��دة ق��ال��ت 

�لعرب  �ساهم  هاالري�س  كماال  بايدن  نائبة 

ويف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بناء  يف  كمهاجرين 

�سنلغي  �الأبي�س  �لبيت  �ىل  �لو�سول  حالة 

ح��ظ��ر ���س��ف��ر �مل�����س��ل��م��ني و�مل��ه��اج��ري��ن �ل��ت��ي 

�تخذها تر�مب

االنباط-وكاالت

�مل�����س��ت��وط��ن��ني ح��م��ل��ة �سغط  ب����د�أ ق����ادة 

ع���ل���ى رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 

يف  م�ستوطنات  ل�سم  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني 

�لرئي�س  خ�سارة  حال  يف  �لغربية  �ل�سفة 

�النتخابات  يف  تر�مب  دون��ال��د  �الأمريكي 

يوم �لثالثاء �ملقبل

وح�����س��ب ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ث �ل��ر���س��م��ي��ة “كان 

من  مت�سائمون  �مل�ستوطنني  ف��اإن   ،”11

�أن  قادتهم  ويعتقد  تر�مب،  فوز  �إمكانية 

مع  ت�سيق  �أم��ام��ه��م  �لفر�س”  “نافذة 
قانون  مترير  نتنياهو  على  و�أن  �ل��وق��ت، 

ل�����س��رع��ن��ة ����س���م ج����زء م���ن �مل�����س��ت��وط��ن��ات 

تن�سيب  ي��وم  وه��و  �ملقبل،  يناير   21 حتى 

�لرئي�س �جلديد يف �لواليات �ملتحدة

ي�سغطون  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��وط��ن��ات  �أن  ي��ذك��ر 

����س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف قلب  ب����وؤر  ل�����س��رع��ن��ت��ه��ا ه���ي 

�ل�سفة �لغربية وخارج �مل�ستوطنات �لكربى

و���س��ب��ق ل��ل��م��ر���س��ح �ل���دمي���ق���ر�ط���ي ج��و 

“وقف  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  على  �إن  ق��ال  �أن  ب��اي��دن 

�ل��ب��ن��اء يف �مل�����س��ت��وط��ن��ات، ووق���ف �حل��دي��ث 

ع���ن �ل�����س��م، و�ل�����س��م��اح ب��ح��ل �ل��دول��ت��ني. 

ما  يعرفون  �إ�سر�ئيل  ومو�طنو  نتنياهو 

ه���و م��وق��ف��ي. �أو���س��ح��ت �أن���ن���ي، ك��رئ��ي�����س، 

���س��اأع��ار���س �ل�����س��م. ���س��اأع��ي��د �مل�����س��اع��د�ت 

�الأمريكي،  للقانون  وفقا  للفل�سطينيني، 

و����س���اأف���ت���ح م���ن ج���دي���د ق��ن�����س��ل��ي��ة ���س��رق��ي 

�لقد�س”

ن��ت��ن��ي��اه��و  “موقف  اأن  ب���اي���دن  وت���اب���ع 

ب��خ�����س��و���س �ل�����س��م خ���اط���ئ، وب���ر�أي���ي هو 

�ال�ستمر�ر  بغية  �ملتطرف  لليمني  يخ�سع 

�أن  �مل��ق��اب��ل،  �أع��ت��ق��د، يف  لكنني  يف �حل��ك��م. 

�لفر�سة  ت�ستغل  مل  �لفل�سطينية  �لقيادة 

�لتي منحت لها”

ورغم �أن نتنياهو قال يف وقت �سابق �إن 

قادة  �أن  �إال  يتوقف،  “تاأجل” ومل  �ل�سم 

ب��اي��دن  وج���ود  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  �مل�ستوطنني 

نتنياهو  يد  يطلق  لن  �الأبي�س  �لبيت  يف 

م��ث��ل��م��ا ف���ع���ل ت����ر�م����ب خ�����الل �ل�������س���ن���و�ت 

املا�سية

 فيما اعتبر ردا على ماكرون.. رئيس وزراء كندا: حرية التعبير »ليست بالحدود« 
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 كليتشدار أوغلو لـ أردوغان: إذا كنت جادًا  إسرائيل.. المستوطنون يضغطون على نتنياهو للضم في حال خسارة ترامب
بتهديدك لفرنسا أغلق مصانع رينو في تركيا

للمطالبة بإنهاء معاناتهم.. ثالثة 
أسرى إداريين يواصلون اإلضراب

 علييف يعلن السيطرة على 5 مناطق بمحيط قره 
باغ وباشينيان يتهم باكو بخرق اتفاقية جنيف

االنباط-وكاالت

�جلمهوري  �ل�سعب  حزب  زعيم  �سخر 

�ل���رك���ي ك���م���ال ك��ل��ي��ت�����س��د�ر �أوغ���ل���و من 

رجب  �ل��رك��ي  �لنظام  رئي�س  حم���اوالت 

�الأزم���ات  على  �لتغطية  �أردوغ����ان  طيب 

�ل���ع���دي���دة �ل���ت���ي ي��و�ج��ه��ه��ا يف �ل���د�خ���ل 

بتوجيهه �النتقاد�ت �إىل فرن�سا.

ت�سريح  يف  �أوغ��ل��و  كليت�سد�ر  و�أ���س��ار 

�أن  �إىل  �ل��رك��ي��ة  زم���ان  �سحيفة  نقلته 

�أردوغ�������ان ي�����س��ت��غ��ل ق�����س��ي��ة ف��رن�����س��ا وم��ا 

مقتل  ع��ل��ى خلفية  ت��ط��ور�ت  م��ن  ح��دث 

مدر�س فرن�سي يف وقت �سابق من �ل�سهر 

�جل������اري ل��ي��غ��ط��ي ع��ل��ى �الأزم�������ات �ل��ت��ي 

ت�سهدها تركيا مبا فيها �نهيار �للرية.

دع��و�ت  �أوغ��ل��و  كليت�سد�ر  و��ستهجن 

�لفرن�سية يف  �لب�سائع  �أردوغان ملقاطعة 

حقيبة  زوجته  فيه  حتمل  �ل��ذي  �لوقت 

فرن�سية �ل�سنع وقال متوجها يف حديثه 

كنت  �إذ�  �ل���رك���ي..  �ل��ن��ظ��ام  رئ��ي�����س  �إىل 

ج���اد� و���س��ادق��ا و���س��ج��اع��ا يف ت��ه��دي��د�ت��ك 

م�سانع  ب��اإغ��الق  تفكر  ال  مل���اذ�  لفرن�سا 

رينو يف تركيا.. �أنت تتحدث فقط بدون 

�أفعال.

يف  �لفرن�سية  �ل�سركات  عدد  �أن  يذكر 

500 �سركة ويعمل فيها  تركيا ي�سل �إىل 

يف  ويعمل  تركي  مو�طن  �أل��ف  مئة  نحو 

�سخ�س  �آالف  �ستة  فقط  ري��ن��و  م�سانع 

وتقوم �ل�سركة بت�سنيع حو�يل 320 �ألف 

�سنويا. �سيارة 

االنباط-وكاالت

ي���و�����س���ل ث����الث����ة �أ������س�����رى �إد�ري���������ني، 

�إ����س���ر�ب���ه���م ع���ن �ل���ط���ع���ام، م��ن��ذ ف���ر�ت 

معاناتهم  ب��اإن��ه��اء  للمطالبة  م��ت��ف��اوت��ة، 

و�الإفر�ج عنهم

�مل�سربني،  �الأ����س���رى  �أق���دم  وي��و����س��ل 

�الأم��ع��اء  معركة  خو�س  �الأخ��ر���س  ماهر 

97 على �لتو�يل، يف ظل  �خلاوية، لليوم 

معاناته من ظروف �سحية �سعبة

ك��م��ا ي��خ��و���س �الأ����س���ري حم��م��د زغ��ري، 

م��ن �خل��ل��ي��ل، �إ���س��ر�ب��اً ع��ن �ل��ط��ع��ام منذ 

12 يوماً، لل�سغط على �الحتالل الإنهاء 

�الح��ت��الل  �أن  ع��ل��م��اً  �الإد�ري،  �ع��ت��ق��ال��ه 

�ل����زن����ازي����ن �الن����ف����ر�دي����ة  ي���ح���ت���ج���زه يف 

�لنقب مبعتقل 

�الأ�سري  ن��ادي  ق��ال  مت�سل،  �سياق  ويف 

م�سرب  �ل���رمي���اوي،  ب��ا���س��ل  �الأ����س���ري  �إن 

11 ع��ل��ى �ل���ت���و�يل،  ع���ن �ل��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم 

