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هل يفعلها البنك المركزي ويستجيب 
لألردنيين بتأجيل أقساطهم؟

 »ثالثة عمان«..العمانيون يتطلعون  مواطنون: البنوك لم ترحمنا 
إلى المرشح النبر ويعلّقون عليه 

اآلمال ليكون صوتهم في البرلمان

 مبادرة ض تعلن إطالق مسابقتها للمحتوى 
الرقمي العربي لشباب الجامعات

بايدن ٠٠ الرئيس ال٤٦ للواليات المتحدة

 االنباط-عمان  

 اأط���ل���ق���ت م�����ب�����ادرة ������ض، اح�������دى م����ب����ادرات 

���ش��رك��ات تقنية  ال��ع��ه��د وج��م��ع��ي��ة  م���ؤ���ش�����ش��ة ويل 

امل��ع��ل���م��ات واالت�����ش��االت االردن���ي���ة ان��ت��اج، ام�ض 

ال�����ش��ب��ت، م�����ش��اب��ق��ة »������ض« ل��ل��م��ح��ت���ى ال��رق��م��ي 

ت�شجيع  اىل  تهدف  اجلامعات،  لطالب  العربي 

ال�����ش��ب��اب ب��اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة يف جم��ال 

واط��الع��ه��م  ال��ع��رب��ّي��ة،  باللغة  التقني  امل��ح��ت���ى 

االت�����ش��االت  مب��ج��ال  املت�شارعة  ال��ت��ط���رات  على 

وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل���ع���ل����م���ات واأث�����ره�����ا ع���ل���ى من��� 

االقت�شاد الرقمي.

عرب  �شتنفذ  التي  امل�شابقة،  تد�شني  وج��رى 

ت��ق��ن��ي��ات االت�������ش���ال ع���ن ب���ع���د، ان��ع��ك��ا���ش��ا مل��ذك��رة 

جتمع  التي  اال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التفاهم 

وبالتعاون  ان��ت��اج  وجمعية  العهد  ويل  م�ؤ�ش�شة 

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ع  وال�����ش��راك��ة 

وبدعم  االأردين،  العربية  اللغة  العلمي وجممع 

من �شريك االت�شاالت احل�شري اوراجن االردن، 

وال�شريك التقني �شركة اجل�دة حلل�ل االعمال، 

وال�شركاء  »ت�ماندورا«،  �شركة  الفني  وال�شريك 

للخط  »كندة«  و�شركة  ري��ادة«  »رادي���  الرياديني 

»نحن«،  م�ؤ�ش�شة  املجتمعي  وال�شريك  العربي، 

للحا�شبات  ال��ع��ام��ة  ال�شركة  امل��ع��ريف  وال�����ش��ري��ك 

وااللكرتونيات.

اإىل  ال��ع��ام��ة  خط�طها  يف  امل�شابقة  وت��ه��دف 

بناء جيل قادر على م�اكبة التط�رات احلا�شلة 

يف ق��ط��اع االت�����ش��االت وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات 

�شناعة  يف  االأردن  مكانة  على  للحفاظ  وم�ؤهل 

اإعداد �شفراء للغة  اإىل  اإ�شافة  املحت�ى العربي، 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  ال�شتخدامها  العربية 

وتعزيز روح عمل الفريق ال�احد بني الطالب، 

الطالب،  بني  الرقمي  التح�ل  مفه�م  وتعزيز 

واإبراز م�اهبهم يف جمال كتابة املحت�ى التقني 

العربي.

يف  البكال�ري��ض  طالب  امل�شابقة  وت�شتهدف 

10 جامعات ر�شمية و24 جامعة خا�شة.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط-عمان  

 ن��ح��� ث��الث��ة اي���ام تف�شلنا ع��ن م���ع��د ي���م 

احل�شم لالنتخابات النيابية التي �شتجري  يف 

ظروف اقت�شادية �شعبة، وحتديات اأ�شعب على 

وامل�اطنني  وال�شناعي،  ال��ت��ج��اري  القطاعني 

على حد �ش�اء، مع ا�شتمرار جائحة ك�رونا .

؛  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  اأّن  م��ن  وب��ال��رغ��م   

ال���ط��ن،  ت��اري��خ  ال��ف��ري��د يف  ب�شكلها  ���ش��ُت��ج��رى 

خ�ش��شا، اأّن املر�شحني حرم�ا من ال�شل�كيات 

واملظاهر واالجتماعات واملهرجانات اخلطابية 

ترافق  بالعادة  كانت  والتي  امل��شعة،  واللقاءات 

العملية االنتخابية، بل متنحها زخماً يف بع�ض 

االأحيان. 

)امل�شتقبل(  قائمة  ت��ربز   ذات��ه؛  ال�ّشاأن  ويف 

ال����ت����ي ت�������ش���م اأ�����ش����م����اًء م����ن ك����اف����ة االأط����ي����اف 

و���ش��خ�����ش��ي��ات دخ���ل���ت م���ع���رتك ال���ع���م���ل ال���ع���ام  

اخلا�ض، واكت�شبت اخلربات الط�يلة، والقادرة 

ع��ل��ى ت��ق��دمي  احل��ل���ل املنا�شبة خل��ر ال���ط��ن 

وامل�اطن .

 ارت��ب��اًط��ا مب��ا ���ش��ب��ق وق���ف امل��راق��ب���ن اأم���ام 

ط�����روح�����ات امل���ر����ش���ح ع���م���ر ال���ن���رب اح�����د اأب�����رز 

الثالثة  ال��دائ��رة  يف  امل�شيحي  املقعد  مر�شحي 

حيث ا�شتطاع خلق ت�ازنات يف الدائرة، و�شكل 

اإ�شافًة ن�عيًة بفكره وثقافته و�شبكة عالقاته 

القطاع  يف  العمل  رح��م  م��ن  ج��اءت  ك�شخ�شية 

اأن  ًة،  واكت�شب خ��ربات  ط�يلة، خا�شّ اخلا�ض، 

اإىل  حتتاج  ال���ط��ن   مب�شرة  القادمة  املرحلة 

وت�شجيل  تنظر  اإىل  حتتاج  وال  علمية،  روؤى 

م�اقف.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

�ش�لت�ض  اأوالف  االأمل�����اين  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  ه��ن��اأ 

م�شاء ي�م ال�شبت ج� بايدن، بف�زه يف انتخابات 

االأمريكية الرئا�شة 

ك��م��ا ه��ن��اأ رئ��ي�����ض ال�������زراء ال��ك��ن��دي ج��ا���ش��ن 

ترودو ج� بايدن بف�زه بالرئا�شة االأمريكية

االأمل���اين هايك� ما�ض  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وه��ن��اأ 

م�شاء ي�م ال�شبت ج� بايدن، بف�زه يف انتخابات 

االأمريكية الرئا�شة 

تغريدة  يف  ما�ض  اأملانيا  خارجية  وزي��ر  وق��ال 

اأرق��ام��ا  ه��ن��اك  اأن  اجل��ي��د  "من  "ت�يرت":  ع��ل��ى 

وا�شحة اأخرا"

م��ع  ال���ع���م���ل  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  "نحن  واأ������ش�����اف 

احلك�مة االأمريكية القادمة.. نريد اأن ن�شتثمر 

يف تعاوننا من اأجل بداية جديدة عرب االأطل�شي، 

جديد" "اتفاق 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����ض ال��ن���اب 

ي�شكل  بايدن  ف�ز  اإن  بيل��شي،  نان�شي  االأمريكي 

فجراً جديداً، فيما قال حاكم ني�ي�رك: اإنه ي�م 

تاريخي بعد �شن�ات من االنق�شام والكراهية

الرئي�ض  ن��ائ��ب��ة  ه��اري�����ض  ك��ام��اال  ق��ال��ت  فيما 

االأم���ري���ك���ي ج���� ب���اي���دن: ي��ن��ت��ظ��رن��ا ال��ك��ث��ر من 

العمل و�شنبداأ به حاال

ع�ش�  امل���ع���ار����ش���ة  زع���ي���م  ه���ن���اأ  ال�������ش���ي���اق،  ويف 

ي�م  م�شاء  الب��ي��د  ي��ائ��ر  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الكني�شت 

بف�زه  بايدن  ج�  الدميقراطي  املر�شح  ال�شبت، 

يف االإنتخابات الرئا�شية االأمريكية

امل��ن��ت��خ��ب  ل��ل��رئ��ي�����ض  "تهانينا  الب���ي���د:  وق����ال 

اأتطلع  "اإنني  م�شيفا:  بايدن"،  ج���  �شديقي 

لتعميق وتق�ية  االإدارة اجلديدة  العمل مع  اإىل 

"اإ�شرائيل" وال���الي��ات  ب��ني  اخل��ا���ش��ة  ال��ع��الق��ة 

امل��ت��ح��دة - اأط���ي���ب الب��ي��دال��ت��م��ن��ي��ات م���ن اأع��م��اق 

قلبي"

اأم��رك��ي��ة م�شاء  اإع��الم��ي��ة  واأع��ل��ن��ت و���ش��ائ��ل 

ان،  ا����ض  وام  ان،  ان  )���ش��ي  ال�����ش��ب��ت، وم��ن��ه��ا  ي����م 

واأ�ش��شيتيد بر�ض، وف�ك�ض ني�ز"، اإن بايدن ه� 

املتحدة  لل�اليات  واالأرب��ع��ني  ال�شاد�ض  الرئي�ض 

االأمركية

وب��ح�����ش��ب و���ش��ائ��ل االع����الم ت��ل��ك، ف��ق��د ح�شم 

ب��اي��دن ال�����ش��ب��اق ال��رئ��ا���ش��ي ب��ع��د ف�����زه يف والي��ة 

املجمع  يف  �ش�تا   273 على  وح�ش�له  بن�شلفانيا 

االن��ت��خ��اب��ي، ع��ل��ى ح�����ش��اب امل��ر���ش��ح اجل��م��ه���ري 

دونالد ترمب

على  تعليق  اأول  يف  ت��رام��ب  ق��ال  جانبه،  م��ن 

مناف�شه  اأم���ام  خ�شارته  االع���الم  و���ش��ائ��ل  ت��اأك��ي��د 

الرئا�شة  "انتخابات  اإن  بيان �شحفي،  بايدن، يف 

االأمركية ال تزال بعيدة عن النهاية".

3توقعات بـ ٩ آالف إصابة يومية بـ »كورونا« نهاية الشهر

االنباط-وكاالت

ق��ري��ة حم�شة  ���ش��يء على ح��ال��ه يف  ي��ب��َق  مل 

اإ�شرائيل  اأزالتها  اأن  بعد  الفل�شطينية  الف�قا 

�شفيح  ب��ق��اي��ا  م���ن  ب��ع�����ش��ا  اإال   ، ال����ج����د  ع���ن 

ميكن  عما  ث��ن��اي��اه  يف  ك��ر���ض  اأب����  عائلة  تبحث 

واأطفالها لياأويها  ا�شت�شالحه 

وب��ع��د اأك����رب ع��م��ل��ي��ة ه���دم اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة منذ 

بال  41 طفاًل  بينهم  ا  �شخ�شً  73 اأ�شبح  �شن�ات 

الفل�شطينية  ال�شيدة  اأط��ف��ال  ومنهم  م���اأوى، 

اأن�شار اأب� كبا�ض )27 عاما(

اإي����اء  اأن�����ش��ار ال تفكر ب�����ش��يء ح��ال��ي��ا ���ش���ى 

ه�����دم اجل��ي�����ض  اأن  ب���ع���د  ال���ث���الث���ة،  اأط���ف���ال���ه���ا 

االإ�شرائيلي منزلها، الثالثاء، يف خربة )قرية 

ال�شمالية يف  باالأغ�ار  الف�قا  �شغرة( حم�شة 

املحتلة الغربية  ال�شفة 

خيمة  يف  االآن  ت��ع��ي�����ض  ك��ب��ا���ض  اأب������  ع��ائ��ل��ة 

لل�شليب  الدولية  اللجنة  من  اإغاثة  جاءتهم 

ال�شفيح  األ������اح  م��ن  ع���دد  يحيطها  االأح���م���ر، 

واالأحجار واخليام املهدمة

)���ش��ه��ران(،  ه��دي��ل  طفلتها  االأم  حت��ت�����ش��ن 

اأع���������ام(، وحم��م��د  اإ���ش��م��اع��ي��ل )3  وب���ج����اره���ا 

)عامان(.

التفا�صيل �ص »10«

 في حمصة المدمرة.. إسرائيل سرقت الطمأنينة وكل شيء

اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع 
ZoodMallزين و

الداخلية: الفيديوهات المتداولة 
لتجمعات انتخابية مخالفة ألوامر 

الدفاع قديمة

 الهيئة المستقلة لالنتخابات ماكنة 
تعمل بصمت

أورانج وFATE تطلقان المنشأة 
التدريبية لأللعاب اإللكترونية 

Orange Gaming Hub

االنباط- عمان

ات��ف��اق��ي��ة  م����ؤخ���راً،  االأردن،  زي���ن  اأب���رم���ت   

 ،ZoodMall م��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة 

يف  من���اً  االإلكرتونياالأ�شرع  الت�شّ�ق  تطبيق 

اآ���ش��ي��ا ال������ش��ط��ى وال�����ش��رق االأو����ش���ط؛ ب��ه��دف 

اإط������الق ال��ت��ط��ب��ي��ق يف امل���م���ل���ك���ةوال���ذي ي���ف��ر 

كلياً،  اجلديدة  الت�ش�ق  خدمات  من  العديد 

ويعر�ض ما يزيد عن 4 ملي�ن منتجاً ي�فرها 

30 األفاً من امل�ردين املحليني والعامليني.

ووّقع االتفاقّية كل من الرئي�ض التنفيذي 

يف �شركة زين االأردن.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

الداخلية  وزارة  يف  م�����ش���ؤول  م�شدر  اأك��د   

و�شائل  بع�ض  على  املتداولة  الفيدي�هات  ان 

جتمعات  تظهر  والتي  االجتماعي  الت�ا�شل 

خم��ال��ف��ة الأوام������ر ال���دف���اع م���ن ق��ب��ل ان�����ش��ار 

هي  النيابية  لالنتخابات  املر�شحني  بع�ض 

االإج��راءات  اتخاذ  مت  وقد  قدمية  فيدي�هات 

وا���ش��ار  امل��خ��ال��ف��ني.  بحق  ال��الزم��ة  القان�نية 

امل�شدر اىل ان الهدف من وراء تداول ون�شر 

الفيدي�هات. هذه 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

التي   على الرغم من احلالة اال�شتثنائية 

ت��ع��اين منها ال��ب��الد ج���راء ف��اي��رو���ض ك���رون��ا 

هناك �شرح حك�مي يعمل بكل طاقاته الي�م 

االنتخابية  العملية  واإجن��اح  �شمان  اأج��ل  من 

من  االأول  الي�م  منذ  وه���  نزاهتها   و�شمان 

ف��ت��ح ب���اب ال��رت���ش��ح ل��الن��ت��خ��اب ي�����ش��ع ن�شب 

ع��ي��ن��ي��ه ه���دف���ا واح�����دا اال وه����� ب���رمل���ان ن��زي��ه 

امل�شتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل���ال  م��ن  خ���ايل 

من  ك���ادره��ا  بجميع  النيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

رئ��ي�����ش��ه��ا ح��ت��ى ا���ش��غ��ر ف���رد ف��ي��ه��ا اث��ب��ت��ت من 

متابعتها. خالل 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأطلقت اأوراجن االأردن وFATE للريا�شات 

 Orange Gaming”« االإل���ك���رتون���ي���ة 

ل����الأل����ع����اب  ال����ت����دري����ب����ي����ة  امل����ن���������ش����اأة   ،Hub
االأجهزة  من  طراز  باأحدث  املهّياأة  االإلكرتونية 

وال��ت��ي مت  الالعبني،  لنجاح  ال��الزم��ة  وامل��ع��دات 

يف  الرقمية  اأوراجن  قرية  يف  م���ؤخ��راً  افتتاحها 

اأه��م  ال��ت��ي جت��م��ع  ال��ع��ب��ديل، احل��ا���ش��ن��ة  منطقة 

اإطار  ال�شبابية وامل�شتدامة، يف  ال�شركة  مبادرات 

اأوراجن  ال��ت��ي جت��م��ع  ال�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ب��ال��ري��ا���ش��ات  ل���الرت���ق���اء   FATE ب����  االأردن 

الالعبني  ودعم  امل�اهب  واكت�شاف  االإلكرتونية 

يف اململكة.

وف���ري���ق  ����ش���رك���ة   FATE eSports
ل��ل��ري��ا���ش��ات االإل���ك���رتون���ي���ة ك��ان��ت ق���د ان�����ش��م��ت 

امل���ج��ه  اأوراجن  ب��رن��ام��ج  ال�����ش��اب��ع م��ن  ل��ل��م������ش��م 

ومت��ت��از   ،»BIG« ال��ري��ادي��ة  االأع��م��ال  لت�شريع 

ب�����ش��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة وم��ع��روف��ة ب��ال��ع��امل ال��ت��ن��اف�����ش��ي 

ال�شركة  عقدت  وق��د  االإل��ك��رتون��ي��ة.  للريا�شات 

ت�شتمر  االأردن  اأوراجن  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة 

.،2021/2020 مل��شم 
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يتجه الكثري من الأردنيني يوم الثالثاء القادم ملمار�سة حقهم الد�ستوري يف انتخاب 

جمل�س النواب الأردين التا�سع ع�سر.

اأن احلديث عن النتخابات يف ظل الظروف ال�سحية الع�سيبة التي  لالأغلبية يبدو 

مير بها العامل حالياً ومن �سمنها بلدنا احلبيب الأردن )والذي بات من اأكرث دول العامل 

تاأثراً بهذا الوباء( وكاأنه ترف ل لزوم له.

رغم كل ذلك فاإن هنالك العديد من الأ�سباب التي تدعونا جميعاً وعلى امتداد م�ساحة 

الوطن للم�ساركة يف هذا ال�ستحقاق الد�ستوري.

امل�ساركة واجب وطني وغريها من ال�سعارات التي اعتدنا �سماعها موؤخراً مل تعد تقنع 

دعوتهم  معر�س  يف  املحللون  ي�ستخدمها  فارغة  عناوين  وكاأنها  وب��داأت  منا،  الكثريين 

لالأردنيني للم�ساركة يف النتخابات.

ا�سمحوا يل اأن اأتوجه بحديثي هذا اىل اأهلي يف لواء ناعور الأ�سم والذي ميلك فر�سة 

تاريخية قد ل تتكرر يف الظفر مبقعدين يف جمل�س النواب القادم �سريطة امل�ساركة بقوة 

يف عملية القرتاع حيث اأن هنالك العديد من الأ�سباب التي تدعم فر�ستنا هذه والتي مل 

تكن متوفرة يف النتخابات ال�سابقة.

فمن خالل خربتي الطويلة يف العملية النتخابية برمتها، ومعرفتي بطبيعة الدائرة 

مواتية  ال��ظ��روف  ف��اإن  له  وفقاً  النتخابات  �ستجري  ال��ذي  النتخاب  وق��ان��ون  اخلام�سة 

للظفر مبقعدين اإ�سافة لفر�سة املقعد ال�سرك�سي والكوتا الن�سائية، قناعتي هذه لأنني 

اأرى �سببني يلعبان ل�سالح اللواء يف هذه النتخابات.

انتخابيتني  قائمتني  اللواء  النتخابات يف  لهذه  تقدم  قد  باأنه  نعرف جميعاً  اأولهما، 

بالإ�سافة اىل مر�سح ومر�سحة �سمن قوائم اأخرى )وهذا حق د�ستوري ُيحرتم لهوؤلء 

الخوة املحرتمني(، فيما يبلغ العدد الإجمايل للقوائم النتخابية يف الدائرة اخلام�سة، 

ثالثة ع�سر قائمة )اإحدى ع�سر قائمة يف لوائي اجلامعة ووادي ال�سري(، وهذا اأحد اأهم 

الأ�سباب التي تدعونا للتفاوؤل جميعاً يف ظل العدد الكبري للقوائم خارج لواء ناعور .

لوائي  يف  للت�سويت  املتوقعة  املتدنية  الن�سبة  هي  بالهتمام  واجلدير  الآخ��ر  العامل 

اجلامعة ووادي ال�سري، مما مينحنا يف لواء ناعور هذه الفر�سة الإ�سافية اإذا �ساركنا بقوة 

يف عملية القرتاع .

وعليه اأهلي و اأحبتي فاإن فر�ستنا يف هذه النتخابات قد ل تتكرر، وهذا �سيمنح لواء 

ناعور فر�سة اأف�سل يف احل�سول على خدمات وم�ساريع اأكرث يف ظل وجود اأكرث من نائب 

للواء يف جمل�س النواب القادم .

اإن م�ساركتنا جميعاً يف هذه النتخابات �سي�ساهم يف تغيري �سكل جمل�س النواب القادم 

خ�سو�ساً فيما يخ�س لواء ناعور والذي ما زال يحتاج الكثري رغم جميع اجلهود التي 

ُبذلت من قبلنا جميعاً كنواب �سابقني.

من  النتخابات  يف  امل�ساركة  يف  ُيحتذى  مثاًل  دوم��اً  كنتم  ناعور  ل��واء  يف  اأهلي  واأن��ت��م 

نتناف�س  و�سنبقى  دوم��اً  كنا  حيث   ، دوم��اً  ميزتكم  التي  العالية  والأخ���الق  ال��ُرق��ي  حيث 

كاأخوة وباأخالق الفر�سان نهنئ من يحالفه احلظ ونكون خري �سند ورقيب له، جتمعنا 

املحبة والحرتام والكثري الكثري من الروابط التي لن تفنى بعون اهلل، و�سنقدم جمدداً 

�سورة نا�سعة البيا�س عن هذا اللواء الأ�سم واأهله الغيارى الذين كانوا دوماً يف مقدمة 

املدافعني عن الوطن وقدموا الغايل والنفي�س يف �سبيل احلفاظ عليه واإبقاء علمه عالًيا 

مرفرفاً بكل عٍز وعنفوان.

اللتزام  ب�سرورة  �سالمتكم  على  ا  وحر�سً جميعاً  اذك��رك��م  ان  يفوتني  ل  النهاية  يف 

بقواعد ال�سالمة العامة من حيث التباعد وا�ستعمال الكمامات واملعقمات وغريها الكثري 

من الإجراءات التي بتنا موؤخراً نعيها جميعاً .

حفظ اهلل الوطن وحفظكم جميعاً ووفقكم ملا فيه كل خري.

م.عدنان السواعير

 على ضوء االنتخابات 
النيابية

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االنباط-عمان

لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  ذكرت 

خمتلف  يف  وال�سحفيني  الإعالميني 

و���س��ائ��ل الإع������الم امل��ك��ت��وب��ة وامل��رئ��ي��ة 

وامل�����س��م��وع��ة وال��ن�����س��ط��اء ع��ل��ى م��واق��ع 

ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ب������اأن امل����دة 

امل���خ�������س�������س���ة ل���ل�������س���م���ت الن���ت���خ���اب���ي 

ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ت��ب��داأ 

م���ن ���س��ب��اح ب��ع��د غ���د الث���ن���ني، واآخ���ر 

النتخابية  ال��دع��اي��ة  ملمار�سة  م��وع��د 

الأحد. اليوم  م�ساء  كافة  باأ�سكالها 

واأ�����س����ادت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ع��اون و���س��ائ��ل 

الإع������الم الأردن����ي����ة م��ع��ه��ا يف ت��ن��ف��ي��ذ 

واج���ب���ات���ه���ا، داع���ي���ة اجل��م��ي��ع ل��ل��ت��ق��ي��د 

اأ�سكال  ووقف جميع  القانون  بتطبيق 

الن���ت���خ���اب���ي���ة يف خم��ت��ل��ف  ال����دع����اي����ة 

واللتزام  والتوا�سل،  الإعالم  و�سائل 

الكامل.

واأ�سارت اإىل اأن قانون النتخاب يف 

الدعاية  ممار�سة  يحظر  /اأ   20 امل��ادة 

24 ���س��اع��ة م��ن ي��وم  الن��ت��خ��اب��ي��ة ق��ب��ل 

الق����������رتاع حت�����ت ط���ائ���ل���ة امل�������س���اءل���ة 

القانونية.

االنباط- عمان

اأح����ب����ط����ت امل���ن���ط���ق���ة ال���ع�������س���ك���ري���ة 

مع  وبالتن�سيق  اجل��م��ع��ة،  ال�سمالية، 

اإدارة مكافحة املخدرات، وعلى اإحدى 

من  كمية  تهريب  حماولة  واجهاتها 

اإىل  ال�سورية  الأرا�سي  من  املخدرات 

الأردنية. الأرا�سي 

و���س��رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�����س��وؤول 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 

الأردن����ي����ة – اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي، اأن���ه 

مت ت��ط��ب��ي��ق ق����واع����د ال����س���ت���ب���اك، م��ا 

اإىل  الأ����س���خ���ا����س  ت����راج����ع  اإىل  اأدى 

تفتي�س  وبعد  ال�سوري،  العمق  داخ��ل 

عدد  ح�سي�س  ك��ف  �سبط  مت  املنطقة 

ن��وع لري��ك��ا  )409(، وح��ب��وب خم���درة 

اإىل  حتويلها  وج��رى   ،)36335( ع��دد 

املخت�سة. اجلهات 

امل���ن���ط���ق���ة  ان  امل���������س����در  واأ�������س������اف 

م�ساء  اأحبطت،  ال�سمالية  الع�سكرية 

اجل���م���ع���ة، ع���ل���ى اإح��������دى واج���ه���ات���ه���ا 

الأرا�سي  من  �سخ�س  ت�سلل  حماولة 

ال�����س��وري��ة  الأرا�����س����ي  اإىل  الأردن����ي����ة 

ق��واع��د  ت��ط��ب��ي��ق  ان����ه مت  م�����س��ريا اىل 

القب�س  اإلقاء  اإىل  اأدى  ما  ال�ستباك، 

الأمنية  اجل��ه��ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه  عليه 

املخت�سة.

امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  امل�����س��در  واأك���د 

���س��ت��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل ق����وة وح����زم م���ع اأي���ة 

من  تهريب  حماولة  اأو  ت�سلل  عملية 

على  واملحافظة  املواطن  حماية  اأجل 

. اململكة  اأمن حدود 

االنباط - عمر الكعابنة 

 مي���ر الأردن�����ي�����ون ب����اأزم����ة م��ال��ي��ة خ��ان��ق��ة ج�����راء ج��ائ��ح��ة 

املحلي  القت�ساد  على  هائل  �سلبي  ب�سكل  اأثرت  التي  كورونا 

اأغلب  املالية خف�ست يف  ال�سيولة  وح�سب اخلرباء فاإن ن�سبة 

مثل    %100 اىل   %50 م��ن  ت��ب��داأ  متفاوتة  بن�سبة  القطاعات 

املرخ�سة  ال�سياحية  وامل��ن�����س��اآت  وامل��ن��ا���س��ب��ات  الأف�����راح  ق��ط��اع 

ال�����س��ادرة  والتعليمات  والأن��ظ��م��ة  ال�سياحة  ق��ان��ون  مب��وج��ب 

ال�سياحية  واملن�ساآت  والعمرة  فيها مكاتب احلج  مبوجبه مبا 

، ومن�ساآت  العقبة القت�سادية اخلا�سة  �سمن حدود منطقة 

�سركات  فيها  مبا  ل��الأف��راد  والبحري  وال��ربي  اجل��وي  النقل 

النقل الدويل املتخ�س�س لالأفراد ، ومن�ساآت تزويد ومتوين 

ال��ط��ائ��رات وخ���دم���ات ���س��ي��ان��ة ال��ط��ائ��رات والأ����س���واق احل��رة 

وفروع اأي من املن�ساآت العاملة يف املطارات واملعابر احلدودية 

احلفالت  تنظيم  من�ساآت   ، ال��ع��ام  النقل  و�سائط  ومن�ساآت   ،

الأفراح  �سالت  من�ساآت  واملعار�س.  واملوؤمترات  واملهرجانات 

تاأجري  من�ساآت  و  واملنا�سبات،  الأف��راح  لوازم  تاأجري  ومن�ساآت 

املهني  التدريب  ومراكز  واأكادمييات   ، ال�سياحية  ال�سيارات 

من�ساآت   ، العامة  واحلدائق  الرتفيهية  والأماكن   ، والتقني 

ه���وؤلء  ع��ل��ى  ب��ل��ة  ال��ط��ني  ي��زي��د  وم���ا  وامل�����س��ارح  ال�سينما  دور 

املواطنني املطالبات املتكررة من قبل البنوك بدفع الأق�ساط 

نهاية  حتى  الأزم���ة  ب��داي��ة  يف  تاأجيلها  رغ��م  عليهم  املرتتبة 

العام وجدولتها يف ال�سنوات الالحقة .

 ا�ستكى مواطنون ل�سحيفة الأنباط من تعنت البنوك يف 

البنوك  علم  رغم  عليهم  املرتتبة  بالأق�ساط  لهم  مطالبتهم 

ع��ن الأح���وال امل��ري��رة ال��ت��ي مي��ر بها امل��واط��ن الأردين ج��راء 

املدار�س  اأق�ساط  اأن  الوقت  بذات  م�سريين   ، كورونا  جائحة 

م��ن حالهم  ت��رح��م ح��ال��ه��م وزادت  واجل��ام��ع��ات اخل��ا���س��ة مل 

الق��ت�����س��ادي ال�����س��يء ���س��وءاً اأك���رب م��وؤك��دي��ن اأن اأو���س��اع��ه��م ل 

ت�سمح اأبدا يف دفعم لالأق�ساط املرتتبة عليهم للبنوك يف ظل 

الو�سع الراهن .

ال��ت��دخ��ل  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  اإدارة  امل��واط��ن��ني م��ن   وط��ال��ب 

ج��ذري  ب�����س��ك��ل  الأق�����س��اط  دف���ع  م�سكلتهم يف  ال�����س��ري��ع حل��ل 

القادمة  لل�سنة  وجدولتهم  القادمني  ال�سهرين  وبالتحديد 

ب�سكل  ت��وؤث��ر  التي  الوبائية  ال��ظ��روف  ح�سب  بعدها  التي  اأو 

قبل  م��ن  التجرب  مل��اذا  مت�سائلني  امل��ادي  دخلهم  على  قطعي 

اأي��ن  امل��رك��زي  البنك  يتدخل  اأن  يجب  وه��ل  عليهم  ال��ب��ن��وك 

و�سط  يعي�سون  وه��ل  البنوك  تلك  اإدارات  قلوب  يف  الرحمة 

املجتمع الأردين ويعلمون بحاله الرديء الذي و�سل اإليه.

للم�ستفيدين  �سمح  الأردين  املركزي  البنك  اأن  اإىل  ي�سار   

ملواجهة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  دع��م  ب��رن��ام��ج  م��ن 

املرتتبة  الأق�����س��اط  تاأجيل  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة 

للبنوك،  وجهه  تعميم  يف  مو�سحا   ،2021 نهاية  حتى  عليهم 

ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي اأن����ه مت ت��ع��دي��ل ���س��واب��ط ال��ع��م��ل يف 

ال��ق��رو���س، ويف  ال�����س��رك��ة الأردن���ي���ة ل�سمان  ل���دى  ال��ربن��ام��ج 

القطاعات  ع��ل��ى  للجائحة  ال�سلبية  الآث����ار  ا���س��ت��م��رار  ���س��وء 

المر  القطاعات  هذه  على  وللتخفيف  املختلفة  القت�سادية 

املعطاة  ال�سماح  ف��رتة  متديد  للبنوك  يتيح  مبوجبه  ال��ذي 

.2021 للعمالء حتى نهاية العام 

برنامج  ت��وف��ري  ق��رر  ق��د  الأردين،  امل��رك��زي  البنك  وك���ان   

500 مليون دينار لتمكني ال�سركات ال�سغرية  متويلي بقيمة 

مع  للتعامل  ال��الزم  التمويل  على  احل�سول  من  واملتو�سطة 

الآثار ال�سلبية لفريو�س كورونا على اأعمالهم وللحفاظ على 

اإقرا�سه من  اإعادة  �سيتم  اأنه  وتابع،  لديهم،  العاملة  الأيدي 

مي�سرة  و�سروط  بكلف  والإ�سالمية  التجارية  البنوك  خالل 

اململكة؛  حمافظات  جميع  يف  القت�سادية  القطاعات  لكافة 

وذلك مل�ساعدتهم على تغطية احتياجاتهم التمويلية لغايات 

فيها  مب��ا  ال��ع��ام��ل  امل���ال  وراأ�����س  الت�سغيلية  ال��ن��ف��ق��ات  مت��وي��ل 

لديهم،  امل��ت��ك��ررة  وال��ن��ف��ق��ات  موظفيهم  واأج����ور  روات���ب  دف��ع 

ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ري اأع��م��ال��ه��م وم��وا���س��ل��ة 

امل��راح��ل  خ��الل  وتو�سيعها  الطبيعية  بامل�ستويات  ن�ساطهم 

املقبلة.

االنباط-عمان

الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  اأكد   

ان الفيديوهات املتداولة على بع�س و�سائل 

التوا�سل الجتماعي والتي تظهر جتمعات 

خم��ال��ف��ة لأوام����ر ال���دف���اع م��ن ق��ب��ل ان�����س��ار 

هي  النيابية  لالنتخابات  املر�سحني  بع�س 

فيديوهات قدمية وقد مت اتخاذ الإجراءات 

القانونية الالزمة بحق املخالفني.

وراء  م��ن  ال��ه��دف  ان  اىل  امل�سدر  وا���س��ار 

ت�����داول ون�����س��ر ه���ذه ال��ف��ي��دي��وه��ات يف ه��ذا 

ا�ستحقاقا  الردن  به  ي�سهد  الذي  التوقيت 

هو  الن��ت��خ��اب��ات  ب���اإج���راء  يتمثل  د���س��ت��وري��ا 

النتخابية  العملية  �سري  على  الت�سوي�س 

ل�سمان  املبذولة  الوطنية  اجلهود  واعاقة 

اج��رائ��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة وي�����س��ر. و���س��دد امل�����س��در 

على اأنه �سي�سار اىل اتخاذ اأ�سد الجراءات 

وراء  يقف  م��ن  بحق  والإداري�����ة  القانونية 

تتعار�س  اه��داف��ا  تخدم  باعتبارها  ن�سرها 

للدولة  العليا  الوطنية  امل�سلحة  مع  كليا 

ال��داخ��ل��ي��ة  ان وزي����ر  ي�����س��ار اىل  الردن����ي����ة. 

توفيق احلالملة اأوعز اإىل احلكام الداريني 

ب�سرورة  �سابق  وق��ت  يف  المنية  والج��ه��زة 

التجمعات  ال��دف��اع وم��ن��ع  ب��اأوام��ر  الل��ت��زام 

التجمعات  وخ��ا���س��ة  وامل��ن��ا���س��ب��ات  ب���الأف���راح 

النتخابية.

االنباط- عّمان

 على الرغم من احلالة ال�ستثنائية التي 

كورونا  فايرو�س  ج��راء  ال��ب��الد  منها  تعاين 

هناك �سرح حكومي يعمل بكل طاقاته اليوم 

من اأجل �سمان واإجناح العملية النتخابية 

و�سمان نزاهتها  وهو منذ اليوم الأول من 

ب���اب ال��رت���س��ح ل��الن��ت��خ��اب ي�سع ن�سب  ف��ت��ح 

عينيه هدفا واحدا ال وهو برملان نزيه خايل 

من املال ال�سيا�سي

النيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة  الهيئة 

ا�سغر  ح��ت��ى  رئي�سها  م��ن  ك���وادره���ا  بجميع 

ف�����رد ف��ي��ه��ا اث���ب���ت���ت م����ن خ�����الل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 

اجلديه واحلثيثه لكل �سارده ووارده تخ�س 

املر�سحني  العملية النتخابية من جتاوزات 

وات��ب��اع��ه��م وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون ع��ل��ي��ه��م دون 

بها   ميتع  التي  الكبريه  امل�سداقيه  حماباة  

التفاعل  على  يعمل  اأن���ه  حتى  ال�����س��رح  ه��ذا 

الرد  املواطنني يف  ال�سريعه مع  وال�ستجابه 

خمالفات  اإىل   وال�ساره  ا�ستف�ساراتهم  على 

امل��ر���س��ح��ني ����س���واء ع���رب ال��ه��ات��ف او م��واق��ع 

التوا�سل الجتماعي بكافة اأ�سكالها .

ع��ل��ى حت��وي��ل مر�سحني   ع��م��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 

ال��ت��ا���س��ع ع�سر  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س  31 م��ر���س��ح 

ملخالفتهم اوامر الدفاع املتعلقة بالتجمعات 

العمل على  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام   امل��دع��ي  اإىل 

للتعليمات  خمالفة  اإع��الن��ي��ة  ل��وح��ات  اإزال���ة 

وال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع م��ر���س��ح��ني ق���ام���وا ب��و���س��ع 

النتخابية  لوحاتهم  على  خمالفة  كتابات 

�سارمه  لتعليمات  الهيئة  و�سع  عن  ناهيك 

واملر�سحني  الناخبني  بحماية  يتعلق  فيما 

و�سعت  كما  ال��ف��اي��رو���س  انتقال  ع���دوى  م��ن 

�سروطا للمر�سحني  امل�سابني بالفريو�س .

اإىل  اجلميع  من  حتتاج  امل�ستقله  الهيئة 

ال��ذي  الكبري  املجهود  لهذا  الكامل  ال��دع��م 

يقوم به جميع كوادرها على خمتلف اأرا�سي 

اململكة خا�سة يف هذا الو�سع الوبائي الفتاك  

باأن نكون جميعا يد العون ولي�س الهدم لهذا 

اأيام   ال�سرح  فالعر�س الوطني �سوى ب�سعة 

القليلة   ال��ف��رتة  خ��الل  الهيئه   عملت  وق��د 

املا�سية بكل �سفافية لن�سل جميعا اإىل هذا 

اليوم فالنتخاب حق وال�سوت اأمانة .

االنباط- عمان

 دعت اأحزاب �سيا�سية، النخب الثقافية 

امل�ساركة يف  اإىل  وال�سيا�سية  والجتماعية 

للمحافظة  املقبلة  النيابية  النتخابات 

الدميقراطية،  امل�سرية  ا�ستمرارية  على 

لتحقيق  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  وت��ع��زي��ز 

الأردن  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 

موؤكدة اأن احلكومة قدمت كل المكانات 

النتخابية. العملية  لإجناح 

ال�ستحقاق  اأن  ال�سبت  ام�����س  واأك����دوا 

ي��ل��ي��ق  ال�����ذي  ب��ال�����س��ك��ل  ي��ظ��ه��ر  اأن  ي��ج��ب 

ب�����الأردن م��ن خ���الل امل�����س��ارك��ة ال��وا���س��ع��ة، 

فرز  يف  امل�ساركة  الأردن��ي��ني  واج���ب  وم��ن 

ع��ن  الإح����ج����ام  اأن  م��و���س��ح��ني  الأق��������در، 

امل�ساركة لن ي�سب يف امل�سلحة العامة.

ودعا اأمني عام حزب الر�سالة الدكتور 

بالنتخابات  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ق�����س��وع  ح���ازم 

الدميقراطية  احلياة  ل�ستمرار  النيابية 

فى  للم�ساهمة  التعددي  النهج  وتكري�س 

موؤكدا  اململكة  يف  النيابية  احلياه  تعزيز 

ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��رح��ل��ه  اأن 

تعزز  فاعلة  م�ساركة  اىل  بحاجة  املنطقة 

جتاه  الأكيدة  وامل�ساهمة  املنعة  حالة  من 

وق�ساياه. الوطن 

وقال اإن احلكومة حر�ست على تقدمي 

ك��ل الم��ك��ان��ات ال�����س��روري��ة وامل�����س��اع��دة يف 

وامل��واط��ن   ، النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  خ��دم��ة 

ال��وط��ن  ن����داء  ب��ت��ل��ب��ي��ة  م��ط��ال��ب  الأردين 

ي��وم  اإىل ���س��ن��ادي��ق الق������رتاع  ب���ال���ذه���اب 

ال���ث���الث���اء امل��ق��ب��ل لخ���ت���ي���ار م���ن مي��ث��ل��ه. 

واأ���س��ار م��دي��ر ع��ام ح��زب ال��ت��ي��ار الوطني 

امل�ساركة  اأن  اإىل  الب�سري  �سعد  ال��دك��ت��ور 

ناخب  كل  على  واجب  هي  النتخابات  يف 

وح���ق ك��ف��ل��ه ال��د���س��ت��ور ل���ه ل��ي��ك��ون ج���زءا 

للوطن،  اأجمل  م�ستقبل  ر�سم  يف  اأ�سا�سيا 

ال�سخ�س  اخ��ت��ي��ار  ال��ن��اخ��ب  واج���ب  وم���ن 

امل���ن���ا����س���ب ل���ي���ك���ون ال����ق����رار الق���ت�������س���ادي 

وال�سيا�سي اكرث ان�سجاما مع الطموحات 

ال�سعبية.

النتخاب  عملية  اأن  الب�سري  واأ���س��اف 

جمل�س  اأن  ح��ي��ث  ب��ح��ت��ة،  وط��ن��ي��ة  عملية 

ال����ن����واب م���������س����وؤول ع����ن ����س���ن ال���ق���وان���ني 

ف���اإن  ل���ذل���ك  احل���ك���وم���ة،  اأداء  وم���راق���ب���ة 

ال�سخ�س  يختار  اأن  الناخب  واج��ب  م��ن 

امل�سالح  الأكرث كفاءة وقدرة على خدمة 

الأردين  املجتمع  اأب��ن��اء  داع��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة، 

وامل�ساركة  الإقرتاع  �سناديق  اإىل  للتوجه 

العملية  لإجن����اح  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ف��اع��ل��ة 

النتخابية واخلروج بنواٍب على قدر عاٍل 

من امل�سوؤولية وحب الوطن.

واأكد رئي�س تيار الأحزاب الإ�سالحية 

ن��ظ��ري ع��رب��ي��ات اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة النخب 

والقوى الثقافية والجتماعية واحلزبية 

لتعزيز  املقبلة  النيابية  الإن��ت��خ��اب��ات  يف 

�سنع  بعملية  امل�ساركة  يف  املواطنني  دور 

ال����ق����رار ك���ون���ه���م ي���وؤم���ن���ون ب����دوره����م يف 

الت�سريعية  ال�سلطة  يف  ممثليهم  انتخاب 

عملية  يف  الكبري  التاأثري  اآليات  ولديهم 

ال���ب���ن���اء ال���وط���ن���ي واإح��������داث ال��ت��غ��ي��ري يف 

مواجهة التحديات التي تواجه الوطن .

ال��ن��اخ��ب  دور  ع���ل���ى  ع���رب���ي���ات  و�����س����دد 

من  الربملانية  احلياة  �سياغة  يف  الواعي 

خالل اختيار املر�سح املنا�سب لأن النائب 

هو من �سيقرر م�ستقبل حياتنا اقت�ساديا 

واجتماعيا و�سيا�سيا. وقال ا�ستاذ القانون 

يف  امل�ساركة  اإن  ال�سهوان  ها�سم  املحامي 

احلقوق  مم��ار���س��ات  اه��م  م��ن  النتخابات 

فاملواطن  بالغة،  اأهمية  ولها  ال�سيا�سية 

هو من يقرر ويختار ممثليه ملراقبة اأداء 

الت�سريعات  �سن  ويف  التنفيذية  ال�سلطة 

احلق  ه��ذا  وتغييب  تقنياتها،  باختالف 

، يعر�س املجتمع  والتواين عن ممار�سته 

لخ���ط���ار ت����دين م�����س��ت��وى ال���رق���اب���ة على 

�سدور  احتمالية  وتنامي  احلكومة  عمل 

تبعات  املواطن  على  حتمل  قد  ت�سريعات 

لح�سر لها .

اأكرب  ال�سباب هم  اأن  ال�سهوان  واأ�ساف 

���س��ري��ح��ة مت���ار����س ه����ذا احل����ق ف���الآم���ال 

امل�ساركة  دائرة  تو�سيع  يف  عليهم  معقودة 

م��ن ج��ه��ة، وح�����س��ن اخ��ت��ي��ار م��ن ميثلهم 

وي��ح��اك��ي ط��م��وح��ات��ه��م وم��ط��ال��ب��ه��م من 

جهة اأخرى.

ي�����س��ت��وج��ب  ال����س���الح  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة والإي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ث اأن 

اأخ���ذ م��وق��ف امل��ت��اب��ع ال�����س��ل��ب��ي ل��الأح��داث 

ول���ن يجلب  ����س���وءا  اإل  الأم�����ر  ي��زي��د  ل���ن 

داعيا  بال�سواأ  ينذر  قد  بل  ل  جديد  اأي 

ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني وال�����س��ب��اب ع��ل��ى وج��ه 

وامل�ساركة  التغيري  دفة  لإدارة  اخل�سو�س 

بقوة يف ر�سم مالمح امل�ستقبل الذي يليق 

اآمالهم وتطلعاتهم. بطموحهم ويحقق 

هل يفعلها »المركزي « ويستجيب لألردنيين بتأجيل أقساطهم ؟
 مواطنون: البنوك لم ترحمنا 

  خبراء :نسبة السيولة المالية في األسواق متدنية جداُ 

الداخلية: الفيديوهات المتداولة لتجمعات انتخابية مخالفة ألوامر الدفاع قديمة

 الهيئة المستقلة لالنتخابات ماكنة تعمل بصمت

 أحزاب سياسية تدعو النخب الثقافية واالجتماعية للمشاركة باالنتخابات

 المستقلة لالنتخاب تذكر بيوم 
الصمت االنتخابي

 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط 
محاولتي تهريب مخدرات وتسلل
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االنباط- عمان

املياه  �سلطة  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  اأعلنت   

ا�ستقبال  وق���ف  ع���ن  االردن،  وادي  ���س��ل��ط��ة 

جميع املراجعني يف مركز الوزارة الكائن يف 

واالثنني  االحد  يومي  ال�سمي�ساين  منطقة 

املقبلني، بعد ت�سجيل ا�سابات بني موظفيها 

بفريو�س كورونا.

ال�سبت، ان  ال��وزارة يف بيان، ام�س  وبينت 

ي��اأت��ي وفقا  امل��راج��ع��ني  ا�ستقبال  ق���رار وق��ف 

ل���اج���راءات االح���رازي���ة امل��ع��م��ول بها وفق 

الربوتوكول املعتمد من قبل وزارة ال�سحة، 

التعقيم  اج�����راءات  م��ن  االن��ت��ه��اء  اىل ح��ني 

واملوظفني،  املراجعني  �سامة  على  حفاظا 

امل��خ��ال��ط��ني وتعقيم  و���س��ي��ت��م ح�����س��ر اع�����داد 

املباين واملكاتب التابعة للوزارة .

االنباط- عمان

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

فرع  اإدارة  يف  ال��دوام  تعليق  عن  االجتماعي 

���س��م��ان ���س��رق ع��م��ان ال���ي���وم االأح�����د ب��ه��دف 

عدد  اإ�سابة  ثبوت  بعد  ال��ف��رع  مبنى  تعقيم 

م��ن امل��وظ��ف��ني ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا واحل��ف��اظ 

على �سامة و�سحة املراجعني.

اإن  ال�سبت  ام�س  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 

معظم خدماتها متاحة اإلكرونيا للمن�ساآت 

واالأف������������راد، اأم������ا اخل�����دم�����ات غ����ري امل��ت��اح��ة 

اال�ستف�سار  اأو  تقدميها  فيمكن  اإلكرونياً 

اال�سبوع من  ال�ساعة طوال  عنها على مدار 

خال االت�سال مبركز االت�سال املوحد على 

الرقم 117117.

ودعت املوؤ�س�سة مراجعي الفرع اإىل تاأجيل 

بعد  املقبل  االثنني  �سباح  حتى  مواعيدهم 

االنتهاء من عملية التعقيم وعودة الدوام.

االنباط- عمان

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

اإي���ه���اب ع��م��اري��ن، ع��ن مت��دي��د ف���رة اإغ���اق 

ال���زوار ليومي االأح��د  اأم���ام  املتحف الأب��واب��ه 

الوبائي  التق�سي  فريق  لتمكني  واالإث��ن��ني، 

من ا�ستكمال اعماله وفح�س كوادر املتحف 

ح�سب الربوتوكول ال�سحي املتبع.

ال�سبت،  ام�س  عمارين  املهند�س  واأ�ساف 

اأن امل��ت��ح��ف ���س��ي��ع��ود ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار بعد 

انتهاء االنتخابات النيابية واحلظر ال�سامل 

اإر�سادات  اتباع  �سرورة  موؤكدا  بها،  املرتبط 

ال�����س��ام��ة وال���وق���اي���ة ال�������س���ادرة ع���ن وزارة 

ال�سحة.

 المياه تعلق استقبال مراجعيها ليومين 
بسبب كورونا

 تعليق دوام إدارة فرع ضمان شرق عمان 

 تمديد فترة إغالق متحف األردن 
أبوابه ليومين

قانون االإنتخاب احلايل وجد اأ�سًا لدعم العمل احلزبي من خال ت�سكيل القوائم 

مع  املر�سحني  من  احل�سوات  بع�س  ت�سع  احلالية  املمار�سات  اأن  من  بالرغم  احلزبية 

االأحزاب  وال�سبب يف ذلك �سعف  االأقوياء من غري احلزبيني؛  امل�ستنوبني  غريهم من 

وعدم متكنها من ت�سكيل كتل تناف�س اإنتخابياً للو�سول لتحت القبة؛ وحيث اأن قانون 

اأن االأحزاب ال�سيا�سية  اأ�سا�سه االإنتخابات للمرة الثانية فيبدو  االإنتخاب �ستجري على 

االأحزاب  اأن مر�سحي  والدليل على ذلك  للتناف�س؛  اإقتنعت ب�سرورة طرح مر�سحيها 

يف هذه الدورة االإنتخابية التا�سعة ع�سرة حتوي كماً هائًا من املر�سحني احلزبيني؛ 

ذلك  ومع  1٩٨٩؛  عام  اإنتخابات  على  تفوقت  اإ�ستثنائية رمبا  فعًا ظاهرة  ي�سّكل  وهذا 

هو  ما  بقدر  نيابية  ملقاعد  للفوز  اأو  للتناف�سية  جاء  اأنه  اأ�سك  احلزبية  القوائم  فطرح 

الإ�ستغال ال�سلف املالية التي �سمح بها نظام التمويل املايل لاأحزاب:

ع�سر  التا�سع  للمجل�س  العامة  النيابية  لانتخابات  املر�سحة  القوائم  عدد  بلغ   .1

 ٨٨ و  االإن����اث،  م��ن   36٨ منهم  وم��ر���س��ح��ة؛  مر�سحا   1717 ت�سم  ق��ائ��م��ة   2٩5 ب��واق��ع 

مر�سحا عن املقاعد امل�سيحية، و25 مر�سحا عن مقاعد ال�سرك�س وال�سي�سان؛ يف حني 

-بيد  املر�سحني  من   ٪22 بواقع  مر�سحاً   3٨2 ح��وايل  احلزبيني  املر�سحني  عدد  بلغ 

 ٤٠ 5٪ يف االإنتخابات املا�سية-؛ واحلزبيون ميثلون هذا العام حوايل  اأنها كانت بواقع 

حزباً.

بها؛  خا�سة  كتل  ت�سكل  م��ن  كلها  تتمكن  مل  االإن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�ساركة  االأح���زاب   .2

فبع�سها �سكل قوائم خا�سة واأخرى خمتلطة بني حزبيني وغريهم ومعظمها م�ستندة 

اأو م�سركة  باإئتاف  قوائم حزبية  �سّكلت  مناطقية؛ وغريها  اأو  ع�سائرية  قوائم  على 

ومهما  هامية؛  ول��و  حتى  ق��وائ��م  و�سّكل  امل��وج��ة  رك��ب  وبع�سها  االأح����زاب؛  م��ن  حّلها 

مرة  والأول  االأح���زاب  ب��اأن  يقال  فاحلق  وروؤي��ت��ه��ا  وحمتواها  وطبيعتها  القوائم  كانت 

النتائج االإيجابية  اأمل حتقيق بع�س  اأخذ دورها الطبيعي للم�ساركة على  تهّب لغايات 

اإال اأن م�سروع االألف  وحت�سيل بع�س املقاعد النيابية حتت القبة؛ واإن كان ذلك �سعباً 

ميل يبداأ بخطوة.

قانون  عن  املنبثق  ل��اأح��زاب  امل��ايل  التمويل  نظام  لتعديات  ك��ان  رمب��ا  لاأمانة   .3

االأحزاب االأردنية والذي �سمح للحزب باحل�سول على �سلفة مالية خلو�س االإنتخابات 

هو الذي �سّجع تلك االأحزاب لت�سكيل قوائمها االنتخابية بهدف احل�سول على الدعم 

املناف�سة اجلادة كما هو متوقع، ف�سًا عن دعمها لرغبة  ال�سريع، ولي�س بهدف  املايل 

ال�سامية  امللكية  للروؤى  وفقاً  االإنتخابات  يف  وا�سعة  حزبية  م�ساركة  بت�سجيل  احلكومة 

بغ�س النظر عن نتائج االقراع والفرز.

٤. مع االأ�سف حتى الدعاية االإنتخابية للقوائم احلزبية مل تكن ظاهرة البّتة �سوى 

من يافطات حمدودة جماعية وبرو�سورات دعائية ومواد دعائية اإلكرونية عرب من�سات 

امل�ستقلني  املر�سحني  �سور  بني  االإنتخابية  براجمهم  وتاهت  االإجتماعي؛  التوا�سل 

املليئني مالياً؛ واأكرثوا من املواد الدعائية على من�سات التوا�سل االإجتماعي؛ وال�سبب 

يف ذلك وا�سح وهو �سعف الدعم املادي واإ�ستغالهم لل�سلف املالية فقط.

نف�سها  عن  االإف�ساح  دون  خجولة  طريقه  على  ت�سكلت  احلزبية  القوائم  بع�س   .5

حزبيتها  يف  �سراحتها  وعدم  اأحزابها؛  اأ�سماء  حملها  من  بالرغم  الأح��زاب  ممثلة  اأنها 

النتائج؛  دون  احل�سور  لغايات  فقط  وتر�سحها  تناف�سيتها  عدم  و  �سعفها  على  موؤ�سر 

على  واإرتكازها  اإنتخابيه  بح�سوات  واإ�ستعانتها  احلزبي  التمثيل  �سعف  ذلك  واأ�سباب 

من  مرن�سحني  حتمل  القوائم  اأن  كما  مناطقية؛  اأو  ع�سائرية  واإ�سطفافات  مفا�سل 

غري احلزبيني.

6. املوؤ�سرات االأولية تقول باأن معظم تلك القوائم احلزبية ومر�سحيها ال يناف�سون 

ال�سلفة  على  فقط  واحل�سول  لانتخابات  النزول  حماولتهم  بقدر  الفوز  على  ب�سدة 

ال�سيا�سي، ولذلك تعمدت  اأكرب مبلغ منها لغايات ال�سرف على حزبهم  املالية وتوفري 

لل�سرف  املبالغ  لتوفري  ذلك  اأمكنها  ما  االنتخابية  الدعاية  كلفة  لتخفي�س  االأح��زاب 

اأحزابها. على 

7. مطلوب من االأحزاب العمل براكمية لت�سجيل ح�سور لها على ال�ساحة الوطنية 

االأحزاب غري  االأ�سف فكثري من  االنتخابية ومنذ زمن؛ ومع  العملية  ال�سروع يف  قبل 

موجودة على اخلريطة ال�سعبية واملجتمعات املحلية دومنا اأجندات اأو برامج اإقت�سادية 

نظرة  تغيري  اإ�ستطاعته  اإن  فاعلة  االأح��زاب  �ستكون  وال�سحيح  غريها؛  اأو  �سيا�سية  اأو 

املجتمع من الع�سائر �سوب الدولة املدنية.

لي�ست  والقوائم  ن�سبياً؛  �سكلي  النيابية  االإنتخابات  يف  احلزبي  احل�سور  ب�سراحة: 

حزبيني؛  غ��ري  م��ع  ح�سوات  اأو  اأح���زاب  ملجموعة  ح��زب��ي  اإئ��ت��اف  ف��اإم��ا  باملطلق  حزبية 

و�سيكون  احل��زب��ي��ة؛  للقوائم  ك��ث��رياً  مب�سرة  لي�ست  النتائج  اأن  اإىل  ت�سري  وال��ت��وق��ع��ات 

اأن تنجح االأحزاب  كما هو متوقع؛ وواقعياً ال ميكن  ح�سورهم الربملاين حمدود جداً 

دومنا حتّول من الفزعات واال�سطفافات الع�سائرية اأو املناطقية اأو غريها

د.محمد طالب عبيدات

مرشحو األحزاب لإلنتخابات 
النيابية

45 وفاة و3554 إصابة بفيروس كورونا

 توقعات ب٩ آالف إصابة يومية بـ»كورونا« نهاية الشهر

 مجلس التعليم العالي يمنح ترخيصا مبدئيا إلنشاء جامعة طبية خاصة

انخفاض على درجات الحرارة و األجواء غائمة اليومين المقبلين

 المستقلة لالنتخاب: لجان خاصة لتدقيق النتائج النهائية لالنتخابات

 جرش: فاعليات تدعو للمشاركة باالنتخابات النيابية

االنباط- عمان

و355٤  وف��اة  حالة   ٤5 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ال�سبت،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 

واالإ�سابات   ،  11٨1 اإىل  للوفيات  االإجمايل  العدد  لريتفع 

اإىل 1٠٤٨٠2.

1731 ح���ال���ة يف  وت����وّزع����ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 

حمافظة العا�سمة عّمان، و5٠٩ حاالت يف حمافظة اإربد، 

حمافظة  يف  حالة  و٤77  الرمثا،  ل��واء  يف  حالة   217 منها 

يف  حالة  و12٨  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و1٨6  ال��زرق��اء، 

و11٨  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و122  الكرك،  حمافظة 

البلقاء،  املفرق، و٨٩ حالة يف حمافظة  حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و٤٨  ج��ر���س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و73 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، و35 ح��ال��ة يف  م���اأدب���ا، و3٨ ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة معان، منها 7 حاالت يف البرا.

واأ���س��ار امل��وج��ز االإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال���وزراء 

اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

1٩6 ح��ال��ة، فيما  ب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ل��ل��ع��اج يف 

123 حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها. غادرت 

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت التي تتلّقى العاج 

يف امل�ست�سفيات حالّياً بلغ 1٩1٤ حالة، منها 3٩٩ حالة على 

العناية احلثيثة. اأ�سّرة 

لي�سبح  خم��ربّي��اً،  فح�ساً   136٤2 اإج��راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

اأن  اإىل  الفتا  فح�ساً،   2٠17631 الفحو�سات  عدد  اإجمايل 

1ر26  اإىل  ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت 

باملئة.

ا�ستمرار ت�سجيل حاالت  الوزارة اجلميع يف ظّل  ودعت 

اإ�سابة حملّية، اإىل االلتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع معايري 

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

تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  �سخ�ساً،   2٠ م��ن  الأك���رث  التجّمعات 

“اأمان” و”�سحتك”.

االنباط-عمان

 رد اال�ستاذ امل�سارك وا�ست�ساري الطب 

ال���وق���ائ���ي وال���وب���ائ���ي���ات ال���دك���ت���ور منري 

اب���وه���ال���ة، ع��ل��ى م���دي���ر امل��ك��ت��ب ال��ط��ب��ي 

الدويل مل�ست�سفى الهي واملحا�سر يف طب 

وائ��ل  ال��دك��ت��ور  تفت  ال��ك��وارث يف جامعة 

احل�سامي، حول التو�سع يف اأعداد االأ�سرة 

والعناية املركزة

ال��ت��و���س��ع  اإن  ق����ال احل�������س���ام���ي،  وك�����ان 

يف اأع�����داد االأ����س���رة وال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة مل 

من  كجزء  بالعامل  دول��ة  اأي  يف  ي�ستخدم 

موؤكدا  االنفتاح،  ا�ستمرارية  ا�سراجتية 

اأن االنفتاح يوؤدي اإىل زيادة عدد الوفيات

عدد  نق�س  م�سكلة  اأن  اأبوهالة  واأك��د 

م�سكلة  هي  احلثيثية  العناية  يف  اال�سرة 

طويلة االأمد يف االردن والظرف احلايل 

يحتم حلها باأ�سرع وقت ممكن، �ساكرا من 

يعمل على حل هذا امللف القدمي اجلديد

وقال اإن التوزيع الدميوغرايف لل�سكان 

اأوروب��ا  غ��رب  كليا عن  االأردن خمتلف  يف 

حمليا  املدخلة  االع���داد  ون�سبة  واأم��ري��ك��ا 

ال��دول  2٠٪يف  5٪مقارنة مع  ح��وايل  هي 

الغربية

ال��دك��ت��ور  مل��ا حت���دث ع��ن��ه  ام���ا بالن�سبة 

اإىل  بالو�سول  توقعاته  ح��ول  احل�سامي 

قال  ال�سهر،  نهاية  يومية  حالة  اآالف   ٩

اإن��ه يف ظ��ل االنت�سار  ال��دك��ت��ور اب��وه��ال��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي ق���د ي��ك��ون ل��دي��ن��ا ه���ذا ال��رق��م 

حاليا اأو اأكرث، لكن االأهم يف ظل االنت�سار 

التي حتتاج  احل���االت  ع��دد  ه��و  املجتمعي 

اإىل اإدخ������ال، واج������راء ع��ي��ن��ات ع�����س��وائ��ي��ه 

و�سعنا  لتقييم  القادمة  االأ�سابيع  خ��ال 

الوبائي

االنتخابية  املقرات  اأن  ابوهالة  وبني 

ال��ك��ربى ومت حلها، ويف ظل  امل�سكلة  ه��ي 

عدم تاأجيل االنتخابات ناأمل من املواطن 

واملر�سح حتمل م�سوؤوليته ومن احلكومة 

الت�سديد يف االإجراءات

الو�سع  اأن  اب��وه��ال��ة  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

حذر  اىل  يحتاج  ول��ك��ن  مطمئن  احل���ايل 

�سديد، م�سريا اىل مراقبة االآثار ال�سلبية 

ح�سلت  التي  اخلاطئة  املمار�سات  لبع�س 

يف االأ�سابيع ال�سابقة

االنباط- عمان

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 

وافق  العايل  التعليم  جمل�س  ان  العلمي 

ع��ل��ى م��ن��ح ���س��رك��ة ال�����س��ن��دوق ال�����س��ع��ودي 

مبدئيا  ت��رخ��ي�����س��ا  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  االأردين 

الإن�ساء جامعة طبية خا�سة وفقاً الأحكام 

ن���ظ���ام ت��رخ��ي�����س اجل���ام���ع���ات االأردن����ي����ة 

 2٠2٠ اخلا�سة واإن�سائها رقم )7٠( ل�سنة 

والتعليمات النافذة.

ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  ال���وزارة،  وبينت 

ا�ستكمااًل  ال�سركة  م��ن  طلب  املجل�س  ان 

ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى ال���رخ���ي�������س ال��ن��ه��ائ��ي 

يف  ال���واردة  واملتطلبات  ال�سروط  حتقيق 

التعليم  اأن جمل�س  اإىل  واأ�سارت   . النظام 

العايل اأكد اأن موافقته جاءت بعد درا�سة 

من  الطلب  م��ع  املر�سلة  ال��وث��ائ��ق  جميع 

باأن  قبل اللجان الدائمة للمجل�س، علماً 

اإىل  قيمته  ت�سل  ا�ستثماراً  امل�سروع ميثل 

جامعة  م��ن  وم��ك��ون  دوالر  م��ل��ي��ون   ٤٠٠

ط��ب��ي��ة وم�����س��ت�����س��ف��ى ت��ع��ل��ي��م��ي ب�����س��ع��ة 3٠٠ 

و�سكن   6٠ ع��دد  خارجية  وع��ي��ادات  �سرير 

املجل�س  ناق�س  اآخر  �سعيد  وعلى  طاب. 

تقرير اللجنة املكلفة بو�سع نظام موحد 

االأردن��ي��ة،  اجلامعات  يف  الباحثني  لهيئة 

وتعميمه  ال��ت��ق��ري��ر،  على  امل��واف��ق��ة  وق���رر 

الر�سمية للنظر  االأردنية  على اجلامعات 

يف ت���ع���دي���ل اأن���ظ���م���ت���ه���ا احل���ال���ي���ة ح�����س��ب 

االأ�سول مبا يتوافق وين�سجم مع االإطار 

املقرح ورفعها للمجل�س  العام للم�سروع 

الإق�����راره�����ا، م���ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ����س���رورة 

وامل��راك��ز  املالية  ال��ن��واح��ي  على  املحافظة 

تطبيق  نتيجة  ت��رت��ب��ت  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اأنظمة الباحثني النافذة.

ولفتت الوزارة اإىل ان امل�سروع املقرح 

اأنظمة  ع��ن  ج���ذري  تغيري  لعمل  ي��ه��دف 

هيئة الباحثني النافذة حالياً يف اجلامعات 

االأردنية من خال ت�سجيع اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية على التفرغ الكامل الأغرا�س 

ال�ستقطاب  املجال  وفتح  العلمي  البحث 

لديهم بحوث ممولة من جهات  باحثني 

الإج��راء  معهم  والتعاقد  اجلامعة  خ��ارج 

اأبحاثهم يف اجلامعة وذلك وفق تعليمات 

ت�سدر لهذه الغاية.

االنباط-عمان

تدريجياً  اململكة  ت��ت��اأث��ر  اهلل  مب�سيئة 

ب���ح���ال���ة م����ن ع�����دم اال����س���ت���ق���رار اجل�����وي، 

االأج����������واء غ���ائ���م���ة ج���زئ���ي���اً اىل غ��ائ��م��ة 

اأح��ي��ان��اً، وي��ت��وق��ع ه��ط��ول زخ���ات متفرقة 

اململكة،  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  املطر  من 

وي��ح��ت��م��ل خ���ال ���س��اع��ات امل�����س��اء وال��ل��ي��ل 

وي�سحبها  غ��زي��رة  ال��ه��ط��والت  ت��ك��ون  اأن 

اأحياناً يف بع�س املناطق ال�سمالية  الرعد 

الرياح  اململكة،  وال�سرقية من  والو�سطى 

تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  �سرقية  جنوبية 

ع��ل��ى ف�����رات وت���ك���ون م���ث���رية ل��ل��غ��ب��ار يف 

مناطق البادية.

التحذيرات:

خ���ط���ر االن��������زالق ع���ل���ى ال���ط���رق���ات يف 

املناطق التي قد ت�سهد هطول املطر.

اح���ت���م���ال ج����ري����ان امل����ي����اه يف االأودي�������ة 

امل�ساء  �ساعات  خال  املنخف�سة  واملناطق 

والو�سطى  ال�سمالية  املناطق  يف  والليل 

وال�سرقية من اململكة.

ال��روؤي��ة االأفقية يف  خطر ت��دين م��دى 

مناطق البادية ب�سبب الغبار.

احتمال ت�سكل ال�سباب يف �ساعات الليل 

واأج��زاء  اجلبلية  املرتفعات  فوق  املتاخرة 

من مناطق البادية.

يوم االإثنني ٩-11-2٠2٠

مب�سيئة اهلل تنخف�س درجات احلرارة 

قليًا، االأج��واء لطيفة احل��رارة يف اأغلب 

االأغ�����وار والبحر  امل��ن��اط��ق، وم��ع��ت��دل��ة يف 

امليت والعقبة، وتظهر بع�س الغيوم على 

ارت��ف��اع��ات متو�سطة وع��ال��ي��ة، م��ع وج��ود 

خفيفة  زخ���ات  ل��ه��ط��ول  �سعيف  اح��ت��م��ال 

ال�سمالية  املناطق  ومتفرقة من املطر يف 

وال�����س��رق��ي��ة م��ن امل��م��ل��ك��ة، ال��ري��اح �سرقية 

معتدلة ال�سرعة.

التحذيرات:

اح��ت��م��ال ت�����س��ك��ل ال�����س��ب��اب يف ���س��اع��ات 

املرتفعات  ف��وق  الباكر  وال�سباح  الفجر 

اجلبلية واأجزاء من مناطق البادية.

خ���ط���ر االن��������زالق ع���ل���ى ال���ط���رق���ات يف 

املناطق التي قد ت�سهد هطول املطر.

يوم الثاثاء 11-1٠-2٠2٠

لطيفة  االأج�����واء  تبقى  اهلل   مب�سيئة 

امل��ن��اط��ق، ومعتدلة يف  اأغ��ل��ب  احل����رارة يف 

وتظهر  والعقبة،  امليت  والبحر  االأغ���وار 

متو�سطة  ارت��ف��اع��ات  على  ال��غ��ي��وم  بع�س 

وع���ال���ي���ة، م����ع وج������ود اح���ت���م���ال ���س��ع��ي��ف 

لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من املطر 

الرياح  اململكة،  من  ال�سرقية  املناطق  يف 

�سرقية معتدلة ال�سرعة تن�سط احياناً.

االنباط- عمان

الهيئة  با�سم  االإعامي  الناطق  قال   

اإن  امل��وم��ن��ي  ج��ه��اد  ل��ان��ت��خ��اب  امل�ستقلة 

جلان  ت�سكيل  م��رة  والأول  ق��ررت  الهيئة 

خ���ا����س���ة ل��ت��دق��ي��ق واح���ت�������س���اب ال��ن��ت��ائ��ج 

ل���ان���ت���خ���اب���ات يف االأق���ال���ي���م  ال���ن���ه���ائ���ي���ة 

باململكة. الثاثة 

اللجان  ت�سكيل  اأن  امل��وم��ن��ي  وا���س��اف 

وتدقيقها  االأ�سوات  احت�ساب  اإىل  يهدف 

االنتخابية  الدوائر  يف  النهائي  ب�سكلها 

اقت�سارها  وع���دم  ال��ث��اث��ة،  االأق��ال��ي��م  يف 

ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة اخل��ا���س��ة بعمان 

لت�سريع التدقيق وعدم التاأخري باإعان 

ت�سكل  اللجان  هذا  اأن  مو�سحا  النتائج، 

والتعليمات. القانون  مبوجب 

النهائية  النتائج  اإعان  اأن  اإىل  واأ�سار 

ع�سر  التا�سع  النواب  جمل�س  النتخابات 

مفو�سي  جمل�س  م�سادقة  بعد  �سيجري 

عليها. الهيئة 

االنباط- جر�ش

دع���ت ف��اع��ل��ي��ات ���س��ع��ب��ي��ة امل���واط���ن���ني يف 

االنتخابات  للم�ساركة يف  حمافظة جر�س 

ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ن��وي اج���راوؤه���ا ي���وم ال��ث��اث��اء 

املقبل الختيار ممثليهم يف الربملان.

ودعا مدير �سباب جر�س احمد احل�سن 

واختيار  بالت�سويت  للم�ساركة  ال�سباب 

امل�ساركة  على  اأقرانهم  وحتفيز  ممثليهم 

البناء الدميقراطي. لتحقيق وتعزيز 

ودع����ت رئ��ي�����س��ة م���رك���ز ���س��اب��ات ���س��وف، 

ران����ي����ة ����س���ه���اب، امل����واط����ن����ني ل��ل��ت�����س��وي��ت 

دون  واملنا�سب  االأف�سل  ال�سخ�س  واختيار 

للجن�س. النظر 

يف  امل���راأة  م�ساركة  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت 

احلياة ال�سيا�سية باعتبارها القوة القادرة 

االنتخابات  يف  نوعية  نقلة  اح���داث  على 

القادرة  بالكفاءات  ال��ن��واب  جمل�س  ورف��د 

ال���ت���ي ت���وث���ر ع���ل���ى ت���وج���ه���ات���ه يف ج��م��ي��ع 

املجاالت.

واك�������د رئ���ي�������س م����رك����ز ����س���ب���اب ق��ف��ق��ف��ا 

ميثلون  ال�����س��ب��اب  اأن  ح��راح�����س��ة  اب��راه��ي��م 

الناخبني وي�سكلون  باملئة من اجمايل   7٠

ع�����س��ب االن���ت���خ���اب���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة امل��ق��ب��ل��ة 

ع�سر. التا�سع  للمجل�س 

م��ازن  ب��رم��ا،  �سباب  مركز  رئي�س  ودع��ا 

ال�����ربم�����اوي، ال�������س���ب���اب مل���م���ار����س���ة ح��ق��ه��م 

بكثافة  واالق��ب��ال  باالنتخاب  ال��د���س��ت��وري 

يرونه  من  واختيار  االق��راع  مراكز  على 

االكفاأ واالأقدر على حتمل امل�سوؤولية.

احمد  جبة،  �سباب  مركز  رئي�س  وق��ال 

ح���وام���دة اإن ال�����س��ب��اب ع��ل��ي��ه��م م�����س��وؤول��ي��ة 

بكثافة  باالنتخابات  امل�ساركة  على  احلث 

الأن���ه���م ال�����س��ري��ح��ة االأك������رب يف امل��ج��ت��م��ع، 

وال��ط��اق��ة  وال��ت��غ��ي��ري  امل�ستقبل  ام���ل  وه���م 

املتجددة.

واأكد رئي�س مركز �سباب جر�س حممد 

يف  ال�سباب  دور  تفعيل  اأهمية  ليمون  اب��و 

املمار�سة  خ��ال  م��ن  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

االن��ت��خ��اب��ي��ة يف االن���ت���خ���اب���ات ال��ربمل��ان��ي��ة 

ت�سهد  التي  املناطق  يف  خ�سو�ساً  املقبلة، 

م�ساركة حمدودة بني ال�سباب.

ودع�����ت رئ��ي�����س��ة م���رك���ز ���س��اب��ات ج��ر���س 

اجلن�سني  كا  من  ال�سباب  العتوم:  ليما 

يلبي  ال��ذي  االأن�سب  اختيار  يف  للم�ساركة 

املن�سود. التغيري  ل�سناعة  طموحاتهم 

اأحمد  �ساكب  �سباب  مركز  مدير  ودع��ا 

حوامدة ال�سباب للم�ساركة يف االنتخابات 

املقبلة الأنهم من ميلكون الطاقة والقدرة 

على العطاء، وهم ثروة ب�سرية قادرة على 

العمل واالإنتاج.

وب����ني رئ��ي�����س م���رك���ز ���س��ب��اب اجل�����زازة، 

امل��ق��ب��ل��ة  االأي��������ام  اأن  ك��ع��ي��رب  امل���ن���ع���م  ع���ب���د 

م��رح��ل��ة ح�����س��م ت��ت��ط��ل��ب م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة 

الواعي  ال�سباب  الناخبني خا�سة فئة  من 

الدميقراطية. لر�سيخ احلياة 

زكريا  �سوف  �سباب  مركز  مدير  وق��ال 

العتوم: اإن ال�سباب هم الركيزة االأ�سا�سية 

وف��ر���س��ان  امل�ستقبل  ب��ن��اة  وه���م  للمجتمع 

ا�ستحقاق  على  مقبلون  ونحن  التغيري، 

وال�سباب  احلبيب،  لوطننا  مهم  د�ستوري 

لهم  و�ستكون  التغيري  ي�سنعون  م��ن  ه��م 

كلمة الف�سل يف اال�ستحقاق االنتخابي.

وط��ال��ب��ت رئ��ي�����س��ة م��رك��ز ���س��اب��ات بليا 

بامل�ساركة  وامل��راأة  ال�سباب  ال�سراري،  رمي 

يف االنتخابات والركيز على دور ال�سباب 

يف االإ����س���اح وال��ت��غ��ي��ري الخ��ت��ي��ار امل��ر���س��ح 

املقبلة. واملنا�سب للمرحلة  االأف�سل 
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درو���س،  من  بها  تلقينا  مبا  �أنف�سنا  على  ق�سوًة  �لأك��ر  هي  �ل�سنة  ه��ذه  كانت  لرمبا 

وهي �لأكر �أهمية فهي خارجة متاماً عن �ملاألوف فقد ك�سفت �ل�ستار عما كانت ت�سغن 

�لنفو�س، وهي �لأكر �إرباكاً فقد رفعت ر�يات �خلطر وُدق �لناقو�س!

خفت،  ق��د  عيوننا  ب��ري��ق  و  م��ت��اأرج��ح��ن.  ُمبطن،  تائهن،  ه�ّسن،  �أ�سبحنا  فكم 

�أغلب  و�أحالمنا �ختفت، و�أ�سو�تنا �ختنقت، و�أفكارنا ت�ستت، وترّبع �خلوف على قلوب 

�لأمان،  بكافة جو�رحنا عن مر�سى  �أ�سبحنا نبحث  �لب�سر، وعقولنا جتمدت كاحلجر. 

ونحاول بكل طاقتنا �أن ننت�سر على لعنة هذ� �لزمن.

وف��ق��د�ن  �ل���ق���ر�ر�ت،  يف  �ل��و����س��ح  و�لتخبط  �ل��ر�ه��ن  �ل��وب��ائ��ي  �ل��و���س��ع  م��ع  فتما�سياً 

�إىل طريق  و�سلنا  �لأزمات،  وتفاقم  �مل�ساكل  �لإ�سابات، وكرة  �أعد�د  وتز�يد  �ل�سيطرة 

ُمبهم �ملالمح مليئاً بالعر�ت. فاأين �ملفر من هذ� �لكم �لهائل من �خلذلن و�خليبات، 

وهل با�ستطاعتنا �أن نتجاوز ماز�ل ينتظرنا من حتديات؟  

يا������ �هلل ! 

وع��ي��وٍن  �غت�سبت،  وع��زمي��ٍة  ذب��ل��ت،  و�أرو�ٍح  ه��ِرم��ت،  وع��ق��وٍل  �ن��ف��ط��رت،  بقلوٍب  ِرف��ق��اً 

يا  �ل�سماء.  �لدعاء  خلالق  �سوى  �ملرحلة  بو�سعنا يف هذه  فلي�س  ُذّلت.  ونفو�ٍس  رهقت، 
ُ
�أ

�هلل… �إن �أخطاأنا �غفر لنا خطايانا فاأنت �لغّفار، و�إن �بُتلينا ��سرتنا برحمتك فاأنت 

�ل�سّتار، و�إن �نك�سرنا �جرب قلوبنا فاأنت �جلّبار، و�إن ُقهرنا ُظلماً �أن�سفنا بقدرتك فاأنت 

�لقّهار. 

إيناس أبو شهاب 

ِرفقًا بنا يا اهلل 

الأحد   8/ 11 / 2020 

الطفيلة االنباط- 

ف���رع جمعية  �مل��ت��ط��وع��ن يف  ف��ري��ق  وزع   

حتت  بالطفيلة،  �لأردين  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 

�سعار “درهم وقاية خري من قنطار عالج” 

ح��ق��ائ��ب ���س��ح��ي��ة ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى م��ع��ق��م��ات 

�ملجتمع  موؤ�س�سات  ��ستهدفت  وم��ن��ظ��ف��ات، 

�مل���دين و�جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة و�ل��ق��ط��اع��ات 

�لإعاقة يف خمتلف مناطق  �ل�سحية وذوي 

�ل���ط���ف���ي���ل���ة، ل��ل��ح��د م����ن �ن���ت�������س���ار ف���ريو����س 

كورونا.

وب������ن رئ���ي�������س ف������رع �ل�����ه�����الل �لح���م���ر 

يف  �حل���ج���اج،  ج��م��ال  �ل��ط��ف��ي��ل��ة  يف  �لأردين 

�حلملة  �أن  �ل�سبت،  �م�س  �سحفي  ت�سريح 

�لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م�ساهمة  �إط���ار  يف  ج���اءت 

�جل��ه��ات  تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  يف  �لأردين 

�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة مل��ن��ع �إن��ت�����س��ار ف��ريو���س 

ك�����ورون�����ا وت���ع���زي���ز ب����ر�م����ج �ل���ت���وع���ي���ة ب��ن 

و�ل�سروط  بالتعليمات  لاللتز�م  �ملو�طنن 

�ل�سحية، م�سري� �إىل �أن �حلقائب �ل�سحية 

�ل��ت��ي ب���دئ ب��ت��وزي��ع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

�ل��ط��ف��ي��ل��ة حت����وي �أ����س���ن���اف���ا م���ن �مل��ع��ق��م��ات 

و��ساف   . وغ��ريه��ا  و�لكمامات  و�ل�سابون 

موؤ�س�سات  م�ساندة  �إىل  تهدف  �حلملة  �أن 

�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين يف م��و�ج��ه��ة ه����ذ� �ل��وب��اء 

�ملتطوعن  قدر�ت  توظيف  من  و�ل�ستفادة 

تعزيز  جلهة  �ملجتمع  خدمة  يف  للم�ساهمة 

�ل�سحي  �ل��وع��ي  ون�سر  �لوقائية  �ل��ت��د�ب��ري 

ب��ن �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، م��و���س��ح��ا �ن��ه 

�لتد�بري  �خ��ذ  على  �ملتطوعن  ت��دري��ب  مت 

�لالزمة �ثناء عملية �لتوزيع للحفاظ على 

�مل�ستفيدين. و�سالمة  �سالمتهم 

االنباط- عمان

و�لإ�سكان،  �لعامة  �لأ�سغال  وز�رة  �أعلنت 

مركز  يف  �ل���دو�م  تعليق  ع��ن  �ل�سبت،  �م�س 

�لوز�رة يومي �لأحد و�لثنن بعد ت�سجيل 

�ملوظفن بفريو�س  م��ن  ع��دد  ب��ن  �إ���س��اب��ات 

�مل�ستجد. كورونا 

وقالت �لوز�رة يف بيان �سحفي �أن تعليق 

�ل��ث��الث��اء،  ���س��ب��اح  ح��ت��ى  �سي�ستمر  �ل�����دو�م 

وذل�����ك لإج�������ر�ء ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م جل��م��ي��ع 

ب��ال��ت��ع��اون مع  �ملحيطة  و�ل�����س��اح��ات  �مل��ب��اين 

�لدفاع �ملدين.