وي��ح��ت��ج��زه �الح��ت��الل يف زن��ازي��ن �سجن 

�لنقب

�ل�سعدي،  حممود  �الأ���س��ري  �أعلن  كما 

�تفاق  بعد  �لطعام،  عن  �إ�سر�به  تعليق 

�الإد�ري،  �عتقاله  �سقف  بتحديد  يق�سي 

ب��ح��ي��ث ي���ك���ون �الأم�������ر �حل������ايل �الأخ�����ري 

يعاين  �أن��ه  علماً  �سهور،  خم�سة  وم��دت��ه 

من م�ساكل يف �لكلى

وي������ح������ت������ج������ز �الح�����������ت�����������الل م�����ئ�����ات 

“�العتقال  ب��ن��د  ع��ل��ى  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 

لهم، وقد  �الإد�ري”، دون توجيه ق�سية 

عدة  يف  طويلة  �سنو�ت  بع�سهم  �أم�سى 

�عتقاالت

االنباط-وكاالت

علييف  �إلهام  �أذربيجان  رئي�س  �أعلن 

باغ  ق��ره  باإقليم  حميطة  مناطق   5 اأن 

�أ���س��ب��ح��ت حت��ت ���س��ي��ط��رة ج��ي�����س ل��ب��الد، 

يف ح���ني �ت���ه���م زع���ي���م �أرم��ي��ن��ي��ا ن��ي��ك��ول 

جنيف  �تفاقية  ب��خ��رق  ب��اك��و  با�سينيان 

ب�ساأن عدم ��ستهد�ف �ملدنيني

وق������ال ع��ل��ي��ي��ف يف ح������و�ر م����ع ق��ن��اة 

“ لقد  �ل�سبت:  �ليوم  �الأملانية   ARD
بخطة  د�ئما  و�لتزمنا  د�ئما،  �قرحنا 

�الأ�سا�سية.  باملبادئ  ي�سمى  وما  �ل�سالم، 

وه�����ذه �مل����ب����ادئ ن�����س��ت ع��ل��ى �ل��ت��ح��ري��ر 

�ل����ت����دري����ج����ي ل�����الأر�������س�����ي �مل���ح���ت���ل���ة يف 

�ملرحلة  يف  مناطقة  خم�سة  �أذرب��ي��ج��ان. 

�الأوىل، ومنطقتان يف �ملرحلة �لثانية.. 

�إنه مت حترير كل  �لقول  و�ليوم، ميكن 

�ملناطق �خلم�س هذه«

م���ن ج���ان���ب���ه، �ت���ه���م رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

�الأرم����ن����ي ن��ي��ك��ول ب��ا���س��ي��ن��ي��ان �ل��ق��ي��ادة 

�لتي  �التفاقية  بانتهاك  �الأذربيجانية 

�أك���ت���وب���ر يف   30 �إل��ي��ه��ا يف  �ل��ت��و���س��ل  مت 

ب��رع��اي��ة دول���ي���ة، و�ل���ت���ي تعهد  ج��ن��ي��ف 

��ستهد�ف  بتجنب  مبوجبها  �لطرفان 

�مل��دن��ي��ني و�مل���و�ق���ع غ��ري �ل��ع�����س��ك��ري��ة يف 

منطقة �ل�سر�ع يف قره باغ

وكتب با�سينيان عرب “توير” �ليوم: 

“رغم �التفاقية �لتي مت �لتو�سل �إليها 

�لتحتية  و�لبنية  �ملدنيني  ق�سف  بعدم 

�أذرب���ي���ج���ان ق�سف  ����س��ت��اأن��ف��ت  �مل��دن��ي��ة، 

���س��و���س��ا و���س��ت��ي��ب��ان��اك��ريت م��ن��ذ �ل�����س��ب��اح 

�ل���ب���اك���ر. �ل���ق���ي���ادة �الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة غري 

قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها، وعدوها 

وهدفها �لرئي�سان هم �ل�سكان �ملدنيون 

يف �أرت�ساخ )�ال�سم �لذي يطلقه �الأرمن 

على قره باغ(«

ب��اغ  ق���ره  �ل���ط���و�رئ يف  و�أك����دت هيئة 

ومارتوين  �ستيباناكريت  م��دن  تعر�س 

وم����ارت����اك����ريت و����س���و����س���ي يف ق�����ره ب���اغ 

�ل��ي��وم  �أذرب��ي��ج��اين،  ���س��اروخ��ي  لق�سف 

ال�سبت

�جلمعة  �أم�س  �الأرمني  �التهام  وبعد 

ل���ل���ق���و�ت �الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة ب��ا���س��ت��خ��د�م 

�مل���ع���ارك بقره  �الأب��ي�����س يف  �ل��ف��و���س��ف��ور 

�الأذربيجانية  �لدفاع  وز�رة  �تهمت  باغ، 

ب��دوره��ا �جل��ي�����س �الأرم��ن��ي �ل��ي��وم بنقل 

���س��ح��ن��ة م����ن ذخ������رية �ل���ف���و����س���ف���ور �إىل 

منطقة خوجافيند يف �الإقليم

و�ف���ر����س���ت �ل���دف���اع �الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

هذه  ال���س��ت��خ��د�م  “�إما  ي��ج��ري  ذل��ك  �أن 

 ، �الأذربيجاين”  �جلي�س  �سد  �الأ�سلحة 

مفادها  م�سللة  م��ع��ل��وم��ات  “لن�سر  اأو 

�أن وح����د�ت �جل��ي�����س �الأذرب��ي��ج��اين هي 

�لتي نرثت هذه �لذخرية يف �ملنطقة”، 

ت�����س��ت��خ��دم  “ال  �أذرب���ي���ج���ان  �أن  م���وؤك���دة 

ذخرية حمظورة«

االحد   1/ 11 / 2020



الأحد   23/ 10 /  2020

الـريـا�ضي

روما – وكاالت

ع������اد ال����رت����غ����ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

يوفنتو�س،  وه��داف  جنم  رون��ال��دو، 

بكونتينا�سا،  الفريق  تدريبات  ملقر 

فريو�س  من  �سفائه  بعد  مرة  لأول 

واأعلن يوفنتو�س،  امل�ستجد.  كورونا 

م�����س��اء اجل��م��ع��ة، ت��ع��ايف ال����دون من 

نتيجة  ج����اءت  ب��ع��دم��ا  ال���ف���ريو����س، 

حتاليله �سلبية. وذكر موقع “توتو 

بعد  رون��ال��دو  اأن  ويب”،  م��رك��ات��و 

ام�س  �سباح  تواجد  �سفائه،  اإع��ان 

ت���دري���ب���ات  يف ك��ون��ت��ي��ن��ا���س��ا -م���ق���ر 

اليويف- لأول مرة منذ اأكرث من 20 

عليه  كري�ستيانو  اأن  واأ�ساف  يوًما. 