�ت��ب��ع��ت  �أن����ه����ا  �إىل  �ل����������وز�رة  و�أ�������س������ارت 

وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملعتمد  �ل��ربوت��وك��ول 

�ل�سحة حل�سر �ملوظفن �لذين كانو� على 

�مل�ساندة  �خلدمات  وموظفي  عملهم،  ر�أ�س 

و�ل���ع���ام���ل���ن يف ���س��رك��ة خ���دم���ات �ل��ن��ظ��اف��ة 

وموظفي �لأمن و�حلماية ومرتبات �لأمن 

�ل���ع���ام �مل��ل��ح��ق��ن يف �ل�������وز�رة، و�مل��ر�ج��ع��ن 

لإجر�ء ما يلزم.

االنباط- الكرك

 دع���ت ف��اع��ل��ي��ات ح��زب��ي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة يف 

مافظة �لكرك �إىل �مل�ساركة بالنتخابات 

مهمة  مطة  باعتبارها  �ملقبلة  �لنيابية 

من مطات �حلياة �ل�سيا�سية باململكة.

�لن��ت��خ��اب��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة  �إن  وق���ال���و� 

�لنيابية حماية و�سون لال�ستحقاق �لذي 

�ملقاطعة  و�إن  للجميع،  �ل��د���س��ت��ور  ك��ف��ل��ه 

�لدميقر�طي  �ل��ت��ح��ول  م�سرية  ت��خ��دم  ل 

و�لإ�������س������الح �ل�������س���ي���ا����س���ي. وب������ن ع�����س��و 

�لأردين  �ل�����س��ي��وع��ي  �حل�����زب  ف����رع  جل��ن��ة 

يف م��اف��ظ��ة �ل���ك���رك م��ع��ن ب��ق��اع��ن �أن 

و�ق��رت�ع��ا  تر�سحا  بالنتخابات  �مل�ساركة 

م�سوؤولية وطنية بالدرجة �لأوىل وتعبري 

�لتي  �لد�ستورية  �حل��ق��وق  �ه��م  �ح��د  ع��ن 

ن�����س ع��ل��ي��ه��ا �ل��د���س��ت��ور �مل��ت��م��ث��ل��ة ب��اخ��ت��ي��ار 

ممثلن عن �ل�سعب يف جمل�س �لنو�ب.

و�ك�����د رئ���ي�������س ف����رع ح����زب �ل�����س��ع��ب 

�لدميقر�طي �لردين “ ح�سد “ عودة 

�هلل �حلبا�سنة �أن �مل�ساركة بالنتخابات 

باأهمية  حزبي  لقر�ر  ��ستجابة  ج��اءت 

�مل�������س���ارك���ة ب���اع���ت���ب���اره ع��م��ال ���س��ي��ا���س��ي��ا 

وط��ن��ي��ا، د�ع���ي���ا �لح������ز�ب ل��ل��م�����س��ارك��ة 

ب�������س���ك���ل ف����اع����ل وح���ق���ي���ق���ي، وك���ذل���ك 

�ملو�طنن يف مافظة �لكرك لالإقبال 

على  ح��ر���س��ا  بفعالية،  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

ل�سناع  وم��ط��ال��ب��ه��م  ���س��وت��ه��م  �ي�����س��ال 

�لقر�ر.

و�ك���د ع�����س��و �حل���زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�مل�ساركة  �أن  �ملعاقبة  �من  �لجتماعي 

���س��رورة وط��ن��ي��ة ل��ه��ا �ه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف 

و��ستكمال  �ل�سعب،  روح  ع��ن  �لتعبري 

ممثليه  �ختيار  يف  �ل�سيا�سية  �لعملية 

ع����رب �مل�������س���ارك���ة �ل���ف���اع���ل���ة م����ن خ���الل 

�سناديق �لقرت�ع.

االنباط- عمان

لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت 

�لج��ت��م��اع��ي ع���ن ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ل���ل���دو�م يف 

يومن  مل��دة  عجلون  �سمان  ف��رع  �إد�رة 

وحتى  �لأح��د  �ليوم  �سباح  من  �عتبار�ً 

مبنى  تعقيم  ل��غ��اي��ات  �لإث���ن���ن،  م�����س��اء 

موظفيه  �أحد  �إ�سابة  ثبوت  بعد  �لفرع 

�سالمة  على  حفاظاً  كورونا،  بفريو�س 

و�سحة �ملوظفن و�ملر�جعن .

وق���ال���ت �مل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف، 

م��ع��ظ��م خ��دم��ات��ه��ا  �إن  �ل�����س��ب��ت،  �م�������س 

م��ت��اح��ة ب�����س��ك��ل �إل����ك����رتوين ل��ل��م��ن�����س��اآت 

�خل��دم��ات  يخ�س  فيما  �أم���ا  و�لأف�����ر�د، 

غ���ري �مل���ت���اح���ة �إل���ك���رتون���ي���اً ب��اإم��ك��ان��ه��م 

�أو �ل�ستف�سار عنها على مد�ر  تقدميها 

وذل��ك  �ل���س��ب��وع  �أي���ام  جميع  يف  �ل�ساعة 

م��ن خ���الل �لت�����س��ال مب��رك��ز �لت�����س��ال 

�ملوحد على �لرقم )117117(.

ودع�����ت �مل��وؤ���س�����س��ة ج��م��ي��ع م��ر�ج��ع��ي 

مر�جعتهم  مو�عيد  تاأجيل  �إىل  �لفرع 

ح���ت���ى ����س���ب���اح �لأرب������ع������اء �مل���ق���ب���ل، ب��ع��د 

�لنتهاء من عملية تعقيم �لفرع ب�سكل 

كامل.

االنباط-عمان

�لن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  ع��ن  تف�سلنا  قليلة  �أي����ام 

و���س��ط ظ��روف  �ل�سنة  ه���ذه  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  �لنيابية 

و�لقت�سادي،  �لوبائي  �ل�سعيد  على  ��ستثنائية 

�ملحلي و�لعاملي.

�لبع�س منا متخوف من �نتقال �لعدوى ورمبا 

�أخذ قر�ر� بعدم �مل�ساركة يف �لنتخابات. بالعك�س 

�أ�سد �لحتياطات  �أخ��ذ  �مل�ساركة مع  ندعوكم �ىل 

وع��دم  �لجتماعي  �لتباعد  ومم��ار���س��ة  �ل�سحية 

�لتجمهر بحيث ل تكون �لنتخابات �سببا لنت�سار 

�لوباء.

م��ن ميثلنا  نختار  ك��ي  ذهبية  �أم��ام��ن��ا فر�سة 

وحتقيق  علينا  �ل��غ��ايل  �ل��وط��ن  ب��ه��ذ�  للنهو�س 

�لإجن��������از�ت و�لإ����س���الح���ات �ل����الزم����ة. ول �سك 

ي��ك��ون��و� �سمري �لأم���ة  �أن  ن��و�ب��ن��ا ه��ي  �أن ر���س��ال��ة 

�لعدل  وم����ر�آة  و�ملف�سدين،  للف�ساد  و�ملت�سّدين 

و�ل�سفافية، و�أن �لتغيري نحو �لأف�سل هو عملية 

�لنو�ب  ت�ساركية متر من خ��الل جمل�س  وطنية 

و�حل���ك���وم���ة.  ل����ذ� ك����ان �ل����ذه����اب �ىل ���س��ن��ادي��ق 

�لق�������رت�ع ه���و ح���ق ل��ن��ا وو�ج������ب ع��ل��ي��ن��ا وم��ع��ي��ار 

للمو�طنة �ل�ساحلة. وعلى كل مو�طن �أن يختار 

�لقائمة �لأكفاأ و�لأقدر على و�سع م�سلحة �لوطن 

فوق كل �عتبار، هذ� �لوطن �لذي نريده �أن يكون 

دولة �ملوؤ�س�سات و�لقانون وجمتمع �لعدل و�مل�ساو�ة 

�ل����ذي ي���وؤّم���ن لأب��ن��ائ��ه ف��ر���س��ة �ل��ع��م��ل �ل�سريف 

و�لعي�س �لكرمي.

 قال �ل�سيد �مل�سيح يوما: “�أعطو� ما لقي�سر 

�لو�حد  �هلل  ع��ب��ادة  �أن  �أي  وم��ا هلل هلل”،  لقي�سر 

�ىل جنب  ي�سري جنبا  �ل��دي��ن��ي  و�ج��ب��ن��ا  وت���اأدي���ة 

م���ع ت����اأدي����ة و�ج��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي. وم����ن �أب��ج��دي��ات 

�سناديق  يف  ب�سوتنا  �لدلء  �ل�ساحلة  �ملو�طنة 

�لقرت�ع. ويعدد كتاب �لتعليم �مل�سيحي للكني�سة 

ويذكر  �ل�ساحلة  �ملو�طنة  ���س��روط  �لكاثوليكية 

�لعام،  �خلري  عن  �مل�سوؤولية  يف  “�مل�ساركة  منها: 

ت�سديد �ل�سر�ئب، ممار�سة حق �لقرت�ع، و�لدفاع 

عن �لوطن” )2240(.

ليكن �سوتك حًر� ل تقيده �غر�ء�ت مادية ول 

م�سالح �سيقة، فمعطي �لر�سوة و�ملرت�سي ي�سيئان 

�ىل �مل�سلحة �لعامة و�ىل كر�مة �لأمة.

و�ذ نرفع �ىل �لرب، مّب �لب�سر، �أحّر �لدعاء، 

م��ن �أج���ل جن��اح عملية �لق����رت�ع وف���وز �لأف�سل 

ي�سع  �أن  تعاىل  منه  نطلب  حن،  �ملر�سَّ ب��ن  م��ن 

ح��ّد� للوباء �لقتال وي�سفي مر�سانا و�أن يتعافى 

�لقت�ساد ويتعاون �جلميع على �خلري �لعام. 

بقيادة  �ملعطاءة  �لها�سمية  �لعائلة  �هلل  حفظ 

جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سن، وحمى 

�ل�ساهرة  �لأمنية  و�لأج��ه��زة  �لأردن��ي��ة  �حلكومة 

االنباط- عمان

�لأردين  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  �أ����س���در   

�أد�ء  على  كورونا  جائحة  �أث��ر  حول  �إيجاز  ورق��ة 

�لأردنية. �لبنوك 

وب��ي��ن��ت �ل��ورق��ة �أن �ل��ع��دي��د م��ن دول �ل��ع��امل 

“�لإغالق”  �لتد�بري �لحرت�زية  �تخذت بع�س 

لح��ت��و�ء ف��ريو���س ك��ورون��ا وم��ن��ع تف�سي �ل��وب��اء، 

ب�سكل  �لقت�سادية  �لقطاعات  بع�س  تاأثرت  كما 

خا�س نظر�ً لطبيعة وديناميكية عملها.

وب��ي��ن��ت �ل���ورق���ة �أن�����ه رغ����م ���س��ع��وب��ة �ل��ت��ن��ب��وؤ 

�لن�ساطات  على  ك��ورون��ا  جائحة  ت��اأث��ري  ب��درج��ة 

�لدر��سات ت�سري  �أغلب  �أن  �إل  �لقت�سادية كافة، 

�لقت�سادية  �لقطاعات  من  �لعديد  تعطل  �إىل 

على  �مل��ايل  �ل�سغط  يزيد من  ما  �ل��ع��امل،  ح��ول 

�حلكومات و�لأفر�د على حد �سو�ء.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ط��اع �مل�����س��ريف، �أظ��ه��رت 

�ل���ورق���ة �أن غ��ال��ب��ي��ة �ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة �ت��خ��ذت 

�لعديد من �ل�سيا�سات �لنقدية و�لتد�بري �ملالية 

لح���ت���و�ء وم��و�ج��ه��ة �ل��ت��د�ع��ي��ات �ل��ن��اج��م��ة عن 

�ملختلفة،  �لقت�سادية  �لن�ساطات  عمل  ت��وق��ف 

معظم  �لأردين  �مل���رك���زي  �ل��ب��ن��ك  خ��ف�����س  ك��م��ا 

�أ�سعار �لفائدة مبا يعادل 50 نقطة و100 نقطة، 

�لأق�ساط  بتاأجيل  �لأردن��ي��ة  للبنوك  �سمح  كما 

�مل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات �مل���ت���اأث���رة وع��م��الء 

ما  ت��اأخ��ري(،  ف��و�ئ��د  �أو  عمولة  )ب���دون  �لتجزئة 

�لقطاع  �أد�ء  على  �ملايل  �ل�سغط  زي��ادة  �إىل  �أدى 

�مل�سريف.

�لبنوك  �أن  �إىل  �ل��ورق��ة  �أ���س��ارت  �ل�سياق،  ويف 

غري  �ل���ف���رتة  ه����ذه  خ����الل  �لأردن  يف  �مل�����س��ج��ل��ة 

�لئ��ت��م��ان��ي��ة  خم�����س�����س��ات��ه��ا  ز�دت  �لع���ت���ي���ادي���ة، 

ل��ت��غ��ط��ي��ة �خل�����س��ائ��ر �مل��ت��وق��ع��ة ن��ت��ي��ج��ة ت��د�ع��ي��ات 

خم�س�سات  زي��ادة  �إىل  �أدى  ما  ك��ورون��ا؛  جائحة 

�ل�����س��ادرة عن  خ�سائر �لئ��ت��م��ان. وع��زت �ل��ورق��ة 

�مل��ن��ت��دى، �ل�����س��ب��ب �ل��رئ��ي�����س لن��خ��ف��ا���س )���س��ايف 

زي���ادة  �إىل  �لأردن  يف  �مل�����س��ج��ل��ة  �ل��ب��ن��وك  رب����ح( 

ن�����س��ب��ة �ل��ب��ن��د �مل��خ�����س�����س خل�����س��ائ��ر �لئ���ت���م���ان، 

 ،2020 9 �لأوىل من عام  �ل�  مقارنة بن �لأ�سهر 

�أن  �إىل  2019، ما ي�سري  و�لفرتة نف�سها من عام 

�لبنوك �لأردنية ما ز�لت حتافظ على مرونتها 

�ملالية. وكفاءتها 

�أن هذه �ل�سيا�سة �سحيحة يف  و�أكدت �لورقة 

�ملتفائلة  و�لتوقعات غري  �ل�سائدة  �لظروف  ظل 

بامل�ستقبل.

�لئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  �أن  �إىل  ي�سار 

�لدخل،  قائمة  يف  يظهر  �مل�ساريف  من  بند  هو 

�ملرتبطة  �لقرو�س  خ�سائر  لتغطية  ويخ�س�س 

باحتمال �لتعر عن �ل�سد�د.

االنباط- عمان

 �أطلقت مبادرة ���س، �ح��دى م��ب��ادر�ت موؤ�س�سة 

�مل��ع��ل��وم��ات  ���س��رك��ات تقنية  �ل��ع��ه��د وج��م��ع��ي��ة  ويل 

و�لت�سالت �لردنية �نتاج، �م�س �ل�سبت، م�سابقة 

ل��ط��الب  �ل���ع���رب���ي  �ل���رق���م���ي  ل��ل��م��ح��ت��وى  “�س” 
�جلامعات، تهدف �ىل ت�سجيع �ل�سباب باجلامعات 

باللغة  �لتقني  �مل��ح��ت��وى  �ل��ك��ت��اب��ة يف جم���ال  ع��ل��ى 

�ملت�سارعة  �ل��ت��ط��ور�ت  و�ط��الع��ه��م على  �ل��ع��رب��ّي��ة، 

مبجال �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات و�أثرها 

على منو �لقت�ساد �لرقمي.

وج����رى ت��د���س��ن �مل�����س��اب��ق��ة، �ل��ت��ي �ستنفذ عرب 

تقنيات �لت�سال عن بعد، �نعكا�سا ملذكرة �لتفاهم 

و�ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية �لتي جتمع موؤ�س�سة ويل 

�لعهد وجمعية �نتاج وبالتعاون و�ل�سر�كة مع وز�رة 

�للغة  وجم��م��ع  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 

�لت�سالت  �سريك  من  وبدعم  �لأردين،  �لعربية 

�حل�سري �ور�جن �لردن، و�ل�سريك �لتقني �سركة 

�لفني �سركة  �جل��ودة حللول �لع��م��ال، و�ل�سريك 

“ر�ديو  �ل��ري��ادي��ن  و�ل�����س��رك��اء  “توماندور�”، 
ريادة” و�سركة “كندة” للخط �لعربي، و�ل�سريك 

�ملعريف  و�ل�����س��ري��ك  “نحن”،  موؤ�س�سة  �ملجتمعي 

�ل�سركة �لعامة للحا�سبات و�للكرتونيات.

وتهدف �مل�سابقة يف خطوطها �لعامة �إىل بناء 

�ل��ت��ط��ور�ت �حلا�سلة يف  م��و�ك��ب��ة  ق���ادر على  جيل 

وموؤهل  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�سالت  قطاع 

�ملحتوى  �سناعة  يف  �لأردن  مكانة  على  للحفاظ 

�لعربية  للغة  �سفر�ء  �إع���د�د  �إىل  �إ�سافة  �لعربي، 

ل�ستخد�مها يف خمتلف �لتخ�س�سات وتعزيز روح 

عمل �لفريق �لو�حد بن �لطالب، وتعزيز مفهوم 

�لتحول �لرقمي بن �لطالب، و�إبر�ز مو�هبهم يف 

جمال كتابة �ملحتوى �لتقني �لعربي.

يف  �لبكالوريو�س  ط��الب  �مل�سابقة  وت�ستهدف 

وت�سمل  خا�سة،  جامعة  و24  ر�سمية  جامعات   10

ع����دد� م���ن �ل��ف��ئ��ات م��ن��ه��ا �لأع����م����ال، و�لق��ت�����س��اد، 

و�ملالية و�لفنون و�لت�سميم، و�ل�سياحة، و�لزر�عة، 

و�لهند�سة، و�ل�سحة.

�مل���������س����اب����ق����ة  �ل�����������س����������رت�ك يف  �ل������ي������ة  وع����������ن 

وم���ر�ح���ل���ه���ا ف���ه���ي ت�����س��م��ل: م���رح���ل���ة �ل��ت�����س��ج��ي��ل 

http:// �لل�����ك�����رتوين  ل��ل��م��وق��ع  ب����ال����دخ����ول 

و�ن�ساء   ،daadcompetitionjo.com
ث��الث��ة ط��الب ينتمون لثالثة  ف��ري��ق يتكون م��ن 

تخ�س�سه   - �لآد�ب  كلية  من  طالب  تخ�س�سات: 

بعلم  متخ�س�سة  كلية  م��ن  وط��ال��ب  ع��رب��ي��ة،  لغة 

و�ل��ط��ال��ب  �مل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  �و  �حل��ا���س��وب 

�لخري وهو رئي�س �لفريق ينتمي �ىل كلية تتعلق 

�لقت�ساد/  �لأع��م��ال/  �لتالية:  �ملجالت  من  ب��اأي 

�لزر�عة/  �ل�سياحة/  و�لت�سميم/  �لفنون  �ملالية/ 

�لهند�سة/ �ل�سحة.

وب��ع��د �ن�����س��اء �ل��ف��ري��ق ي��ب��د�أ �لع�����س��اء بكتابة 

مو�سوع مبا ل يزيد عن �لف كلمة يف �لتخ�س�س 

تاريخ  قبل  وت�سليمه  �خ��ت��ي��اره،  �ل��ذي مت  �لفرعي 

�لثالث من �سهر كانون �لول �ملقبل، حيث �سيجري 

بعدها �ختيار �أف�سل ثالثة متويات من كل فئة 

فرعية من جلنة �لتحكيم )ثمانية ع�سر مو�سوعاً 

من جميع �لتخ�س�سات كحد �أق�سى(.

فريق  ك��ل  ق��ي��ام  فت�سمل  �لثانية  �ملرحلة  و�م���ا 

باإعد�د فيديو ق�سري مدته دقيقة حول �ملحتوى 

ليتم عر�سه يف �حلفل �خلتامي للجائزة �أمام جلنة 

�لتحكيم و�جلمهور، حيث �سيتم حتديد �لفائز من 

وتوزيع  �لتحكيم  جلنة  قبل  م��ن  فرعية  فئة  ك��ل 

�جلو�ئز �ل�ست يف حفل �خلتام.

�ملتقدّمة من  و�سيجري تقييم جميع �لعمال 

�لقطاع،  يف  طويلة  خ��ربة  لها  حتكيم  جل��ان  قبل 

وت�سم خمت�سن يف قطاع �لت�سالت وتكنولوجيا 

�ملعلومات و��ساتذة جامعين، و�عالمين، ��سافة 

�إىل ممثلن عن موؤ�س�سة ويل �لعهد، وجمعّية �نتاج 

وجممع �للغة �لعربّية.

ملوؤ�س�سة  �لتنفيذّية  �مل��دي��رة  قالت  جهتها،  من 

م��ب��ادرة �س  �ن  �ل��دك��ت��ورة مت��ام منكو  �لعهد  ويل 

تهدف �إىل خلق منوذج فريد لل�سباب �ملوؤمن بلغته، 

تنفيذ�ً  �طالقها  وج���اء  هويته،  لإب���ر�ز  و�ل�ساعي 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و �لأم�����ري �حل�����س��ن ب���ن ع��ب��د�هلل 

�ل��ث��اين، ويل �ل��ع��ه��د. و�أ���س��اف��ت �ن م��ن �ل��درو���س 

�مل�ستفادة خالل �أزمة فريو�س كورونا �مل�ستجد، �أن 

�ملحتوى �لإلكرتوين هام و�أ�سا�سي، وله دور كبري، 

وهو ما عزز من قناعتنا ب�سرورة �إط��الق �ملبادرة 

لتخدم �ملحتوى �لإلكرتوين من جهة، وتعزز من 

�أخ��رى. وقال  ق��در�ت �ل�سباب و�ل�سابات من جهة 

�لدكتور  �ن��ت��اج  جمعية  يف  �مل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�س 

ب�سار حو�مدة �ن �مل�سابقة جت�سد معاين �ل�سر�كة 

مظلة  وحت��ت  �لعهد  ويل  موؤ�س�سة  م��ع  �حلقيقية 

خلق  �ىل  ت��ه��دف  �س” �ل��ت��ي  “مبادرة  م��ب��ادرت��ه��ا 

منوذج فريد لل�سباب �ملوؤمن بلغته، و�ل�ساعي لإبر�ز 

�إيجابي،  ت��اأث��ري  �إح����د�ث  على  و�حل��ري�����س  هويته، 

كما جت�سد م��ع��اين �ل�����س��ر�ك��ات م��ع �ل��ق��ط��اع �لعام 

و�خلا�س، م�سيفا �ن عاملنا يتغري نحو ما ي�سمى 

بالقت�ساد �لرقمي يف وقت نعاين فيه كثري� من 

�ل�سبكة  ع��رب  �ملتخ�س�س  �لعربي  �ملحتوى  نق�س 

�مل�سابقة  ه���ذه  وج�����اءت  وب��ال��ت��ب��ع��ي��ة،  �لعنكبوتية 

لت�سجيع �ل�سباب على �لكتابة يف �ملحتوى �لرقمي 

�لعربي و�مل�ساهمة يف زي��ادة �ملحتوى �لعربي على 

�لنرتنت وعك�س مكانة لغتنا �لعربية �لغنية و�لتي 

يتحدثها 422 مليون ن�سمة. و��سار �ىل �ن �جلمعية 

بهذه �مل�سابقة تكمل م�سريتها يف ت�سجيع �ل�سباب 

يف  �سابقة  �سنو�ت  يف  جنحت  �ن  بعد  �لكتابة  على 

�لتي  �لرقمي  �لعربي  عقد م�سابقة رو�د �ملحتوى 

كانت موجهة لطلبة �ملد�ر�س.

و�أكدت مديرة �إد�رة �لعالقات �لعامة و�مل�سوؤولية 

�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لت�����س��ال �مل��وؤ���س�����س��ي ل���دى �أور�جن 

�لأردن، �ملهند�سة رنا �لدبابنة، حر�س �ل�سركة على 

�ساأنها متكن  �لتي من  و�لفعاليات  �ملبادر�ت  دعم 

�ل�سباب وتطوير مهار�تهم �لتقنية �ملختلفة، حيث 

نّوهت �إىل �لعتماد �ملتز�يد على خدمات �لنرتنت، 

�لأمر �لذي �نعك�س على تز�يد �ملحتوى �لرقمي.

�لأردن  �أور�جن  دع��م  �أن  �إىل  �لدبابنة  و�أ���س��ارت 

مل���ب���ادرة “�س” ك�����س��ري��ك ح�����س��ري ل��الت�����س��الت، 

للمملكة وم���زود رقمي  م��ن دوره���ا ك�سريك  ينبع 

�مل�سادر  �إيجاد  �أهمية  على  وي��دل  وم�سوؤول،  ر�ئ��د 

�ل�����ذي ي�����س��اع��د م�����س��ت��خ��دم��ي �سبكات  و�مل���ح���ت���وى 

�لن��رتن��ت يف خمتلف �مل��ج��الت، يف ظ��ل �لعتماد 

يف  كانت  �سو�ء  �لفرت��سية  �حللول  على  �ملتز�يد 

وذل��ك  وغ��ريه��ا،  �لبحث  �ل��ع��م��ل،  �لتعليم،  جم��ال 

كنتيجة فر�ستها جائحة كورونا على �لعامل �أجمع.

�لفريق  يتكون  �ن  �مل�سابقة  �سروط  وتت�سمن 

من ثالث طلبة بكالوريو�س على مقاعد �لدر��سة 

يف �جلامعات �لردنية، حيث يحق للجنة �لتحكيم 

ت��و�ف��ر هذه  ع��دم  �لفريق يف ح��ال  �ل��غ��اء م�ساركة 

�ل�سرط ولوجوب تو�فر �ع�ساء �لفريق يف �ملرحلة 

�مل�ساركة  للفرق  يحق  كما  �مل�سابقة،  م��ن  �لثانية 

�ل�سرت�ك مبو�سوع متت كتابته �سابقا ب�سرط �ن 

يتم حتديثه باملعلومات و�لبيانات.

ومن �سمن �ل�سروط : ميكن �ل�ستعانة مبو�قع 

�ملكتوب  للمحتوى  ك��م��رج��ع  �لعلمية  �لن���رتن���ت 

�سريطة �ليتجاوز مان�سبته 10 باملئة من �ملكتوب 

مع مر�عاة ذكر �ملر�جع وعالمات �لتن�سي�س عند 

�لفرق  م�ساركات  م  ُتقدَّ �أن  يجب  حيث  �ل�ستعانة، 

بلغة عربية �سليمة ومفهومة، كما يجب �ألَّ يزيد 

عدد كلمات �ملو�سوع عن 1000 كلمة كحد �أعلى و�ألَّ 

يقّل عن 700 كلمة كحد �أدنى.

االنباط- عجلون

 �أك�����دت ف��ع��ال��ي��ات ح��زب��ي��ة و���س��ب��اب��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة 

�مل�ساركة  �أه��م��ي��ة  ع��ج��ل��ون،  مافظة  يف  ون�سائية 

�لفاعلة يف �لعملية �لنتخابية من خالل �لتوجه 

جمل�س  يف  ممثليهم  لختيار  �لق���رت�ع  ل�سناديق 

�لنو�ب �حلايل �لتا�سع ع�سر.

و�أ�سارو� �إىل �أن �ملرحلة و�لظروف �حلالية �لتي 

يعي�سها �لأردن تتطلب م�ساركة �جلميع بالتنمية 

�لدميقر�طي  �لتحول  عملية  لت�سريع  �ل�سيا�سية 

و�جتماعيا  �قت�ساديا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وحتقيق 

وت��ع��م��ي��ق �ل��ت�����س��ارك��ي��ة ب�����س��ن��ع �ل���ق���ر�ر م���ن خ��الل 

تفعيل دور �ل�سباب و�ملر�أة ومنحهم م�ساحة و��سعة 

بالتمثيل باملوؤ�س�سات �ملنتخبة.

وبن رئي�س فرع حزب �جلبهة �لأردنية �ملوحدة 

�لعملية  �مل�����س��ارك��ة يف  �أن  �مل��وم��ن��ي  ع��ل��ي  ب��ع��ج��ل��ون 

�لنتخابية يف �ل�سمان �حلقيقي للخروج مبجل�س 

�أن  �إىل  �لناخب م�سري�  �إر�دة  نو�ب ت�سريعي ميثل 

و��ستحقاق  �لنتخابات مطلب وطني  �مل�ساركة يف 

د�ستوري لغايات �لتغيري.

وقالت ع�سو حزب �لو�سط �لإ�سالمي يف عجلون 

عهود �أبو علي �إن �مل�ساركة بالنتخابات هي �حدى 

�لدميقر�طية لأنها تقوم على  �لتعبري عن  �سور 

يف  للم�ساركة  للمو�طنن  مت�ساوية  فر�س  �إعطاء 

�حلياة �ل�سيا�سية، مبينة �أهمية تكثيف �مل�ساركة يف 

�لنتخابات من قبل جميع �لفئات �لن�ساء و�لرجال 

و�ل�سباب للخروج مبجل�س نيابي قادر على حتمل 

�مل�سوؤولية �لرقابية و�لت�سريعية بكل �أمانة.

�ملهند�سن يف  ف��رع نقابة  وق��ال رئي�س جمل�س 

يف  �مل�ساركة  �إن  �لعنانزة  خ��ال��د  �ملهند�س  عجلون 

�لنتخابات تعد و�جباً وطنيا و��ستحقاقا د�ستوريا 

�لأردين  �ملجتمع  ف��ئ��ات  جميع  م�����س��ارك��ة  يتطلب 

�لدميقر�طي  بالنهج  �لفاعلة  �مل�����س��ارك��ة  لتعزيز 

�لذي  �لأف�سل  �لنائب  و�ختيار  �ل�سالح  وعملية 

ميثل �ملو�طنن ويد�فع عن همومهم وق�ساياهم 

ولديه �لقدرة على تلبية متطلبات �ملرحلة �ملقبلة.

�خلريية  “�لأماين”  جمعية  رئي�سة  و�أك����دت 

�مل��ر�أة  م�ساركة  �أهمية  زي���د�ن،  مي�سون  عنجرة  يف 

يف �لنتخابات لتعزيز دوره��ا يف �حلياة �ل�سيا�سية 

�لوطنية و�لتنموية �ملختلفة للم�ساهمة يف مو�جهة 

�لتحديات �لتي تو�جة �ملر�أة ، مبينة �أن م�ساركتها 

تعد طريقا للعدل و�مل�ساو�ة وحتمل �مل�سوؤولية يف 

جميع �ملجالت .

�ل�سباب  �سويات  حمزة  �ل�سبابي  �لنا�سط  ودع��ا 

�إىل �أهمية �ختيار �لنائب �لأكفاأ و�لتو�سع بامل�ساركة 

و�لتنمية  �ملن�سود  �لتغيري  لإح����د�ث  �لق����رت�ع  يف 

�مل�ستد�مة لأن م�ساركتهم تعزز �لقدرة �لفاعلة على 

مر�سحن  و�إف���ر�ز  �لنتخابية  �لعملية  يف  �لتاأثري 

للنهو�س  حلها  على  و�لعمل  همومهم  يحملون 

بالوطن لتعزيز �لعملية �لدميقر�طية .

 الطفيلة: الهالل االحمر األردني يوزع 
حقائب صحية للحد من انتشار كورونا

 األشغال العامة:تعليق الدوام 
في مركز الوزارة لمدة يومين

 الكرك: االنتخابات النيابية محطة 
مهمة في الحياة السياسية األردنية

 تعليق دوام إدارة فرع ضمان 
عجلون لمدة يومين

بيان صادر من النائب البطريركي لالتين في األردن بمناسبة االنتخابات النيابية 

 منتدى االستراتيجيات: مخصصات االئتمان تخفض أرباح البنوك األردنية نهاية الربع الثالث

 عجلون : نقابيون وحزبيون يدعون للمشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة

 مبادرة ض تعلن إطالق مسابقتها للمحتوى الرقمي العربي لشباب الجامعات



االنباط-عمان

 ن��ح��و ث��اث��ة اي����ام ت��ف�����ص��ل��ن��ا ع���ن م��وع��د 

ي���وم احل�����ص��م ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي 

���ص��ت��ج��ري  يف ظ����روف اق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��ع��ب��ة، 

التجاري  القطاعني  على  اأ�صعب  وحتديات 

�صواء، مع  واملواطنني على حد  وال�صناعي، 

ا�صتمرار جائحة كورونا .

النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  اأّن  م��ن  وب��ال��رغ��م   

ت���اري���خ  ال���ف���ري���د يف  ب�����ص��ك��ل��ه��ا  ����ص���ُت���ج���رى  ؛ 

ح��رم��وا  امل��ر���ص��ح��ني  اأّن  خ�صو�صا،  ال��وط��ن، 

م��ن ال�����ص��ل��وك��ي��ات وامل��ظ��اه��ر واالج��ت��م��اع��ات 

املو�صعة،  واللقاءات  اخلطابية  واملهرجانات 

وال����ت����ي ك���ان���ت ب����ال����ع����ادة ت����راف����ق ال��ع��م��ل��ي��ة 

ب��ل مت��ن��ح��ه��ا زخ��م��اً يف بع�ض  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

االأحيان. 

ويف ال�ّصاأن ذاته؛ تربز  قائمة )امل�صتقبل( 

ال���ت���ي ت�����ص��م اأ����ص���م���اًء م���ن ك���اف���ة االأط���ي���اف 

و���ص��خ�����ص��ي��ات دخ��ل��ت م��ع��رك ال��ع��م��ل ال��ع��ام  

اخل���ا����ض، واك��ت�����ص��ب��ت اخل�����ربات ال��ط��وي��ل��ة، 

وال���ق���ادرة ع��ل��ى ت���ق���دمي  احل���ل���ول امل��ن��ا���ص��ب��ة 

خلري الوطن واملواطن .

اأم��ام  املراقبون  وق��ف  �صبق  مبا  ارتباًطا   

ط���روح���ات امل��ر���ص��ح ع��م��ر ال��ن��رب اح���د اأب���رز 

مر�صحي املقعد امل�صيحي يف الدائرة الثالثة 

ح��ي��ث ا���ص��ت��ط��اع خ��ل��ق ت���وازن���ات يف ال��دائ��رة، 

و���ص��ك��ل اإ����ص���اف���ًة ن���وع���ي���ًة ب��ف��ك��ره وث��ق��اف��ت��ه 

و���ص��ب��ك��ة ع��اق��ات��ه ك�����ص��خ�����ص��ي��ة ج�����اءت من 

واكت�صب  اخل��ا���ض،  القطاع  يف  العمل  رح��م 

ًة، اأن املرحلة القادمة  خربات  طويلة، خا�صّ

علمية،  روؤى  اإىل  حت��ت��اج  ال��وط��ن   مب�صرية 

م��واق��ف،  وت�صجيل  تنظري  اإىل  حت��ت��اج  وال 

ف���ال���وط���ن ي���ح���ت���اج اإىل م���ن ي���ق���ف م���ع���ه يف 

ه����ذه ال���ظ���روف ال�����ص��ح��ي��ة-االق��ت�����ص��ادي��ة- 

الذي  النرب  املر�صح  ال�صعبة.   االجتماعية 

ويقوم  ع��اٍل،  وبتفاعل  ن�صطة  بحركة  يقوم 

ب��اال���ص��ت��م��اع  ل��ه��م��وم امل��واط��ن��ني  يف امل��ن��ازل، 

وال������دواوي������ن، وال���ت���ج���م���ع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

الدائرة الثالثة ليًا نهاًرا؛ �صمن تعليمات 

و���ص��روط  وال��ت��ب��اع��د  لانتخابات  امل�صتقلة 

املكثفة  اللقاءات  وخال  العامة،  ال�صامة 

يكّون  جعلته  االجتماعات  اأّن  النرب  ي��وؤك��د 

دقيقة،  معلومات  وليحمل  مو�ّصعًة،  فكرًة 

ويخزن ذلك بعقله  ليطرحها على اجلميع 

بدعم  ال��ن��واب  جمل�ض  يف  كنائب  م�صتقبًا 

اأ�����ص����وات اأب���ن���اء ال����دائ����رة ال��ث��ال��ث��ة ل��ق��ائ��م��ة 

)امل�����ص��ت��ق��ب��ل(؛ وه����م ال���ذي���ن ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ون  

ال��ت��م��ي��ي��ز، وال���ت���وج���ه ن���ح���و م����ا ي��ف��ي��ده��م، 

والتفريق بني الغث وال�صمني.   

  ال���ن���رب ن��ف�����ص��ه ي������درك ع���م���ي���ًق���ا ذل����ك، 

وي��ت��ح��دث يف ك��ل ال��ل��ق��اءات اأن االن��ت��خ��اب��ات 

فهي  ال�����ص��اب��ق��ة؛  ك��امل��رات  لي�صت  امل���رة  ه���ذه 

جتري  يف ظل تداعيات  جائحة )كورونا( 

القطاعات  م��ن   العديد  له  تعر�صت  وم��ا   ،

كبرية،  خل�صائر  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة  

وت�صريح  ال��وا���ص��ع،  ال�صرر  اإحل���اق  اإىل  اأدت 

اأع�������داد ك���ب���رية م����ن ال���ع���م���ال وامل���وظ���ف���ني، 

واإغ����اق ق��ط��اع��ات اأخ����رى حت��ت��اج مل��ن يقف 

معها .   ويوؤكد النرب يف اللقاءات اأن احلاجة 

النواب   اأولويات جمل�ض   اأوىل  ملحة، ومن 

ال����ق����ادم؛ ال����وق����وف م����ع  ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات 

ج��م��ي��ع��اً  ب��ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��وط��ن؛ وه��ي التي 

وال�صرائب،  بالر�صوم  الدولة  خزينة  ترفد 

عن  العاطلني  ال�صباب  بت�صغيل   وت�صاهم 

العمل وحماربة الفقر. 

 اهايل ثالثة عمان يعلقون بدورهم

النواب القادم  اآماال كبرية على جمل�ض   

وي��ت��ط��ل��ع��ون ل��ل��م��ر���ص��ح ع��م��ر ال��ن��رب ل��ي��ك��ون 

ال���ن���واب  ي���ك���ون  واأن  ال���ربمل���ان  يف  ���ص��وت��ه��م 

ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، ولي�ض  ق��اب��ل��ة  ب��رام��ج  ا���ص��ح��اب 

ب��ان��ت��ه��اء احل��م��ات  تنتهي  ���ص��ع��ارات  جم���رد 

للمواطن،  اليومية  فالق�صايا  االنتخابية، 

ق��ادري��ن  ن��واب  اإىل  ال��وط��ن حت��ت��اج  وق�صايا 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع االأج����ه����زة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 

يكون  واأن  ال��ن��ا���ض،  ح��ي��اة  تغيري يف  اإح���داث 

ولي�صعى  ل��ل��دائ��رة،  ولي�ض  للوطن  ال��ن��ائ��ب 

حتقق  ال��ت��ي  الع�صرية  ال��ق��وان��ني  لت�صريع 

ال��ع��دال��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، والإق�����رار ال��ت�����ص��ري��ع��ات؛ 

ل����ت����ح����ق����ي����ق اال���������ص��������اح��������ات، وت����ر�����ص����ي����خ 

الدميقراطية.

ك��ل ذل��ك ي��درك��ه ال��ن��رب، وي��درك �صرورة 

ع�صر  ال��ت��ا���ص��ع  ال���ن���واب  ي�����ص��ك��ل جم��ل�����ض  اأن 

من  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  جديدًة  �صورًة 

ح��ي��ث االق���ت���دار وال��ت��ف��اين يف ال���دف���اع عن 

االنباط-عمان

 

�صراكة  اتفاقية  م��وؤخ��راً،  االأردن،  زي��ن  اأبرمت   

ا�صراتيجية مع ZoodMall، تطبيق الت�صّوق 

االإلكرونياالأ�صرع منواً يف اآ�صيا الو�صطى وال�صرق 

االأو�صط؛ بهدف اإطاق التطبيق يف اململكةوالذي 

يوفر العديد من خدمات الت�صوق اجلديدة كلياً، 

ويعر�ض ما يزيد عن 4 مليون منتجاً يوفرها 30 

األفاً من املوردين املحليني والعامليني.

التنفيذي  الرئي�ض  ك��ل م��ن  االت��ف��اق��ّي��ة  ووّق���ع 

العام  واملدير  اجلا�صم  فهد  االأردن  زين  �صركة  يف 

اليو�صف  حم��م��د  االأردن  يف   ZoodMall لـــ 

تطبيق  وي���ق���دم  االأردن.  زي����ن  ���ص��رك��ة  م��ق��ر  يف 

ZoodMall مثاالً مميزاً للتحول االإلكروين 
ول��اإع��ت��م��اد ع��ل��ى االإن���رن���ت يف ق�����ص��اء احل��وائ��ج 

ب��ت��وف��ري اخل��دم��ات  التطبيق  ي��ق��وم  اذ  ال��ي��وم��ي��ة، 

اآ�صيا،  يف  التي القت رواج��اً ملحوظاً  اال�صتثنائية 

الحقاً”،  وادف��ع  االآن  »اإ�صر   ZoodPay مثل 

باالإ�صافة اىل اال�صتفادة من خطط الدفع املتنوعة 

)0، 30، 60 يوماً( دون اأيفوائد اإ�صافية، اأو البطاقة 

االئتمانية اخلا�صة بالزبائن. كما ويتزامناإعان 

ب��اإط��اق   ZoodMallو زي���ن  ب��ني  ال�����ص��راك��ة 

خدماتالتطبيق فياململكةوتقدمي تخفي�صاتهائلة 

ZoodMall تطرحها   )Mega Sale(

طرح  �صيتم  حيث  ث���اين،  ت�صرين   11 يف  للزبائن 

50%علىاآالفالب�صائع  اإىل  ت�صل  خ�صوماتبن�صبة 

التي يعر�صها التجاراملحليينوالعامليني من خال 

التطبيق.

يف تعليقه، قال الرئي�ض التنفيذي ل�صركة زين 

االأردن فهم اجلا�صم: “ترّكزا�صراتيجيةالتحول 

�صركةزينعلىال�صراكةمعال�صركاتاملح يف  الرقمي 

فيالتجارةاالإلكرونيةال ليةوالعامليةاملتخ�ص�صة 

يف  الفر�صالرقميةالتيت�صاهم  تقدم  مبتكرةالتي 

توفريجتربة متميزة ذات قيمة م�صافة اىل زبائننا. 

ك��م��ا ون��ط��م��ح يف زي���ن ل��ت��ق��دمي اأف�����ص��ل اخل��دم��ات 

باأحدث التقنيات مبا يتنا�صب واحتياجات الزبائن، 

بها،  نعتز  التي   ZoodMall م��ع  وب�صراكتنا 

فاإننا ن�صاهم بتطوير جمال الت�صوق االإلكروين 

وندعم التحول الرقمي مبختلف اأ�صكاله، بهدف 

الزبائن  على  ت�صّهل  الكرونية  خ��دم��ات  اي�صال 

اليومية ولطرح من�صة جديدة  باأعمالهم  القيام 

للت�صوق تخدم االأردنيني مبزايا متفردة«

العام  اليو�صف،املدير  عّلقمحمد  جانبه،  ومن 

“بعد و�صولنا اإىل  لـ ZoodMall يف االأردن: 

وذكي  �صريع  بتوجه  ميتاز  ال��ذي  االأردين  ال�صوق 

نحو التحول االإلكروين وتبّني املبادرات املبتكرة 

زين  �صركة  م��ع  ب�صراكتنا  نفخر  ذل���ك؛  �صبيل  يف 

التي قدمت دعماً تقنياً وعملياً رائعاً �صيدعم حتماً 

�صعينا نحو التو�صع يف ن�صر الت�صوق االإلكروين يف 

االأردن، االأمر الذي يوفر م�صاحة مثالية لعر�ض 

امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة وي��وف��ر ت��ع��دد اخل���ي���ارات اأم���ام 

امل�صتهلك يف هذا البلد املتقدم.” واأ�صاف: “كما اأنه 

العديد  االأردن، �صيكون هناك  بافتتاح مكاتبنا يف 

من فر�ض العمل ملواهب اأردنية حملية، ليكونوا 

جزءاً من منونا املحلي واالإقليمي.«

ح��ال��ي��اً  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ع��م��ل  االأردن؛  ج��ان��ب  اإىل 

يف ل��ب��ن��ان وال���ع���راق واأوزب��اك�����ص��ت��ان وك��ازاخ�����ص��ت��ان 

واأذربيجان، مع تخ�صي�ض خطط  قريبة الإطاق 

خ��دم��ات��ه االإل��ك��رون��ي��ة يف ك���ل م���ن: ال�����ص��ع��ودي��ة 

والكويت والبحرين، �صمن اإطار خطوات التو�صع 

اال���ص��ت��ث��م��اري ال���ذي ي�صعى اإل��ي��ه ال��ق��ائ��م��ون على 

ال��روؤي��ة  اإىل  للو�صول  و�صعياً   .ZoodMall
االأوىل  ال��وج��ه��ة  ي�صبح  ب����اأن  للتطبيق  ال��ع��ام��ة 

للباحثني عن جتربة ت�صوق اإلكروين ا�صتثنائية، 

من  ل��ل��ع��دي��د  م��ن��ت��ج��ات   ZoodMall ي�����ص��م 

العاملية،  االأ�صواق  الكربى يف  التجارية  العامات 

من فئة الهواتف الذكية، باالإ�صافة اإىل جمموعة 

ال�صعر  ب���ني  ال��ت��ي جت��م��ع  امل��ن��ت��ج��ات  �صخمة م���ن 

االك�ص�صوارات،  منها:  العالية،  واجل���ودة  املنا�صب 

االأجهزة االإلكرونية، مواد التجميل، امل�صتلزمات 

امل���ن���زل���ي���ة، ل�������وازم احل����دائ����ق، األ����ع����اب االأط����ف����ال، 

تطبيق  اأن  يذكر  املحلية.  املنتجات  م��ن  والكثري 

ZoodMall ي�صعى لتغطية ال�صوق االإقليمي 
 200 وال��ذي يخدم ما يزيد عن  املنطقة ككل،  يف 

مليون م�صتهلكاً يف اأكرث من 15 دولة، عرب تطوير 

وتلبية  االإل��ك��روين  للت�صوق  املبتكرة  االأ�صاليب 

جتربة  بناء  بجانب  لهم،  ال�صوقية  االحتياجات 

متكاملة وجديدة كلياً مل ي�صبق للم�صتهلك يف هذه 

املنطقة اختبارها من قبل. 

االنباط- عمان

االأي��ت��ام  اأم����وال  تنمية  موؤ�ص�صة  اأع��ل��ن��ت   

عن تعليق ا�صتقبال املراجعني يومي االأحد 

العامة  االإدارة  مبنى  يف  املقبلني،  واالثنني 

كورونا  بفريو�ض  اإ�صابات  لظهور  بعبدون 

املوظفني  و���ص��ام��ة  �صحة  على  وللحفاظ 

واملراجعني.

 واأو�صحت املوؤ�ص�صة يف بيان ام�ض ال�صبت، 

على  املبنى  تعقيم  بهدف  اتخذ  ال��ق��رار  اأن 

ف��روع  ب��ق��ي��ة  يف  ال��ع��م��ل  ت��ق��دمي  ي�صتمر  اأن 

كاملعتاد. املوؤ�ص�صة 

االنباط-عمان

وفرت املوؤ�ص�صة اال�صتهاكية املدنية 

ج��م��ي��ع ان����واع ال�����ص��وب��ات يف ا���ص��واق��ه��ا 

بجودة عالية وا�صعار منا�صبة.

امل��وؤ���ص�����ص��ة �صلمان  وق���ال م��دي��ر ع��ام 

انه مت  ال�صبت،  الق�صاة يف بيان، ام�ض 

املختلفة  ب��ان��واع��ه��ا  ال�����ص��وب��ات  ت��وف��ري 

عدة  وم��ن  والكهرباء(  والكاز  )ال��غ��از، 

باجلودة  متتاز  انها  مو�صحا  �صركات، 

ال��ع��ال��ي��ة، وا���ص��ع��اره��ا اق���ل م��ن ا���ص��ع��ار 

 10 تقل عن  وبن�صبة ال  املحلي  ال�صوق 

باملئة.

الق�صاة  دع���ا  م��ن��ف�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 

االلتزام  اإىل  املوؤ�ص�صة  ا�صواق  مرتادي 

العامة  وال�صامة  الوقاية  باجراءات 

تطبيق  وحتميل  الكمامة  ارت��داء  من 

عملية  عند  اجل�صدي  والتباعد  ام��ان 

ال���ت�������ص���وق وامل���ح���ا����ص���ب���ة ع���ن���د ال���ك���ا����ض، 

ح���ر����ص���اً ع���ل���ى ���ص��ام��ت��ه��م و���ص��ام��ة 

م��وظ��ف��ي امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 

خدمتهم.

ت���ق���وم  امل���وؤ����ص�������ص���ة  ان  اىل  ي�������ص���ار 

ا�صواقها  يف  وعر�صها  م��واده��ا  ب�صراء 

ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا جل��م��ي��ع ال��ف��ح��و���ص��ات 

امل����خ����ربي����ة، ل�������ص���م���ان اع���ل���ى درج�����ات 

اجل����������ودة وت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات ت��ل��ي��ق 

باملواطن.

املحلي
50 الأحد  11/8 / 2020 

العربه  وياخذ  ويحلل  واحل�صارات  التاريخ  حركة  يقراأ  من  ب��اأن  راأي��ي  يف 

ف���اإن اأي ق���وة  ع��ن��دم��ا ت�صل اإىل راأ����ض ال��ه��رم يف ال��ق��وه واالن��ت�����ص��ار وال��ت��اأث��ري 

م��ن مناف�صني   ���ص��ن��وات  ع��رب  ل��ه��ا  اأو خم��ط��ط  داخ��ل��ي��ه طبيعيه  ب��ع��وام��ل  ت��ب��داأ 

واالخ���راق   التناف�ض  و  التذمر  ظ��ل  ويف  والتف�صخ  والت�صقق  االن�صقاق  اإىل 

والعوامل الداخليه فيها  منها عدم العداله والفو�صى والف�صاد بكافة انواعه 

تبقى  التي  املاديه وتعظيمها  واحل�صاره  بالقيم  والتم�صك  واالنانيه  والظلم 

ولكنها قد  ت�صعف كقوه ع�صكريه   واالأخاق  والقيم  املبادئ  التي هي حتمل 

التناف�ض  هو  الت�صقق  عوامل  ومن  ال�صعوب   بني  تنت�صر  بل  ولكنها التندثر  

االقت�صاد  بقوة  العامل  على  والتاأثري   لل�صيطره  دول  من  املناف�صني  و�صعي 

والعلم واالخراعات و القوة الع�صكريه حلماية القوه االقت�صاديه واالنت�صار 

يف العامل لذلك ت�صعى الدول املناف�صه والتي تخطط للم�صتقبل  اإىل التاأثري 

وال�صيطره على االآخرين من خال عدة طرق مدرو�صه وخمطط لها بعنايه  

كليا  تغري  العامل  ب��اأن  ي��درك  الع�صرين  القرن  ح��االت حدثت يف  يدر�ض  ومن 

قوى  و�صتربز  التحالفات  و�صتتغري  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف  و�صيتغري 

االأر����ض  يف  ي��وج��د  م��ا  اكت�صاف  فيها  يتم  وم��ن��اط��ق  ت��اأث��ري  ذات  وق���وى  عامليه 

وال�����ص��م�����ض وال����ذي ي��خ��دم ال���ع���امل اجل���دي���د ول���ذل���ك ف���ال���دول ال��ت��ي تخطط 

للم�صتقبل ومهما كان حجمها اجلغرايف فوق االر�ض وعدد �صكانها  ت�صعى ان 

تدر�ض بعناية م�صتقبلها  من خال قراءة ما يجري حولها ويف العامل وتعمل 

و�صيادة  العداله  قيم  وتر�صيخ  جتذير  يف  الداخليه  جبهاتها  حت�صني  على 

واالإب���داع  واالبتكار  واالإن��ت��اج  العمل  قيم  وتعزز  واالإجن���از  والكفاءه  القانون 

وتعمل على التوجيه واالإقناع والعمل على تغيريات جذريه يف كل موؤ�ص�صاتها  

فالعامل يف القرن احلادي والع�صرين يتغري  واملخطط لبلده   يف اي مكان يف 

العامل  يعمل على درا�صة الواقع يف بلده ايا كان موقع بلده فوق االر�ض  منها 

والتعليم  واالقت�صاد  والفقر  والبطاله  والدخل  الدميوغرافيه  التغيريات 

ولتحالفات  للم�صتقبل     بلده فيخطط   الذي يخدم  وامل�صتقبل  واخلدمات  

لاحال  ت�صعى  جديده  عامليا  بارزه  و�صيا�صيه  اقت�صاديه  قوى  مع  خارجيه 

وال��ت��اأث��ري  م��ك��ان ق���وى  اأ�صبحت امل��وؤ���ص��رات ب��اأن��ه��ا ق��د ت��ع��اين يف داخ��ل��ه��ا من 

فيعمل يف  دائ��م��ا    اأو  موؤقتا  يكون  وال��ذي قد  الداخلي  االنق�صام   م��وؤ���ص��رات  

بلده يف اي مكان يف العامل  على تغيريات جذريه اداريه و�صيا�صيه عرب قوى 

واداريا  و�صيا�صيا  اجتماعيا  وموؤهله  موؤثره جديده مثقفه ومتعلمه وخبريه 

العمل  هو  العنوان  ويكون  امل�صتقبل  ملواكبة  الداخل  يف  وتعليمية   واإعاميا 

وج��ود  ع��دم  فخطر  ال�صكان  ب��ني  االجتماعيه  وال��ع��دال��ه  واالإجن���از  وال��ك��ف��اءه 

عداله اجتماعيه قد يكون مدخا النق�صام اي دوله وما يجري يف العامل هو 

عربه للدول االأخرى فوق االأر�ض    

واالأجهزة  واجلي�ض  وال�صعب  الها�صميه  االأردنية  اململكة  الوطن  اهلل  حمى 

االمنيه وقيادتنا الها�صميه بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 العالم يتغير

شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار تعقد اجتماعها غير العادي وتوافق على زيادة رأس مال الشركة

 »ثالثة عمان«..العمانيون يتطلعون إلى المرشح النبر ويعلّقون عليه اآلمال ليكون صوتهم في البرلمان

ZoodMallاتفاقية شراكة استراتيجية تجمع زين و

 إغالق مبنى اإلدارة العامة ألموال األيتام 

 االستهالكية المدنية توفر الصوبات في اسواقها

االنباط- عّمان

 ع�����ق�����دت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ةل�������ص���رك���ة 

لا�صتثمار  االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق 

اج��ت��م��اع��ه��اغ��ري ال����ع����ادي ي����وم اخل��م��ي�����ض 

امل�����واف�����ق ل��ل��خ��ام�����ص��م��ن ����ص���ه���ر ت�����ص��ري��ن 

الثاين۲۰۲۰، بوا�صطة تقنية االت�صال 

املرئي وامل�صموع االإلكروين، وذلك عمًا 

ل�صنة   )۱۳( رق��م  الدفاع  قانون  باأحكام 

ل�صنة   )5( رق��م  ال��دف��اع  ۱۹۹۲،واأمر 
عن  ال�������ص���ادرة  واالإج���������راءات   ،۲۰۲۰
معايل وزير ال�صناعة والتجارة والتموين 

ب����ت����اري����خ ۲۰۲۰/٤/۹به��������������������ذا 

اخل�صو�ض.

وت����راأ�����ض االج���ت���م���اع، رئ��ي�����ض جمل�ض 

االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق  �صركة  اإدارة 

لا�صتثمار، ه�صام عطار، وح�صوراأع�صاء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  االإدارة،واالإدارة  جم��ل�����ض 

مراقب  عطوفة  عن  ف�صًا  وامل�صاهمني، 

ع�����ام ال�������ص���رك���ات، وم���دق���ق���ي احل�����ص��اب��ات 

اخلارجيني اإرن�صت ويونغ.

وخ�������ال االج����ت����م����اع، مت����ت امل���واف���ق���ة 

على زي���ادة راأ����ض امل���ال امل�صرح ب��ه ل�صركة 

لا�صتثمار  االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق 

اإىل )۱۰۰( مليون دينار. 

وك���ان���ت ���ص��رك��ة ال�����ص��ن��دوق ال�����ص��ع��ودي 

يف  ت��اأ���ص�����ص��ت  ق����د  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  االأردين 

وذل�����ك   ،۲۰۱٧ اآذار   ۲٦

ب���راأ����ض م����ال م�����ص��رح ب���ه وم��ك��ت��ت��ب ق���دره 

٧,۱۰۰,۰۰۰ دينار اأردين.
ال�����ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وب����ني 

راأ����ض م��ال ال�صركة  اأن زي���ادة  ه�صام عطار 

ياأتي ا�صتجابة للتطوريف حتديد م�صاريع 

الرعاية  قطاعي  منا�صبةيف  ا�صتثمارية 

ال�صحية وتكنولوجيا املعلومات، ولتمكني 

ال�صركة من البدء يف تنفيذهذه امل�صاريع 

يف امل�صتقبل القريب.

واأك�����د ع��ط��ار خ���ال االج��ت��م��اع متانة 

اململكة  ب��ني  الرا�صخة  ال��ع��اق��ات��االأخ��وي��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وامل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، الف����ت����اً اإىلاه����ت����م����ام ���ص��رك��ة 

لا�صتثمار  االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق 

بالفر�ض اال�صتثمارية طويلة االأجل التي 

خمتلف  يف  االأردين  االق��ت�����ص��اد  ي��وف��ره��ا 

جمال  يف  خ�صو�صاً  احليوية،  القطاعات 

ل��روؤي��ة  جت�صيداً  وذل���ك  التحتية،  البنية 

على  ال�صقيقني  البلدين  ق��ي��ادة  وح��ر���ض 

تعزيز التعاون االقت�صادي امل�صرك ودعم 

م�صرية التنمية.

وت�����ط�����رق ع����ط����ار يف ح���دي���ث���ه خ���ال 

ال�������وزراء  ق������رار جم��ل�����ض  اإىل  االج���ت���م���اع 

۱۸ت�صرين  ب��ت��اري��خ  ال�����ص��ادر  االأردين 

على  املوافقة  واملت�صمن  االأول۲۰۲۰ 

التابع  ال�صحية  الرعاية  م�صروع  �صمول 

االأردين  ال�����ص��ع��ودي  ال�����ص��ن��دوق  ل�����ص��رك��ة 

ل��ا���ص��ت��ث��م��ار ب���اأح���ك���ام ق����ان����ون ���ص��ن��دوق 

ل�صنة   )۱٦( رق���م  االأردين  اال���ص��ت��ث��م��ار 

۲۰۱٦، والذي �صيتم تنفيذه بناًء على 
لي�صارلنقل  والت�صغيل،  الت�صييد  ن��ظ��ام 

ملكيته بكافة عنا�صره للحكومة االأردنية 

.)BOT(بعد انتهاء مدة الت�صغيل

���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وث���م���ن 

لا�صتثمار  االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق 

امل��وق��ر بخ�صو�ض  ال�����وزراء  ق���رار جمل�ض 

موؤكداًاأهمية  ال�صحية،  الرعاية  م�صروع 

امل�صروعفي تطوير نظام الرعاية ال�صحية 

والتعليم الطبي يف االأردن،ن��ظ��راً لقيمته 

اال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��ال��ي��ة، ومل��ك��ون��ات��ه التي 

خ��دم��ات  مب�صتوى  االرت���ق���اء  يف  �صت�صهم 

ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة وزي�����ادة 

جم��االت  يف  وع��امل��ي��اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  تناف�صيتها 

العاجية؛  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ط��ب��ي  التعليم 

حيث �صيتم تنفيذه بحجم ا�صتثمار ي�صل 

لنحو 400 مليون دوالر اأمريكي مبدئياً، 

و�صي�صم م�صت�صفى جامعي ب�صعة ۳۰۰ 

�صرير و6۰ عيادة خارجية، وجامعة طبية 

 ۱۰۰ م��ق��ع��د، مب���ع���دل   ٦۰۰ ب�����ص��ع��ة 

مقعد لكل عام درا�صي.

و�صتنفذ ال�صركة امل�صروع بال�صراكة مع 

اثنتني من اأهم املوؤ�ص�صات املرموقة عاملياً 

والتعليم  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم���ايل  يف 

الطبي  ال�����ص��ري��ك  ح��ي��ث ي�صنف  ال��ط��ب��ي، 

���ص��م��ن اأف�������ص���ل خ��م�����ض م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات يف 

الواليات املتحدة االأمريكية، فيما ي�صنف 

ع�صر  اأف�صل  �صمن  االأك��ادمي��ي  ال�صريك 

جامعات يف الطب على م�صتوى العامل.

واأك��د عطار اإىل اأن ال�صركة ت�صعى اإىل 

رائ��دة يف جمال  تكري�ض مكانتها ك�صركة 

اإق��ام��ة  االأردن م��ن خ���ال  اال���ص��ت��ث��م��ار يف 

م�صاريع ا�صتثمارية طويلة االأج��ل تهدف 

للم�صاهمة يف دفع عجلة النمو االقت�صادي 

القطاعات  تناف�صية  ولتعزيز  االأردن،  يف 

ف�����ص��ًا ع��ن خدمة  ف��ي��ه��ا،  ال��ت��ي ت�صتثمر 

املجتمع املحلي. 

ت���وا����ص���ل  ع���ل���ى  ال�������ص���رك���ة  اأن  وب�������ني 

احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  م�صتمر 

واال����ص���ت���ث���م���اري���ة ال���ص��ت��ك�����ص��اف وحت���دي���د 

بامل�صاريع  يتعلق  فيما  ال��ت��ع��اون  جم���االت 

التنموية ذات االأولوية للحكومة االأردنية.

وج����دد ع��ط��ار ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن اأح���د 

اأهم اأه��داف ال�صركة هو امل�صاهمة يف دفع 

عجلة التنمية االقت�صادية يف االأردن من 

خال اال�صتثمار يف م�صاريع ا�صراتيجية 

خ�صو�صا  اقت�صادياً،  وجمدية  م�صتدامة 

امل�������ص���اري���ع ال���������واردة يف ق���ان���ون ���ص��ن��دوق 

ل�صنة   )16( رق����م  االأردين  اال���ص��ت��ث��م��ار 

االأول��وي��ة  ذات  التنموية  2016،وامل�����ص��اري��ع 

االأردنية، ومن �صمنها م�صروع  للحكومة 

�صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية. 

واأو������ص�����ح�����اأن ال�������ص���رك���ة ت���ق���وم ح��ال��ي��اً 

مبراجعة الدرا�صات الفنية واملالية املتعلقة 

نتائجها  �صتحدد  وال��ت��ي  امل�����ص��روع،  ب��ه��ذا 

القرار اال�صتثماري بهذا اخل�صو�ض.  

وك���ان���ت ���ص��رك��ة ال�����ص��ن��دوق ال�����ص��ع��ودي 

اجتماع  ع��ق��دت  ق��د  لا�صتثمار  االأردين 

الثالث،  ال��ع��ادي  ال�صنوي  العامة  هيئتها 

يف اخلام�ض ع�صر من �صهر متوز املا�صي، 

يف  العمل  �صري  تقدم  خاله  م�صتعر�صة 

اال�صتثمارية  والفر�ض  امل�صاريع  من  عدد 

ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا ال�������ص���رك���ة يف ق��ط��اع��ات 

اقت�صادية حيوية، كما مت خاله مناق�صة 

مدققي  وت��ق��ري��ر  االإدارة  جمل�ض  تقرير 

احل�������ص���اب���ات وامل���ي���زان���ي���ة ال�����ص��ن��وي��ة ل��ع��ام 

۲۰۱۹، وم�صادقة الهيئة العامة على 
التقرير والبيانات املالية ال�صنوية املدققة.

وك���ان���ت ���ص��رك��ة ال�����ص��ن��دوق ال�����ص��ع��ودي 

كاإحدى  ن�ِصَئت 
ُ
اأ ق��د  لا�صتثمار  االأردين 

ث���م���ار ال����ت����ع����اون ب����ني امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الها�صمية،  االأردن��ي��ة  واململكة  ال�صعودية 

التن�صيق  جم��ل�����ض  خم���رج���ات  وك����اإح����دى 

 2٧ يف  ���ص�����ض 
ُ
اأ ال����ذي  االأردين  ال�����ص��ع��ودي 

يف  التفاهم  ملذكرة  والحقاً   ،2016 ني�صان 

�صندوق  ب��ني  اال�صتثمار  ت�صجيع  جم��ال 

العربية  اململكة  يف  العامة  اال�صتثمارات 

االأردين  اال�صتثمار  و�صندوق  ال�صعودية 

يف  املوقعة  الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف 

يف  ال�����ص��رك��ة  ت�صجيل  ومت   .2016 اآب   25

م�صاهمة  ك�����ص��رك��ة   ۲۰۱٧ ����ص���ه���راآذار 

عامة، مبوجب قانون �صندوق اال�صتثمار 

 .۲۰۱٦ )۱٦( ل�صنة  االأردين رقم 

العامة يف  اال�صتثمارات  �صندوق  وي�صاهم 

اململكة العربية ال�صعودية ب����� ٩0% من راأ�ض 

االأردين  ال�صعودي  ال�صندوق  �صركة  م��ال 

البنوك  ك��اف��ة  ت�صاهم  بينما  لا�صتثمار 

االأردنية ب����� 10% من راأ�ض مال ال�صركة.

ومت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ع��ق��د ال��ت��اأ���ص��ي�����ض 

زي��ارة  خ��ال  لل�صركة  االأ�صا�صي  والنظام 

خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

اململكة االأردنية  اإىل  اآل �صعود  عبدالعزيز 

اآذار  من  والع�صرين  ال�صابع  يف  الها�صمية 

۲۰۱٧، وبح�صور جالة امللك عبداهلل 
ال��ث��اين اب��ن احل�����ص��ني، يف ال��دي��وان امللكي 

الها�صمي العامر يف عّمان.

وت������رك������ز ا�����ص����رات����ي����ج����ي����ة ال�������ص���رك���ة 

تتمثل  حم���اور  ث��اث��ة  على  اال�صتثمارية 

اأ�صا�ض  على  التحتية  البنية  م�صاريع  يف 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة 

ال����ق����ط����اع����ات، وامل�������ص���اري���ع  يف خم���ت���ل���ف 

اال�صراتيجية،  القطاعات  يف  اجل��دي��دة 

خ�صو�صاً الرعاية ال�صحية والتكنولوجيا 

وال�����ص��ي��اح��ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ا���ص��ت��ث��م��ارات 

راأ���ض املال التو�صعي يف ال�صركات االأردنية 

الكربى والواعدة.
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لقد ظهر وباء كوفيد 19 امل�شتجد يف ال�شني يف اآواخر عام 2019 ثم اخذ ينت�شر يف العامل 

مع بدايات عام 2020 حيث بداأ يظهر يف انحاء خمتلفة منه . وقد و�شلت اول ا�شابة اىل 

االردن بتاريخ 2 / 3 / 2020 ملواطن اردين كان يف زيارة اليطاليا . بعد ذلك اخذت تظهر 

حاالت ا�شابات اخرى معظمها لقادمني من اخلارج ومن خمالطيهم . وقد اتخذت احلكومة 

حينها بع�ض االجراءات ملحاولة منع دخول الوباء لالردن منها حظر القدوم من عدة دول 

وحجر املواطنني االردنيني القادمني من اخلارج يف الفنادق ملدة ا�شبوعني على ان يتبعها 

حجر منزيل ملدة مماثلة . واغالق اجلامعات واملدار�ض وريا�ض االطفال واحل�شانات ملدة 

ا�شبوعني ، ومنع التجمعات الكرث من ع�شرة ا�شخا�ض وحث املواطنني على التزام منازلهم 

وعدم اخلروج اال يف حالة ال�شرورة . اال ان عدد اال�شابات زادت حتى بلغت عدة ع�شرات .

وبتاريخ 17 / 3 �شدر قرار بتفعيل قانون الدفاع الوطني رقم 13 لعام 1990 على ان يعمل 

به اعتبارا من اليوم التايل . وقد �شدرت عن حكومة عمر الرزاز �شبعة ع�شر امر دفاع تنظم 

خمتلف االمور احلياتية للمواطنني وما هو امل�شموح وما هو املنوع . وكان من �شمنها امر 

الدفاع رقم 2 الذي فر�ض حظراً �شاماًل للتجول اعتباراً من 21 / 3 / 2020 وحتى ا�شعار 

اآخر . اال ان هذا احلظر ال�شامل انهار �شريعاً وذلك اثر ازمة توزيع اخلبز و�ُشمح بالتجول 

النهاري ما بني ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وحتى اخلام�شة م�شاءاً �شرياً على القدام مع فتح 

بع�ض املحال يف االحياء . اال انه ونتيجة لالآثار الكارثية التي �شببها هذا احلظر ال�شامل على 

االقت�شاد وعلى دخل املواطنني فقد ت�شمنت اوامر الدفاع التي تلت ذلك تخفيفاً تدريجياً 

واملطاعم  والتجارية  ال�شناعية  واملن�شئات  للمحال  العمل  ب��اع��ادة  و�شمحت  احلظر  على 

واملقاهي �شمن �شروط معينة واهمها لب�ض الكمامات والقفازات وااللتزام بالتباعد ومنع 

�شواء يف االف��راح او االت��راح . ومت حتديد عقوبات  التجمعات الكرث من ع�شرين �شخ�شاً 

وغرامات على كل من يخالفها . وكما مت اعادة فتح املطار �شمن ا�شرتاطات معينة وا�شتمر 

وانت�شار  بت�شرب  ذل��ك  ت�شبب  وان  وامل��غ��ادرة  القادمة  لل�شاحنات  احل��دودي��ة  باملراكز  العمل 

العديد من اال�شابات بني ال�شائقني وخمالطيهم . ولكن رغم ذلك بقي الو�شع الوبائي 

�شمن احلد املقبول ومرت ايام بال ا�شابات . اىل ان جاء ال�شهر الثامن من هذا العام وح�شل 

اخلرق الكبري يف مركز حدود جابر ومنه عاد الوباء لالنت�شار والتو�شع اىل ان بلغ ما بلغ 

عليه الو�شع االآن وجتاوز عدد حاالت اال�شابة اليومية حاجز اخلم�شة االف وبلغت حاالت 

الوفاة يوم كتابة هذه املقالة ٦7 حالة . �شحيح انه قد يكون للحكومة واجلهات ال�شحية 

واملخت�شة دوراً مبا�شراً او غري مبا�شر يف هذا االنت�شار ، و�شحيح انه يقع على عاتقها اتخاذ 

اإجراءات ملمو�شة ملكافحة هذا الوباء ومعاجلة امل�شابني به وتطوير القطاع ال�شحي العامل 

على ذلك ، ولكني هنا �شوف احتدث عن دور املواطن يف هذا االنت�شار . ودور هذا املواطن 

يتحدد مبقدار الوعي الذي لديه بالتعامل مع هذا الوباء وكيفية جتنب ا�شابته به او نقله 

لغريه . فهل كان هذا الوعي موجوداً لدى املواطن االردين بالقدر الكايف ؟

حتدثت احلكومة منذ البداية عن وعي املواطن وعن اعتمادها على هذا الوعي بالت�شدي 

للوباء وقلتها منذ البداية ان االعتماد على هذا الوعي ال ميكن الرهان عليه . وانا هنا ال 

اعني ان كل املواطنني االردنني يفتقدون لهذا الوعي ، ولكن لو كانت قلة منهم ال يتوفر 

لديها هذا الوعي فاأن اثر ذلك �شيكون �شديداً على جميع املواطنني فما بالكم اذا كان من 

يفتقدون هذا الوعي هم ق�شم كبري من ال�شعب االردين ولال�شف . والوعي هنا يتطلب باأن 

يدرك جميع املواطنني بوجود هذا الوباء و بخطورته وبااللتزام بكل التعليمات التي ت�شدر 

لهم للحماية منه وعدم امل�شاعدة يف انت�شاره فهل فعاًل عملنا على ذلك .

وع��دم اجلدية وذهب  با�شتخفاف  االم��ر  ه��ذا  املواطنني  ا�شتقبلت غالبية  البداية  منذ 

الكثريون اىل مرحلة انكار وجوده فيما ذهب اآخرون اىل نظرية املوؤامرة وباأن هناك جهات 

تعمل على ن�شر الوباء للق�شاء على معظم الب�شرية ثم التحكم بحياة من تبقى منهم ، او 

ان هناك مبالغات بعدد اال�شابات والوفيات بهدف حتقيق م�شالح �شيا�شية واقت�شادية .
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 وعي المواطن في زمن 
الكورونا

بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1325

األردن يستضيف حوارًا افتراضيًا حول المرأة واألمن والسالم

 اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية

 االنباط-عمان

االأمن  ملجل�ض  ال�شنوية  املناق�شات  هام�ض  على 

ال��دويل حول امل��راأة واالأم��ن وال�شالم ، ا�شت�شافت 

الها�شمية  االأردن����ي����ة  للمملكة  ال��دائ��م��ة  ال��ب��ع��ث��ة 

كندا  بال�شراكة مع حكومات  املتحدة،  االأمم  لدى 

والرنويج وفنلندا واإ�شبانيا واململكة املتحدة، حواراً 

للتنفيذ  الوطنية  »القيادة  �شعار  حتت  افرتا�شياً 

ال�شامل لقرار جمل�ض االأمن رقم 1325 ب�شاأن املراأة 

واالأمن وال�شالم .

اللجنة  نظمتها  التي  الفعالية  ه��ذه  وجمعت 

الوطنية االأردنية ل�شوؤون املراأة وهيئة االأمم املتحدة 

�شريك وطني ودويل، من   100 م��ن  ل��ل��م��راأة،اأك��رث 

قطاعات االأمن ومنظمات املجتمع املدين وخرباء 

التقدم  خاللها  ُعر�ض  واالإعالميات،  واإعالميني 

االأردن��ي��ة  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  يف  امل��ح��رز 

لتنفيذ قرار جمل�ض االأمن رقم 1325 ب�شاأن املراأة 

نوق�شت  كما   ،  )JONAP( وال�����ش��الم  واالأم����ن 

التحديات والفر�ض املتعلقة بتفعيل م�شاركة املراأة 

املتعلقة  اجل��ه��ود  جميع  يف  وك��ام��ل  مت�شاٍو  ب�شكل 

باحلفاظ على ال�شالم  واالأمن وتعزيزهما.

 وق��ال��ت امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة للمملكة االأردن��ي��ة 

الها�شمية يف االأمم املتحدة، الدكتورة �شيما بحوث، 

“اإّن حت��دي��د  ال��ف��ع��ال��ي��ة:  خ����الل اف��ت��ت��اح��ه��ا ه����ذه 

الوطنية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  ب��ني  املتقاطعة  االأه�����داف 

االأردن��ي��ة لتنفيذ ق���رار جمل�ض االأم���ن رق��م 1325 

 )JONAP( وال�����ش��الم امل������راأة واالأم������ن  ب�����ش��اأن 

واال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة االأردنية )2020-

ا�شتدامة  ل�شمان  االأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  اأم���ر   )2025

تنفيذ االأجندة من خالل بناء القدرات وماأ�ش�شة 

العالقة بني جميع القطاعات ذات ال�شلة؛ االأمنية 

اإىل منظمات  اإ���ش��اف��ة  واحل��ك��وم��ي��ة  وال��ع�����ش��ك��ري��ة 

املجتمع املدين”.

وخالل الفعالية، اأثنى امل�شاركون وامل�شاركاتعلى 

ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة االأردن����ي����ة لتنفيذ ق���رار  خ��ط��ة 

امل�����راأة واالأم����ن  ب�����ش��اأن  جمل�ض االأم����ن رق���م 1325 

وال�شالم )JONAP(باعتبارها منوذجاً اإيجابياً 

اأج��ل  م��ن  الوطنية  القيادة  ع��ن  ف�شلى  وممار�شة 

وال�شالم،  واالأم��ن  امل��راأة  الفّعال الأجندة  التوطني 

مهمة  نتائج  اإطالقها،  من  عامني  بعد  حققت  اإذ 

بف�شل  االأول���وي���ة  ذات  ال��ع��م��ل  يف جميع جم���االت 

االإ�����ش����راف ال���وط���ن���ي،وال�������ش���راك���ات ب���ني اأ���ش��ح��اب 

تكمله  ال��ذي  امل�شبق  الوطني  والتمويل  امل�شلحة، 

كندا  املقدم من حكومات  التمويل اجلماعي  اآلية 

والرنويج وفنلندا واإ�شبانيا واململكة املتحدة.

لدى  لفنلندا  ال��دائ��م  املمثل  ق��ال  جانبه،  م��ن 

الذي  التقدم  “مع  �شالوفارا:  املتحدة،يوكا  االأمم 

مت اإحرازه يف تنفيذ برنامج خطة العمل الوطنية 

االأردن��ي��ة لتنفيذ ق���رار جمل�ض االأم���ن رق��م 1325 

  )JONAP(  ب�����ش��اأن امل�����راأة واالأم�����ن وال�����ش��الم

يعد االأردن قدوة للعديد من الدول، اإذ عمل على  

االجتماعي،  ميزانيةم�شتجيبةللنوع  تخ�شي�ض 

ومتثيل املراأة يف قطاع االأمن ، وبيئات العمل التي 

ت��راع��ي ال���ف���وارق ب��ني اجل��ن�����ش��ني، واإ����ش���الح قطاع 

التعليم، واإدم���اج امل��راأة على نطاق وا�شع يف جميع 

لتحقيق  مهمة  جوانب  وكلها   ، املجتمع  قطاعات 

لي�ض فقط اأه��داف قرار جمل�ض االأمن رقم 1325 

، واإمن�����ا حت��ق��ي��ق ج��م��ي��ع اأه�����داف اأج���ن���دة التنمية 

امل�شتدامة بحلول عام 2030 “.

بدورها، جددت االأمينة العامة للجنة الوطنية 

النم�ض،  �شلمى  الدكتورة  امل���راأة،  ل�شوؤون  االأردن��ي��ة 

التاأكيد على الدور الذي لعبته احلكومة االأردنية 

خالل  م��ن  ال�شيا�شي  التزامها  على  اثبت  وال���ذي 

الدعم  وتقدمي  واإط��الق��ه��ا،  اخلطة  عل  امل�شادقة 

املايل كما وتكليفها للجنة الوزارية لتمكني املراأة 

تنفيذ اخلطة  على  لالإ�شراف  ال��وزراء،  – رئا�شة 
الوطنية االأردنية لتنفيذ قرار جمل�ض االأمن رقم 

1325 حول املراأة واالأمن وال�شالم. 

وم���ن اأب����رز ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حققتها 

االأردن���ي���ات الالتي  الن�شاء  ت��زاي��د ع��دد  االأج���ن���دة، 

وي��ت��م ترقيتهن  االأم����ن  ق��ط��اع  يعملن يف وك����االت 

حت�����ش��ني  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ق����ي����ادي����ة،  م���ن���ا����ش���ب  يف 

النوع  على  ال��ق��ائ��م  العنف  م��ن  الناجيات  و���ش��ول 

االجتماعياإىل احلماية واخلدمات القانونية، كما 

املجتمعية  امل��دين احللول  املجتمع  تقود منظمات 

وقد  وال��ت��ع��ايف منها.  ل��الأزم��ة  اال�شتجابة  وج��ه��ود 

برز هذا االأمر وا�شحاً ب�شكل كبري يف اأعقاب ظهور 

جائحة كورونا “ كوفيد 19”، التي اأدت اإىل تفاقم 

حالة الن�شاء والفتيات ال�شعيفات واملهم�شات.