البدنية؛  اللياقة  اختبارات  اجتياز 

م���ن اأج�����ل ال���ع���ودة ل��ل��م�����س��ارك��ة مع 

املتوقع  ب�سكل طبيعي. ومن  فريقه 

ق��ائ��م��ة  يف  رون�����ال�����دو  ي���ت���واج���د  اأن 

ي��وف��ن��ت��و���س ال��ت��ي ت�����س��ت��ع��د مل��واج��ه��ة 

مناف�سات  اإط��ار  يف  الأح��د،  �سبيزيا، 

الدوري الإيطايل.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

رونالدو يقهر كورونا ويعود

كورونا تنال من نجم النصر

مشاركة اردنية في الدورة 
التدريبية لالولمبياد الخاص

ب ارتي تستعيد نشاطها بعد توقف

الريا�ض – وكاالت

املغربي  ال�����س��ع��ودي،  الن�سر  مهاجم  اأع��ل��ن 

ع��ب��د ال������رزاق ح��م��د اهلل، اإ���س��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س 

كورونا امل�ستجد، بعد اأن خ�سع مل�سحة جديدة، 

اإثر ظهور اأكرث من اإ�سابة يف �سفوف الفريق 

على  تغريدة عرب ح�سابه  اهلل، يف  وق��ال حمد 

اهلل عليه  �سلى  اهلل  ر�سول  “قال  “تويرت”: 
و���س��ل��م: م���ا اأ����س���اب امل���وؤم���ن م���ن ه���م ول غم 

اهلل  كفر  اإل  ي�ساكها  ال�سوكة  حتى  ح��زن  ول 

اإ�سابتي  “تاأكدت  واأ����س���اف:  خطاياه”.  م��ن 

بكورونا. هلل ال�سكر، بال�سفاء العاجل للجميع، 

كنتم”.  اأي��ن��م��ا  م��ك��روه  ك��ل  م��ن  وحفظكم اهلل 

ب���ذل���ك ي��ن�����س��م ح��م��د اهلل ل��ق��ائ��م��ة م�����س��اب��ي 

اهلل،  عبد  “وليد  وه���م:  بالن�سر،  ال��ف��ريو���س 

عبد  الدو�سري،  العزيز  عبد  ال�سهري،  يحيى 

اجلهاز  ع�سو  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل��ي��ربي،  اهلل 

الإداري عاي�س القحطاين”. واأو�سح م�سوؤول 

�سيخ�سعون  الفريق  لعبي  “جميع  بالن�سر، 

لفح�س اآخرحتى من ظهرت نتيجتهم �سلبية، 

مب���ن ف��ي��ه��م ال���ربازي���ل���ي م��اث��ي��و���س ب��ي��رتو���س 

والأرجنتيني جونزالو مارتينيز”.

االنباط – عمان

 ان����ط����ل����ق����ت ال��������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة 

الف��رتا���س��ي��ة ل��اومل��ب��ي��اد اخل���ا����س على 

تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  احل��رك��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 

ا���س��ت��ك��م��ال  ت��اأت��ى  وال��ت��ى   ،  ZOOM
القليمية  الرئا�سة  بني  املثمر  للتعاون 

ل��اومل��ب��ي��اد اخل���ا����س ب��رئ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���س 

القليمى  ال��رئ��ي�����س  ال��وه��اب  ع��ب��د  امي���ن 

برئا�سة  الإم���ارات���ي  اخل��ا���س  ل��اومل��ب��ي��اد 

ال����وزي����رة ���س��م��ا امل����زروع����ي ال�����ذى ي��ق��وم 

ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م . وت�����س��ه��د ال������دورة 

م�����س��ارك��ة م��درب��ني وم���درب���ات م��ن ع�سر 

 - الردن  ال��ب��ح��ري��ن  ه���ى  ع��رب��ي��ة  دول 

ال�����س��ودان  امل��غ��رب --   - ع��م��ان - - م�سر 

- الكويت البحرين - الإمارات - تون�س 

�سهد  للدورة  الأول  اليوم  – موريتانيا، 
ب��داأت  ثم   ، املنطقة  با�سم  الفتتاح  كلمة 

تناولت  والتي  الأويل  املحا�سرة  بعدها 

ثم   ، احلركية  الأن�سطة  تدريب  فل�سفة 

مبادئ  تناولت  والتي  الثانية  املحا�سرة 

، وي�سهد  الأن�����س��ط��ة احل��رك��ي��ة  ال��ت��دري��ب 

ع��ن  الأوىل  امل���ح���ا����س���رة  ال���ث���اين  ال���ي���وم 

احلركية  الأن�سطة  لع��ب  تقييم  كيفية 

ت���دري���ب  ع����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ح���ا����س���رة  و   ،

الأن�سطة احلركية يف املاء، وتقوم بالقاء 

املحا�سرات العلمية اخلبرية العاملية فى 

الأن�سطة احلركية د. اإيليني رو�سيد�س.. 

امل��ي��زة الأب����رز ل��ه��ذا ال��ربن��ام��ج ه��و كونه 

ب�سكل  احلركية  الأن�سطة  تدريب  يقدم 

ي��ت��اءم م��ع ال��ري��ا���س��ات ال��ر���س��م��ي��ة التي 

مت���ار����س يف الأومل���ب���ي���اد اخل����ا�����س، وي��ت��م 

اخل��ا���س��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  ت�سميم 

الاعب  اإتقان  اأن  بناًء على ذلك، بحيث 

ل��ت��ل��ك ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ي��ج��ع��ل��ه مع 

ال����وق����ت ي��ك��ت�����س��ب امل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة 

ل���ا����س���رتاك يف ال���ري���ا����س���ات ال��ر���س��م��ي��ة 

�سمن الأوملبياد اخلا�س.

�سيدين – وكاالت

اآ�سلي  الأ���س��رتال��ي��ة  ال��ت��ن�����س  جن��م��ة  ت�سعر 

ا�ستعادت  باأنها  عاملًيا،  الأوىل  امل�سنفة  بارتي، 

ب�سبب  طويل  توقف  بعد  وحيويتها  ن�ساطها 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت���اأم���ل يف ال���س��ت��ف��ادة من 

ال��ت��وق��ف م��ع ع��ودت��ه��ا ل��ل��ت��دري��ب��ات، ا���س��ت��ع��داًدا 

املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة  مناف�سات  خلو�س 

 24( بارتي  ت�سارك  ومل  املقبل.  العام  مطلع 

ب��ط��ول��ة م��ن��ذ ف��رباي��ر/���س��ب��اط  اأي  ع��ام��ا( يف 

املا�سي، وقررت عدم الدفاع عن لقب فرن�سا 

املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  ع��ن  غيابها  بعد  املفتوحة 

العام  و�ستبداأ  ا.  اأي�سً ذل��ك  قبل  نيويورك  يف 

الدولية  الت�سنيف  قائمة  راأ����س  على  املقبل 

ل��ل��م��ح��رتف��ات ب��ع��د ت��ع��دي��ل ال���ن���ظ���ام ب�����س��ب��ب 

بارتي  ع��ادت  م��دة ق�سرية،  وق��ب��ل  اجل��ائ��ح��ة. 

اإىل ال��ع��م��ل م���ع م��درب��ه��ا ك��ري��ج ت��ي��زر ال���ذي 

ب�سبب  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ل��ل��ب��ق��اء يف ولي����ة  ا���س��ط��ر 

اإغ���اق احل���دود ب��ني ال��ولي��ات يف اأ���س��رتال��ي��ا، 

العدوى،  �سريع  الفريو�س  انت�سار  من  للحد 

ب��ه��دف ال���س��ت��ع��داد لأ���س��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة يف 

ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ث��ان امل��ق��ب��ل.وع��ن ذل���ك، قالت 

يل،  “بالن�سبة  �سحفية  ت�سريحات  يف  بارتي 

ف���اإن ه���ذا مب��ث��اب��ة ا���س��ت��م��رار مل��ا ك��ن��ا ن��ق��وم به 

خال العامني املا�سيني”، موؤكدة اأنها ت�سعر 

واأ���س��اف��ت  ي���غ���ادر قط”.  “مل  امل����درب  وك����اأن 

يف  هائلة  لكمة  مبثابة  ك��ان  “كورونا  ب��ارت��ي 

وما  م�ستقبلك،  يف  للتفكري  تدفعك  ال��وج��ه، 

حدث لك على امل�ستوى ال�سخ�سي. اأمتنى اأن 

يكون التوقف نعمة بالن�سبة لنا”.