م�شاعدة االأمني العام لالأمم املتحدة واملديرة 

التنفيذية لهيئة االأمم املتحدة للمراأة، اأنيتا بهاتيا، 

لتبنيه  به  ُيعد من��وذج��اً معرتفاً  االأردن  اأن  اأك��دت 

اأج��ن��دة امل���راأة واالأم���ن وال�شالم ، واإظ��ه��ار تاأثريها 

هذا  كان  اأفعال.  اإىل  التزاماته  وترجمة  امللحوظ 

وال�شراكات  الوطني  االئ��ت��الف  خ��الل  م��ن  ممكنا 

املتحدة  االأمم  هيئة  اأن  مو�شحة  اال�شرتاتيجية، 

للمراأة تتطلع اإىل تعزيز �شراكتها مع برنامج خطة 

العمل الوطنية لتنفيذ ق��رار جمل�ض االأم��ن رقم 

.)JONAP( 1325 ب�شاأن املراأة واالأمن وال�شالم

ي�شادف هذا العام الذكرى ال�شنوية الع�شرين 

لقرار جمل�ض االأمن رقم 1325 ب�شاأن املراأة واالأمن 

وال�����ش��الم ، وه���و اأول ق���رار ي��ع��رتف ب��ق��ي��ادة امل���راأة 

ودورها املوؤثر يف حتقيق ال�شالم واالأمن الدوليني 

وبناء  وحفظ  النزاعات  وحل  منع  يف  واإ�شهاماتها 

ال��دول االأع�شاء  اأع��ادت  ال�شالم. يف هذه املنا�شبة، 

وم�شتدام  �شامل  �شالم  بتحقيق  التزاماتها  تاأكيد 

م���ن خ����الل اأج���ن���دة امل������راأة واالأم������ن وال�������ش���الم  يف 

االفرتا�شية  الفعالية  ووف��رت هذه  املقبل.  العقد 

فر�شة لتبادل النتائج القائمة على االأدلة واأف�شل 

ال�شامل خلطة  االأردن  تنفيذ  اأج��ل  املمار�شات من 

رقم  االأم���ن  جمل�ض  ق��رار  لتنفيذ  الوطنية  عمله 

.)JONAP( 1325 ب�شاأن املراأة واالأمن وال�شالم

االنباط- عمان

هيئة  رئي�ض  قبل  م��ن  امل�شكلة  اللجنة  عقدت 

االأرك������ان امل�����ش��رتك��ة مل��ن��اق�����ش��ة ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

لبحث  اج��ت��م��اع��ا  ال�����ش��ب��ت،  ام�����ض  امللكية  الطبية 

من  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  م�شت�شفيات  واق��ع 

والب�شرية  والفنية،  اللوج�شتية،  النواحي  كافة 

للو�شول الأف�شل اأداء طبي يف ظل انت�شار فريو�ض 

كورونا.

امل�شلحة  القوات  من  امل�شكلة  اللجنة  وناق�شت 

ال�����ش��ح��ي اخل��ا���ض يف  ال�����ش��ح��ة وال��ق��ط��اع  ووزارة 

احل��ل��ول  االأردن����ي����ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات  اإ���ش��اف��ة  االأردن، 

ال��ق�����ش��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل رع��اي��ة 

�شحية وطبية خالل جائحة كورونا.

ن��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع على  ب��ح��ث تطبيق  و���ش��ي��ت��م 

واقع اخلدمات ال�شحية يف القطاع ال�شحي العام 

بني  للتن�شيق  تكاملية،  اآل��ي��ة  الإي��ج��اد  واخل��ا���ض 

ينعك�ض  االأردن، مبا  الطبية يف  القطاعات  جميع 

اإي���ج���اب���اً ع��ل��ى واق����ع اخل���دم���ة ال�����ش��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة 

لالأردنيني.

االحد   8/ 11 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    8  /  11  / 2020

دبي - رويرتز

اأغلقت االأ�سهم االأوروبية على تراجع 

طفيف، وهو ما ينال من بريق �سعودها 

امل�ستثمرون  رك��ز  اإذ  االأ���س��ب��وع،  ه��ذا   ،%7

ت��زاي��د ح���االت االإ���س��اب��ة بفريو�س  ع��ل��ى 

كورونا يف القارة وال�سبابية التي تكتنف 

االأمريكية. الرئا�سية  االنتخابات 

االأوروب��ي   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  ون��زل 

ا���س��ت��م��رت  م��ك��ا���س��ب  �سل�سلة  ب��ع��د   ،%0.2

خم�سة اأيام دفعت املوؤ�سر لتحقيق اأف�سل 

اأداء اأ�سبوعي منذ اأوائل يونيو/حزيران.

ومم���ا اأث����ار ���س��ع��ود االأ���س��ه��م ال��ع��امل��ي��ة 

الدميقراطي  اأن  على  امل�ستثمرين  رهان 

ج���و ب���اي���دن ���س��ي�����س��ب��ح ال��رئ��ي�����س ال��ق��ادم 

ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، ل��ك��ن اجل��م��ه��وري��ن 

جمل�س  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ي��ط��رة  �سيحتفظون 

االأرج��ح  على  �سيعطل  ما  وه��و  ال�سيوخ، 

يف  مبا  ال�سيا�سة،  يف  كبرية  تغيريات  اأي 

ذل���ك ت�����س��دي��د ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ال�����س��رك��ات 

الكربى. االأمريكية 

متقلبة  �سرتيت  وول  يف  االأ�سهم  لكن 

على  ب��ت��ق��دم  ب��اي��دن  يحظى  اإذ  اجل��م��ع��ة، 

ال���رئ���ي�������س دون�����ال�����د ت���رم���ب يف والي���ت���ي 

ما  وهو  الهامتن،  وجورجيا  بن�سلفانيا 

يجعله قريبا من الفوز بالبيت االأبي�س.

يف غ�سون ذلك، �سجلت اإيطاليا اأعلى 

ع���دد ي��وم��ي حل����االت اإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س 

زال����ت  اإذ م����ا  ع���ل���ى االإط��������اق،  ك����ورون����ا 

منطقة لومباردي ب�سمال الباد االأكرث 

ت�سررا.

وك�����ان�����ت اأ�����س����ه����م �����س����رك����ات ���س��ن��اع��ة 

 ،%1.7 فقد  اإذ  ن��زوال،  االأك��رث  ال�سيارات 

بعد �سعوده هذا االأ�سبوع بدعم اآمال يف 

اأقل  اإىل موقف  اأن فوز بايدن قد يوؤدي 

ال�سيا�سات التجارية. حدة فيما يتعلق 

دفعة  التاأمن  �سركات  اأ�سهم  وتلقت 

ب��ع��د اأن اأع��ل��ن��ت األ��ي��ان��ز االأمل��ان��ي��ة زي���ادة 

الثالث  ال��رب��ع  اأرب����اح  ���س��ايف  يف  مفاجئة 

.%6 بن�سبة 

نيويورك - رويرتز

جرت ت�سوية النفط عند اأقل من 40 دوالرا 

االإ���س��اب��ة  ح���االت  زي���ادة  اأج��ج��ت  اإذ  للربميل، 

�سعف  من  املخاوف  كورونا  بفريو�س  العاملية 

ب�سبب  االأ���س��واق  احل��ذر يف  الطلب ومع حالة 

يف  لاأ�سوات  الطويلة  الفرز  عملية  توا�سل 

االأمريكية. الرئا�سية  االنتخابات 

���س��ج��ل��ت ف��رن�����س��ا ع����دد غ���ري م�����س��ب��وق من 

اأن  من  املخاوف  يذكي  مما  االإ�سابة،  ح��االت 

اأوروبا قد  اإ�سافية يف  اإغاق  اإجراءات  فر�س 

يلقي بظال على الطلب.

ويف االنتخابات االأمريكية، يحظى املر�سح 

بتفوق  ب��اي��دن،  ج��و  الدميقراطي،  الرئا�سية 

ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���رم���ب يف ج��ورج��ي��ا 

بالبيت  ال��ف��وز  م��ن  قربا  ل��ي��زداد  وبن�سلفانيا، 

االأبي�س، اإذ ال يزال فرز االأ�سوات م�ستمرا يف 

جمموعة من الواليات.

انخفا�س  على  برنت  خ��ام  ت�سوية  وج��رت 

 39.45 اإىل   ،%  3.62 ي��ع��ادل  مب��ا  دوالر،   1.48

تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  وه��ب��ط  ل��ل��ربم��ي��ل.  دوالر 

 ،%  4.25 اأو  دوالر،   1.65 االأم��ريك��ي  الو�سيط 

اإىل 37.14 دوالر للربميل.

اأ�سبوعيا،  مك�سبا  حققا  اخلامن  كا  لكن 

االأمريكي  اخل��ام  وزاد   ،%  5.8 برنت  �سعد  اإذ 

.%4.3

انح�سار احتماالت  ال�سوق  كما �سغط على 

حزمة حتفيز اأمريكية كبرية.

ف���ق���د ق�����ال زع���ي���م االأغ���ل���ب���ي���ة يف جم��ل�����س 

ال�سيوخ االأمريكي ميت�س مكونيل اجلمعة اإن 

نزول  منها  والتي  االقت�سادية،  االإح�سائيات 

املتحدة،  الواليات  يف  مئوية  بنقطة  البطالة 

تبني  الكونغر�س  على  يتعن  اأن��ه  اإىل  ت�سري 

بفريو�س  يرتبط  فيما  اأ�سغر  حتفيز  حزمة 

تاأثري  كورونا، والتي ترتكز ب�سكل كبري على 

اجلائحة.

وق����ال ب���وب ي��وج��ر م��دي��ر ع��ق��ود ال��ط��اق��ة 

يف م��ي��زوه��و »ال��ن��ف��ط اخل����ام ���س��دي��د ال��ت��اأث��ر 

�سربة  لتوها  تلقت  التي  التحفيز  بتوقعات 

ك��ورون��ا هو  ف��ريو���س  ���س��وءا... و�سع  وازدادت 

اأن  ميكن  للطلب  بالن�سبة  �سلبي  موؤ�سر  اأكرث 

تراه«.

النفط يتراجع 4% بفعل مخاوف االنتخابات وكورونا

دبي - العربية

جت��������اوزت ا�����س����ت����ث����م����ارات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

عقارات  يف  واالأج��ان��ب  وال��ع��رب  اخلليجين 

دبي اأكرث من 33 مليار درهم خال االأ�سهر 

الت�سعة االأوىل من العام اجلاري.

وب���ح�������س���ب ب���ي���ان���ات ر����س���م���ي���ة، ب�������رزت 5 

كاأكرب  واأجنبية  وعربية  خليجية  جن�سيات 

على  وك��ان��ت  دب���ي،  ع��ق��ارات  يف  امل�ستثمرين 

ق��ائ��م��ة  ع���ل���ى  اأواًل  االإم������ارات������ي  ال�����ت�����وايل: 

االأردين  و�سدارة  اخلليجين،  امل�ستثمرين 

ل��ق��ائ��م��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال����ع����رب، و����س���دارة 

الهندي لقائمة االأجانب.

وق��������ال امل����ت����ح����دث ال����ر�����س����م����ي ل����دائ����رة 

اإن م��واط��ن��ي  االأرا����س���ي واالأم�����اك ب��دب��ي، 

خال  من  ال�سدارة  على  حافظوا  ال��دول��ة 

م�ستثمراً   3365 اأج���راه���ا  ا���س��ت��ث��م��اراً   4113

تاهم  دره��م،  مليارات   7 من  اأك��رث  �سخوا 

من  اأكرث  جتاوزت  با�ستثمارات  ال�سعوديون 

والعمانيون  الكويتيون  ثم  دره��م،  ملياري 

»البيان«. والبحرينيون، وفقا ل�سحيفة 

ا�ستقر  االأردين  امل�����س��ت��ث��م��ر  اأن  واأ����س���اف 

العربية  اجل��ن�����س��ي��ات  ب��ن  االأوىل  ب��امل��رت��ب��ة 

)غ����ري اخل��ل��ي��ج��ي��ة( م���ن خ����ال ق���ي���ام 494 

اقرتبت  ا�ستثماراً   619 ب��اإج��راء  م�ستثمراً 

على  بعده  وج��اء  دره��م.  مليار  من  قيمتها 

وال�سوريون  واللبنانيون  امل�سريون  التوايل 

والعراقيون.

فقد  االأجنبية،  للجن�سيات  بالن�سبة  اأما 

حل الهنود بال�سدارة بواقع 4011 ا�ستثماراً 

 4.78 ���س��خ��وا  م�ستثمرين   3508 اأج���راه���ا 

مليار،   2.27 ال�سينيون  ثم  درهم،  مليارات 

2.13 مليار، والباك�ستانيون  والربيطانيون 

م��ل��ي��ار   0.85 وال��ف��رن�����س��ي��ون  م��ل��ي��ار،   1.52

درهم.

واأكد املتحدث اأن ال�سوق العقاري يف دبي 

عوامل  بف�سل  امل�ستثمرين  ج��ذب  يوا�سل 

وتناف�سية  اال�ستثماري،  العائد  اأبرزها  عدة 

االأ�����س����ع����ار، وامل����ن����اخ اال����س���ت���ث���م���اري، وب��ي��ئ��ة 

ممار�سة االأعمال وجودة احلياة، وغريها.

دبي - العربية

ت�سجيل  م�سار  على  ومي�سي  الذهب  ارتفع 

اأ�سهر  اأكرث من ثاثة  اأ�سبوعي يف  اأداء  اأف�سل 

املحيطة  ال�سبابية  بفعل  ال��دوالر  انخف�س  اإذ 

مراهنات  مع  االأمريكية،  االنتخابات  بنتيجة 

ع���ل���ى ت��ل��ق��ي امل����ع����دن االأ����س���ف���ر ال����دع����م ب��ف��ع��ل 

و�سيا�سة  باجلائحة  م��دف��وع  حتفيز  ا�ستمرار 

تي�سريية. نقدية 

بن�سبة  الفورية  املعامات  الذهب يف  ارتفع 

ل��اأوق��ي��ة.  دوالر   1951.35 عند  ليغلق   %0.1

وقد اأدى ذلك اإىل زيادة مكا�سب هذا االأ�سبوع 

للذهب  اأ�سبوعي  مك�سب  اأكرب  وهو   ،%3.9 اإىل 

منذ اأواخر يوليو/متوز.

وق����ال م��اي��ك��ل ه��ي��و���س��ون رئ��ي�����س حت��ل��ي��ات 

اململكة  يف  ماركت�س  �سي.اإم.�سي  ل��دى  ال�سوق 

اإىل  اإي��ج��اب��ي��ة« م�سريا  ال��ذه��ب  »اآف���اق  امل��ت��ح��دة 

�سغوط تفر�سها ال�سبابية على الدوالر.

واأ�ساف »ميكن اأن ي�سبح االأمر فو�سويا...

ي���ك���ون جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي  اأن  امل���رج���ح  م���ن 

االحت�����ادي االأم���ريك���ي اأك����رث ن���زوع���ا ل��ل��ت��دخ��ل 

ال�سيا�سين من�سغلون  اأن  نتيجة لذلك، ب�سبب 

للغاية بالنزاع، والدوالر �سيوا�سل الهبوط«.

ويقبع الدوالر قرب اأدنى م�ستوى يف �سهرين، 

مما يزيد جاذبية الذهب حلائزي بقية العمات.

بايدن  ج��و  ال��دمي��ق��راط��ي  املر�سح  وي��ق��رتب 

دونالد  الرئي�س  يقول  بينما  الفوز  من  اأك��رث 

»ُت�����س��رق« م��ن��ه، حتي  اإن االن��ت��خ��اب��ات  ت��رام��ب 

يف ال��وق��ت ال���ذي م��ا زال ي��ج��ري ف��ي��ه اإح�����س��اء 

االأ�سوات يف واليات مهمة.

اأن احتماالت تقدمي حزمة  ويرى حمللون 

حتفيز فورية تتبدد ب�سبب كوجنر�س منق�سم، 

مم��ا ي��ق��ود ت��وق��ع��ات ب���اأن جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي 

االحتادي رمبا يحتاج ل�سد الفجوة.

ظل  يف  ال�سفر  قرب  فائدة  اأ�سعار  و�ساعدت 

باجلائحة  م��دف��وع��ة  ه��ائ��ل��ة  اإج�����راءات حت��ف��ي��ز 

عامليا الذهب الذي ال يدر عائدا، والذي يعترب 

يرتفع  اأن  على  الت�سخم،  مواجهة  يف  حتوطا 

ما يزيد عن 28 %، منذ بداية العام اجلاري.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ع��ادن ال��ن��ف��ي�����س��ة االأخ�����رى، 

دوالر   25.71 اإىل   ،%1.5 ال���ف�������س���ة  رب���ح���ت 

لاأوقية. وارتفع الباتن 1.1 %، اإىل 902.43 

اإىل   ،%  0.6 ال���ب���ادي���وم  رب����ح  ب��ي��ن��م��ا  دوالر، 

2390.18 دوالر.

33 مليار درهم استثمارات الخليجيين والعرب واألجانب
 في عقارات دبي

أسعار الذهب تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو
 مع تقدم بايدن

العثور على مطبعة لتزييف العملة 
ببغداد ومصادرة 13 مليون دينار

بعد انتكاسة الليرة.. أردوغان يقيل 
محافظ البنك المركزي

تعديل بالخفض لطاقة تكرير النفط 
الروسية المتوقفة في ديسمبر

بغداد - العربية

مطبعة  عراقية  اأم��ن  ق��وات  �سبطت 

العراقية وعمات  العملة  لتزييف  نقود 

يف  ال�ساجلية  منطقة  يف  اأخ���رى  نقدية 

جانب الكرخ من العا�سمة بغداد.

ك��م��ا ع����رثت ق�����وات االأم������ن يف امل��ك��ان 

تلوين  يف  ت�ستخدم  ماكينة  على  نف�سه 

خا�س  ن�سيجي  وورق  وق�سها،  العملة 

املزيفة. العملة  لطبع 

تقدر  مزيفة  اأم��وال  م�سادرة  مت  كما 

و23  ع��راق��ي  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   13 ب���� قيمتها 

األف دوالر اأمريكي.

برئا�سة  العراقية  احلكومة  وت��ع��اين 

م�����س��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي م���ن اأزم����ة م��ال��ي��ة 

اأ���س��ع��ار النفط  ان��خ��ف��ا���س  ب�����س��ب��ب  ح���ادة 

االقت�ساد  على  ك��ورون��ا  جائحة  وت��اأث��ري 

من  حتى  متكنها  مل  االإداري  وال��ف�����س��اد 

تاأمن رواتب املوظفن.

الكاظمي  م�سطفى  حكومة  اأن  يذكر 

ط���ال���ب���ت ال����ربمل����ان ال���ع���راق���ي ب��ت�����س��ري��ع 

ق��ان��ون يحمل ا���س��م »ق��ان��ون االق��رتا���س 

من  االق��رتا���س  من  وميّكنها  الداخلي« 

41 ت��ري��ل��ي��ون  ال��ب��ن��وك ال��ع��راق��ي��ة ب��ن��ح��و 

دي���ن���ار ع���راق���ي ل��ت��اأم��ن ال���روات���ب حتى 

نهاية هذا العام.

اإ�سطنبول- رويرتز

طيب  رج��ب  ال��رتك��ي،  الرئي�س  اأق���ال 

اأوي�سال،  م��راد  ال�سبت،  ام�س  اأردوغ���ان  

م��ن من�سبه  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ 

ناجي  ال�سابق  املالية  وزير  مكانه  وعن 

اإقبال، بعد هبوط قيمة اللرية الرتكية 

قيا�سي. مل�ستوى 

وج������اءت ه����ذه اخل���ط���وة يف م��ر���س��وم 

الر�سمية. رئا�سي ن�سرته اجلريدة 

اأم���ام   8.5445 ع��ل��ى  ال��ل��رية  واأغ��ل��ق��ت 

تراجعت  اأن  بعد  اجلمعة،  يوم  ال��دوالر، 

وه��ب��ط��ت   .8.58 ب��ل��غ  ق��ي��ا���س��ي  مل�����س��ت��وى 

اللرية 30% اأمام الدوالر هذا العام.

للبنك  حم��اف��ظ��ا  اأوي�������س���ال  واأ����س���ب���ح 

عينه  ع��ن��دم��ا   ،2019 ي��ول��ي��و  امل��رك��زي يف 

اأردوغان خلفا ملراد جتينقايا.

اأردوغ���������ان وح����زب����ه ح�����زب اأردوغ��������ان 

71 مليار  اأين اختفت  باأجوبة..  مطالب 

لرية؟

وتوىل ناجي اإقبال حقيبة املالية من 

عن  عندما   2018 ع��ام  حتى   2015 ع��ام 

وامليزانية  اال�سرتاتيجية  ملديرية  رئي�سا 

الرئا�سية.

»فيت�س«  وكالة  يف  كبري  حملل  وذك��ر 

مل  ت��رك��ي��ا  اأن  االئ��ت��م��ان��ي��ة،  للت�سنيفات 

اللرية،  ال�سيا�سة مبا يكفي لدعم  ت�سدد 

متدن  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  نزلت  التي 

النقد  احتياطيات  واأن  اجلمعة،  جديد، 

للباد  اخل���ارج���ي  وال��ت��م��وي��ل  االأج��ن��ب��ي 

يظان نقطتي �سعف.

واأب����ل����غ دوج����ا�����س وي��ن�����س��ل��و، امل��ح��ل��ل 

ال��رئ��ي�����س��ي امل��ع��ن��ي ب��رتك��ي��ا ل���دى وك��ال��ة 

»رويرتز«، اأن وقوع املزيد من ال�سغوط 

الع�سرات  خانة  يف  وت�سخم  العملة  من 

وت����اآك����ل اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ق��د االأج��ن��ب��ي 

»�سيزيد ب�سكل كبري فر�س« زيادة اأ�سعار 

الفائدة الر�سمية بحلول نهاية العام.

مو�سكو - رويرتز

اأف�����ادت ب��ي��ان��ات م��ن رف��ي��ن��ي��ت��ي��ف اأي��ك��ون 

وح�����س��اب��ات ل���روي���رتز، ب����اأن ط��اق��ة ت��ك��ري��ر 

ال��ن��ف��ط االأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��وق��ف��ة يف رو���س��ي��ا 

باخلف�س  روجعت  االأول  كانون  لدي�سمرب 

�سابقة  خطة  م��ع  مقارنة  الثلث،  مب��ق��دار 

اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ط���ن،  م��ل��ي��ون   0.492 اإىل 

ع���دل���ت ع�����دة ����س���رك���ات ت���ك���ري���ر م���واع���ي���د 

ال�سيانة.

اأن���ه ج���رى تعديل  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 

ط��ف��ي��ف ل���ل���ط���اق���ة امل���ت���وق���ف���ة ل��ن��وف��م��رب/

اإىل  ال�سابقة  اخلطة  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين 

2.006 مليون طن.

أسهم أوروبا تنهي أسبوعا قويا بخسائر طفيفة

االتحاد األوروبي سيفرض رسوما 
جمركية على واردات أميركية بأربعة 

مليارات دوالر

بروك�سل - رويرتز

االحت��اد  اإن  اأوروب���ي���ون،  دبلوما�سيون  ق��ال 

االأوروب��������ي ���س��ي��ف��ر���س ع��ل��ى االأرج������ح ر���س��وم��ا 

جمركية على واردات اأمريكية باأربعة مليارات 

من  تاأييد  بعد  وذل��ك  املقبل،  االأ���س��ب��وع  دوالر 

ب�����س��اأن  ن����زاع  ال��ع��امل��ي��ة ل��ه يف  ال��ت��ج��ارة  منظمة 

الدعم املقدم ل�سركة �سناعة الطائرات بوينغ.

بالفعل  االحت���اد  ح��ك��وم��ات  غالبية  واأي����دت 

فر�س الر�سوم، والتي من املتوقع دخولها حيز 

التنفيذ بعد اجتماع لوزراء جتارة االحتاد يوم 

االثنن، وهو ما ياأتي ردا على ر�سوم جمركية 

خلفية  على  اأوروب���ي���ة  ب�سائع  على  اأم��ريك��ي��ة 

الدعم املقدم اإىل اإيربا�س مناف�سة بوينغ.

ك�����ان ال����وزي����ر امل���ن���ت���دب ل�����دى اخل���ارج���ي���ة 

فرانك  اخلارجية  بالتجارة  املكلف  الفرن�سية 

اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي م�ساألة  ري�����س��رت ق��د رج���ح يف 

اأمريكية  فر�س ر�سوم جمركية على منتجات 

ما مل تعد وا�سنطن للتفاو�س.

وق����ال: »م���ع ال��ر���س��وم ال��ب��ال��غ��ة 4 م��ل��ي��ارات 

دوالر التي �سمحت لنا منظمة التجارة العاملية 

قبل  نريد  اأم��ريك��ي��ة،  منتجات  على  بفر�سها 

الواليات  اإىل  وا�سحة  ر�سالة  اإر�سال  �سيء  كل 

املتحدة لدعوتها اإىل فتح املفاو�سات«.

وكانت منظمة التجارة العاملية قد �سمحت 

ل��احت��اد االأوروب������ي ب��ف��ر���س ر���س��وم جمركية 

من  دوالر  مليارات   4 قيمته  م��ا  على  عقابية 

ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات االأم���ريك���ي���ة ���س��ن��وي��ا على 

ل�سركة  وا�سنطن  تقدمه  الذي  الدعم  خلفية 

»بوينغ«.

االأوروب����ي موحد  امل��وق��ف  اأن  واأك���د ري�سرت 

ب�ساأن هذه الق�سية.

�سمحت  التي  ال��ت��ج��ارة،  منظمة  واع��ت��ربت 

ق��ب��ل ���س��ن��ة ل��وا���س��ن��ط��ن ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 

االحتاد االأوروبي لدعمه �سركة »اإيربا�س«، اأن 

املبلغ املحدد )4 مليارات دوالر( »يتنا�سب مع 

درجة وطبيعة االآثار العك�سية التي مت حتديد 

اأمريكية  دعم  والناجمة عن مبالغ  وجودها«، 

تقرير  بح�سب  »بوينغ«،  ل�سركة  قانونية  غري 

املحكمة.

وي��ت��ب��ادل االحت�����اد االأوروب��������ي، وال���والي���ات 

املتحدة، االتهامات بتقدمي م�ساعدة حكومية 

التابعن  ال��ط��ائ��رات  مل�سنعي  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ري 

لهما، وكاهما رفع دعاوى اأمام هيئة ت�سوية 

التجارة يف منظمة التجارة العاملية.

ويف العام املا�سي، �سمحت منظمة التجارة 

 7.5 بقيمة  اأمريكية  عقوبات  بفر�س  العاملية 

مليار دوالر على ال�سلع واخلدمات االأوروبية.
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جت���ري رئ��ي�����ض��ة امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب����ي����ة، 

هاتفية  حمادثة  الييين،  دير  فون  �أور�سوال 

ميييع رئييييي�ييس �لييييييوزر�ء �لييريييطيياين بييورييي�ييس 

�ليير�هيين«  »�لييو�ييسييع  ال�ستعر��س  جون�سون 

�لعالقة  ب�ساأن  حاليا  �ملتوقفة  للمفاو�سات 

بعد خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي، 

�أعلن �لناطق با�سمها. كما 

�ملفو�سية  رئي�سة  بييا�ييسييم  �ليينيياطييق  و�أكيييد 

�الأوروبييييييييييية �إجيييييير�ء هييييذه �مليييحيييادثييية، وهييي 

�ليييثييياليييثييية بيييين �ليييزعيييييييمييين مييينيييذ تييكييثيييييف 

�الأوروبيييي،  و�الحتييياد  لندن  بن  �ملفاو�سات 

مييو�ييسييحييا �أنيييهيييا تييهييدف �إىل »تييقييييييييم و�ييسييع 

�ملحادثات«.

وتاأتي هذه �ملحادثة �لهاتفية بعد نهاية 

مل  �لييتييي  �ملكثفة  �ملناق�سات  ميين  �أ�سبوعن 

�لتو�سل  ميين  �ملييفيياو�ييسييون  خيياللييهييا  يتمكن 

�إىل �تييفيياق جتييياري بيين �الحتييياد �الوروبيييي 

بريك�ست  بييعييد  مييا  مييرحييليية  يف  وبييريييطييانيييييا 

�لبحري،  �ل�سيد  م�ساألة  ب�ساأن  خ�سو�سا 

مع  �تفاق«  وجود  بي«عدم  �لتهديد  يعزز  ما 

عو�قب مدمرة حمتملة.

ومن �ملقرر �أن ت�ستاأنف �ملحادثات ر�سميا 

يف لندن �الأحد، وفقا مل�سدر دبلوما�سي.

و�ييييسييييّرح �مليييفييياو�يييس �الأوروبيييييييييي مييييي�ييسييال 

بارنييه يف تغريدة �أنه »رغم جهود �الحتاد 

�الأوروبيييييي الإيييجيياد حييلييول، مييا ز�ليييت هناك 

خالفات كبرية«.

وجييييييرى حتيييدييييد ميينييتيي�ييسييف نيييوفيييمييير/

تيي�ييسييرييين �ليييثييياين مييهييليية قيي�ييسييوى لييين يييكييون 

�التييفيياق يف  كييافيييييا لتطبيق  �لييوقييت  بييعييدهييا 

 2021 �ليييثييياين  يييينيييايييير/كيييانيييون  مييين  �الأول 

خرجت  �لييتييي  بريطانيا  �ستتوقف  عندما 

يناير   31 �الأوروبيييي يف  �الحتيياد  ر�سميا من 

�ملعايري  �لثاين، عن تطبيق  �ملا�سي/كانون 

الأوروبية.

وبييحيي�ييسييب بييارنييييييييه، تيي�ييسييتييميير �خلييالفييات 

حيييييييول ثيييييالثييييية مييييو��ييييسيييييييييع هييييييي و�ييييسييييول 

�لريطانية  �ل�سيد  مياه  �إىل  �الأوروبييييين 

�أي  حييل  و�آلييييية  �لييعييادليية  �ملناف�سة  و�ييسييروط 

نز�عات قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل.

و�أ�يييسييياف »�إنيييهيييا �يييسيييروط �أ�ييسييا�ييسييييية الأي 

�ييسيير�كيية �قييتيي�ييسييادييية« مييو�ييسييحييا �أن �الحتييياد 

�ل�سيناريوهات«  لكافة  »م�ستعد  �الأوروبيييي 

مبيييا يف ذليييك �خليييييروج بييييدون �تيييفييياق، رغييم 

عو�قبه �لكارثية على �القت�ساد.

�سفر�ء  بارنييه  �أبلغ  عدة،  ووفق م�سادر 

�ليييييدول �الأعييي�يييسييياء بيييياأن �لييطييرفيين ميييا ز�ال 

�ل�سمكية،  �لرثوة  حول  �تفاق  عن  بعيدين 

وهو مو�سوع ح�سا�س لبع�س �لعو��سم مبا 

باري�س. فيها 

قاضية أميركية قد تسلم مساعدي 
تهريب غصن: »حججهم مشكوك فيها«

إن.إم.سي تبدأ مقاضاة إرنست آند 
يونغ.. عينها على 4 مليارات دوالر

وول ستريت تغلق دون تغير يذكر.. 
وتسجيل مكاسب أسبوعية كبيرة

دبي - العربية

�إنها  قالت قا�سية �حتادية يف بو�سطن 

رجلن  حميياوليية  �الأرجيييح  على  �سرتف�س 

ت�سليمهما  لتجنب  �الأخرية،  �للحظات  يف 

بيي�ييسيياأن  �تييهييامييات  ملييو�جييهيية  �ليييييييابيييان؛  �إىل 

ميي�ييسيياعييدتييهييمييا لييكييارلييو�ييس غيي�ييسيين رئييييي�ييس 

�لهروب  على  ني�سان  �سركة  �إد�رة  جمل�س 

من �لعد�لة يف �لدولة �الآ�سيوية.

وقييياليييت �لييقييا�ييسييييية �جليييزئييييييية �أنيييديييير� 

�أن  ��ييسييتيينييتيياج  �إىل  �إنيييهيييا متيييييل  تييييالييييو�ين: 

�إىل  بحاجة  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة 

�ل�سماح  قييبييل  �إ�ييسييافييييية  خييطييوة  تتخذ  �أن 

بييتيي�ييسييليييييم �ملييييحييييارب �لييييقييييدمي يف �ليييقيييو�ت 

و�بنه  تيلور  مايكل  �الأمييريكييييية  �خلا�سة 

بيرت �إىل �ليابان.

�إن  روييييرتز،  تييالييو�ين، بح�سب  وقييالييت 

�خلييييطييييوة، �ليييتيييي تييتيي�ييسييميين �لييتييحييقييق من 

�اللتز�م بعدم ت�سليم �الأ�سخا�س �إىل دول 

»لي�ست  لييلييتييعييذيييب  فيييييهييا  يييتييعيير�ييسييون  قييد 

للغاية«. ثقياًلَ  عبئاً 

�أ�ييييسييييافييييت �ليييقيييا�يييسييييييية �أنييييهييييا �ييسييتييحييكييم 

عييلييى �الأرجييييييح �ييسييد تييياييييليييور و�بييينيييه على 

�فرت��س �أن �لوز�رة فعلت ذلك. و�أعربت 

عييين تيي�ييسييكييكييهييا يف �حليييجيييج �ليييتيييي �ييسيياقييهييا 

يف  مقا�ساتهما  ميكن  ال  باأنه  حماميهما 

�ليابان؛ الأنهما �ساعد� �سخ�ساً على »عدم 

�ملييثييول �أميييام �لييعييد�ليية«، وفييقييا لييي »�خلليج« 

�الإمار�تية.

عن  �ستمتنع  فاإنها  تييالييو�ين،  وبح�سب 

مبنع  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �أ�سدرته  �أمر  رفع 

قيير�رهييا  تيي�ييسييدر  حييتييى  مييوؤقييتيياً  ت�سليمهما 

تيلمان  �ليييدفييياع  وقييييال حمييامييي  ر�ييسييمييييياً. 

على  �سي�ستاأنفان  و�بنه  تايلور  �إن  فينلي: 

على  �لقب�س  لييقييي 
ُ
و�أ �سدهما.  حكم  �أي 

�الثنن يف مايو؛ بناء على طلب �ليابان. 

حميياميييييهييمييا  �خليييارجييييييية  وز�رة  و�أبيييليييغيييت 

�الأ�ييييسييييبييييوع �مليييا�يييسيييي بييياأنيييهيييا و�فييييقييييت عييلييى 

. ت�سليمهما

ويقول �ملدعون �إن تايلور و�بنه �ساعد� 

غيي�ييسيين عييلييى �ليييفييير�ر مييين �ليييييابييان يف 29 

يف  خمتبئاً   2019 �الأول  دي�سمر/كانون 

�أن  �سندوق على منت طائرة خا�سة قبل 

�لييذي  لبنان  يف  ر�أ�ييسييه  م�سقط  �إىل  ي�سل 

�ملطلوبن  لت�سليم  �تييفيياقييييية  لييديييه  لي�س 

للعد�لة مع �ليابان.

بتهمة  �ملحاكمة  ينتظر  غ�سن  وكيييان 

�لييييتييييورط يف خمييياليييفيييات ميييالييييييية بيي�ييسييركيية 

�أي  نييييييي�يييسيييان. ويييينيييفيييي غييي�يييسييين �رتيييييكييييياب 

خمالفات.

دبي - رويرتز

�أفادت وثيقة باأن �ل�سركة �لتي تتوىل 

هيلث  �إن.�إم.�سي  على  �الإد�رييية  �لو�ساية 

�تييخييذت خييطييو�ت مبدئية يف �جتيياه رفع 

دعيييوى قييانييونييييية �ييسييد �إرنيي�ييسييت �آنيييد يونغ 

�لتي جتري �لتدقيق ب�ساأن �إن.�إم.�سي، �إذ 

�ملبالغ �مل�سرتدة لد�ئني  �إىل زيادة  ت�سعى 

�الإمار�تية. �مل�ست�سفيات  جمموعة 

عمليات  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركة  تدير 

�إعادة �لهيكلة �ألفاريز �آند مار�سال �إن.�إم.

�ييسييي هيييييلييث ميينييذ �إخيي�ييسيياعييهييا لييلييو�ييسيياييية 

�الإد�رية يف �أبريل/ني�سان بعد �سهور من 

�ملالية. �أو�ساعها  �ال�سطر�بات ب�ساأن 

�آند مار�سال يف تقرير  �ألفاريز  وقالت 

�الإد�رية  �لو�ساية  عملية  تطور�ت  ب�ساأن 

نوفمر/ت�سرين  ميين  �ليي�ييسيياد�ييس  بييتيياريييخ 

�لثاين �إنها تدر�س ما �إذ� كان من �ملمكن 

�أطر�ف  �أفر�د و/�أو  �إجيير�ء�ت �سد  �تخاذ 

ثالثة لزيادة �ملبالغ �مل�سرتدة.

»�أجرينا  مار�سال  �آنييد  �ألفاريز  وقالت 

رئي�سيا  ميي�ييسييتيي�ييسييار�  و�خيييرتنيييا  حميييادثيييات 

ليييتيييقيييدمي �مليييي�ييييسييييورة لييينيييا فيييييييميييا يييتييعييلييق 

عملية  يف  و�سرعنا  حمتملة  بييياإجييير�ء�ت 

يف  �ملييدقييقيين  �سد  دعييوى  لييرفييع  قانونية 

�ليي�ييسييركيية �إرنيي�ييسييت �آنييييد يييونييغ مييين خييالل 

�إ�يييسيييد�ر �إخيييطيييار مييبييدئييي بيي�ييسيياأن دعيييوى 

حمتملة«.

و�أكيييييدت �إرنيي�ييسييت �آنييييد يييونييغ لييرويييرتز 

تييلييقيييييهييا �إخيييطيييار مييبييدئييي بيي�ييسيياأن دعيييوى 

�إن.�إم.�ييسييي  على  �الأو�ييسييييياء  من  حمتملة 

هيلث.

وقالت »لن يكون من �ملنا�سب �الإدالء 

�لتعليقات«. مبزيد من 

�إن.�إم.�يييسيييي هييي �أكييير �ييسييركييات تقدمي 

يف  �خلا�س  بالقطاع  �ل�سحية  �خلدمات 

200 من�ساأة  �الإمار�ت، �إذ ت�سغل �أكرث من 

وعياد�ت و�سيدليات. منها م�ست�سفيات 

و�لييذي  �لييعييام،  هييذ�  �نهيارها  وت�سبب 

جيييياء و�يييسيييط ميييز�عيييم �حييتيييييال و�لييكيي�ييسييف 

�أربعة  عيين  يزيد  مبييا  خمفية  ديييون  عند 

لبنوك  ثقيلة  خ�سائر  يف  دوالر،  مليار�ت 

و�أثار معارك ق�سائية  و�أجنبية  �إمار�تية 

�سعيا ال�سرتد�د �أمو�ل �ملديونية.

نيويورك - رويرتز

مل يييييطيييير�أ تيييغيييري يييييذكيييير عيييليييى �الأ�يييسيييهيييم 

�سار  �إذ  قيييوي،  �أ�ييسييبييوع  نهاية  يف  �الأمييريكييييية، 

قربا  �أكييرث  بييايييدن  جييو  �لدميقر�طي  �ملر�سح 

ميين �لييفييوز يف �نييتييخييابييات �لييرئييا�ييسيية، يف حن 

على  �ل�سوء  �ل�سهري  �لوظائف  تقرير  �ألقى 

�لعقبات �لتي ال تز�ل تو�جه �القت�ساد.

و�ييسييجييلييت �مليييوؤ�يييسييير�ت �لييرئييييي�ييسييييية �لييثييالثيية 

�أبريل  منذ  �ملئوية  بالن�سبة  مكا�سبها  �أف�سل 

�إمكانية  ميين  �ملييخيياوف  �نييحيي�ييسييرت  �إذ  نييييي�ييسييان، 

تيي�ييسييديييد بييياييييدن �لييقييو�عييد �لييتيينييظيييييمييييية على 

�ل�سركات �الأمريكية، وذلك يف ظل �حتماالت 

عدم ��ستئثار �أي من �حلزبن بالكونغر�س.

 66.78 �ل�سناعي  د�و جونز  �ملوؤ�سر  وهبط 

 28323.4 �إىل   ،%0.24 ييييعيييادل  مبيييا  نييقييطيية، 

 500 بورز  �آند  �ستاندرد  �ملوؤ�سر  و�أغلق  نقطة، 

�إىل   ،%  0.03 �أو  نييقييطيية،   1.01 تيير�جييع  عييلييى 

3509.44 نقطة، وز�د �ملوؤ�سر نا�سد�ك �ملجمع 

4.3 نقطة، �أو 0.04 %، �إىل 11895.23 نقطة.

دبي - العربية

بد�أت �سركة �آبل �جلمعة بقبول �لطلبات 

ماك�س(  بييرو   12 )�آيييفييون  لهاتفي  �الأولييييية 

و)�آيفون   ،iPhone 12 Pro Max
 ،iPhone 12 Mini مييييييينيييي(   12
�ليييذكيييي  �لييي�يييسيييوت  ميييكييير  �إىل  بيييياالإ�ييييسييييافيييية 

 HomePod �جلديد )هوم بود ميني( 

دوالًر�   99 ب�سعر  �ييسييُيييبيياع  �ليييذي   Mini
�أمريكًيا.

وهذه هي �ل�سنة �الأوىل �لتي تطرح فيها 

هاتف  ميين  طييرز خمتلفة  �أربييعيية  �آبييل  �سركة 

هاتفي  فيياأطييلييقييت  نف�سه،  �لييوقييت  يف  �آيييفييون 

�سهر  بييرو( يف   12 12(، و)�آيييفييون  )�آيفون 

وهاتفي  �ملييا�ييسييي،  �أكييتييوبيير  �الأول/  ت�سرين 

)�آييييفيييون 12 بيييرو ميياكيي�ييس(، و)�آييييفيييون 12 

نوفمر  �لييثيياين/  ت�سرين  �سهر  يف  مييييينييي( 

�جلاري.

�آيفون  هاتف  �إطالق  يف  �لتاأخري  وُيعزى 

�إىل  �سبتمر  �أيييلييول/  �سهر  ميين  �لتقليدي 

ت�سرين �الأول/ �أكتوبر �إىل �النت�سار �مل�ستمر 

)كوفيد19-)  �مل�ستجد  �لتاجي  للفريو�س 

.COVID-19
و�نخف�ست عائد�ت هو�تف �آيفون بن�سبة 

�لربع  خالل  �سنوي  �أ�سا�س  على   ،20.7%
�الأخيييييري مييين �ليي�ييسيينيية �ملييالييييية ليي�ييسييركيية �آبييييل، 

�أجييهييزة  �أن  �إىل  �إىل حييد كبري  ذلييك  ويييرجييع 

لل�سر�ء  مييتيياحيية  تييكيين  �جليييدييييدة مل  �آييييفيييون 

�سعبية  مدى  �مل�ستثمرون  يعرف  ولن  بعد. 

�أحدث �الأجهزة حتى ُيعلن عن نتائج �لربع 

بح�سب   ،2021 �ملييييايل  �ليييعيييام  مييين  �الأول 

�لتقنية. �لعربية لالأخبار  �لبو�بة 

12 ب��رو  وييييبيييد�أ �ييسييعيير هييياتيييف )�آيييييفييييون 

ميتاز  وهيييو  دوالًر�،   1،099 ميين  ميياكيي�ييس( 

بييياأكييير �ييسييا�ييسيية عييلييى �الإطيييييييالق يف هييو�تييف 

�الإ�سافية  �مليييييز�ت  بع�س  ويت�سمن  �آيييفييون، 

مقارنًة بهاتف )�آيفون 12 برو( �لذي يبد�أ 

�أد�ء  مثل  �أمريكًيا،  دوالًر�   999 �سعره من 

�لكامري� �ملح�سن يف �الإ�ساءة �ملنخف�سة.

ويقدم هاتف )�آيفون 12 ميني( �لعديد 

مييين �مليييييييز�ت نييفيي�ييسييهييا �لييتييي يييوفييرهييا هيياتييف 

)�آيفون 12( ولكن بحجم �أ�سغر قد يجذب 

�ملييزيييد ميين �الأ�ييسييخييا�ييس �لييذييين ال يييريييدون 

�الأقل  �جلديد  �خليار  �إنه  ثم  كبرًي�،  هاتًفا 

تكلفة ويبد�أ �سعره من 699 دوالًر�.

�آبييل  �ييسييركيية  �ليييذي نظمته  وبييعييد �حليييدث 

�ملييا�ييسييي،  �أكييتييوبيير  �الأول/  تيي�ييسييرييين  �ييسييهيير  يف 

�أخفقت  �آبل  �سركة  �إن  �ملحللن:  بع�س  قال 

�مل�ستهلكن  يدفع  قد  �لذي  �ل�سبب  �سرح  يف 

من  بييداًل  �سعًر�  �الأعلى  )بييرو(  ُطييرز  ل�سر�ء 

)�آيفون 12( �لعادي.

ويعتقد �أن مكر �ل�سوت �لذكي �ل�سغري 

�جلديد )هوم بود ميني( قد ي�ساعد �آبل يف 

�ملناف�سة على نحو �أكرث فعالية �سد �سركتي 

�أمييييييييييازون، وجييييوجييييل يف �يييسيييوق �ليي�ييسييميياعييات 

�لذكية. وال يز�ل جهاز )هوم بود( �الأ�سلي 

�جلييهيياز  �أميييييا  دوالًر�،   299 بيي�ييسييعيير  ُييييبييياع 

فقط،  دوالًر�   99 ب�سعر  ف�سُيباع  �جلييديييد 

وهو �ل�سعر ذ�ته �لذي ُتباع به �أجهزة، مثل: 

و)نيي�ييسييت(  �أميييييييازون،  مييين   Echo )�إيييييكييييو( 

جوجل. من   Nest
ُيذكر �أن �أجهزة )�آيفون 12 برو ماك�س(، 

�ملتاجر  �إىل  �ست�سل  ميني(   12 و)�آيييفييون 

نوفمر  �لييثيياين/  ت�سرين   13 ميين  �عييتييبيياًر� 

�جليييييياري، يف حييين �ييسييييي�ييسييل مييكيير �ليي�ييسييوت 

 HomePod ميني)  بييود  )هييوم  �لذكي 

 16 مييين  �عيييتيييبييياًر�  �ملييتيياجيير  �إىل   Mini
ت�سرين �لثاين/ نوفمر �جلاري.

انخفضت عائدات هواتف آيفون 20.7 % خالل الربع األخير 

آبل تتيح طلب »آيفون 12 برو ماكس« و »آيفون 12 ميني«

لندن - رويرتز

�الإقييبييال  يف  �لييزيييادة  �إن  حمللون  يييقييول 

عيييليييى �مليييخييياطيييرة بيييين �مليي�ييسييتييثييمييرييين بييعييد 

�نيييتيييخيييابيييات �ليييرئيييا�يييسييية �الأمييييريكييييييييية هيييذ� 

فييورة  عيين  �الأرجيييح  على  �ست�سفر  �الأ�ييسييبييوع 

�لييعييام ميين جانب  نييهيياييية  يف القيييرت��يييس يف 

حكومات �لدول �لنامية.

�رتيييفيييعيييت �يييسييينيييد�ت وعيييميييالت �الأ�ييييسييييو�ق 

�النيييتيييخيييابيييات  كيي�ييسييفييت  �أن  بيييعيييد  �ليينييا�ييسييئيية 

�الأمريكية عن �أن �لدميقر�طي جو بايدن 

�سار �أكرث قربا بالفوز بالبيت �الأبي�س.

قاع  �إىل  �الأمييريكييييية  �لعملة  وتيير�جييعييت 

�ييسييهييرييين، مميييا جييعييل �الأ�ييييسييييو�ق �ليينييا�ييسييئيية 

بغري  للم�ستثمرين  بالن�سبة  جاذبية  �أكرث 

�حييتييميياالت  �إىل  ُييينييظيير  �لييييييدوالر، يف حييين 

تيييهيييدئييية بييييياييييييدن حييييييرب دونييييياليييييد تيييرميييب 

بيياعييتييبييارهييا موؤ�سر  �ليي�ييسيين  �لييتييجييارييية مييع 

�آخر. �إيجابي 

يف  �ستانلي  مييورجييان  يف  حمللون  وقييال 

مذكرة �جلمعة »بالنظر �إىل خلفية �ل�سوق 

�ملييو�تييييية لييذلييك، نييتييوقييع �رتييفيياع �ملييعييرو�ييس 

)مييين �إ�يييسيييد�ر �ليييدييييون( خيييالل �الأ�ييسييابيييييع 

�سيادية  ديييون  �إ�ييسييد�ر  متوقعن  �ملقبلة«، 

خم�سة  قيمته  ومييا  دوالر  مليار   25 بقيمة 

�سبه  �لديون  مبيعات  من  �أخييرى  مليار�ت 

�ل�سيادية قبل نهاية �لعام.

�أزميية  فيه  تت�سبب  وقييت  �لييفييورة يف  تاأتي 

�سخمة  مالية  فجو�ت  يف  كييورونييا  فريو�س 

لدى �حلكومات. وكان �ملحللون قد توقعو� 

ديون  �إ�سد�ر  �إجمايل  يت�ساوى  �أن  بالفعل 

�الأ�ييييسييييو�ق �ليينييا�ييسييئيية ميييع �ليييرقيييم �لييقيييييا�ييسييي 

به  بيياعييت  �ليييذي  دوالر  مييليييييار   620 �لييبييالييغ 

�حلكومات و�ل�سركات يف 2017 �أو يتجاوزه.

وقييييييال تيييييييم �آ�ييييييس ميييين بيييليييوبييياي �أ�ييسيييييت 

ميياجنييميينييت »ميييع تيير�جييع �ييسييغييط �الئييتييمييان 

�أن  �إىل  �حلييكييومييات  �أن متيييييل  يييجييب  هييييذ�، 

�إذ  �الإ�سد�ر�ت،  تاأتي مبجموعة كبرية من 

ال يز�ل يبدو �أن �لعام �ملقبل �سيكون �سديد 

�ل�سعوبة«.

�الأ�سبوع  هذ�  �النتعا�س  �أن  �آ�س  و�أ�ساف 

�مل�ستثمرين  لل�سر�ء من جانب  قفزة  �سهد 

ي�سرتون  ال  و�لذين  للعو�ئد،  �ملت�سيدين 

عييييادة ديييييون �الأ�ييييسييييو�ق �ليينييا�ييسييئيية، وهيييو ما 

�ييسييلييطيينيية عييمييان،  �ييسيياعييد حييتييى دوال مييثييل 

�الأ�سبوع  م�سطربا  ديون  بيع  �سهدت  �لتي 

�ملا�سي، و�سريالنكا، حيث تتنامى خماوف 

�لتعرث عن �ل�سد�د.

�لدويل  �لنقد  ل�سندوق  در��سة  �أظهرت 

�سهد  �ملا�سي  �لعقد  �أن  �الأخييرية  �الآونيية  يف 

�لزيادة �الأكر و�الأ�سرع و�الأو�سع نطاقا يف 

�لديون بالدول �لنامية يف �آخر 50 عاما.

ديون  �إجمايل  �أن  �إىل  و�أ�سارت ح�ساباته 

60 نقطة مئوية من  ز�د  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق 

خل�ست  حن  يف  �الإجييمييايل،  �ملحلي  �لناجت 

تيييقيييديييير�ت مييعييهييد �لييتييمييويييل �ليييييدويل �إىل 

من  �سابق  وقييت  يف  نقاط  ع�سر  ز�دت  �أنييهييا 

عند  ميي�ييسييبييوق  غييري  مليي�ييسييتييوى  لت�سل  �لييعييام 

230 بيياملييئيية ميين �ليينيياجت �ملييحييلييي �الإجييمييايل 

�لنا�سئة ب�سفة عامة. لالأ�سو�ق 

�ليييدول عجز  ميين  �لييعييديييد  يييو�جييه  وبينما 

بالن�سبة  �مليي�ييسييجييع  فييميين  �مليييو�زنييية،  يف  �ييسييخييم 

للدول ��ستغالل �نخفا�س تكاليف �الإقر��س.

�لنا�سئة  �الأ�ييسييو�ق  �أبييحيياث  رئي�س  وقييال 

لييييدى يييييو.بييييي.�إ�ييييس مييانيييييك نييييار�ييييين »ميين 

�أن هو�م�س �الئتمان تتقل�س هذ�  �لو��سح 

)بالن�سبة  �أقييل  �لتكلفة  فيياإن  لذ�  �الأ�سبوع، 

ملييقييرت�ييسييي �الأ�يييسيييو�ق �ليينييا�ييسييئيية( الأن ييياأتييو� 

وي�سدرو� ديون �الآن«.

�أن  كيييان ميين �الأفيي�ييسييل  �إذ�  »لييكيين  وقييييال 

للربع  ييينييتييظييرو�  �أو  �الآن  بييذلييك  يييقييومييو� 

مييتيياأكييد�  ل�ست  �ملييقييبييل...  �لييعييام  ميين  �الأول 

دفييع  �حيييتيييمييياالت  �إىل  �إ�ييييسييييارة  يف  متييييامييييا«، 

جييليي�ييس �الحييتييييياطييي �الحتيييييادي �الأمييريييكييي 

من  مبزيد  للنزول  �لعاملية  �لفائدة  �أ�سعار 

�لتحفيز.

فورة متوقعة في ديون األسواق الناشئة.. 30 مليار دوالر 
مرتقبة خالل شهرين

جونسون يبحث تطورات بريكست مع رئيسة المفوضية األوروبية



الدويل
90 الأحد  8/ 11 / 2020 

تتاأمل خارطة العامل بعيون احلا�سر وحتوالته وب�سروط التقدم ومعايريه، فتجد ان التداول ال�سلمي 

لل�سلطة اأ�سبح �سفة غالبة، اإال يف بلداننا العربية.

يبدو العامل العربي كاأنه جزيرة حتيط نف�سها بح�سن منيع �سد “عدوى” الدميقراطية، وال ترتدد 

باللجوء اإىل تر�سانتها من الثقافة القرو�سطية، ملنع اقرتاب التحول الدميقراطي من اأ�سوارها.

ما يزال اال�ستبداد منوذجاً �سائداً لنظم احلكم العربية بالرغم من انح�ساره، خالل العقود االأربعة 

االأخرية، ل�سالح ُنظٍم دميقراطية. كاأن العرب مل ُيخلقوا للدميقراطية، وال الدميقراطية ُخِلقت لهم.

�سعوب اأمريكا الالتينية جتاوزت اأنظمة ديكتاتورية، معروفة ب�سرا�ستها وهمجيتها.  دول اآ�سيا غري 

العربية جعلت من تنوعها االإثني والثقايف والديني، بيئة قابلة لالإ�سالح الدميقراطي اأو على االأقل 

التوافق الوطني ب�ساأن تداول ال�سلطة ال�سيا�سية. اأفريقيا غري العربية، ت�سهد حتوالت دميقراطية مهمة. 

اإال العرب، فما يزال مبداأ املغالبة وتفرعاته هو ال�سائد، “من قويت �سوكته وجبت طاعته”. 

منذ ن�سوء الدولة يف بالد العرب، كان تاريخنا ال�سيا�سي وما يزال حمكوماً بثالث كلمات: الغلبة والقوة 

والع�سبية. لذا مل يعرف هذا التاريخ، يف املا�سي كما يف احلا�سر، اأ�سلوباً لنقل ال�سلطة ال�سيا�سية �سوى 

االإنقالب اأو التوريث.

هنا، اأظننا اأ�سرنا اإىل ال�سبب الرئي�س الأزمة واقعنا العربي يف هذه املرحلة. فاالإ�ستبداد املرتاكم عرب 

الع�سور، ا�ست�سحب الف�ساد واخلراب والتخلف. ويف املقابل، فاإن التطور  بحكم الفرد املطلق وبالديكتاتورية 

واالإ�ستبداد، غري ممكن مبعايري احلا�سر.

االإ�ستبداد مهما ا�ستخدم من اك�س�سوارات التجميل واقنعة االإخفاء، فاإنه ي�سري دائماً عك�س حركة 

التاريخ، الأنه نقي�س حرية االإن�سان. وعندما يفقد االإن�سان حريته، فاإمنا ُت�سلب اإن�سانيته.

االإ�ستبداد ال ي�ستمر اإال بالف�ساد وتزييف الوعي، وال ي�ستتب له االأمر اإال بقمع االإن�سان وقهره. لذا، 

من طبيعي اأمره حما�سرة ارادة التفكري احلر الواعي و�سل القدرات االإبداعية واحليلولة دون التفكري 

العلمي املمنهج. كما اأن االإ�ستبداد ال�سيا�سي، ي�ستولد االإ�ستبداد االجتماعي والثقايف والفكري. والذي نراه، 

ان اأفاعيل االإ�ستبداد وفظاعاته تتحدث عن نف�سها بنف�سها يف واقعنا العربي.

فعلى الرغم من اأن االأر�س العربية حتوي ثروات توؤهل �سكانها ملعي�سة رغيدة وحياة هانئة ونه�سة 

�ساملة، اإال اأن احلقائق الفاقعة مبرارتها تقول العك�س. ن�سب الفقر والبطالة، هي االأعلى يف العامل. 

التخلف العلمي والتقني والتنموي، ال نظنه بحاجة اإىل اأدل��ة. ي�ساف اإىل ذلك انت�سار الفكر الديني 

اخلرايف الظالمي، وتف�سي اخلزعبالت واالأوه��ام. واأخ��رياً، احلروب االأهلية يف العديد من بلداننا، وما 

جرته من ويالت ودمار وخراب. ويف واقع االأمر، فاإن بلداننا ماأزومة وتعي�س حالة حرب اأهلية، اإما م�ستعلة 

اأو �سامتة. 

قد ي�سارع اأحد ما اإىل االإ�ستدراك: لكن انتخابات منتظمة جُترى يف معظم بلداننا. ويف الرد نقول، اإن 

االإنتخابات نيابية كانت اأم رئا�سية، يف بلداننا العربية، ال تعني حتوالً دميقراطياً حقيقياً، ما دامت ال�سلطة 

ال�سيا�سية ثابتة يف اأيدي النظم احلاكمة. اإنها انتخابات ديكورية من�سبطة مب�سطرة النخب احلاكمة، 

ُي�سمح باجرائها حتى مب�ساركة قوى معار�سة هنا وهناك، ما مل ُت�سكل خطراً على �سلطات النظم احلاكمة. 

واأنَّى الأنظمة اأمنية بولي�سية، اأن ت�سمح باإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

اأما  ولقد ب��ات معلوماً ال�سغط على ق��وى �سيا�سية او ن�سطاء بعينهم لعدم الرت�سح لالإنتخابات. 

اعرتافات م�سوؤولني �سابقني وحاليني بالتزوير، فما تزال اأحبارها �ساخنة واأ�سداوؤها ترتدد. 

وال �سك اأن النظم م�ستفيدة من االنتخابات الديكورية، على اأكرث من �سعيد. فهي اإحدى و�سائلها، 

الإحتواء املعار�سة وك�سف اأوراق قوتها ونقاط �سعفها، باالإ�سافة اإىل ا�سعافها من خالل تبديد الثقة بها 

واإغ��راء بع�س رموزها باملنا�سب لبث االإنق�سامات داخلها. وت�ستخدم النظم احلاكمة االنتخابات غطاء 

يخفي عورات االإ�ستبداد يف القرن احلادي والع�سرين. ومنها من يوظفها للح�سول على م�ساعدات من 

الدول املانحة!

العرب ذات خ�سو�سية مقاومة للتغيري،  ال�سوؤال: هل نحن  تاأ�سي�ساً على ما تقدم، يفر�س نف�سه 

واالإ�ستبداد قدرنا؟! 

نعتقد ان �سوؤاالً كهذا ال ميكن االإجابة عليه بنعم اأو ال، على االأقل من منطلق ان الدميقراطية ثقافة 

واالإ�ستبداد اأي�ساً ثقافة. 

لنعرتف بداية اأن الدين يحتل مكانة مركزية يف ثقافتنا، اأي اأنها ثقافة ن�سية، تتمحور حول الن�س 

الديني. الدين مطلق ويقني، والدميقراطية ن�سبي متحرك يتطور مع حركة احلياة. وال ريب يف اأن 

التعامل مع الن�سبي مبعايري املطلق الثابت، يهيء اأر�سية تنُفر من االأول، بل وتعاديه. الثقافة الدينية 

ترف�س الف�سل بني الدين وال�سيا�سة، وتعطي اأهمية كربى لل�سمع والطاعة، وتوؤ�س�س لعالقات راأ�سية 

يف املجتمع بني احلاكم واملحكوم واملعلم واملتعلم والرجل واملراأة والدولة واملواطن. وكلها توؤ�س�س للهيمنة 

والتبعية يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية. وبالتايل، فاإنها اآف��ات ط��اردة للدميقراطية وحرية الراأي 

والتعبري. كما اأن الثقافة الن�سية بطبيعي اأمرها راكدة، تقوم على التكرار واالإجرتار وعدم اخلروج على 

الن�س. وهي بذلك منهج منا�سب لالإ�ستبداد، جلهة توظيف الدين يف مقاومة التغيري. 

العقد  اأو  الد�ستور  اأو  الدميقراطية  فكرة  يعرف  تاريخي ومل  رك��ود  العربي يف حالة  ال��واق��ع  ظل 

اأول جتربة د�ستورية عربية عام 1881. يف  االإجتماعي، حتى القرن التا�سع ع�سر.  فقد �سهدت م�سر 

املقابل، وعلى �سبيل املقارنة، عرفت اأوروبا املاغنا كارتا منذ عام 1215 ميالدية، واالإ�سالح الديني يف القرن 

ال�ساد�س ع�سر، والثورات الربجوازية يف القرنني ال�سابع والثامن ع�سر. ومن ثمار هذه االأخرية، املجتمعات 

ال�سناعية. وكلها حتوالت، كانت لها ا�سهاماتها التاريخية يف تطور الدميقراطية وماأ�س�ستها. لذا، من 

الطبيعي اأن يكون االحتكاك باحل�سارة الغربية حمركاً لربوز �سوؤال النه�سة، حيث التفت مفكرون يف 

مقدمهم عبدالرحمن الكواكبي، اإىل اأن االإ�ستبداد هو �سبب تخلف العرب وامل�سلمني. االإ�ستبداد ال يهبط 

من ال�سماء، بل ميتح من بيئة ثقافية، كما �سبق اأن اأ�سرنا. يف ال�سياق، نذكر على �سبيل املثال ال احل�سر 

اأن ال وجود للحرية يف موروثنا الثقايف مبعنى احلقوق ال�سيا�سية. فقد ا�سُتخِدم لفظ احلر لتمييزه عن 

اململوك )فتحرير رقبة( )الن�ساء: 92(، مبعنى اأن احلرية رفع للرق واإزالته. وكان رفاعة الطهطاوي اأول 

من حاول اإدخال كلمة احلرية يف القامو�س ال�سيا�سي العربي االإ�سالمي. ويلفت النظر فهمه للحرية، كما 

ورد يف كتابه )تخلي�س االإبريز يف تلخي�س باريز(، اإذ يقول :” ما ي�سمونه احلرية ويرغبون فيه هو عني 

ما يطلق عليه عندنا العدل واالإن�ساف، ذلك الأن معنى احلكم باحلرية هو اإقامة الت�ساوي يف االأحكام 

والقوانني بحيث ال يجور احلاكم على اإن�سان، بل القوانني هي املحكمة واملعتربة”. وللتذكري، فاإن غاية ما 

تو�سل اليه فكر النه�سة بخ�سو�س ما نحن ب�سدده، كانت فكرة امل�ستبد العادل، التي طرحها حممد عبده. 

وحتى اليوم، ما يزال م�سطلحا الدميقراطية واحلرية بحاجة اإىل مزيد من احل��وار والنقا�س يف 

جمتمعاتنا، خا�سة واأن هناك اأ�سواتاً عالية ترى يف االأوىل” بدعة غربية” وتنظر اإىل الثانية فقط من 

خالل ربطها باالإباحية. 

لكن ومع ذلك كلِّه، ال يوجد ثقافة دميقراطية بالكامل وثقافة ا�ستبدادية خال�سة. ففي كل ثقافة، 

هناك ما ميكن البناء عليه ل�سالح الدميقراطية اأو توظيفه يف خدمة االإ�ستبداد. وهو ما ين�سحب على 

ثقافتنا العربية، التي ال ميكن ا�ستثناوؤها من هذه القاعدة. 

كما اأن الدميقراطية، باعتبارها اأف�سل ما مت التو�سل اليه لتنظيم �سوؤون االإجتماع االإن�ساين،  تتطور 

بالتطبيق واملمار�سة ومبا يتنا�سب مع اخل�سو�سيات الثقافية لل�سعوب واالأمم. 

ويف ع�سر الف�ساء املفتوح وتدفق املعلومات العابرة للحدود من دون حواجز وح��دود، ي��زداد الوعي 

وتتعزز القناعة باأن الدميقراطية اأحد اأهم عناوين احلا�سر و�سروط التقدم، وخا�سة بالن�سبة ل�سحايا 

اال�ستبداد، مثل �سعوبنا العربية. 

لقد تاأكد خالل ال�سنوات الع�سر االأخرية، اأن العقل ال�سيا�سي العربي يقف اأمام حتدي الدميقراطية 

وجهاً لوجه. االإ�ستبداد العربي تعرى، واأ�سبح عبئاً على بلداننا وعلى الدول الكربى التي حتميه خدمة 

مل�ساحلها. وال بديل �سوى طريق الدميقراطية، كخيار وجودي ونه�سوي. فاحلياة ال ميكن اأن ت�ستثني 

العرب من ثوابتها وحتوالتها، واالإ�ستبداد لي�س قدراً، خا�سة واأنه كما قلنا، يقع دائماً يف اجلانب اخلاطيء 

من التاريخ.

د. عبداهلل الطوالبة

 االستبداد ليس قدرًا!
االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة ع���ربي���ة ����س���ب���اح ي���وم 

واإ�سرائيل  املفاو�سات بني لبنان  اأن  ال�سبت، 

ب�����س��اأن ت��ر���س��ي��م احل����دود ال��ب��ح��ري��ة وح��ق��وق 

ال���ب���ل���دي���ن يف امل���ي���اه االق���ت�������س���ادي���ة ت���واج���ه 

ه��وة  “هناك  اأن  م��ب��ي��ن��ة  ج���م���ة،  م�����س��اع��ب 

كل  نظر  وجهة  يف  املتوقع  من  اأك��رث  كبرية 

طرف من االأطراف”

اليوم”  “ا�سرائيل  ���س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

نقال  االإل���ك���رتوين،  موقعها  ع��رب  ال��ع��ربي��ة 

ع���ن م�������س���ادر خ���ا����س���ة ت��ف��ا���س��ي��ل خ���الف���ات 

الرت�سيم، م�سرية اإىل اأن لبنان طرح خالل 

ج��ول��ة امل��ف��او���س��ات االأخ����رية اأن ي��ك��ون خط 

من  اجل��ن��وب  اإىل  االقت�سادية  امل��ي��اه  ح��دود 

اأودع��ه مندوبون عنه  ال��ذي ك��ان قد  اخل��ط 

بادعاء   ،2010 عام  يف   ، املتحدة  االأمم  لدى 

واالقرتاب  املياه،  هذه  يف  منطقتها  تو�سيع 

عليهما  ا�ستولت  اللذين  ال��غ��از  حقلي  م��ن 

اإ�سرائيل، وتطلق عليهما ت�سمية “َكاري�س” 

و”ِلفياتان”

وي����دور اخل���الف ح���ول احل��ق��ل امل��ع��روف 

 860 م�����س��اح��ت��ه  )ت��ب��ل��غ   ”9 “بلوك  ب��ا���س��م 

اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ك��م م��رب��ع��ا( وال���ذي ت�سري 

تقدر  طبيعي  غ��از  احتياطيات  ي��ح��وي  اأن���ه 

اخل����الف  واأدى  ال������������دوالرات،  مب����ل����ي����ارات 

ال��ت��وت��ر  ت�����س��اع��د  اإىل  امل���ائ���ي  االق���ت�������س���ادي 

امل��وج��ود يف االأ���س��ا���س ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، االأم��ر 

الطاقة  �سركات  قيام  ع��دم  يف  ت�سبب  ال��ذي 

يف  الطبيعي  ال��غ��از  ع��ن  بالتنقيب  العاملية 

املنطقة

اللبناين  امل��وق��ف  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  وو���س��ف��ت 

باأنه “ا�ستفزازي” و قام الوفد االإ�سرائيلي 

ب��ال��رد على ذل��ك ع��ن ط��ري��ق وزي���ر الطاقة 

قال  ال��ذي  �ستاينيت�س  يوفال  االإ�سرائيلي، 

املنطقة  حول  مفاو�سات  باإجراء  “فو�سنا 
ال���واق���ع���ة ���س��م��ايل اخل����ط االأخ�������س���ر وع���دم 

جتاوزه”

االأخ�����س��ر  “اخلط  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 

ه���و خ���ط ح����دود امل���ي���اه االق��ت�����س��ادي��ة ال���ذي 

ع��ام  امل���ت���ح���دة  االأمم  ل����دى  ل��ب��ن��ان  اأودع�������ه 

على  باحل�سول  اإ���س��رائ��ي��ل  مطالبًة   ،2010

ت��ق��ع اإىل  امل���ي���اه االق��ت�����س��ادي��ة  م��ن��ط��ق��ة يف 

ال�����س��م��ال م���ن اخل����ط ال����ذي اأودع����ت����ه ل��دى 

االأمم املتحدة، علماً باأن اخلط الذي اأودعه 

ينطلق  م�ستقيماً  لبنان حينذاك، كان خطاً 

ب��ني اجلانبني باجتاه  ال��ربي��ة  م��ن احل���دود 

بني  االإقليمية  املياه  ح��دود  وميثل  البحر، 

اجلانبني”

اأن���ه معني  وادع����ى، ال��وف��د االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

يف  ح��ول��ه  املختلف  املثلث  ح��ول  بالتفاو�س 

 850 م�ساحته  البالغة  االق��ت�����س��ادي��ة،  امل��ي��اه 

كيلومرتاً مربعاً، واأنه “اإذا ا�ستعر�س لبنان 

م��واق��ف م��ت��ط��رف��ة، ف���اإن ب��اإم��ك��ان اإ���س��رائ��ي��ل 

اأي�ساً” ا�ستعرا�س مواقف كهذه 

م��داوالت  خالل  باأنه  ال�سحيفة  واأف��ادت 

اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ���س��ب��ق��ت ج���ول���ة امل���ف���او����س���ات 

حدود  خطي  �ستاينيت�س  ا�ستعر�س  الثانية، 

ي�سكال  “كي  االقت�سادية  للمياه  حمتملني 

اللبناين”.  لال�ستفزاز  م�����س��اداً  ا���س��ت��ف��زازاً 

اخلط االأول ي�سمى “اخلط االأ�سود” الذي 

بينما  اللبنانية،  االإقليمية  املياه  اإىل  يدخل 

ي�ستويل  االأحمر”،  “اخلط  االآخ���ر  اخل��ط 

االإقليمية  امل��ي��اه  م��ن  وا���س��ع��ة  م�ساحة  على 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وي���ت���ج���اوز امل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ري��ة 

املقابلة ل مدينة �سور اللبنانية

وت���اب���ع���ت، ب�����اأن ���س��ت��اي��ن��ي��ت�����س اع���ت���رب اأن 

م���وق���ف  ع�����ن  ي���ع���رب  االأ�سود”  “اخلط 
“اأكرث اعتدااًل” اإ�سرائيلي 

ون��ق��ل��ت، ع��ن م�����س��وؤول اإ���س��رائ��ي��ل��ي رف��ي��ع 

����ل����ع ع���ل���ى ال���ت���ف���ا����س���ي���ل، زع����م����ه اأن����ه  وم����طَّ

خلط  الئ��ق��ة  م����ربرات  اإي���ج���اد  “باالإمكان 
310 اأي اخلط االأحمر”، لكن وزير الطاقة 

اأوع�����ز ل��ل��وف��د ب��ا���س��ت��ع��را���س اخل���ط االأك���رث 

اعتدااًل”

واعترب، اأنه “فقط يف حال تبنى اجلانبان 

التقدم  باالإمكان  �سيكون  براغماتياً،  توجهاً 

“اإ�سرائيل  اأن  م�سيفاً  اخلالف”،  حل  نحو 

اخل��ط  ج��ن��وب��ي  ت��ق��ع  ح���دود  اأي  تناق�س  ل��ن 

االأخ�سر الذي ا�ستعر�سه لبنان لدى االأمم 

املتحدة عام 2010”

اال�ستك�سافية  االأوىل  اجلولة  وانطلقت 

وزي���ر  م�����س��اع��د  ب��ح�����س��ور  اأك���ت���وب���ر،   14 يف 

اخل���ارج���ي���ة االأم���ري���ك���ي ل�������س���وؤون ال�����س��رق 

كل  اأع��ل��ن  اأن  بعد  �سينكر،  داي��ف��ي��د  االأدن����ى 

تفاهم  اإىل  التو�سل  واإ�سرائيل  لبنان  من 

عرب املفاو�سات غري املبا�سرة برعاية االأمم 

املتحدة

االنباط-وكاالت

جو  الدميقراطي  املر�سح  حملة  حذرت 

قد  ترامب  دونالد  الرئي�س  اأن  بايدن من 

االأبي�س،  البيت  خ��ارج  اإىل  بالقوة  ي�ساق 

ب��اأن ترامب  اأف��ادت  وذل��ك ردا على تقارير 

قد يرف�س االإقرار بالهزمية. وقال اأندرو 

يف  ب��اي��دن،  حملة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  بيت�س، 

بيان له اأم�س اجلمعة تعليقا على التقارير 

ترامب  رف�س  احتمال  ع��ن  حتدثت  التي 

ل�ساحله:  تكن  مل  اإن  االنتخابات  نتيجة 

ال�سعب  �سيقرر  ي��ول��ي��و،   19 يف  قلنا  »ك��م��ا 

االأمريكي نتيجة هذه االنتخابات”،

املتحدة  ال��والي��ات  “حكومة  واأ����س���اف: 

ق����ادرة مت��ام��ا ع��ل��ى م��راف��ق��ة م��ن ي��ت��ع��دون 

ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات ال��غ��ري اإىل خ����ارج ال��ب��ي��ت 

االأبي�س”.

“نيوزويك”  جملة  ذك��رت  جهتها،  من 

ن��ق��ال ع��ن م�����س��ادر ح��ك��وم��ي��ة، اأن���ه يف ح��ال 

ال�سيناريو فاإن اخلدمة  اإىل هذا  الو�سول 

ال�����س��ري��ة ه���ي ال��ت��ي ���س��ت��خ��رج ت���رام���ب من 

اإذا رف�����س م��غ��ادرت��ه بعد  ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س 

اإمتام واإنهاء واليته الر�سمية”.

 20 ال���� “التعديل  ف���اإن  امل��ج��ل��ة،  وح�����س��ب 

ترامب  اأن  على  ين�س  االأمريكي  للد�ستور 

اأو اأي رئي�س اآخر يفقد واليته يف 20 يناير 

ف��اإن  ذل��ك،  بعد  البقاء  ح��اول  واإذا  ظ��ه��را، 

بحماية  مكلفا  ك��ان  ال��ذي  نف�سه  احل��ر���س 

عليه  ال��ب��الد،  يف  االأع��ل��ى  املن�سب  �ساحب 

اأن يطرده.

�سابق  م�سوؤول  “نيوزويك” عن  ونقلت 

����س���ارك يف ع��م��ل��ي��ة ان��ت��ق��ال ال�����س��ل��ط��ة بني 

وت��رام��ب،  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق  الرئي�س 

ال�سرية  اخلدمة  اأف��راد  “�سريافقه  قوله: 

و�سيعاملونه  االأبي�س(،  البيت  خارج  )اإىل 

كاأي رجل عجوز يتجول يف املمتلكات”.

ه��ن��اك  اأن  اإىل  “نيوزويك”  واأ�����س����ارت 

االفرتا�سية  ال�سيناريوهات  من  العديد 

اأن��ه  م�سيفة  امل�ستقبل،  يف  يح�سل  ق��د  مل��ا 

للفوز  ���س��ي��ق  ط��ري��ق��ه  ت��رام��ب  اأن  “رغم 
اأو  يقل  مل  اأن��ه  اإال  االنتخابي،  املجمع  يف 

ي�����س��ري اأب����دا اإىل اأن����ه ���س��ي��وا���س��ل اح��ت��الل 

ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ب��ع��د ا���س��ت��ن��ف��اد ال��ط��ع��ون 

القانونية”.

يحدث  م��ا  “هذا  اأن  املجلة  واأو���س��ح��ت 

ع��ن��دم��ا ال ي��ق��ف ال��رئ��ي�����س احل���ايل ومي��رر 

اأن��ه  على  م�سددة  خليفته”،  اإىل  الع�سا 

ال���والي���ات  يف  م��ث��ي��ل  ل��ذل��ك  ي�����س��ب��ق  “مل 
املتحدة، وال يوجد تهديد و�سيك بحدوث 

خطة  هناك  ولكن  املقبل،  يناير  يف  ذل��ك 

قائمة يف حال منع انتقال ال�سلطة”.

اأنه ح�سل  بايدن م�ساء اجلمعة  واأعلن 

اأكرب  يف  �سوت،  مليون   74 من  اأك��رث  على 

اأمريكي  رئي�س  الأي  ل��الأ���س��وات  ح�سيلة 

يجعله  ما  االأمريكي،  التاريخ  م��دار  على 

قاب قو�سني من الفوز مبن�سب الرئا�سة.

االنباط-وكاالت

 ����س���ن رئ���ي�������س ال����������وزراء االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

االأ���س��ب��ق اي��ه��ود اأومل����رت، ه��ج��وًم��ا ح���اًدا على 

ورحب  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي  الرئي�س 

اإ�سرائيل  ب�سديق  اياه  وا�سًفا  بايدن  جو  ب� 

“معاريف”  ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا  احل��ق��ي��ق��ي 

العربية

وق�����ال اأومل������رت ي����وم اجل��م��ع��ة يف م��ق��اب��ل 

والية  فرتة  تلخي�س  اأري��د  “ال  تلفزيونية، 

ترامب  الوقت احل��ايل، لكن هل  ترامب يف 

�سرورية  اإ�سرائيل  مع  �سداقته  تعد  رج��ل 

ل��ت�����س��وره وف��ه��م��ه ل��ل��ق��ي��م االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

اإ�سرائيل؟؟ متثلها دولة 

اإدارة  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  وع����ن 

ترامب على اإيران، قال “اإن العقوبات كانت 

العقوبات؟  ب���داأت  متى  تعلم  ه��ل  قبل،  م��ن 

خالل فرتة واليتي كرئي�س للوزراء، لذلك 

املتحدة  ك��ل م��ن االأمم  ال��ع��ق��وب��ات يف  ب���داأت 

اأواًل  وجم��ل�����س ال�����س��ي��وخ االأم��ري��ك��ي ل��ذل��ك 

وقبل كل �سيء، مل يبداأ ترامب بال�سغوط 

قبل  من  ب��داأ  كما  اإي���ران،  على  االقت�سادية 

واالتفاق الذي اأبرمه الرئي�س اأوباما ب�ساأن 

اإي�����ران م���ع���روف جلميع  ال���ن���ووي يف  امل��ل��ف 

اإ���س��رائ��ي��ل، وحتدثت  اخل���رباء ال��ن��ووي��ني يف 

هذا  اأن  راأيهم  وك��ان  اجلميع،  مع  �سخ�سيا 

على  ال�سغط  على  القدرة  يح�سن  االتفاق 

اإيران ولي�س العك�س”

اأن  ع��ل��ى  ات��ف��ق اجل��م��ي��ع  “االآن،  واأ���س��اف 

ال��ن��ووي مع  االت��ف��اق  ت��رام��ب م��ن  ان�سحاب 

اإيران اأ�سر بالقدرة على احلد من اإمكانية 

اإذا متت  ن���ووي���ة  ب��اأ���س��ل��ح��ة  اإي������ران  ت�����س��ل��ي��ح 

اأف�سل  اأو اتفاق  ال�سابق  اإىل االتفاق  العودة 

مع مزيد من االإكراه على اإيران فلن يكون 

اأن نتوقف  ت��راج��ع يف ذل��ك، واأط��ل��ب  ه��ن��اك 

اليوم  ط��وال  واإخافتها  اأنف�سنا  ت��روي��ع  ع��ن 

اإ���س��رائ��ي��ل  ون��زع��ج اجل��م��ه��ور، متتلك دول���ة 

اأو  الرئي�س  ه��ذا  املتحدة يف ظل  وال��والي��ات 

ال��ن��ووي  الت�سلح  مل��ن��ع  ك��اف��ي��ة  اأدوات  االآخ���ر 

اإذا  بايدن،  اأن  �سك يف  ل��دي  لي�س  االإي���راين 

ا���س��ت��خ��دام  ���س��ي��ع��رف كيفية  رئ��ي�����س��ا،  اأ���س��ب��ح 

ا�ستخدام  يف  و�سريغب  ال��الزم��ة  الو�سائل 

الو�سائل الالزمة واأخربك بذلك بناء على 

�سخ�سيا” معرفته 

واأكد اأوملرت “بايدن هو �سديق اإ�سرائيل، 

الأك��رث من  ال�سيوخ  وك��ان ع�سوا يف جمل�س 

الدميقراطي،  ق��ادة احل��زب  واأح��د  35 عاما 

وبرع ت�سويت بايدن يف الق�سايا املتعلقة يف 

دعم اإ�سرائيل، انه �سديق حقيقي وال يكره 

ا�سرائيل”

دائ��م��ا  ت��ق��اط��ع��ت ط��رق��ن��ا  “لقد  واأو����س���ح 

بلدية  كرئي�س  م��رات  ع��دة  به  التقيت  وق��د 

ورئي�س  بالنيابة،  ال��وزراء  ورئي�س  القد�س، 

للوزراء بايدن �سخ�س ذكي ومفوه للغاية”

االنباط- وكاالت

 قال رئي�س “حزب امل�ستقبل” الرتكي، 

القدمية”  “تركيا  اإن  اأوغ��ل��و،  داود  اأحمد 

احلاكم  النظام  واتهم  اأخ��رى،  م��رة  ع��ادت 

ب����ف����ر�����س ه���ي���م���ن���ت���ه م�����ن خ�������الل ف���ر����س 

وتعطيل  عرقلة  اإىل  م�سريا  “احلظر”، 
م�سرية حزبه املعار�س

ي��ف��ر���س  ال���ن���ظ���ام احل���اك���م  اأن  واع���ت���رب 

“احلظر”،  ف���ر����س  خ����الل  م���ن  ه��ي��م��ن��ت��ه 

غر�سها  ع��راق��ي��ل  م��واج��ه��ت��ه  اإىل  م�����س��ريا 

تعطيل م�سرية حزبه املعار�س

ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ة  اإن  وق�����ال 

احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة ح��ال��ي��ا ت��ع��ك�����س ع���ودة 

اأنه يف  مو�سحا  “عقلية تركيا القدمية”، 

مقابل حظر احلجاب الذي كان مفرو�سا 

املزيد  فر�س  على  ال�سلطة  تعمل  �سابقا، 

من املحظورات مثل حظر الراأي والتفكري

“ي�ستطيع  اأوغ�����ل�����و:  داود  واأ������س�����اف 

ب�سهولة.  التلفاز  على  يظهر  اأن  اأردوغ��ان 

ويتم  فيه،  الظهور  ميكننا  ال  االآن  ولكننا 

ف��ر���س ح��ظ��ر ع��ل��ى ت�����س��ري��ح��ات��ي، واإل���غ���اء 

اآالف   7 موؤمتراتي، وغلق اجلامعة وطرح 

�سد  حملة  توجد  ال  مل��اذا  وطالبة.  طالب 

مرة  ع��ادت  ال��ق��دمي��ة  تركيا  الأن  الف�ساد؟ 

اأخرى”

اأوغ���ل���و  داوود  ق�����ال  ����س���اب���ق  وق�����ت  ويف 

البالد  رئي�س  امل�ستقبل” اإن  “حزب  زعيم 

واأ�سرته هم  اأردوغ��ان  احل��ايل رجب طيب 

“م�سيبة حلت على �سعبنا” اأكرب 

 »خالفات جوهرية« بين لبنان و إسرائيل قد تفجر مفاوضات الترسيم

 ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت األبيض؟ من سيخرجه

 أولمرت يفتح نيرانه ضد ترامب ويرحب بـ بايدن

 داود أوغلو: تركيا القديمة عادت بحظر الرأي والتفكير

 االنباط-عمان

 ق�����ال م����دي����ر ب���رن���ام���ج امل�������س���اءل���ة يف 

احل��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن االأط��ف��ال 

“اإن حماكم االحتالل  اأبو قطي�س،  عايد 

 700 اىل   500 ب��ني  م��ا  حت��اك��م  الع�سكرية 

طفل �سنويا، منهم من يقبعون يف ظروف 

اعتقاليه قا�سية وزنازين منفردة”.