االنباط – عمان

ي�����س��ت��ع��د ن����ادي اجل�����واد ال��ع��رب��ي لجن���اح 

هاين  ال��ك��اب��ن  م��ي��اد  عيد  بطولة  تنظيم 

ب���������س����ارات ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

احت��اد  وب��اأ���س��راف  للفرو�سية  ال��ق��وة  �سركة 

،وفق  الوملبيبة  واللجنة  امللكي  الفرو�سية 

وت�سهد  للفرو�سية  ال��دويل  الحت��اد  قانون 

م�����س��ارك��ة ف��ر���س��ان وف���ار����س���ات م���ن خمتلف 

م��راك��ز ال��ف��رو���س��ي��ة ا���س��اف��ة اىل ع���دد كبري 

م���ن ف��ر���س��ان ن����ادي اجل�����واد ال��ع��رب��ي،ال��ت��ي 

ت��ق��ام م��ن��اف�����س��ات��ه��ا ع��ل��ى امل���ي���دان ال��رئ��ي�����س��ي 

للجواد العربي. حيث يقود البطولة خ�سر 

ال��ق�����س��ري م���دي���را ،وح���ك���ام دول���ي���ني، وت��ب��ل��غ 

2500دي���ن���ار  ع��ن  امل��ال��ي��ة  مناف�ساتها  ق��ي��م��ة 

ت�سارك  التي  الفئات  خمتلف  على  م��وزع��ة 

م����ن ف���ئ���ات ارت����ف����اع)60�����س����م ،80-90������س�����م 

-130، ،120-125�����س����م  ،110����س���م  ،100����س���م 

التوقيت  135�سم ،140-145�سم،يف ظل هذا 

،م��وؤك��دا  ك��ورون��ا  جائحة  فيه  ينت�سر  ال��ذي 

على  للحفاظ  اج����راءات  يتخذ  ال��ن��ادي  ان 

اللجنة  ت��ع��ل��ي��م��ات  وف���ق  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ام��ة 

الومل���ب���ي���ة الردن����ي����ة . وي�����س��ي��ف ال��ق�����س��ري 

ان ري��ا���س��ة ف��رو���س��ي��ة ال��ق��ف��ز ع��ن احل��واج��ز 

ه��اين  ال��ك��اب��ن  امل��خ�����س��رم  ال��ف��ار���س  ا�س�سها 

�ساحة  على  ح�سور  ميتلك  حيث  ب�����س��ارات، 

منذ  ودول��ي��ا  وعربيا  حمليا  الريا�سة  ه��ذه 

اأرب���ع���ة ع��ق��ود،ا���س��اف��ة ل��ت��ق��دي��ر ك��ب��ري ل��دى 

جم��ت��م��ع ال��ف��رو���س��ي��ة الأردن����ي����ة وال��ع��رب��ي��ة، 

ن���ظ���را ل��ت��اري��خ��ه ال���ط���وي���ل واإجن�����ازات�����ه يف 

ت��اأ���س��ي�����س ق��اع��دة ك��ب��رية ل��ل��ع��ب��ة. وال��ف��ار���س 

القفز  ريا�سة  فر�سان  لكافة  قدوة  ب�سارات 

حم��ل��ي��ا وع���رب���ي���ا.ون���ادي اجل�����واد اح��ت�����س��ن 

م���ي���دان���ه ع��ل��ى م����دى ع���ق���ود ط���وي���ل���ة، اأه���م 

املنطقة؛  م�ستوى  على  الدولية  البطولت 

لفرو�سية  العربي  ال���دوري  ج��ولت  ومنها 

ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  احل����واج����ز،  ع���ن  ال��ق��ف��ز 

احتاد الفرو�سية امللكي الأردين �سنويا على 

ميدان نادي اجلواد؛ وهي البطولة املوؤهلة 

حيث  للفرو�سية؛  العامل  كاأ�س  بطولة  اإىل 

ا�ست�سافتها  عند  البطولت  تتيح مثل هذه 

يف ع���م���ان؛ ال��ف��ر���س��ة اأم����ام ع���دد ك��ب��ري من 

حتقيق  على  للمناف�سة  الأردنيني  الفر�سان 

الإجن�����ازات ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي؛ واأم���ام 

مع  الحتكاك  فر�س  ال��واع��دي��ن  الفر�سان 

نخبة الفر�سان العرب والأجانب.

جهود  وبف�سل  املحلى؛  امل�ستوى  وع��ل��ى 

نادي  اإدارة  وجمل�س  ب�سارات  الكابن هاين 

)�سقيق  ب�����س��ارات  اب��راه��ي��م  برئا�سة  اجل���واد 

ال���ك���اب���ن ه��������اين(؛ ي���ن���ظ���م ن������ادي اجل�����واد 

ال���ع���رب���ي ع��ل��ى م���ي���دان���ه ���س��ل�����س��ل��ة ب��ط��ولت 

البطولة  اأ���س��ه��ره��ا  لعل  ال��ق��ف��ز؛  لفرو�سية 

ا���س��ت�����س��اف��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة  اىلرم�������س���ان���ب���ة؛ 

ال��ن��ادي ع���دد م��ن ج���ولت ب��ط��ول��ة الأردن؛ 

ال��ت��ي ي��ق��ي��م��ه��ا احت����اد ال��ف��رو���س��ي��ة ���س��ن��وي��ا.

وعلى امل�ستوى التدريبي؛ قدم املدرب هاين 

ب�سارات للفرو�سية الأردنية والعربية جنله 

�ساحب  ب�سارات؛  ابراهيم  الأوملبي  الفار�س 

لع��ب  م�����س��ارك��ات  ع��دد  يف  القيا�سي  ال��رق��م 

اأردين يف الدورات الأوملبية )4 مرات(، حيث 

دورات  يف  قبل  من  ب�سارات  �سارك  اأن  �سبق 

بكني  اأوملبياد   ،2004 اأثينا  )اأوملبياد  من  كل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  2012(؛  ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد   ،2008

اإجناز تاأهله موؤخرا اإىل اأوملبياد طوكيو.

االنباط – عمان

فعاليات  ال�سبت  ام�����س  ي���وم  اختتمت 

 ،FIFA الدورة الدولية للياقة البدنية

م�سدد،  �سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط 

العامة.واأقيمت  ال�سامة  على  حفاظا 

احتاد  بقاعات  النظرية  ال��دورة  فعاليات 

البولو  ماعب  على  والعملية  اليد،  كرة 

يف م��دي��ن��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، ب��اإ���س��راف 

م��درب  م��ال��و���س  ك��رمي  ال���دويل  املحا�سر 

ال��ل��ي��اق��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي. وت�����س��ه��د 

املناهج  ت��ط��ورا يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال����دورات 

ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة، وف��ق 

روؤي�����ة احت����اد ك���رة ال���ق���دم وال���ت���ي ت��ه��دف 

ل�����س��ق��ل والرت�����ق�����اء ب����امل����درب ال���وط���ن���ي، 

وت���ع���زي���ز ق����درات����ه وخ�����ربات�����ه. و����س���ارك 

ب������ال������دورة م����درب����و اأن�����دي�����ة امل���ح���رتف���ني 

مدربي  بع�س  جانب  اإىل  و”الن�سوية”، 

امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة: ع���دي ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

غ����ازي ال��ك��ي��اين، اأ���س��ام��ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح، 

غياث  احل����وراين،  م���راد  ع��وي�����س،  �سفيق 

�سعيد،  حمدي  حممود،  ع�سام  التميمي، 

اإ���س��م��اع��ي��ل اأب���و ���س��ي��ف، ح��ام��د حم��رو���س، 

ري��ا���س ال��دق�����س، ط���ارق ال��ك��رون��ز، مالك 

ال�����س��ط��ن��اوي، ���س��ال��ح دغ�����س، ع��ب��د الفتاح 

ال�سكران،  �ساهر  التلي،  ع�سام  ال�سدفان، 

اإ���س��م��اع��ي��ل ال��ع��و���س��ات، ����س���ادي ال��ق��ا���س��م، 

العويوي،  زي��د  ليف،  خالد  نف�س،  اأن���زور 

اأح��م��د اجل��غ��ب��ري، ���س��امل ال���ق���را، ع��ب��داهلل 

احل�سني، فهد اجلاد.

مدريد – وكاالت

املوقف  عن  بر�سلونة،  لعبي  من  عدد  تخلى 

اإدارة  ����س���د جم��ل�����س  ات����خ����ذوه  ال�����ذي  امل���ت�������س���دد 

ال��ب��ار���س��ا، ع��ن��د م��ن��اق�����س��ة الأزم�����ة الق��ت�����س��ادي��ة 

للنادي. ورف�س 7 لعبني من البار�سا يتقدمهم 

رواتبهم  خف�س  �سابق،  وق��ت  يف  مي�سي  ليونيل 

امل�ستقيل  ال��رئ��ي�����س  ت��واج��د  اأث��ن��اء  ت��اأج��ي��ل��ه��ا،  اأو 

ل�سحيفة  ب���ارت���وم���ي���و.ووف���ًق���ا  م���اري���ا  ج��و���س��ي��ب 

اتفقوا،  الاعبني  ف��اإن  ديبورتيفو”،  “موندو 
الإدارة  م���ع  ع��ل��ى اجل��ل��و���س  امل���ا����س���ي،  الأرب����ع����اء 

اجل���دي���دة، وال��ت��ف��او���س ع��ل��ى خ��ف�����س ال��روات��ب. 

لاعبي  ال��ق��ان��ون��ي��ني  املمثلني  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

النادي،  م�سوؤويل  مع  املفاو�سات  ب��داأوا  البار�سا 

ل���دى الطرفني  اإي��ج��اب��ي��ة  وج���اءت الن��ط��ب��اع��ات 

الاعبني  اأن  واأو���س��ح��ت  الأم�����س.  جل�سة  عقب 

وا���س��ت��ع��داده��م  ال���ن���ادي،  مل��وق��ف  تفهمهم  اأع��ل��ن��وا 

املوا�سم  اإىل  ال��روات��ب  م��ن  ج��زء  لتاأجيل  ��ا  اأي�����سً

املقبلة، حلني انتهاء الأزمة القت�سادية الناجتة 

ي�سود  اأنه  وذكرت  امل�ستجد.  كورونا  عن فريو�س 

التو�سل  ب�ساأن  بر�سلونة،  اإدارة  ل��دى  ال��ت��ف��اوؤل 

لتفاق حول خف�س الرواتب مع الاعبني قبل 

اخلام�س من �سهر نوفمرب/ت�سرين ثان املقبل.

التحضير القامة بطولة البشارات للفروسية

 دورة فيفا للياقة البدنية تنهي اعمالها

نجوم برشلونه يخفضون رواتبهم

تحديد حكم لقاء الزمالك والرجاء
القاهرة – وكاالت

ا�ستقرت جلنة التحكيم بالحتاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على اإ�سناد 

اإدارة مباراة الزمالك والرجاء، يف اإياب ن�سف نهائي دوري الأبطال، للحكم 

اجلامبي بكاري جا�ساما.كما بات احلكم املغربي ر�سوان جيد، اأبرز املر�سحني 

باماك  الإثيوبي  �سيكون  بينما  الرجاء،  تاأهل  النهائي، يف حال عدم  لإدارة 

تي�سيما هو الأق��رب اإذا �سعد الفريق املغربي، وكان الكاف قد حدد الأربعاء 

املقبل، موعًدا ملباراة الإياب بني الزمالك والرجاء با�ستاد القاهرة، علًما باأن 

ممثل الكرة امل�سرية فاز ذهاًبا يف املغرب )1-0(. وينتظر الأهلي، الذي اكت�سح 

الزمالك  الفائز من  النهائي،  واإي���اب ن�سف  ال���وداد )5-1( يف جمموع ذه��اب 

والرجاء ملواجهته يف نهائي البطولة، يوم 27 نوفمرب/ت�سرين ثان املقبل، على 

ملعب برج العرب بالإ�سكندرية.
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ترجمات - �أبوظبي

امل��ط��ار اجلديد  اأن  اأمل���ان،  اأك��د م�����س��وؤول��ون 

ام�س  اأب���واب���ه،  �سيفتح  ب��رل��ن  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

ال�����ش��ب��ت، ب��ع��دم��ا ت��ع��ر���ض امل�����ش��روع ل��ع��ق��ب��ات 

كثرية دفعت كثريين اإىل و�شفه ب�«امل�ش�ؤوم«.

وب��ح�����ش��ب ت��ق��اري��ر ���ش��ح��ف��ي��ة، ف����اإن م��ط��ار 

»ب��ران��دن��ب���رغ« ت��اأخ��ر ع��ن امل���ع��د ال���ذي كان 

مقررا الكتماله مبا يقارب عقدا من الزمن.

ومل ت��ق��ف امل��ت��اع��ب ع��ن��د ه���ذا احل���د، الأن 

مليارات   4 اإن��ف��اق  تطلبت  امل�����ش��روع  ميزانية 

ي�رو اإ�شافية بعدما واجه م�شاعب مالية.

اأم���ا االأك���ر »���ش���ؤم��ا« يف اأم���ر ه��ذا امل��ط��ار، 

وب���اء  ���ش��ي��ج��ري يف ظ���ل  اف���ت���ت���اح���ه  اأن  ف���ه���� 

اأي و����ش���ط ت���راج���ع ع���امل���ي حل��رك��ة  ك�����رون����ا، 

وال�شياحة. ال�شفر 

امل��ط��ار  اأن ه����ذا  اأي�������ش���ا  ال���ط���رائ���ف  وم����ن 

���ش��ي��ج��ري اف��ت��ت��اح��ه يف احل�����ادي وال��ث��اث��ن 

عيد  ي�شادف  ال��ذي  الي�م  يف  اأي  اأكت�بر  من 

»الهال�ين«. الرعب 

واأق���ي���م امل��ط��ار ع��ل��ى م�����ش��اح��ة وا���ش��ع��ة من 

1470 هكتارا يف منطقة �ش�ين فيلدن جن�بي 

العا�شمة برلن، و�شط اآمال باأن يتح�ل اإىل 

قطب للنقل ي�ؤمن رحات ط�يلة.

يف غ�����ش���ن ذل����ك، ن��ب��ه جم��ل�����ض امل��ط��ارات 

يف  م���ط���ار   200 ي���ق���ارب  م���ا  اأن  اإىل  ال�����دويل 

اأوروب������ا ق���د ي�����ش��ب��ح خ����ارج ���ش��ال��ح اأو خ���ارج 

وباء  ب�شبب  اأ�شهر  غ�ش�ن  يف  اخلدمة  نطاق 

امل�شافرين  ح��رك��ة  ت��راج��ع��ت  بعدما  ك���رون��ا، 

ب�73 يف املئة خال العام اجلاري.

امل��ط��ار  ه���ذا  اأن  ال��ت��ق��اري��ر  بع�ض  واأوردت 

منحة  على  ح�شل  قد  ك��ان  اجلديد  االأمل���اين 

من احلك�مة قدرها 300 ملي�ن دوالر.