واأ�����س����اف ق��ط��ي�����س يف ح���دي���ث الإذاع����ة 

����س���وت ف��ل�����س��ط��ني، ام�������س ال�������س���ب���ت، ان���ه 

املوؤ�س�سة  تاأخذها  التي  ل��الإف��ادات  ووفقا 

م���ن االأط���ف���ال امل��ع��ت��ق��ل��ني ل���دى ���س��ل��ط��ات 

تعر�سهم  توؤكد  جميعها  ف��اإن  االحتالل، 

ل��ل��ت��ع��ذي��ب اجل�������س���دي وال��ن��ف�����س��ي خ��الل 

معهم. التحقيق 

االحتالل  دولة  اأن  اىل  قطي�س  واأ�سار 

اجلاري،  العام  اأطفال خالل  �سبعة  قتلت 

و2115 طفال منذ عام 2000.

 الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: سلطات 
االحتالل تحاكم ما بين 500 إلى 700 طفل سنويا



الدويل
01

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي،  ال�سجان  قيد  الأخر�س  ماهر  الأ�سري  ك�سر 

103 اأيام، بعد  واأعلن فك اإ�سرابه عن الطعام الذي ا�ستمر لـ

26 من ال�سهر اجلاري اتفاق يق�سي بالإفراج عنه يف الـ

ظهر الأ�سري الأخر�س وهو يتذوق حالوة الن�سر باأيدي 

�سور  عــدة  يف  ظــهــرت  الــتــي  تــقــى،  ال�سغرية  وابــنــتــه  عائلته 

 100 من  لأكــر  املتوا�سلة  معركته  اأثناء  والدها  مع  �سابقا 

يوم

اأن  اليوم اجلمعة،  الأ�سري، يف بيان له، م�ساء  واأفاد نادي 

�سراح  بــاإطــالق  الحــتــالل  �سلطات  بالتزام  يق�سي  التــفــاق 

تــ�ــســريــن الآِخــــــر/ نوفمرب  26 مــن  يـــوم  الأ�ـــســـري الأخـــر�ـــس 

اجلاري، وعدم جتديد اأمر اعتقاله الإداري، على اأن يق�سي 

املدة املتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العالج يف امل�ست�سفى

التي  الأ�سرية  اإىل احلركة  الأخر�س حتية  الأ�سري  ووجه 

وقفت اإىل جانبه ودعمته خالل مّدة الإ�سراب عن الطعام، 

وتقدم بال�سكر اىل اأبناء �سعبنا واحلراكات ال�سعبية العربية 

دعمهم  العامل على  اأنحاء  كل  للحرية يف  املنا�سرة  والقوى 

واإ�سنادهم

ُي�سار اإىل اأن الأ�سري الأخر�س )49 عاما(، من بلدة �سيلة 

اعتقاله يف  تــاريــخ  منذ  اإ�ــســرابــه  يف  �ــســرع  جــنــن،  الظهر يف 

ال�سابع والع�سرين من متوز 2020؛ رف�ساً لعتقاله، وحّوله 

ا اأربعة اأ�سهر الحتالل لحقا اإىل العتقال اإداريًّ

وخالل هذه املدة رف�ست حماكم الحتالل الإفراج عنه 

اإليه من و�سع �سحي حرج، وكذلك رغم كل  رغم ما و�سل 

لالإفراج  وحقوقية  دولية  موؤ�س�سات  وجهتها  التي  الدعوات 

ا الفوري عنه ووقف �سيا�سة العتقال اإداريًّ

االنباط-وكاالت

الأر�ــس  عــن  للدفاع  الوطني  املكتب  قــال 

الحتالل  حكومة  اإن  ال�ستيطان  ومقاومة 

الإ�ـــســـرائـــيـــلـــي تـــوا�ـــســـل ا�ـــســـتـــغـــالل الأيــــــام 

والأ�سابيع املتبقية من ولية دونالد ترمب، 

مثلما ا�ستغلت الأربع �سنوات ال�سابقة لنهب 

ال�ستيطان  وتكري�س  الفل�سطينين  اأرا�سي 

مبـــزيـــد مـــن بـــنـــاء الــــوحــــدات الــ�ــســكــنــيــة يف 

خمتلف امل�ستوطنات، وهدم منازل املواطنن

اأ�سبوعي ير�سد  واأو�سح املكتب يف تقرير 

انــتــهــاكــات الحــتــالل و�ــســل وكــالــة “�سفا” 

الــ�ــســبــت، اأن حــكــومــة الحــتــالل تــهــدف من 

ذلك لإحــراز مزيد من التغيري الدميغرايف 

يف الــ�ــســفــة الــغــربــيــة، وخــا�ــســة يف الــقــد�ــس 

املحتلة والأغوار الفل�سطينية

يـــــوم النـــتـــخـــابـــات  فـــر�ـــســـة  اأن  واأ�ـــــســـــاف 

�سكانًيا  جتــمــًعــا  لتمحو  جــــاءت  الأمــريــكــيــة 

ملــنــازل  هـــدم  عملية  اأكــــرب  فــفــي  فل�سطينًيا، 

الفل�سطينين يف ال�سفة منذ عقد من الزمن، 

كــامــاًل يف  الحــتــالل جتمًعا  �سلطات  هدمت 

حم�سة القوقا بالأغوار ال�سمالية

76 م�سكًنا  الــهــدم طــال نحو  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

ــا، وحــظــائــر اأغـــنـــام، وخــاليــا  ومــنــ�ــســاأة وبــركــ�ــًس

�سم�سية، لإحدى ع�سرة عائلة ت�سم 60 مواطًنا، 

كــمــا مل تــ�ــســلــم مــ�ــســارب املـــيـــاه واملــعــالــف الــتــي 

ا من عملية الهدم.  ت�ستخدم للموا�سي اأي�سً

اأخـــطـــرت  �ــســلــطــات الحـــتـــالل  اأن  وذكـــــر 

يف  م�ساكنها  عن  بالرحيل  بدوية  عائلة   15

�سعواء  حملة  �سياق  يف  وذلــك  اإبــزيــق،  خربة 

يف  الفل�سطينين  الــتــجــمــعــن  عــلــى  �سنتها 

جــرارات  �سادرت خاللها  ال�سمالية  الأغــوار 

املياه  و�سهاريج  الزراعية  اخلربتن  اأهــايل 

ومركباتهم اخلا�سة

واأكد اأن �سلطات الحتالل ت�سعى بو�سائل 

موا�سلة  مــن  املــواطــنــن  منع  اإىل  خمتلفة 

ال�ّسكن يف املنطقة، ومن �سمن تلك الو�سائل 

هدم منازلهم مراًرا وتكرارا، لتكون فري�سة 

�سهلة لالإطباق على هذه الرا�سي، ا�ستعداًدا 

لتنفيذ م�سروع ال�سم

تزال  ل  الأخــطــار  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

حتدق بقرية اخلان الأحمر �سرقي القد�س، 

داخلية  نقا�سات  مــوؤخــًرا حــول  ُن�سر  وفــق ما 

بن مكتب رئي�س حكومة الحتالل ومكتب 

بــ�ــســاأن خمططات  الــبــديــل  احلــكــومــة  رئي�س 

هدمه

اأن بنود التــفــاق اجلــوهــري تعك�س  وبــن 

و�سكانه  الــهــدم  هــو  التجمع  هــذا  م�سري  اأن 

�سيطردون، فهناك اتفاق على هذا، وما بقي 

فقط هو مناق�سة التفا�سيل، ح�سب ما ت�سري 

امل�سادر املختلفة. 

امل�ستوطنات  قـــادة  بـــداأ  ذاتـــه،  الإطــــار  ويف 

الإ�سرائيلية يف ال�سفة بال�سغط على رئي�س 

العمل  اأجـــل  مــن  نتنياهو  بنيامن  الــــوزراء 

بــدون  والــ�ــســم،  ال�سيادة  خطة  تطبيق  على 

النتخابات  نتائج  اإلــيــه  �ــســتــوؤول  مــا  انــتــظــار 

الأمريكية

وبح�سب املكتب الوطني، فاإن ديوان رئي�س 

الوزراء الإ�سرائيلي يعمل على ت�سكيل هيئة 

مهمتها  الــ�ــســفــة،  يف  املفت�سن  مــن  خــا�ــســة 

تــوثــيــق وجتــمــيــع مــعــلــومــات ا�ــســتــخــبــاراتــيــة 

يف  املــرخــ�ــس  غــري  الفل�سطيني  الــبــنــاء  عــن 

املناطق امل�سنفة )ج( اخلا�سعة اأمنًيا واإدارًيا 

لـ”اإ�سرائيل”

اأن حكومة الحتالل مت�سي قدًما  واأكــد 

مبخططات ال�ستيطان، فقد وافقت “جلنة 

التخطيط والبناء املحلية” يف بلدية مو�سي 

بتطوير  �ُسمي  ملــا  رئي�سة  خطة  على  لــيــون، 

منطقة وادي اجلوز يف القد�س، مبا يف ذلك 

الفائقة  التكنولوجيا  منطقة  “تطوير” 
ال�سيليكون” “وادي 

ويف الــ�ــســيــاق، تــنــظــر حــكــومــة الحــتــالل 

املدنية”  “الإدارة  قدمتها  تو�سية  يف  حالًيا 

مبــ�ــســح �ــســامــل لأرا�ــــســــي الــ�ــســفــة الــغــربــيــة 

الأرا�ــســي  اأكــرب قــدر ممكن مــن  �سعًيا ل�سم 

للم�ستوطنات

االنباط-وكاالت

اأهلية  �سيا�سية ومنظمات  اأحزاب  اأعلنت 

وتـــكـــتـــالت اإعـــالمـــيـــة و�ــســبــابــيــة وعــلــمــاء، 

بـ”القوى  يــ�ــســمــى  مـــا  تــد�ــســن  الــ�ــســبــت، 

ال�سعبية ال�سودانية ملقاومة التطبيع” مع 

الإ�سرائيلي الحتالل 

جــــاء ذلــــك خــــالل مـــوؤمتـــر �ــســحــفــي يف 

اخلرطوم العا�سمة 

حزبا   28 بــاأن  الأنا�سول  وكالة  واأفـــادت 

وتـــكـــتـــال ومـــنـــظـــمـــة وقــــعــــوا عـــلـــى مــيــثــاق 

مع  التطبيع”  ملقاومة  ال�سعبية  “القوى 
“املوؤمتر  حـــزب  اأبـــرزهـــم  مـــن  الحـــتـــالل، 

الآن”،  “الإ�سالح  وحـــركـــة  ال�سعبي”، 

وجتمع  العادل”،  ال�سالم  “منرب  وحــزب 

عــلــمــاء  وهــيــئــة  امل�ستقلن”،  “ال�سباب 
ال�سودان

كـــمـــا تــ�ــســمــنــت قـــائـــمـــة املـــوقـــعـــن عــلــى 

امليثاق: الحتاد ال�سوداين للعلماء والأئمة 

والــــدعــــاة، وجــمــاعــة الإخــــــوان املــ�ــســلــمــون، 

ورابطة  التطبيع،  �سد  اأكــادميــون  وجتمع 

التطبيع اإعالميون �سد 

وقــــال دفـــع اهلل تـــاج الــ�ــســر، ممــثــال عن 

التطبيع”،  ملــقــاومــة  ال�سعبية  “القوى 
خـــالل املـــوؤمتـــر، اإنــــه “ل مــ�ــســالــح لــنــا يف 

املحتل  الــ�ــســهــيــوين  الــكــيــان  مــع  التطبيع 

الذي جاء ل�سرقة مواردنا”

ال�سيا�سية  الــقــوى  كــل  ال�سر،  تــاج  ودعــا 

الــتــوقــيــع على  اإىل  الــبــالد  والــتــكــتــالت يف 

التطبيع ميثاق رف�س 

ويف �ــســيــاق مــتــ�ــســل، اأعـــلـــن عـــن اإطـــالق 

رف�سا  توقيع  مليون  جلمع  �سعبية  حملة 

للتطبيع بن ال�سودان والحتالل

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــقـــيـــادي يف حـــزب 

خالل  بابكر،  طــارق  ال�سعبي”،  “املوؤمتر 
)التطبيع(  “الق�سية  اإن  ذاتــــه،  املــوؤمتــر 

واقت�سادية واجتماعية،  �سيا�سية  اأبعاد  لها 

واحلـــكـــومـــة تــ�ــســورهــا اأنـــهـــا قــ�ــســيــة قمح 

ووقود تاأخذ منه القليل مقابل بيع القيم 

ال�سودانية”

ـــاف بــابــكــر، ممــثــال عـــن الأحـــــزاب  واأ�ـــس

ال�سعبية  “القوى  يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية 

القوى  لكل  “دعوتنا  التطبيع”:  ملقاومة 

ترف�س  اأن  الــ�ــســودان  يف  احلــرة  ال�سيا�سية 

التطبيع، لأنه �سين�سب علينا ديكتاتورا ل 

يعرتف باحلرية والدميقراطية”

وتابع: “نحن نقف مع فل�سطن بكامل 

ول  الــقــد�ــس  مدينة  وعا�سمتها  اأرا�ــســيــهــا 

�سرقية وغربية” بتق�سيمها  نعرتف 

ال�سعبية  “القوى  تد�سن  ميثاق  ون�س 

“الق�سية  اأن  عــلــى  التطبيع”  ملــنــاهــ�ــســة 

احتلت  ل�سعب  عادلة  ق�سية  الفل�سطينية 

اأر�ـــســـه وانــتــهــكــت مــقــد�ــســاتــه، واأن حــقــوق 

اإجــمــاع  حمــل  ظــلــت  الفل�سطيني  الــ�ــســعــب 

الــ�ــســعــوب احلـــــرة والـــ�ـــســـرائـــع الإنــ�ــســانــيــة 

كافة”

مع  “التطبيع  اأن  اإىل  املــيــثــاق  واأ�ـــســـار 

و�سيا�سيا  معنويا  ن�سرا  يحقق  اإ�ــســرائــيــل 

لدولة حمتلة ظاملة وخذلنا قا�سيا ل�سعب 

مظلوم”

�سفقة  “حم�س  باأنه  التطبيع  وو�سف 

الـــــظـــــالم ومت  مــــعــــزولــــة متـــــت يف  مــــذلــــة 

ا�ستدراج ال�سودان لها رغم اأنفه”

املا�سي،  الأول  اأكتوبر/ت�سرين   23 ويف 

الـــ�ـــســـودانـــيـــة  اخلــــارجــــيــــة  وزارة  ـــنـــت  اأعـــل

الكيان  مع  العالقات  تطبيع  على  املوافقة 

ال�سودانية  الأنباء  الإ�سرائيلي، وفق وكالة 

“�سونا” الر�سمية 

وعــقــب اإعــــالن الــتــطــبــيــع، اأعــلــنــت قــوى 

القاطع  رف�سها  عـــدة،  �ــســودانــيــة  �سيا�سية 

اأحــزاب  بينها  من  الحتالل،  مع  للتطبيع 

م�ساركة يف الئتالف احلاكم

 األسير ماهر األخرس يكسر القيد وابنته تذيقه حالوة النصر

تحضيًرا لمخططات الضم: عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة باألغوار الشمالية

 إشهار تجمع شعبي في السودان لمقاومة التطبيع مع »إسرائيل«

 أسيرات الدامون يهددن 
بخطوات تصعيدية

 استقالة رئيسة الوكالة األمريكية 
المشرفة على مخزون األسلحة النووية

 وفد دبلوماسي أوروبي ينتقد الهدم اإلسرائيلي 
في حمصة الفوقا وفود دبلوماسيين اسرائيل هدم

االنباط-وكاالت

�سجن  يف  يــقــبــعــن  اأ�ــــســــرية   37 هـــــددت 

ت�سعيدية  بخطوات  بالبدء  “الدامون”، 
�سد اإدارة املعتقل، احتجاجا على ظروفهن 

املعي�سية والعتقالية ال�سعبة والقا�سية

وقالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، 

تــقــدمــن  الأ�ـــــســـــريات  اأن  مــ�ــســاء اجلــمــعــة 

املعتقل  اإدارة  اإىل  املطالب  من  مبجموعة 

النظر  يف  متاطل  لكنها  طويلة  مــدة  منذ 

اإزالــــــة  يف  وتــتــلــخــ�ــس  تــنــفــيــذهــا،  اأو  بـــهـــا 

“الفورة”،  �ساحة  مــن  املــراقــبــة  كــامــريات 

مع  هاتفية  مكاملات  باإجراء  لهن  وال�سماح 

الأهــــل، يف ظــل انــقــطــاع الـــزيـــارات بــادعــاء 

حل  واإيـــجـــاد  “كورونا”،  جــائــحــة  ظـــروف 

حيث  “ال�سارون”،  �سجن  يف  املعبار  لق�سم 

بظروف  املوقوفات  الأ�سريات  فيه  حتتجز 

�سيئة ول اإن�سانية، واإ�سالح املرافق التالفة 

وطالء  املعتقل،  �ساحة  خا�سة  الق�سم،  يف 

اأر�سيتها مبادة منا�سبة ملنع التزحلق

العالج  بتقدمي  الأ�ــســريات  طالبت  كما 

الطبي للمري�سات منهن، كالأ�سرية اإ�سراء 

لعدة  وبحاجة  بحروق  امل�سابة  جعابي�س 

بخم�س  امل�سابة  طقاطقة  واأمــل  عمليات، 

لإزالــة  عملية  لإجــراء  وبحاجة  ر�سا�سات 

الــبــالتــن مــن �ــســاقــهــا، والأ�ـــســـرية اإميـــان 

الأعــور التي تعاين من ت�سخم يف الأوتــار 

ال�سوتية، وروان اأبو زيادة التي تعاين من 

اأوجاع يف الرقبة واملعدة

اأن الأ�سريات  الهيئة، يف بيانها،  واأكــدت 

بــاإعــادة وجبة  اليوم  بهذه اخلطوات  بــداأن 

اخلطوات  من  مزيدا  و�سيتخذن  الع�ساء، 

الــتــ�ــســعــيــديــة الــتــدريــجــيــة خــــالل الأيـــــام 

تعنتها  الإدارة  وا�ــســلــت  حـــال  يف  املــقــبــلــة 

بالنظر يف اأب�سط حقوقهن احلياتية

االنباط-وكاالت

النووي  لالأمن  الوطنية  الإدارة  اأعلنت 

بوزارة الطاقة الأمريكية اأن رئي�سة الإدارة 

التي ت�سرف على خمزون الوليات املتحدة 

مـــن الأ�ـــســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة لـــيـــزا جـــــوردون 

هاجرتي ا�ستقالت من من�سبها دون اإبداء 

الأ�سباب.

الإدارة قــولــهــا يف  ونــقــلــت رويــــرتز عــن 

بيان اأم�س اأن “وليام بوكلي�س يتوىل الآن 

لــالأمــن  الــوطــنــيــة  الإدارة  مــديــر  من�سب 

الوطني بالإنابة”.

واأثــــــــار هـــــذا الإجـــــــــراء انــــتــــقــــادات مــن 

الــ�ــســيــنــاتــور جــيــمــ�ــس اإيـــنـــهـــوف الــرئــيــ�ــس 

الذي  امل�سلحة  القوات  للجنة  اجلمهوري 

اأ�ساد بجوردون هاجرتي مو�سحا اأن طلب 

وزير الطاقة دان برويليت ا�ستقالتها يثبت 

اأنـــه ل يــعــرف مــا يفعله يف �ــســوؤون الأمــن 

تام لطبيعة  احــرتام  القومي ويظهر عدم 

لــالأمــن  الــوطــنــيــة  لـــــالإدارة  م�ستقلة  �سبه 

النووي.

وكــانــت جــــوردون هــاجــرتــي اأول امـــراأة 

لــالأمــن  الــوطــنــيــة  الإدارة  رئــا�ــســة  تــتــوىل 

عام  اأوائــل  من�سبها  تولت  عندما  النووي 

.2018

االنباط-وكاالت

 انتقد وفد دبلوما�سي اأوروبي اجلمعة، 

ومن�ساآت  ملــنــازل  اإ�سرائيلية  هــدم  عمليات 

فل�سطينين يف الأغوار يف ال�سفة الغربية 

خالل جولة تفقدية يف املنطقة

واأجــــــرى روؤ�ـــســـاء بــعــثــات وممــثــلــو دول 

زيــارة  املتحدة  واململكة  الأوروبــــي  الحتـــاد 

تــفــقــديــة يف جتــمــع حــمــ�ــســة- الــبــقــيــعــة يف 

الأغــــــوار لـــالطـــالع عــلــى عــمــلــيــات الــهــدم 

الإ�سرائيلية قبل اأيام

وجــــرت الـــزيـــارة بــعــد يــومــن مــن هــدم 

الحتالل الإ�سرائيلي اأكر من 70 م�سكًنا 

تــرك ثالثة  الــ�ــســكــاين، مــا  تــابــًعــا للتجمع 

اأرباع �سكانه مبن فيهم 41 طفال

والـــتـــقـــى الـــوفـــد الأوروبـــــــــي بــالــ�ــســكــان 

عـــن مــنــظــمــات  اإىل ممــثــلــن  بـــالإ�ـــســـافـــة 

املجتمع املدين الن�سطة يف التجمع، واطلع 

منهم على ما جرى يف املنطقة

بالغ قلقه من عملية  الوفد عن  وعــرّب 

ال�ستاء  ف�سل  دخـــول  مــع  خــا�ــســة  الـــهـــدم، 

و�سط جائحة كورونا امل�ستمرة، م�سرًيا اإىل 

اأن بع�س املباين التي جرى هدمها قد مت 

متويلها من قبل الحتاد الأوروبي والدول 

الأع�ساء فيه

وقـــــــال ممـــثـــل الحتــــــــاد الأوروبــــــــــــي يف 

بورج�سدورف:  فون  كون  �سفن  فل�سطن 

“يوؤكد هذا الهدم الوا�سع النطاق التوجه 

والإخـــالء  الــهــدم  لعمليات  وال�سار  املقلق 

وامل�سادرة منذ بداية العام”

واأ�ساف اأن “التاأثري املدمر لهذا الهدم 

والن�ساء  الأطفال  على  خا�س  ب�سكل  قا�ٍس 

والأ�سر، يف انتهاك وا�سح للقانون الدويل 

وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية”

ــــــــي اأن  واعـــتـــرب الــدبــلــومــا�ــســي الأوروب

ت�سكل فقط خرًقا  ل  الأعمال  هذه  “مثل 
اإ�سرائيل كقوة حمتلة،  فا�سًحا للتزامات 

بــل تــطــرح كــذلــك تــ�ــســاوؤلت حـــول الــتــزام 

اإ�سرائيل جتاه حل الدولتن”

ـــــدورف الـــ�ـــســـلـــطـــات  ـــــس ـــــورجـــــ� وحـــــــث ب

الإ�ـــســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى وقـــــف هـــــدم املـــبـــاين 

الحتاد  موقف  مع  “متا�سياً  الفل�سطينية 

الأوروبي الثابت ب�ساأن �سيا�سة ال�ستيطان 

الإ�ــســرائــيــلــيــة، بــاعــتــبــارهــا غـــري قــانــونــيــة 

مبوجب القانون الدويل”

هــدمــت   ،2020 الــــعــــام  بــــدايــــة  ومــــنــــذ 

اأنــحــاء  689 مــبــًنــى يف خمــتــلــف  اإ�ــســرائــيــل 

الـــ�ـــســـفـــة الـــغـــربـــيـــة، مبــــا فـــيـــهـــا الـــقـــد�ـــس 

ُهــدم خالل  ال�سرقية، وهــو عــدد يفوق ما 

عام باأكمله منذ العام 2016، مما اأدى اإىل 

تهجري 869 فل�سطينيا وتركهم بال ماأوى

وبـــحـــ�ـــســـب مـــكـــتـــب تــنــ�ــســيــق الـــ�ـــســـئـــون 

الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية التابع 

لــــالأمم املــتــحــدة، تــ�ــســّكــل عــمــلــيــات الــهــدم 

اإجبار  غايتها  بيئة  خللق  رئي�سية  و�سيلة 

الفل�سطينين على الرحيل عن منازلهم

االنباط-وكاالت

مل يبَق �سيء على حاله يف قرية حم�سة 

الفوقا الفل�سطينية بعد اأن اأزالتها اإ�سرائيل 

بــقــايــا �سفيح  اإل بع�سا مــن   ، الــوجــود  عــن 

تبحث عائلة اأبــو كر�س يف ثناياه عما ميكن 

ا�ست�سالحه لياأويها واأطفالها

منذ  اإ�سرائيلية  هــدم  عملية  اأكـــرب  وبعد 

ا بينهم 41 طفاًل بال  �سنوات اأ�سبح 73 �سخ�سً

الفل�سطينية  ال�سيدة  اأطفال  مــاأوى، ومنهم 

اأن�سار اأبو كبا�س )27 عاما(

اإيــواء  �سوى  ب�سيء حاليا  تفكر  اأن�سار ل 

هــــدم اجلي�س  اأن  بــعــد  الـــثـــالثـــة،  اأطــفــالــهــا 

الإ�ــســرائــيــلــي مــنــزلــهــا، الــثــالثــاء، يف خربة 

)قــريــة �ــســغــرية( حم�سة الــفــوقــا بــالأغــوار 

ال�سمالية يف ال�سفة الغربية املحتلة

خيمة  يف  الآن  تعي�س  كــبــا�ــس  اأبـــو  عــائــلــة 

جاءتهم اإغاثة من اللجنة الدولية لل�سليب 

الأحــمــر، يحيطها عــدد مــن األـــواح ال�سفيح 

والأحجار واخليام املهدمة

)�سهران(،  هديل  طفلتها  الأم  حتت�سن 

وبــجــوارهــا اإ�ــســمــاعــيــل )3 اأعــــــوام(، وحممد 

)عامان(، وتت�ساءل بح�سرة: اأيعقل اأن تبقى 

هــذه الطفلة بــال مــــاأوى؟ مــا الــذنــب الــذي 

اقرتفته؟

الأنا�سول  مع  اأجرته  الــذي  ويف حديثها 

يبق  مل  تقول:  املدمر  منزلها  اأنقا�س  على 

لنا �سيء ياأوينا، ليلة الهدم اأم�سيناها حتت 

املطر

البداية �سعرت  الهدم: يف  وت�سف حلظة 

اأنني اأ�ساهد كابو�سا، لكن الأمر حقيقي. كل 

�سيء انهار. مل يتبق اأي �سيء من مقتنياتنا

اإىل طــفــلــهــا  وتـــ�ـــســـري  حـــديـــثـــهـــا  تــقــطــع 

اإ�سماعيل قائلة: عندما �ساهد الهدم والعنف 

من  اأ�ساهده  مل  بال�سياح.  بــداأ  الإ�سرائيلي 

قبل بهذه احلالة

اأن هداأت  اإ�سماعيل يف الأرجــاء بعد  يلهو 

الأم مـــن روعـــــه، وميــ�ــســك دراجـــــة هــوائــيــة 

عائ�سة  وجــدتــه  تــاأويــه  خيمة  نحو  ويجرها 

ال�سبعينية

اجلدة التي تعي�س يف اخلربة منذ 40 عاما 

الطماأنينة  منا  �سرقوا  لأنهم  حزينة  تبدو 

وكل �سيء، وي�سعون اإىل تهجرينا وال�سيطرة 

على اأرا�سينا ل�سالح م�ساريع ا�ستيطانية

تقول  اأحفاد  ال�سبعينية خم�سة  ولل�سيدة 

اإن اأ�سغرهم بعمر يومن، ا�سطر للنزوح اإىل 

قرية اأخواله القريبة، بعد اأن باتت اخلربة 

خاوية

اأبــو كبا�س )47 عاما( اأحــد ال�سكان  يا�سر 

الذين يعي�سون يف القرية اأبا عن جد ، تعر�س 

بيته كما بقية املنازل للهدم، لكنه ي�سر على 

البقاء وال�سمود كما يقول لالأنا�سول

وللرجل �سبعة اأبناء، يقول اإنهم يعي�سون 

ظروفا �سعبة اإثر عملية الهدم التي يعتربها 

لل�سفة  الإ�سرائيلي  ال�سم  ملخطط  تنفيذا 

الغربية

ويــ�ــســيــف اأبــــو كــبــا�ــس اأن هـــذا الحــتــالل 

وقح، جاء وهدم امل�ساكن يف وقت حرج، وترك 

الأطفال وكبار ال�سن بال مــاأوى حتت املطر 

والربد القار�س

مت هـــدم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــكــامــل من 

الأغنام،  لرتبية  ت�ستخدم  ومن�ساآت  م�ساكن 

اأبــو  يقول  الطاقة  لتوليد  �سم�سية  وخــاليــا 

كبا�س قبل اأن ي�سيف: الحتالل الإ�سرائيلي 

يحاول دفع ال�سكان للهجرة الق�سرية

ويــ�ــســتــطــرد: اجلــيــ�ــس يــ�ــســتــخــدم طــرقــا 

عمليات  بينها  ال�سكان،  على  للتنغي�س  عدة 

ع�سكرية  بتدريبات  القيام  بحجة  الإخـــالء 

زراعية،  بالذخرية احلية، وحرق حما�سيل 

وم�سادرة مركبات، وعمليات هدم

اأ�ــــســــار اإىل بــئــر  وبــيــنــمــا هــــو يـــتـــحـــدث، 

مــيــاه ارتـــــوازي قــريــب مــن التجمع، وقـــال: 

يــ�ــســتــخــرجــون املـــيـــاه مـــن اأرا�ــســيــنــا ل�سالح 

املــ�ــســتــوطــنــات الإ�ــســرائــيــلــيــة، ومــ�ــســاريــعــهــم 

احل�سول  مــن  منــنــع  ونــحــن  ال�ستيطانية، 

حتى على مياه ال�سرب

احلياة،  مقومات  لأدنــى  اخلربة  وتفتقر 

ومن اأجــل الو�سول اإليها ينبغى املــرور عرب 

طرق ترابية بن �سهول زراعية، وهي قرية 

وتربية  الـــزراعـــة  يف  �سكانها  يعمل  بــدائــيــة 

الأغنام

حمافظة  يف  ال�ستيطان  ملف  مــ�ــســوؤول 

طوبا�س )هيئة ر�سمية( معتز ب�سارات، يقول 

لالأنا�سول اإنها اأو�سع عملية هدم اإ�سرائيلية 

ملن�ساآت فل�سطينية منذ 10 �سنوات

وي�سيف اأن قوات الحتالل اأزالت جتمع 

حم�سة عن الوجود، و�سردت �سكانه ، موؤكدا 

اأنـــه قــائــم مــنــذ اأكـــر مــن 40 عــامــا، ويعمل 

�سكانه يف تربية الروة احليوانية

تتذرع  الحــتــالل  �سلطات  اأن  اإىل  ويلفت 

باإقامته يف منطقة ع�سكرية �سمن املنطقة 

اإ�سرائيلية  ل�سيطرة  اخلا�سعة   ، ج  امل�سنفة 

كاملة وفق اتفاقية اأو�سلو الثانية بن منظمة 

التحرير الفل�سطينية واإ�سرائيل )1995(

ـــتـــي كـــــان يــ�ــســكــنــهــا نـــحـــو 73  الـــقـــريـــة ال

فل�سطينيا، يف بيوت من ال�سفيح، يف الأغوار 

ال�سمالية، تتو�سط �سهول زراعية، تعد واحدة 

من اأخ�سب اأرا�سي ال�سفة الغربية

بــدوًيــا  38 جتمًعا  مــن  واحــــدة  و حم�سة 

اأو يف جزء منها داخل  ورعوًيا، تقع بكاملها 

مــنــاطــق تــعــلــن عــنــهــا اإ�ــســرائــيــل بــاعــتــبــارهــا 

مــنــاطــق اإطــــــالق نـــــار، وفــــق اإيـــفـــون هــيــلــي، 

املن�سقة الإن�سانية لالأمم املتحدة يف الأر�س 

الفل�سطينية املحتلة

واعــــتــــربت يف تــ�ــســريــح مـــكـــتـــوب، و�ــســل 

الهدم  عمليات  اأن  مــنــه،  ن�سخة  الأنــا�ــســول 

الرابعة  جنيف  لتفاقية  ج�سيمة  خمالفة 

الإ�ــســرائــيــلــيــة  الــ�ــســلــطــات  اأن  اإىل  مــ�ــســرية   ،

هدمت 689 مبًنى فل�سطينيا منذ بداية العام 

اجلاري 2020

وحــظــي هــــدم الــقــريــة بــتــعــاطــف واإدانـــــة 

من قبل الحتــاد الأوروبـــي والأمم املتحدة، 

حيث �سهدت زيــارة لروؤ�ساء بعثات وممثلن 

للوقوف على الدمار الذي خلفته اجلرافات 

الإ�ــســرائــيــلــيــة، مــطــالــبــن اإ�ــســرائــيــل بوقف 

عمليات الهدم وتعوي�س املت�سررين

ويتعر �سكان الأغــوار الفل�سطينية ب�سكل 

دائــــــم، لــهــدم مــنــازلــهــم، وال�ــســتــيــالء على 

ممتلكاتهم مــن قــبــل اجلــيــ�ــس الإ�ــســرائــيــلــي 

ب�سكل متوا�سل

واأعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامن 

نــتــنــيــاهــو، مـــــرارا، اأن حــكــومــتــه تــعــتــزم �سم 

لإ�سرائيل،  الغربية  بال�سفة  وا�سعة  مناطق 

مبا فيها الأغوار بال�سفة الغربية

وتبلغ م�ساحة منطقة الأغـــوار نحو 1.6 

مــلــيــون دومن )الـــــدومن األــــف مــرت مــربــع(، 

ويـــقـــطـــن فــيــهــا نـــحـــو 13 األــــــف مــ�ــســتــوطــن 

ي�سكن  م�ستوطنة، يف حن   38 يف  اإ�سرائيلي 

نحو 65 األف فل�سطيني يف 34 جتمعا

 في حمصة المدمرة.. إسرائيل سرقت الطمأنينة وكل شيء
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الـريـا�ضي

القاهرة – وكاالت

اأك���د اأح��م��د ف��ت��ح��ي، لع���ب الأه��ل��ي املنتقل 

ل��ب��رام��ي��دز، اع��ت��ب��ارا م��ن امل��و���س��م امل��ق��ب��ل، اأن 

ب�ساأن  م��ع��ه  حت���دث  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 

التخلي عن �سارة القيادة ملحمد �سالح، لعب 

ليفربول، لكنه رف�ض هذا الأمر. وقال فتحي، 

يف ت�سريح لقناة “اإم بي �سي م�سر”، اإنه �ساأل 

امل�سوؤول الذي حتدث معه، هل لو كان حممد 

اأبو تريكة مكانه، كان �سيتم معه الأمر نف�سه، 

فكانت الإجابة ب�”ل”.

فاإن  معلوماتي  “بح�سب  فتحي:  واأ���س��اف 

ال�سارة  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  رف�ض  ال�سعيد  اهلل  عبد 

بالن�سبة  نف�سه  والأم����ر  ب��ع��ده��ا،  ال��ق��ائ��د  وه��و 

ملحمد النني واأحمد حجازي”. وتعجب فتحي 

رف�سه  اأن  م���وؤك���ًدا  ل���ه،  م�سكلة  ت�����س��دي��ر  م��ن 

يتنازل عنه، ول  كان طبيعًيا فهذا حقه، ولن 

هذه  للمنتخب  ا�ستدعائه  ع��دم  ك��ان  اإذا  يعلم 

اأع�سق  “اأنا  وزاد:  ل.  اأم  نف�سه  لل�سبب  امل���رة 

امل��ن��ت��خ��ب��ات،  ك��ل  اب���ن  واأن����ا  للمنتخب،  ال��ل��ع��ب 

القادم  وحلمي  للكبار،  لل�سباب  النا�سئني  من 

2022، و���س��اأظ��ل  ال���ع���امل  ك���اأ����ض  ال��ل��ع��ب يف  ه���و 

اأج��ل حتقيقه”. وح��ول مفاو�سات  اأق��ات��ل من 

اإن ال��زم��ال��ك  ال���زم���ال���ك م���ع���ه، ق����ال ف��ت��ح��ي 

�سيفيلد  يف  ك��ان  حني  الأوىل  مرتني،  فاو�سه 

الأه��ل��ي،  عر�ض  وف�سل  الإجن��ل��ي��زي،  يونايتد 

مبلغ م�ساوي  ر�سد  قبل عامني ومت  والثانية 

ملا �سيح�سل عليه عبد اهلل ال�سعيد )40 مليون 

�سعب،  الأم���ر  اأن  واأك���د  رف�ض  ولكنه  جنيه(، 

رغم تقديره الكامل للنادي الأبي�ض.
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

فتحي يرفض التخلي عن القيادة لصالح

ميار الى نصف نهائي تشارلستون للتنس

الشبول من الفيصلي الى الشرطة

نوير ينوي التوجه للتنس

امريكا – وكاالت

ت���اأه���ل���ت امل�������س���ري���ة م���ي���ار ����س���ري���ف اإىل 

ن�������س���ف ن���ه���ائ���ي ب���ط���ول���ة ت�������س���ارل�������س���ت���ون 

تغلبها  بعد  اأم��ري��ك��ا،  يف  للتن�ض  ال��دول��ي��ة 

بنتيجة  تالبا  جابرييال  الرومانية  على 

م��ي��ار  ال��ن��ه��ائ��ي.وت��ف��وق��ت  رب���ع  يف   )1-2(

الأوىل  املجموعة  يف  تاأخرها  رغم  �سريف 

يف  وف���ازت  ع���ادت  ولكنها   ،)3-6( بنتيجة 

ثم   ،)3-6( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

بنتيجة  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ت��ف��وق��ت 

الناجح  م�سارها  م��ي��ار  ووا���س��ل��ت   .)1-6(

بالأمريكية  اأط��اح��ت  بعدما  البطولة،  يف 

16، وقبلها  ال���� دور  ك��ارول��ني دوله��اي��د يف 

ال�سلوفاكية كري�ستينا كو�سوفا  فازت على 

وال��ف��رن�����س��ي��ة ه����ارم����وين ت�����ان واأل��ي��ك�����س��ا 

���س��ري��ف �ساحبة  م��ي��ار  وك��ان��ت  ج��الت�����ض. 