 ،2006 �شنة  يف  املطار  بناء  اأ�شغال  وب��داأت 

ومل تنجح عدة جه�د من اأجل نقل امل�شروع 

اإىل القطاع اخلا�ض.

وت��ب��ع��ا ل���ذل���ك، ف��ق��د ظ���ل ه����ذا امل�����ش��روع 

اإىل  الفيدرالية  اإدارة احلك�مة  املتعر حتت 

جانب والية براندنب�رغ ومدينة برلن.

3.1 مليار  ويف البداية، مت تقدير الكلفة ب�

ع�شرية  م��ن�����ش��اأة  امل��ط��ار  ي��ك���ن  ح��ت��ى  دوالر، 

ومذهلة يف اأوروبا والعامل.

لكن امل�شروع �شرعان ما تعر واعرت�شته 

اأن امل��ي��زان��ي��ة التي  ع��دة ع��راق��ي��ل، ك��م��ا ت��ب��ن 

كافية  غري  البداية  يف  عنها  احلديث  ج��رى 

على االإطاق.

وكان مرتقبا اأن يجري االفتتاح يف ي�ني� 

راقب�ا  الذين  الطريان  مفت�شي  لكن   ،2012

را�شن  يك�ن�ا  مل   ،2011 اأواخ���ر  يف  املن�شاأة 

االإن���ذار  اأن��ظ��م��ة  مثل  ال�شامة  معايري  ع��ن 

اإىل ج��ان��ب  وخ��ا���ش��ي��ات االأم�����ن واالإط����ف����اء، 

وت�شميم  امل�شاعد  حجم  يف  اأخ���رى  م�شاكل 

التذاكر. ال�شقف ومن�شات 

للحك�مة  ���ش��دم��ة  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  و���ش��ك��ل 

ثم   2014 اإىل  االفتتاح  تاأجيل  فتم  االأملانية، 

رجئ مرة اأخرى اإىل 2016.
ُ
اأ

وب��ع��د ك���ل ه���ذا احل����رج، ق���رر امل�����ش���ؤول���ن 

ت��اري��خ  اأي  ت��ق��دمي  ي��ت���ق��ف���ا ع��ن  اأن  االأمل�����ان 

ل��اف��ت��ت��اح، وف�����ش��ل���ا اأن ي��ن��ت��ظ��روا ج��اه��زي��ة 

امل���ن�������ش���اأة، ح��ت��ى ي���ح���ددوا م����ع���د االن���ط���اق 

ب�شكل واثق.

مليار   7.3 اإىل  التكلفة  و�شلت  مبعدما 

ت���اري���خ االف��ت��ت��اح يف �شنة  ي�����رو، مت حت��دي��د 

2020 »لكن االأهم بالن�شبة اإلينا ه� اأن نفتح 

اإجن��ل��ب��ريت  امل���ط���ار،  م��دي��ر  بح�شب  امل���ط���ار«، 

ل�تكي دالدراب.

ملبورن

ن���ِع���م ����ش���ك���ان م���ل���ب����رن، ث�����اين اأك�����ر م���دن 

نهاية  عطلة  ب���اأول  ال�شبت،  ام�����ض  اأ���ش��رتال��ي��ا  

اأ�شب�ع بها قدر من احلرية بعد اإجراءات عزل 

واإغ����اق ع��ل��ى م��دى اأك���ر م��ن ث��اث��ة اأ���ش��ه��ر، 

االإ�شابة  ح��االت  ع��دد  انخفا�ض  ا�شتمرار  مع 

بفريو�ض ك�رونا.

وت����اف���د ���ش��ك��ان م��ل��ب���رن ع��ل��ى امل��ت��ن��زه��ات 

حن  يف  واملتاجر،  واملطاعم  التن�ض  وماعب 

اأب���ل���غ امل�������ش����ؤول����ن ع���ن ح��ال��ة اإ����ش���اب���ة واح���دة 

ب��ف��ريو���ض ك���رون��ا يف والي���ة ف��ي��ك��ت���ري��ا وع��دم 

وج�د وفيات. وكان مت��شط احلاالت الي�مية 

اأغ�شط�ض/ 700 حالة يف ي�لي�/ مت�ز واأوائل 

اآب.

ال�شحة  م�ش�ؤويل  كبري  �شاتن  بريت  وق��ال 

م����ؤمت���ر �شحفي  خ���ال  ف��ي��ك��ت���ري��ا  يف والي����ة 

اأ�شهر  ثاثة  بعد  بحياتنا  لا�شتمتاع  »نحتاج 

من القي�د على االأن�شطة«.

بن  التنقل  ع��ل��ى  ال��ق��ي���د  بع�ض  ت���زال  وال 

مفرو�شاً  االإغ���اق  ي��زال  وال  قائمة،  املناطق 

امل��ك��ت��ب��ات ودور  اأم��اك��ن يف م��ل��ب���رن منها  ع��ل��ى 

امل�ش�ؤول�ن  يخفف  اأن  املت�قع  ومن  ال�شينما. 

م���زي���داً م��ن ال��ق��ي���د اب���ت���داء م��ن ال��ت��ا���ش��ع من 

الثاين. ن�فمر/ت�شرين 

ال����ب���اء ب�شكل  اأ���ش��رتال��ي��ا ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��رت 

اأف�شل كثرياً من العديد من الدول، اإذ �شجلت 

ما يزيد بقليل على 27500 حالة اإ�شابة و907 

بها حتى  وكان  العام.  بداية  منذ  وفاة  حاالت 

اأم�ض اجلمعة اأقل من 200 حالة ن�شطة فقط.

واأعلنت احلك�مة الي�م ال�شبت اأنها �شتنفق 

م��ل��ي���ن   351( اأ����ش���رتايل  دوالر  م��ل��ي���ن   500

الثاث  ال�شن�ات  م��دى  على  اأمريكي(  دوالر 

وجن�ب  الهادي  املحيط  دول  مل�شاعدة  املقبلة 

من  تطعيم  ب��رام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق 

ك�فيد-19.

�شركة  مع  اتفاقيات  احلك�مة  اأبرمت  وقد 

وجامعة  زينيكا  اأ���ش��رتا  الريطانية  االأدوي���ة 

بلقاحات  لتزويدها  االأ���ش��رتال��ي��ة  ك�ينزالند 

حم��ت��م��ل��ة وت��ع��ه��دت ب��ال��ت��ط��ع��ي��م امل���ج���اين لكل 

االإقليمين. لل�شركاء  والترع  االأ�شرتالين 

أخيرا.. ألمانيا تفتتح المطار » المشؤوم » بعد تأجيل طويل

أول عطلة نهاية أسبوع بعد رفع اإلغالق في ملبورن

دبي - �لعربية

»ه�اوي«  �شركة  رئي�ض  يانغ،  ت�شارلز  قال 

جمل�ض  دول  اإن  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 

التي  ال���دول  اأوائ����ل  م��ن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

امل�شت�ى  على  اخلام�ض  اجليل  تقنية  تبنت 

مل�شرية  اأ���ش��ا���ش��ي  ك��راف��د  واعتمدتها  ال��ع��امل��ي 

ال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ش���ادي���ة، 

م��دع���م��ة ب��ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ق���ي��ة ال��ت��ي 

االأه���داف  حتقيق  ط��ري��ق  وخ��ارط��ة  متتلكها 

والروؤى  املتمثلة باخلطط واال�شرتاتيجيات 

ال���ط��ن��ي��ة ال��ط��م���ح��ة ال���ت���ي ي��ع��م��ل���ن على 

�ش�ئها، مما ميهد الطريق ملزيد من فر�ض 

ال��ت��ط���ي��ر يف خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة من 

التقنية  االب��ت��ك��ارات  م��ن  م��زي��د  ن�شر  خ��ال 

مب�ازاة اجليل اخلام�ض وعلى راأ�شها الذكاء 

اال�شطناعي.