تاريخياً  اإجن����ازاً  حققت  ق��د  ع��ام��ا،   24 ال����

ت�سل  م�سرية  لعبة  اأول  اأ�سبحت  بعدما 

اجلراند  بطولت  باأحد  الرئي�سي  للدور 

الرئي�سي  ل��ل��دور  و���س��ول��ه��ا  ع��ق��ب  ���س��الم، 

لبطولة رولن جارو�ض.

االنباط – عمان

العراقي  ال�سرطة  نادي  اإدارة  اعلنت 

ت��ع��اق��ده��ا م��ع م��درب��ن��ا ال��وط��ن��ي هيثم 

ال�سبول خلفا للمدير الفني عبد الغني 

خالفا  اإن  مطلع  م�سدر  وق���ال  �سهد. 

بعد  و���س��ه��د،  الإدارة  ب���ني  ن�����س��ب  ح����ادا 

اجلولة  زاخ���و، يف  اأم���ام  الفريق  ت��ع��ادل 

املمتاز. العراقي  ال���دوري  م��ن  الثالثة 

وتابع امل�سدر ان ادارة النادي ا�ستدعت 

يح�سر،  مل  والأخ����ر  لج��ت��م��اع،  �سهد 

وعرب عن امتعا�سه من طريقة تعامل 

الإدارة، و�سبق اأن انتقدها لعدم جديتها 

واأو���س��ح  املحرتفني”.  م��ع  التعاقد  يف 

فاو�ست  اأن  �سبق  ال�����س��رط��ة،  اإدارة  اأن 

امل������درب امل�������س���ري حم���م���د ع������ودة، ب��ع��د 

اآ�سيا،  اأبطال  دوري  من  الفريق  خ��روج 

لكنها  حينها،  ق��راره��ا  ع��ن  وت��راج��ع��ت 

بال�سبول.ي�سار  وا�ستعانت  اليوم  عادت 

مدربا  عمل  اأن  �سبق  ال�سبول،  اأن  اإىل 

من  لأكرث  ال�سرطة،  فريق  يف  م�ساعدا 

مو�سم.وتويل قبل فرتة ق�سرة مهمة 

الدارة الفنية لفريق الفي�سلي قبل ان 

ب�سبب  ال��ن��ادي  لدارة  ا�ستقالته  ي��ق��دم 

تراجع نتائج الفريق .

برلني – وكاالت

ك�����س��ف م��ان��وي��ل ن���وي���ر، ح���ار����ض م��رم��ى 

ب���اي���رن م��ي��ون��خ، ع���ن رغ��ب��ت��ه يف مم��ار���س��ة 

ري���ا����س���ة اأخ�������رى، ع��ق��ب اإن����ه����اء م�����س��رت��ه 

ال���ك���روي���ة يف غ�����س��ون ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة. 

34 عاًما وقع موؤخًرا على عقد  ال� �ساحب 

معه  يبقيه  ال��ب��اف��اري،  ال��ن��ادي  م��ع  جديد 

“�سكاي  �سبكة  واأبرزت   .2023 حتى �سيف 

الذي  نوير،  ت�سريحات  اأملانيا”  �سبورت 

اأخ��و���س��ه  ب��ك��ل م��و���س��م  ���س��ع��ي��د  “اأنا  ق����ال: 

م�ساعدة  م��ن  ميكنني  م��ا  ج��ي��دة،  ب��ح��ال��ة 

وف��ي��م��ا  اأ���س��ت��م��ت��ع به”.  ف��ري��ق��ي، وه���و م���ا 

نوير:  قال  العتزال،  بعد  باأهدافه  يتعلق 

ولياقتي،  �سحتي  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  “اأريد 
لحًقا،  التن�ض  للعب  التوجه  ميكنني  لذا 

اأريد حتطيم نف�سي”. ونفى نوير  فاأنا ل 

رغبته يف اأن ي�سبح احلار�ض الأطول عمًرا 

يف امل��الع��ب، م���وؤك���ًدا اأن���ه ي��رغ��ب ف��ق��ط يف 

ال�ستمتاع بكرة القدم.

االنباط – عمان

دورة  فعاليات  ال�سبت  ام�����ض  ي��وم  انطلقت 

 ،B ال��ت��دري��ب الآ���س��ي��وي��ة ل��ل��م�����س��ت��وى ال���ث���اين

ل��ط��الب اجل��ام��ع��ة الأردن����ي����ة، و���س��ط تطبيق 

ب����روت����وك����ول ���س��ح��ي م�������س���دد، ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 

ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة. وي�������س���رف ع��ل��ى ال�����دورة 

اإبراهيم  وامل�ساعد  التلي،  ع�سام  املحا�سرين 

وت�ستمل  ي��وم��ا،   28 م���دار  على  وت��ق��ام  حلمي، 

على حما�سرات نظرية بقاعات كلية الرتبية 

على  وعملية  الأردن��ي��ة،  باجلامعة  الريا�سية 

لل�سباب.  احل�سني  مدينة  يف  البولو  مالعب 

وت�����س��ه��د ال���������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة، ت����ط����ورا يف 

وفق  العملية،  والتطبيقات  النظرية  املناهج 

روؤي���ة احت��اد ك��رة ال��ق��دم وال��ت��ي تهدف ل�سقل 

والرت��ق��اء ب��امل��درب ال��وط��ن��ي، وتعزيز ق��درات��ه 

وخرباته. وح�سل الحتاد الأردين، على �سهادة 

“الآ�سيوي”،  من  م�ستوياتها  باأعلى  العتماد 

والتي  احلديثة  التدريبية  املناهج  �سوء  على 

يقدمها الحتاد للم�ساركني. وت�سم الدورة 21 

م�ساركا: ليث اأبو رمان، زايد اأبو رمان، حممد 

عقيالن،  م��ن��ذر  اجل��ع��ف��ري،  ع��م��ران  مغام�ض، 

الدين  عماد  ع���رادة،  عمر  املح�سري،  حممد 

احلموري، عالء برغل، حممد ال�سريف، عمر 

�سعادة،  ب��الل  الورا�سنة،  اأح��م��د  ال��ك��رمي،  عبد 

عمر  م�سطفى،  حم��م��د  ال��ق��ط��ي�����س��ات،  ح��م��زة 

م�����س��ط��ف��ى، ���س��ل��ي��م��ان دن�����ون، م��ه��ن��د ع��ق��ي��الن، 

�سليمان حماد، غازي الكيالين، حممد عي�سى.

مدريد – وكاالت

رف�������ض الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، ق��ائ��د 

بر�سلونة، تقدمي خدمة للنادي الكتالوين، ب�ساأن 

معاناته حالًيا من اأزمة اقت�سادية. ووفًقا لربنامج 

كبًرا  خالًفا  هناك  ف��اإنَّ  الإ�سباين،  “كواترو” 
توكيت�ض  وكارلي�ض  النظر بني مي�سي  يف وجهات 

خف�ض  ح��ول  بر�سلونة،  لإدارة  امل��وؤق��ت  الرئي�ض 

رواتب لعبي الفريق الأول. ويرغب بر�سلونة يف 

خف�ض روات��ب كل الالعبني بن�سبة 30%، لتوفر 

190 مليون يورو، وتقليل خ�سائر النادي الناجتة 

عن اأزمة فرو�ض كورونا امل�ستجد. واأ�سار الربنامج 

اإىل اأن ع��دًدا من لعبي بر�سلونة، ويف مقدمتهم 

املوؤقت غر خمول  اأن الرئي�ض  مي�سي، يعتقدون 

ل����ه، ال���ت���ف���او����ض م��ع��ه��م ع��ل��ى خ��ف�����ض ال����روات����ب، 

جمل�ض  انتخاب  عقب  الأم��ر  مناق�سة  ويف�سلون 

حمامي  ب��ني  اجلل�سة  اأن  واأو����س���ح  ج��دي��د.  اإدارة 

مل  املا�سي،  الأرب��ع��اء  الالعبني،  وممثلي  ال��ن��ادي 

الأم���ر جلل�سة  تاأجيل  ات��ف��اق، ومت  اأي  ع��ن  ت�سفر 

فاإنَّ  ل�”كواترو”،  املقبل.ووفًقا  الأرب��ع��اء  جديدة، 

اإدارة بر�سلونة لها احلق يف بدء اإج��راءات خف�ض 

رواتب الالعبني الراف�سني للقرار، لكنها ترف�ض 

هذا احلل، وتف�سل اللجوء ملفاو�سات جديدة، ل 

�سيما واأن ذلك الإجراء قد يدفع الالعبني لرفع 

دعاوى �سد جمل�ض الإدارة اأمام املحاكم الإ�سبانية. 

وذكر الربنامج الإ�سباين اأن موقف مي�سي الأكرث 

يف  ينتهي  عقده  لأنَّ  الالعبني؛  كل  بني  تعقيًدا 

اأم���وال له  اأي  املو�سم احل��ايل، ول ميكن تاأجيل 

للموا�سم املقبلة، دون التوقيع على عقد جديد. 

ا رف�ض خف�ض راتبه  يذكر اأن مي�سي �سبق له اأي�سً

اأثناء تواجد جو�سيب ماريا بارتوميو على راأ�ض 

جمل�ض اإدارة بر�سلونة.

مدريد – وكاالت

الثنائي  اإ�سابة  مدريد  ري��ال  ن��ادي  اأعلن 

اإيدين هازارد، وكا�سيمرو، بفرو�ض كورونا 

امل�ستجد.

وق�����ال ري�����ال م����دري����د، يف ب���ي���ان ر���س��م��ي: 

وهازارد  كا�سيمرو  م�سحة  نتيجة  “جاءت 
جريت 

ٌ
اإيجابية، يف اختبارات كورونا، والتي اأ

الالعبني  “كل  واأ���س��اف:  اجلمعة”.  �سباح 

الآخ�����ري�����ن، واجل����ه����از ال���ت���دري���ب���ي ل��ل��ف��ري��ق 

مع  يعملون  الذين  النادي  وموظفي  الأول، 

اأع��ط��وا ن��ت��ائ��ج �سلبية يف  ال��ف��ري��ق م��ب��ا���س��رة، 

مرة  التاأكد  “مت  واأمت:  الختبارات”.  نف�ض 

النادي  اأنَّ اجلميع يف  ال�سباح،  ه��ذا  اأخ��رى، 

غ���ر م�����س��اب ب���ك���ورون���ا ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ه�����ازارد، 

وكا�سيمرو”. و�سيغيب الالعبان بذلك عن 

موقعة ريال مدريد اأمام فالن�سيا اليوم على 

من  التا�سعة  املرحلة  �سمن  امل�ستايا  ملعب 

الدوري الإ�سباين لكرة القدم.

إنطالق دورة التدريب االسيوية الكروية

نجوم البرشا يرفضون خفض رواتبهم

الريال يعاني الغيابات امام فالنسيا

كورونا تواصل النيل من الفيصلي
االنباط – عمان

امل�سابني  اأ���س��م��اء  الفي�سلي  ل��ل��ن��ادي  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع  اع��ل��ن 

بفرو�ض كورونا، من منظومة فريق كرة القدم واأكد الفي�سلي، 

العدوان،  ثامر  النادي  مدير  اإ�سابة  اأظهرت  الفح�ض  نتائج  اأن 

الدبوبي.  رامي  الإعالمي  واملن�سق  عدنان عو�ض،  الفني  واملدير 

الناطور،  فادي  الزواهرة،  اإبراهيم  الالعبني  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

ال��ع��و���س��ات، ك��الودي��و  اأب���و ليلى، دوم���ي بني دوم���ي، مظهر  ي��زي��د 

املحارمة وعبد  اأبو جلبو�ض، عون  با�سكي�ض، خالد زكريا، يو�سف 

اهلل التميمي. وك�سف الفي�سلي عن اأن الذين تعافوا من فرو�ض 

كورونا، هم دومنيك مندي، معتز يا�سني، حممد بني عطية وعبد 

اهلل �سمره.
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أثر جائحة كورونا على بورصة عمان وما 
هو مطلوب من الحكومة الجديدة؟

فرتة  خللال  عللمللان  بور�صة  على  مبا�صر  ب�صكل  كللورونللا  جائحة  اثللرت  لقد   •
التداول  تعليق  عند  يوما  خم�صني  ملللدة  البور�صة  اغللاق  فللرتة  وخللال  اجلائحة 

عموالت  التداولعلى  تعليق  �صاهم  حيث   ،2020/3/16 بتاريخ  عللمللان  بور�صة  يف 

يف  التعامل  من  االجنبية  ال�صناديق  من  عللدد  ومنع  الو�صاطة  ل�صركات  الللتللداول 

وحتى   . التداول  تعليق  فرتة  خال  البور�صة  م�صداقية  على  واثر  عمان  بور�صة 

2020/5/10 فقد تراجعت مو�صرات البور�صة  بعد عودة البور�صة للتداول بتاريخ 

مو�صر  تراجع  وقد  التداول.   واحجام  ال�صوقية  القيمة  حيث  من  ملحوظ  ب�صكل 

13.4٪  وازا ما ح�صبنا  بور�صة منذ بداية العام ولغاية يوم اخلمي�س10/15 بن�صبة 

10/15 فقد  3/2 ولغاية  تراجع ال�صوق منذ ت�صجيل اول حالة كورونا يف االردن يف 

 ٪33.23 بن�صبة  العام  بداية  التداول منذ  تراجع حجم  13.5٪. كما  بن�صبة  تراجع 

ال�صوقية  القيمة  تراجعت  كما   .٪12.21 بن�صبة  املتداولة  اال�صهم  عللدد  وتللراجللع 

توزيع  بتاجيل  املللركللزي  البنك  قيام  اثللر  كما   . الللعللام  بللدايللة  منذ   ٪17.14 بن�صبة 

واعطت  التداول  معطيات  على  �صلبيا  العام  هذا  البنوك  لقطاع  النقدية  االربللاح 

البور�صة.  يف  تعاماتهم  يف  املتعاملني  او�صاط  بني  �صلبيا  �صعورا 

بت�صفية  االجنبية  اال�صتثمارية  ال�صناديق  من  عدد  قيام  كذلك  والحظنا   •
حمللافللظللهللم اال�للصللتللثللمللاريللة علللللى بللعلل�للس اال�لللصلللهلللم يف بلللور�لللصلللة علللملللان  بللعللد علللودة 

البنوك  مللن  او  عمان  بور�صة  فريق  مللن  �للصللواء  جهة  وجللود  عللدم  ظللل  يف  الللتللداول 

حول  ال�صناديق  مللدراء  اىل  التحدث  على  قللادرة  االردن  يف  العاملة  اال�صتثمارية 

وق�ص�س  امل�صتقبلية  والتوقعات  منها  يخرجون  التي  ال�صركات  هذه  وفر�س  و�صع 

العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  تفتقر  كما  عليها.  الفايرو�س  ازمللة  وتاثري  جناحها 

 Financial Public املالية  العامة  العاقات  ي�صمى خدمة  االردنية اىل ما 

زيادة وعي  يف  احلايل  وقتنا  يف  هامة  ا�صبحت  والتى   Relation Service
ال�صركات  اف�صاحات  حللول  واالجنبية  االقليمية  اال�صتثمارية  ال�صناديق  مللدراء 

حولها. والتوقعات  جناحها  وق�ص�س  حققتها  التي  والنتائج 

بور�صة  فيبور�صة  اال�صتثمارية   الفر�س  ت�صويق  فر�صةوجدية  وتراجعت   •
النا�صئة  لل�صناديق  االأجنبية  اال�صتثمارات  ان�صحاب  ظل  يف  بال�صابق  كما  عمان 

التداول  عموالت  وارتللفللاع  الللدويل  امل�صتوى  على  عمان  بور�صة  ت�صنيف  وتراجع 

البور�صة  يف  جديدة  �صركات  ادراج  وعدم  جديدة  ا�صتثمارية  منتجات  وجود  وعدم 

املحافظ  وابتعاد  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  ف�صاد  معق�ص�س  امل�صتثمرين  وتفاعل 

واأبو ظبي  دبي  بور�صات  االأردنيني يف  وا�صتثمار عدد كبري من  ال�صوق  املحلية عن 

وم�صر. 

الللكللايف من  الللذي مل يلقى االهللتللمللام  الللوحلليللد  املللكللان  الللبللور�للصللًة هللي  ان  كما   •
من  نرجو  فاننا  وعلية   . ال�صابقة  القليلة  ال�صنوات  يف  ال�صابقة  احلكومات  قبل 

م�صتعجلة  اإجللراءات  التخاذ  التوجة  املللال   را�للس  �صوق  اجلديدةوهيئات  حكومتنا 

الإجراء تغريات على قطاع �صوق را�س املال تتمثل يف تغري اال�صماء يف هيئة االأوراق 

يف  م�صرتكة  ا�صتثمار  �صناديق  الإن�صاء  البنوك  على  ال�صغط  والبور�صة،  املالية 

البنوك  يف  املللواطللنللني  ودائللع  مللن  جللزء  وت�صتقطب  ال�صيولة  مللن  تعزز  البور�صة  

البور�صة  �للصللركللات  لللدمللج  م�صتعجلة  اإجللللراءات  الإنلل�للصللاء  الهيئة  توجية  االردنلليللة، 

لعقد  الللتللوجللة  اللللتلللداول،  عللمللوالت  تخفي�س  تللتللعللر،  ان  ممللكللن  والللتللي  اللل�للصللغللرية 

واأمريكا  ا�صتثمار يف اخلليج ولندن  للقاء م�صتثمرين و�صناديق  ا�صتثمارية  زيارات 

الثقة  عودة  يف  ت�صاهم  اخرى  البور�صة،واجراءات  يف  اال�صتثمارية  الفر�س  لطرح 

بال�صابق. كما  ن�صط  مال  را�س  ك�صوق  مكانتها  من  وتعزز  عمان  لبور�صة 

وجدي مخامرة ـ مستشار اقتصادي وكاالت - �أبوظبي

نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  اأ�صدر 

رئلليلل�للس دوللللة االإمللللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، 

عللللللللدداً مللللن امللللرا�لللصللليلللم بلللقلللانلللون لللتللعللديللل 

ال�صخ�صية  االأحللللوال  قللانللون  اأحللكللام  بع�س 

االحتلللللللللادي، وقللللانللللون امللللعلللاملللات املللدنلليللة 

االحتلللللادي، وقللانللون الللعللقللوبللات االحتللللادي، 

وقانون االإجراءات اجلزائية االحتادي.

وتلللاأتلللي املللرا�للصلليللم يف اإطلللللار �للصللعللي دوللللة 

االإملللللللللللللارات املللل�لللصلللتلللملللر للللتلللطلللويلللر بللنلليللتللهللا 

الللتلل�للصللريللعلليللة، وتللعللزيللزاً ملللكللانللتللهللا الللريللاديللة 

كلللاأحلللد اأهلللللم الللللللدول اجلللللاذبللللة اجللتللمللاعلليللاً 

باالإ�صافة  العامل،  م�صتوى  على  واقت�صادياً 

مبادئ  برت�صيخ  التزامها  على  التاأكيد  اإىل 

والعمل  هللويللتللهللا،  مللع  يتفق  مبللا  الت�صامح 

علللللللى تلللعلللزيلللز قللللدرتللللهللللا علللللللى ا�للصللتللقللطللاب 

بح�صب  االأجنبية،  واال�صتثمارات  اخلللرات 

وكالة االأنباء االإماراتية )وام(

االأحللوال  قانون  على  التعديات  وتتيح 

اللل�للصللخلل�للصلليللة وقللللانللللون امللللعلللاملللات املللدنلليللة 

القوانني  الختيار  املللواطللنللني  لغري  املللجللال 

الللتللي تللطللبللق علللللى تلل�للصللرفللاتللهللم يف �للصللوؤون 

ا�صتقرار  املرياث والرتكات، وذلك لتحقيق 

يف  االأجللانللب  للم�صتثمرين  املالية  امل�صالح 

الدولة.

قللانللون  علللللى  الللتللعللديللات  يف حللني تعمل 

العقوبات وقانون االإجراءات اجلزائية على 

ودعللم  ال�صخ�صية  احلللريللات  �صمان  تعزيز 

االإخلللال  دون  املجتمعي  االأملللن  منظومة 

بللالللثللوابللت واملللكللتلل�للصللبللات املللجللتللمللعلليللة لللدولللة 

ادخال  املتحدة، حيث مت  العربية  االإمللارات 

جملللملللوعلللة ملللن اللللتلللعلللديلللات علللللللى قلللانلللون 

االأفعال  عن  التجرمي  رفع  ليتم  العقوبات 

الغمو�س عن  واإزالة  بالغري،  ت�صر  التي ال 

بع�س الن�صو�س التي كانت قد تعتر باأنها 

ت�صكل جرمية يعاقب عليها القانون.

 كما و�ّصعت التعديات من نطاق تطبيق 

العام  للنائب  يكون  بحيث  اجلزائي  االأمللر 

يف  العموم  النواب  مع  باالتفاق  االحتللادي، 

ال�صلطات الق�صائية املحلية، حتديد اجلنح 

االأمر  اأحكام  عليها  تطبق  التي  واملخالفات 

االإجلللراءات  تي�صري  بهدف  وذلللك  اجلللزائللي 

الق�صائي  اجلللهللاز  علللللى  الللعللبء  وتللخللفلليللف 

خا�صة يف حاالت اجلرائم الب�صيطة.

اللللدوللللة بحماية  اللللتلللزام  علللللى  وتلللاأكللليلللداً 

القانون،  �صيادة  ملبداأ  وتعزيزاً  املللراأة  حقوق 

مت اإلللغللاء امللللادة الللتللي متللنللح الللعللذر املخفف 

الللل�لللصلللرف« بحيث  »بلللجلللرائلللم  يلل�للصللمللى  فلليللمللا 

تللعللامللل جلللرائلللم الللقللتللل وفلللقلللاً للللللنلل�للصللو�للس 

املعمول بها يف قانون العقوبات.

وبح�صب وكالة وام، تهدف هذه املرا�صيم 

باأهمية  االملللارات  دولللة  الللتللزام  تر�صيخ  اإىل 

تعددية  مع  تتوافق  ت�صريعية  بيئة  توفري 

اللللثلللقلللافلللات والللللتللللزام الللللدولللللة بللبللنللاء بلليللئللة 

واآمنة. تناف�صية  واقت�صادية  اجتماعية 

جنيف - فر�ن�س بر�س

والللواليللات  الللدمنللارك  6 دول من بينها  اأفلللادت 

اإ�صابة بفريو�س كورونا  املتحدة عن ر�صد حاالت 

املنك  حلليللوانللات  تللربللي  مبلللزارع  مرتبطة  امل�صتجد 

العاملية. اأعلنت منظمة ال�صحة  لفروها، ح�صبما 

والدول االأخرى التي ر�صدت اإ�صابات ب�صار�س-

وهولندا  اإيطاليا  هي:  املنك  حيوانات  يف  كوف-2 

املنظمة. واإ�صبانيا وال�صويد، بح�صب بيان 

وكلللانلللت اللللدمنلللارك قلللد حللللذرت ملللن اأن حتللول 

لللقللاح  اأي  فللعللاللليللة  يلللهلللدد  اأن  ميلللكلللن  اللللفلللريو�لللس 

ملل�للصللتللقللبلللللي واأمللللللرت بللالللتللخللللل�للس ملللن كلللافلللة هللذه 

بني  مبا  عددها  واملقدر  اأرا�صيها  على  احليوانات 

15 و17 مليونا.

جميع  دخللول  ال�صبت،  ام�س  بريطانيا  ومنعت 

القادمني  اأرا�صيها  على  املقيمني  غللري  االأجللانللب 

ملللن الللللدمنللللارك، بللعللد ر�للصللد الللفللريو�للس املللتللحللول 

املرتبط مبزارع املنك، يف الب�صر.

ويقول العلماء اإن التحوالت الفريو�صية �صائعة 

وغالبا غري موؤذية، والتحول احلايل للفريو�س ال 

ي�صبب مر�صا اأكر خطورة بني الب�صر.

عن  عللرت  الدمناركية  ال�صحة  �صلطات  لكن 

اأن ال�صالة اجلديدة التي اأطلق عليها  القلق من 

بنف�س  امللل�للصللادة  االأجلل�للصللام  تثبطها  ال   ،»5 »الللبللوؤرة 

الللللعللللادي، وهللللو ملللا تخ�صى  اللللدرجلللة كللالللفللريو�للس 

يتم  الللتللي  اللللللقللاحللات  فعالية  يللهللدد  اأن  ال�صلطات 

تطويرها يف اأنحاء العامل.

وجاء يف بيان املنظمة، اجلمعة، اأن »املاحظات 

االأولية ت�صري اإىل اأن الو�صع ال�صريري واخلطورة 

ت�صببها  التي  تلك  ي�صبه  امل�صابني  بني  واالنتقال 

فريو�صات اأخرى منت�صرة من �صار�س-كوف-2«.

 ،+5 ... �صالة +البوؤرة  ال�صالة  اأن هذه  »غري 

التي مل  التغريات  اأو  التحوالت،  لديها مزيج من 

التغريات  املرتتبة على  واالآثار  تاحظ من قبل. 

جيدا  مفهومة  غللري  ال�صالة  هللذه  يف  املللر�للصللودة 

بعد«.

وقالت الوكالة التابعة لاأمم املتحدة اإن نتائج 

اأولية ت�صري اإىل اأن هذه ال�صالة املرتبطة باملنك، 

جتاه  معتدل  ب�صكل  منخف�صة  »ح�صا�صية  لديها 

حتييد االأج�صام امل�صادة«.

من  مزيد  اإجلللراء  اإىل  ال�صحة  منظمة  ودعللت 

و«لفهم  االأوللليللة  النتائج  مللن  للتاأكد  الللدرا�للصللات 

يتعلق  فلليللمللا  الللنللتللائللج  لللتلللللك  حمللتللملللللة  اآثلللللار  اأي 

بللالللتلل�للصللخلليلل�للصللات واللللعلللاجلللات واللللللللقلللاحلللات قلليللد 

التطوير«.

بللاأن  اأنلله »رغللم االعللتللقللاد  اإىل  واأ�للصللارت املنظمة 

الفريو�س مرتبط بطيور اخلفا�س، اإال اأنه مل يتم 

بعد حتديد اأ�صله وم�صيفه الو�صيط من �صار�س-

كوف-2«.

ومنذ يونيو 2020 مت ت�صجيل 214 حالة اإ�صابة 

بللكللوفلليللد-19 يف الللدمنللارك مللع �للصللاالت مرتبطة 

ب�صالة  حللالللة   12 بينها  املللنللك،  لللرتبلليللة  مبللللزارع 

فريدة �صجلت يف 5 نوفمر.

اإلمارات.. تعديل قانوني لصالح الحريات الشخصية والمرأة

منظمة الصحة: 6 دول أبلغت عن كورونا في مزارع حيوان المنك

دبي-�لعربية

احلفاظ على �صحنة م�صرقة يف كل االأوقات 

احلياة  �صغوط  رغللم  امل�صتحيلة  باملهمة  لي�س 

الذي  املللتللوازن  غري  احلياة  واأ�صلوب  اليومية 

هذا  يف  التقّيد  يكفي  اإذ  مللّنللا.  العديد  يعي�صه 

بها  يو�صي  فّعالة  ولكن  ب�صيطة  بحيٍل  املجال 

خلللراء الللعللنللايللة بللالللبلل�للصللرة كللونللهللا مللن اأفلل�للصللل 

االأ�صرار التجميلية على االإطاق.

بالب�صرة املنا�صبة  العناية 

بالب�صرة  العناية  على  نواظب  اأن  يكفي  ال 

نوؤّمن  اأن  يجب  لكن  اإ�صراقها،  على  للحفاظ 

لللهللا اأيلل�للصللاً الللعللنللايللة املللنللا�للصللبللة الللتللي تللوّفللر لها 

العادات  من  جتميلي  روتني  وتبّني  حاجاتها. 

امللللفللليلللدة حللللملللايلللة اجللللللللد مللللن االعلللللتلللللداءات 

وحيويته.  �صحته  على  واحلللفللاظ  اخلللارجلليللة 

وُيلللعلللتلللر تللنللظلليللف الللبلل�للصللرة �للصللبللاحللاً وملل�للصللاًء 

اأن  على  الللروتللني،  هللذا  يف  االأ�صا�صّية  اخلطوة 

على  نللاعللم  مللنللّظللف  م�صتح�صر  اخللتلليللار  يللتللّم 

يحافظ  مرّطب  كللرمي  تطبيق  ويليه  الب�صرة 

على ليونة ونعومة اجللد. واالأف�صلّية يف هذا 

املللجللال تللبللقللى ال�للصللتللعللمللال كلللرمي مللرّطللب ذات 

وكرمي  نهاراً  للمعان  وم�صادة  خفيفة  تركيبة 

اآلّية جتديدها  يف  الب�صرة  يدعم  م�صاًء  مغّذٍى 

. لنف�صها

يللرتللبللط احللللفلللاظ علللللى اإ�للللصللللراق الللبلل�للصللرة 

بتخلي�س �صطحها من اخلايا امليتة، من هنا 

الب�صرات  اأنلللواع  جميع  تق�صري  �للصللرورة  تللاأتللي 

التي  احل�صا�صة  الب�صرة  عدا  ما  اأ�صبوعياً،  مرة 

من  خاٍل  ناعم  مب�صتح�صر  بتق�صريها  ُين�صح 

اأ�صبوعني. احلبيبات املق�ّصرة مرة كل 

�للصللرورّيللة  الللرتطلليللب  م�صتح�صرات  ُتعتر 

للب�صرة، ولكنها قد ال تكفي مبفردها لتغذية 

قناع  بتطبيق  ُين�صح  ولذلك  بالعمق.  اجللد 

مغّذٍى على اجللد مرة اأ�صبوعياً ملدة 15 دقيقة 

حوام�س  مثل  مبللكللّونللات  غنياً  يللكللون  اأن  على 

املفيدة للب�صرة. النباتية  الفاكهة والزيوت 

عناية خا�صة مبحيط العينني وال�صفاه

وحميط  بال�صفاه  اخلا�صة  العناية  تعتر 

الللعلليللنللني جللللزءاً اأ�للصللا�للصلليللاً مللن روتلللني الللعللنللايللة 

الللتللجللملليلللللّيللة، فللهللذه املللنللاطللق احللل�للصللا�للصللة من 

تتمكن  كللي  م�صاعف  جهد  اإىل  حتتاج  الللوجلله 

مللللن احلللللفللللاظ علللللللى اإ�لللصلللراقلللهلللا نللللظللللراً للللرّقلللة 

فيها. الب�صرة  وح�صا�صية 

مبحيط  خا�س  م�صتح�صر  اختيار  ُي�صّكل 

اإهمالها  بعدم  ُين�صح  اأ�صا�صّية  خطوة  العينني 

امللل�للصللل،  اأو  اللللكلللرمي  بلل�للصلليللغللة  يلللكلللون  اأن  علللللى 

تربيت  بللحللركللات  وملل�للصللاًء  �للصللبللاحللاً  وُي�صتعمل 

الزاوية  من  الدموّية  اللللدورة  تن�ّصط  خفيفة 

بالن�صبة  اأما  اخلللارج.  باجتاه  للعني  الداخلّية 

ال�صكر  لل�صفاه فُين�صح بتق�صريها بخليط من 

والع�صل مرة اأ�صبوعياً ثم تطبيق قناع مرطب 

مرّطب  بل�صم  وا�صتعمال  دقيقة   15 ملدة  عليها 

لل�صفاه عدة مرات يومياً.

الرتكيز على االأطعمة املعّززة لاإ�صراق

ُتللل�لللصلللّكلللل �للصللحللة اللللبللل�لللصلللرة مللللللراآة لللتللوازنللنللا 

اللللداخلللللللي، وتلللللعللب االأطللعللمللة الللتللي نللتللنللاولللهللا 

اأبلللرز  اإ�للصللراقللهللا. مللن  تللعللزيللز  اأ�للصللا�للصلليللاً يف  دوراً 

الغنّية  تلللللك  نللذكللر  املللجللال،  االأطللعللمللة يف هلللذا 

نللبللاتللي م�صاد  بللالللبلليللتللاكللاروتللني، وهلللو ملللكلللّون 

لللاأكلل�للصللدة ومللنلل�للّصللط الإنلللتلللاج امللليللانللني اللللذي 

ُيللكلل�للصللب الللبلل�للصللرة لللونللاً حلليللويللاً جللملليللًا. يلعب 

من  الب�صرة  حماية  يف  دوراً  اأيلل�للصللاَ  امللليللانللني 

وقاية  يوؤّمن  البنف�صجية مما  فوق  ما  االأ�صعة 

من �صيخوخة اجللد.

بالبيتاكاروتني  الغنّية  االأطللعللمللة  مللن  اأملللا 

االأللللللللوان  ذات  واللللفلللاكلللهلللة  اخلللل�لللصلللار  فلللنلللذكلللر 

البطيخ  اجلللزر،  مثل  واخل�صراء  الرتقالّية 

البطاطا احللوة،  الفليفلة،  امل�صم�س،  االأ�صفر، 

القرع، وال�صبانخ. املانغا، 

مثالياً  حللللليللفللاً  اأيلل�للصللاً  احلللملل�للصللّيللات  ُتلل�للصللّكللل 

غناها  بف�صل  الللعللام  طلللوال  االإ�للصللراق  لتعزيز 

وي�صاعد  الفاكهة.  وحوام�س   Cبالفيتامني

كللللًا ملللن الللللليللمللون، واللللرتلللقلللال، والللللليللمللون 

ما  وهللذا  وتن�صيطه.  اجللد  تنقية  الهنديفي 

تركيبات  يف  الفاكهة  حوام�س  دخللول  يف�ّصر 

بالب�صرة. العناية  العديد من م�صتح�صرات 

مبا�صراً  ارتللبللاطللاً  الللبلل�للصللرة  اإ�للصللراق  يللرتللبللط 

بللرتطلليللبللهللا ملللن الللللداخللللل، ملللن خللللال تللنللاول 

يومياً  امللللاء  مللن  ون�صف  ليرت  عللن  يقل  ال  مللا 

بللاالإ�للصللافللة اإىل ا�للصللتللهللاك اللل�للصللاي االأخلل�للصللر 

مب�صادات  بغناها  تتمّيز  التي  النباتات  ونقيع 

االأكلل�للصللدة واملللكللّونللات الللقللابلل�للصللة للللللملل�للصللام، كما 

ينعك�س  اللل�للصللمللوم مملللا  ملللن  تللخللّللل�للس اجللل�للصللم 

الب�صرة. اإ�صراقاً على 

اإهللمللال حللاجللة اجل�صم  واأخللللرياً يجب عللدم 

فئة  مللن  االأ�صا�صّية  الدهنّية  احلللواملل�للس  اإىل 

يف  وت�صاهم  الب�صرة  تغّذي  فهي  و6.  اأوميغا3 

احلفاظ على ترطيبها. جند هذه احلوام�س 

امللللفللليلللدة يف االأ�للللصللللمللللاك اللللدهلللنلللّيلللة )�لللصلللامللللون، 

مللاكللاريللل، �للصللرديللن، ورنلللكلللة(، كللمللا جنللدهللا يف 

ال�صم�س  دوار  وزيللت  الكولزا  وزيللت  االأفللوكللادو 

التي ُين�صح باإدراجها ب�صكل متوازن يف النظام 

الغذائي للحفاظ على ب�صرة م�صرقة.

هذه أفضل األسرار التجميلّية لسحنة مشرقة في كل األوقات

تلميذة روسية تبتكر جهازا يكيف 
مضخة اإلنسولين مع جسم اإلنسان

زوجان أميركيان يرزقان بأنثى 
بعد 14 صبيا 

مو�سكو- رو�سيا �ليوم

اأدخلت، التلميذة الرو�صية، داريا �صينينا 

مدينة  مللن  اأعلللوام   10 العمر  مللن  البالغة 

بريم تعديات يف م�صخة االأن�صولني التي 

ي�صتخدمها املر�صى امل�صابون بال�صكري.

املعتمد  ال�صكري  مبر�س  دا�صا  اأ�صيبت 

بجدري  اإ�صابتها  نتيجة  االأن�صولني  على 

امللللللاء، اللللللذي علللانلللت مللنلله يف اللللرابلللعلللة من 

احلللني، بحاجة  ذلللك  وكانت منذ  عمرها. 

الللهللرمللون  ت�صخ  اأنلل�للصللولللني.  م�صخة  اإىل 

احللليللوي مللن حللاويللة �للصللغللرية اإىل اأنللبللوب 

وهكذا  طللرفلله.  على  اإبلللرة  مللع  با�صتيكي 

بللا�للصللتللمللرار.  االأنلل�للصللولللني  ج�صمها  يللتلللللقللى 

دائما  الفتاة هذا اجلهاز  اأن حتمل  ويجب 

وحتى تنام معه.

وخلللطلللرت يللومللا بللبللالللهللا فللكللرة تركيب 

اأنبوب با�صتيكي ميكن �صبط طوله على 

اأن �صحبت  م�صخة االأن�صولني. وذلك بعد 

االأبرة باخلطاأ من اجل�صم حني لعبت مع 

الفتاة  وبلللداأت  �صديد.  بللاأمل  واأح�صت  اأمها 

تفكر كيف ميكن جتنب ذلك ووجدت حا 

تقنيا للم�صكلة.

و�لللصلللاعلللدهلللا يف حلللل امللل�للصللكلللللة الللتللقللنلليللة 

مللدر�للصللاهللا اللللللللذان نلل�للصللحللاهللا بللا�للصللتللخللدام  

االأنللللبللللوب  طلللللول  لللتللغلليللري   USB �للصلللللك 

البا�صتيكي.

بو�صطة  جللهللازهللا  الللتلللللملليللذة  وطللبللعللت 

باإمكانها  و�للصللار  االأبلللعلللاد.  ثاثية  طابعة 

تغيري طول االأنبوب من 0.5 �صنتيمرت اإىل 

80  �صنتيمرتا، ما يعتر اأمرا مريحا لكل 

املر�صى امل�صابني بال�صكري.

ت�صجيل  االآن  ووالللداهللا  دا�للصللا  وتنتظر 

اخرتاعها يف مكتب براءة االخرتاع.

وكاالت - �أبوظبي

مي�صيغن  واليللة  من  وزوجته  رجللل  ُرِزَق 

االأمريكية اأخرياً مولودة اأنثى اأوىل... بعد 

14 �صبياً. ونقلت �صحيفة »ديرتويت فري 

�صواندت  جللاي  الللوالللد  عللن  املحلية  بللر�للس« 

متحم�صان  ونحنا  تغمرنا،  »الفرحة  قوله 

جلللللداً لللفللكللرة انلل�للصللمللام ملللاغلللي جلللايلللن اإىل 

عائلتنا«.

ووللللللدت ملللاغلللي جلللايلللن للليللل اخلللملليلل�للس، 

رابلليللد�للس،  فللرانللد  مللديللنللة  يف  م�صت�صفى  يف 

قلللرب بللحللرية ملليلل�للصلليللغللن، وبلللللغ وزنلللهلللا 3،4 

كيلوغرامات.

واأ�للصللاف �للصللوانللدت »مللاغللي اأجللمللل هدية 

كان ميكن اأن نتمناها«.

وكانت الوالدة كيتريي �صواندت توقعت 

اإىل  فلللتلللاًة  اإجنلللابلللهلللا  يلللللوؤدي  اأن   2014 عللللام 

»�للصللدمللة« يف الللعللائلللللة الللتللي متلللللك برنامج 

تلللللفللزيللون الللللواقللللع اخللللا�لللس بللهللا ويللحللمللل 

عنوان »14 اأوتدورز ِمن« )14 رجًا يحبون 

امل�صاحات الكبرية(.

وتلللللزوج جلللاي وكلليللتللريي �للصللوانللدت عللام 

كانا  اأن  منذ  مرتبطني  كللانللا  بعدما   1993

قبل  حتى  �صبيان  ثاثة  ورزقللا  مراهقني، 

اأن ينهيا درا�صتهما.

وقللللال االبللللن الللبللكللر تللايلللللر )28 عللامللاً( 

اأي  واللللدتلللي متلللللك  اأن  اأعللتللقللد  »ال  ملللازحلللاً 

قطعة ثياب زهرية اللون«.