»العربية. مع  له  حديث  يف  يانغ  واأ�شاف 

ات�����ش��االت اجل��ي��ل اخل��ام�����ض �شهدت  اأن  ن��ت« 

االأو���ش��ط على  ال�شرق  دول  يف  ك��ب��رياً  اإق��ب��ااًل 

رف��ع  اإىل  اأدى  مم���ا  احل������ايل،  ال���ع���ام  م�����دار 

الكبرية  االإم��ك��ان��ات  ب�شاأن  التطلعات  �شقف 

ال���ت���ي ���ش��ت��ت��ي��ح��ه��ا ���ش��ب��ك��ات اجل���ي���ل ال���ق���ادم، 

ال���دول  ه���ذه  �شتحققها  ال��ت��ي  واالإجن�������ازات 

ب��ف�����ش��ل��ه��ا. وب��ح�����ش��ب اآخ����ر ال���درا����ش���ات، من 

اأن ت�شهم تقنيات اجليل اخلام�ض يف  املت�قع 

لاقت�شادات  االإجمايل  املحلي  الناجت  زيادة 

 1.4 اإىل  ي�شل  مب��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

تريلي�ن دوالر على مدار العقد القادم.

وت���اب���ع ي���ان���غ »���ش��ي�����ش��ه��م ك���ل م���ن اجل��ي��ل 

اخل��ام�����ض وال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي يف اإر���ش��اء 

حيث  وذك���اًء،  تقدماً  اأك��ر  جمتمعات  اأ�ش�ض 

اأ����ش���ار ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه ���ش��رك��ة ب��راي�����ض ووت��ر 

على  االعتماد  اأن  اإىل  م�ؤخراً  ك�برز  هاو�ض 

ال�شرق  منطقة  دول  يف  اال�شطناعي  الذكاء 

الدول مبا  هذه  اقت�شادات  �شريفد  االأو�شط 

ي�شل اإىل 320 مليار دوالر.

للبيانات  ال�����ش��ع���دي��ة  الهيئة  ت��ت���ق��ع  ك��م��ا 

ال���ذك���اء  ي�����ش��ه��م  اأن  وال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي 

امل��ح��ل��ي  ال����ن����اجت  اال����ش���ط���ن���اع���ي يف زي��������ادة 

500 مليار  االإجمايل للمملكة مبا ي�شل اإىل 

ريال )اأي ما يعادل 133 مليار دوالر( بحل�ل 

عام 2030.

التح�ل  خطط  تعتمد  ال��ذي  ال�قت  ويف 

الرقمي يف جميع اأنحاء املنطقة على �شبكات 

اجل���ي���ل اخل���ام�������ض وال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، 

االبتكارين  هذين  بن  التكامل  اأهمية  ترز 

اللذين اأ�شبحا وجهن لعملة ذهبية واحدة.

اأ�شا�ض  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل  اإط���اق  ويعتر 

الرابعة، وعندما يتم دعم  ال�شناعية  الث�رة 

بتقنيات  ودجم��ه��ا  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل  تقنية 

ث�����ري����ة اأخ��������رى ك����ال����ذك����اء اال����ش���ط���ن���اع���ي، 

كال�شحابة  متط�رة  اأخرى  بتقنيات  ورفدها 

و�شركات  م�ؤ�ش�شات  �شتتمكن  االإلكرتونية، 

اأعمالها  كفاءة  تعزيز  من  االأو���ش��ط  ال�شرق 

االآيل وم��ي��زات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 

متط�رة  خ��دم��ات  لت�فري  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل 

التقني  التط�ر  مع  وتتما�شى  عليها  يعتمد 

ين�شدها  التي  الع�شرية  واخلدمات  املت�شارع 

املنطقة. جمه�ر 

الجيل الخامس والذكاء االصطناعي.. وجهان لعملة واحدة

أمر قضائي باستمرار عمل الشركات 
األمريكية مع »تيك توك« 

إكسون تتكبد ثالث خسارة
 فصلية على التوالي

ماكدونالدز مهددة بدفع تعويضات 
بـ 4 مليارات دوالر

دبي - �لبو�بة �لعربية للأخبار �لتقنية

اأم�����ريك�����ي يف والي�����ة  م���ن���ع ق����ا�����ض 

وزارة  م��ن  اأم���را  اجلمعة،  بن�شلفانيا، 

اأن  املقرر  كان من  االأمريكية  التجارة 

يدخل حيز التنفيذ يف 12 ن�فمر.

اأن مينع  االأم��ر  �شاأن هذا  وكان من 

ال�شيني  تيك ت�ك  ب�شكل كلي تطبيق 

يف  العمل  من  الق�شرية  للفيدي�هات 

املتحدة. ال�اليات 

واأم������رت ق��ا���ش��ي��ة امل��ح��ك��م��ة اجل��زئ��ي��ة 

االأم�������ريك�������ي�������ة وي�������ن�������دي ب���ي���ت���ل�������ش���ت����ن 

 )Wendy Beetlestone(

بحظر اأمر وزارة التجارة مبنع ا�شت�شافة 

بيانات تيك ت�ك داخل ال�اليات املتحدة، 

امل��ح��ت���ى  ت����زي���ع  ���ش��ب��ك��ة  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

االأخرى. التقنية  والتعامات 

»اإن  حكمها:  يف  بيتل�شت�ن  وق��ال��ت 

داخل  اإغ��اق،  تاأثري  له  �شيك�ن  االأمر 

للن�شاط  م��ن�����ش��ة  امل��ت��ح��دة،  ال����الي���ات 

 700 ن���ح����  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ع���ب���ريي 

ملي�ن فرد على م�شت�ى العامل«.

واأ���ش��اف��ت: »ي���ج��د اأك���ر م��ن 100 

م��ل��ي���ن م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي ت��ي��ك ت���ك 

ه����ؤالء داخ���ل ال���الي��ات امل��ت��ح��دة، وم��ا 

من  م�شتخدم  ملي�ن   50 ع��ن  يقل  ال 

ال�����الي����ات  امل�����ش��ت��خ��دم��ن يف  ه��������ؤالء 

املتحدة ي�شتخدم�ن التطبيق ي�ميا«.

القي�د  ب��اأن  التجارة  وزارة  واأق���رت 

���ش��ت��ق��ل��ل ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري م����ن وظ���ائ���ف 

ال��ت��ط��ب��ي��ق وق��اب��ل��ي��ت��ه ل��ا���ش��ت��خ��دام يف 

ال�اليات املتحدة وقد جتعل التطبيق 

اأقل فعالية.

بدورها، قالت من�شة تيك ت�ك، يف 

الدعم  تاأثرت ب�شدة بتدفق  اإنها  بيان، 

على  عمل�ا  ال��ذي��ن  م�شتخدميها  م��ن 

حماية حق�قهم يف التعبري.

وك���ان���ت امل���ح���ادث���ات ج���اري���ة ل������ش��ع 

ال���ل���م�������ش���ات االأخ����������رية ع���ل���ى ���ش��ف��ق��ة 

ل�����ش��رك��ة وول م����ارت واأوراك�����ل  اأول���ي���ة 

�شركة  يف  ح�ش�ض  ع��ل��ى  ل��ا���ش��ت��ح���اذ 

 ،)TikTok Global( ج��دي��دة، 

ت�������ش���رف ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات ت���ي���ك ت����ك 

االأمريكية.

�خلليج -رويرتز

���ش��ج��ل��ت ���ش��رك��ة اإك�������ش����ن م���ب��ي��ل، 

ال��ت���ايل  ع��ل��ى  خ�����ش��ارة ف�شلية  ث��ال��ث 

اأك��ر  خف�ض  تفا�شيل  ع��ن  واأع��ل��ن��ت 

الذي  ال�قت  يف  م�شتقبا،  لاإنفاق 

العماقة  النفط  �شركة  فيه  تعاين 

اأ�شعار  على  ك�فيد-19  ت��اأث��ريات  من 

الطاقة والطلب عليها.

النفط  الإنتاج  �شركة  اأكر  وتعتزم 

خف�ض  احلجم  حيث  م��ن  االأم��ري��ك��ي 

مبا   2021 ل��ع��ام  ال��راأ���ش��م��ايل  اإنفاقها 

16 و19 مليار دوالر من  يرتاوح بن 

23 مليار دوالر يف العام  اإنفاق مزمع 

اجلاري.

ك���م���ا ق���ال���ت اإن����ه����ا ت��ع��ي��ي��د ت��ق��ي��ي��م 

حيازاتها يف الغاز الطبيعي يف اأمريكا 

ال�شمالية وقد ت�شطب اأ�ش�ال ترتاوح 

لكن  دوالر  م��ل��ي��ار  و30   25 ن��ح���  ب��ن 

فقط اإذا عدلت خططها للتط�ير يف 

تلك  ال�شركة  وتقيم  الط�يل.  االأجل 

االأ�ش�ل يف الربع اجلاري.

ح���ق����ال  اإك�����������ش������ن  ت�������ش���ط���ب  ومل 

���ش��خ��ري��ة ه���ذا ال���ع���ام وق���ال���ت ل��ف��رتة 

اأن الطلب �شينم�  اإنها تعتقد  ط�يلة 

امل��زي��د  ان�����ش��م��ام  م��ع  منتجاتها  ع��ل��ى 

من االأ�شخا�ض اإىل الطبقة ال��شطى 

عامليا.

وب���ل���غ ����ش���ايف خ�������ش���ارة اإك�������ش����ن يف 

الربع الثالث 680 ملي�ن دوالر اأو 15 

 3.17 رب��ح  م��ع  مقارنة  لل�شهم  �شنتا 

قبل  لل�شهم  �شنتا   75 اأو  دوالر  مليار 

عام.

ت���ت���ج���اوز  اأن  ال�������ش���رك���ة  وت���ت����ق���ع 

م���������ش����ت����ه����دف����ات خ����ف���������ض ال���ن���ف���ق���ات 

 2020 ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة ل��ع��ام 

يف  التخفي�شات  م��ن  ب��امل��زي��د  وتتبناأ 

.2021

وه����ذا االأ����ش���ب����ع، ق���ال���ت ال�����ش��رك��ة 

ت��ت���ق��ع خف�ض ق���ة  اإن��ه��ا  االأم��ري��ك��ي��ة 

على  واأب��ق��ت  ب��امل��ئ��ة   15 بنح�  ال��ع��م��ل 

ال��ت���زي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��رب��ع ال��راب��ع 

لل�شهم،  ���ش��ن��ت��ا   87 ع��ن��د  ت��غ��ي��ري  دون 

اأول  �شيك�ن   2020 اأن  اإىل  ي�شري  مما 

ال�شركة  فيه  ترفع  1982 ال  عام منذ 

للم�شاهمن.  ت�زيعاتها 

�شيكاغو - رويرتز

ت�������اج������ه �����ش����رك����ة م����اك����دون����ال����دز 

خطر  ال�شريعة  لل�جبات  االأمريكية 

م��ل��ي��ارات  قيمته  م���ايل  تع�ي�ض  دف���ع 

عدة، وذلك بعد اأن رفع �شدها ق�شية 

العن�شري. بالتمييز  تتهمها 

وج������رى رف�����ع ال����دع�����ى م����ن ق��ب��ل 

52 من  ���ش��رك��ة امل��ح��ام��اة ال��ت��ي مت��ث��ل 

اأ����ش���ح���اب االم���ت���ي���از )ال��ف��رن�����ش��اي��ز( 

ال�����ش��اب��ق��ن م��ن ال�����ش���د ال��ذي��ن رف��ع���ا 

 31 يف  مم����اث����ل����ة  ق�������ش���ائ���ي���ة  دع���������ى 

اأغ�شط�ض.

وق�����د ج�����رى ات����ه����ام م���اك���دون���ال���دز 

الب�شرة  من  االمتياز  اأ�شحاب  ب��شع 

ال�ش�داء يف م�اقع غري مرغ�ب فيها 

تكاليف  ارت��ف��اع  م��ع  تين�شي  والي��ة  يف 

 ، املت��شط  من  اأق��ل  ومبيعات  التاأمن 

كبرية  خ�شائر  تكبدهم  اإىل  اأدى  مما 

وارتفاع دي�نهم.

قدر جيم فريارو ، حمامي املدعن 

من   186 ل��دي��ه��ا  م���اك���دون���ال���دز  اأن   ،

ال�اليات  يف  ال�ش�د  االمتياز  اأ�شحاب 

و�شلت  ذروة  عن  بانخفا�ض  املتحدة، 

اإىل 377 يف عام 1998، الذين ميتلك�ن 

»اأكر من 700 متجر«.

وال����دع�����ى امل���رف����ع���ة يف حم��ك��م��ة 

ف���ي���درال���ي���ة يف ���ش��ي��ك��اغ���، ح��ي��ث ي��ق��ع 

تطالب  مل��اك��دون��ال��دز،  الرئي�شي  املقر 

4 و5 مالين  بتع�ي�شات ترتاوح بن 

ي�شل  اأن  ويحتمل  متجر،  لكل  دوالر 

مليارات   3 م��ن  اأك���ر  اإىل  جمم�عها 

دوالر.

»م����اك����دون����ال����دز  ق����ال����ت  ب����ي����ان،  يف 

اإن لديها »م�شلحة وا�شحة«  اأمريكا« 

يف جن����اح اأ����ش���ح���اب االم���ت���ي���از، واإن���ه���ا 

ت��ل��ك  ك����ب����ري يف  ب�������ش���ك���ل  ا����ش���ت���ث���م���رت 

اأ�شحابها  واج���ه  اأن  بعد  االم��ت��ي��ازات 

اإن���ه���ا  اأن���ه���ا  اإىل  م�������ش���رية  ����ش���ع����ب���ات، 

����ش���ت���داف���ع ع����ن ن��ف�����ش��ه��ا ج������راء ت��ل��ك 

الق�شائية. الدع�ى 

وك��ان��ت م��اك��دون��ال��دز اأع��ل��ن��ت اأن��ه��ا 

ات���خ���ذت خ����ال ال���ع���ام احل�����ايل ع���دة 

خط�ات ملعاجلة املخاوف ب�شاأن ثقافة 

مكان العمل، مبا يف ذلك حتديث قيم 

ال�شركة الأول مرة منذ عام 2008.

وقد نفت ال�شركة معاملة اأ�شحاب 

ب�شكل  ال�ش�داء  الب�شرة  من  االمتياز 

خم��ت��ل��ف، م��ع االع����رتاف ب��اأن��ه��ا تريد 

اأن ت�شبح رتب اأ�شحاب االمتياز اأكر 

تن�عاً.

كما نفت ماكدونالدز اأي�شاً دعاوى 

ق�شائية  دع�����ى  يف  ع��ن�����ش��ري  مت��ي��ي��ز 

رف��ع��ه��ا يف ي��ن��اي��ر امل��ا���ش��ي اث���ن���ان من 

ال�ش�د. التنفيذين  املديرين 

و����ش���ع���ت م����اك����دون����ال����دز االأ����ش���ب����ع 

املا�شي اإىل رف�ض الدع�ى الق�شائية 

ال����ت����ي رف���ع���ه���ا اأ�����ش����ح����اب االم���ت���ي���از 

بتع�ي�شات  تطالب  والتي  ال�شابق�ن، 

اإن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة   ، دوالر  م��ل��ي��ار  اإىل  ت�شل 

فروع يف  امتاك  ك�شفت عن خماطر 

مناطق حمددة ومل جتر اأي �شخ�ض 

الف�شل. على 


