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االنباط- عجلون

حت��ت��ل امل��ق��ام��ات ال��دي��ن��ي��ة امل�����س��اج��د وال��ب��ي��وت 

القدمية والرتاثية يف حمافظة عجلون مكانة 

ع��ري��ق��ة، وت�����س��ك��ل ارث����ا ت��اري��خ��ي��ا وذاك������رة حية 

اأن  اإال  واالأج����داد،  االب���اء  ت��اري��خ  �ساهدة  �ستبقى 

الكثري منها يحتاج اإىل ال�سيانة والعناية.

وطالب عدد من املهتمني بال�ساأن ال�سياحي يف 

املحافظة وزارات ال�سياحة واالوقاف والبلديات 

اإج���������راء ع���م���ل���ي���ات ت���رم���ي���م ل���ل���ب���ي���وت االأث����ري����ة 

وا�ستغاللها �سياحيا واقت�ساديا واإدراج املقامات 

ا�ستقطاب  اج��ل  م��ن  ال�سياحية  اخل��ارط��ة  على 

امل��زي��د م��ن ال���زوار م��ن داخ���ل االأردن وخ��ارج��ه، 

ال�سياحة  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  �سينعك�س  ال���ذي  االم���ر 

واالقت�ساد يف املحافظة.

ودع���ا حم��م��ود ال�����س��ري��دة، وه��و اح��د املهتمني 

بالرتاث اجلهات املعنية اإىل و�سع خطة ل�سيانة 

التحتية  البنية  خدمات  واي�سال  املقامات  هذه 

ال�سياحية  اخلارطة  على  ادراجها  اجل  من  لها 

اليها  الو�سول  م��ن  ال�سياح  ليتمكن  الوطنية، 

بي�سر و�سهولة.

م����ن ج���ان���ب���ه اك�����د رئ���ي�������س م����ب����ادرة االي������ادي 

التطوعي  العمل  تن�سيق  البي�ساء وع�سو جلنة 

فريحات  وفيق  حممود  الدكتور  واالجتماعي 

م��وازن��ة  امل��ح��اف��ظ��ة  جم��ل�����س  تخ�سي�س  اه��م��ي��ة 

ل�سيانة هذه املواقع واملحافظة عليها ملا حتمله 

م��ن ارث دي��ن��ي وت��اري��خ��ي وت��راث��ي، م�سريا اإىل 

البنية  خدمات  واي�سال  املباين  هذه  �سيانة  اأن 

التحتية لها �سي�سجع احلركة ال�سياحية.

البيئي  ال��ع��م��ل  تن�سيق  جل��ن��ة  ع�����س��و  وق��ال��ت 

املعامل  ا�ستثمار  ان  هليل  اب��و  االء  املحافظة  يف 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  ي�ساهم يف  وامل�����س��اج��د  ال��دي��ن��ي��ة 

االماكن الدينية، مطالبة اجلهات املعنية بعمل 

�سيانة دورية لهذه االماكن الدينية والرتاثية 

والبيوت القدمية ذات الطراز املعماري املميز.

املحافظة عمر  من جهته قال رئي�س جمل�س 

الدينية  االماكن  العديد من  ان هناك  املومني 

والبيوت الرتاثية القدمية تعاين من االهمال 

م�سريا اإىل ان املجل�س �سيقوم بزيارة مثل هذه 

امل��ع��امل واالط����الع عليها م��ن اج��ل و���س��ع خطة 

ل�����س��ي��ان��ت��ه��ا وت��خ�����س��ي�����س م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة �سمن 

موازنة العام املقبل ليتم ا�ستثمارها يف ال�سياحة 

الدينية.

عجلون  حمافظة  يف  امل��ق��ام��ات  ان  اىل  ي�سار 

مقام  ،ومنها  االن  لغاية  ال��ت��اري��خ  على  �ساهدة 

ع��ك��رم��ة ب���ن اب����ي ج��ه��ل يف ال���وه���ادن���ة وال��ب��ع��اج 

و�سيدي بدر واخل�سر يف عجلون ومقام وم�سجد 

علي املومني يف عني جنا. .

عجلون: مقامات دينية وبيوت تراثية تحتاج الى صيانة
توقيف

 11 شخًصا في 
قضايا فساد 

جديدة 

 الحواتمة يبحث التعاون المشترك 
مع مدير األمن اللبناني

الوزني: مستعدون لتقديم تسهيالت 
للشركات الكورية الراغبة باالستثمار 

الحموري : استئناف السياحة 
العالجية وفق ضوابط وشروط 

�شلباية  االأنباط-فرح 

االنباط-وكاالت

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ت��ق��ى 

االأربعاء، عدداً  الوهادنة،  الطبيب عادل  العميد 

من اأع�ساء جلنة املتقاعدين الع�سكريني.

ون��ق��ل ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ال���وه���ادن���ة الأع�����س��اء 

امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  حتيات  اللجنة 

امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  ال��ت��زام  م��وؤك��داً 

توجيهات  بتنفيذ  ال��ع��رب��ي  اجلي�س   - االأردن���ي���ة 

وروؤى جاللة القائد االأعلى امل�ستمرة باالهتمام 

االإمكانات  وت�سخري  الع�سكريني،  باملتقاعدين 

امل���ت���اح���ة ل��ت��ق��دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

والرعاية ال�سحية لهم ولذويهم.

الع�سكريني  املتقاعدين  جلنة  رئي�س  واأ���س��اد 

العميد املتقاعد عبد اهلل املومني، باجلهود التي 

وباخلدمة  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  بها  تقوم 

الع�سكريني  للمتقاعدين  تقدمها  التي  املميزة 

ولذويهم من خالل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 

الع�سكرية املنت�سرة يف جميع مناطق اململكة. ويف 

اللقاء جرى ح��وار مفتوح بني مدير عام  نهاية 

اخلدمات الطبية امللكية.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط-عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ا�ستقبل 

اأمين ال�سفدي ام�س وزير خارجية اجلمهورية 

يف  حتي  نا�سيف  ال��دك��ت��ور  ال�سقيقة  اللبنانية 

وال��ت��ط��ورات  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث  اج��ت��م��اع 

االإقليمية.

واأك�������د ال�������س���ف���دي وح���ت���ي خ�����الل حم���ادث���ات 

الت�سامن  ام�����س  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  اأج��ري��اه��ا 

وحر�س  وتبعاتها  ك��ورون��ا  جائحة  م��واج��ه��ة  يف 

ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى زي������ادة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف 

املجاالت االقت�سادية والتجارية واالأمن الغذائي 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني 

املرتبطني بعالقات تاريخية اأخوية.

 وا�ستعر�سا امل�ستجدات االإقليمية ويف مقدمها 

�سم  اإ�سرائيل  ق��رار  تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجلهود 

اأرا�س فل�سطينية حمتلة وحماية جهود حتقيق 

ال�سرعية  ق���رارات  اإىل  امل�ستند  ال��ع��ادل  ال�سالم 

الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.

 ك��م��ا ب��ح��ث��ا م�����س��اع��ي ال��ت��و���س��ل حل���ل �سيا�سي 

لالأزمة ال�سورية وتداعيات االأزمة على البلدين 

وخ�سو�ساً عبء اللجوء.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأجرى رئي�س جمل�س النواب رئي�س االحتاد الربملاين العربي 

املهند�س عاطف الطراونة ات�ساالت هاتفية مع عدد من روؤ�ساء 

املجال�س والربملانات العربية، موؤكداً اأهمية دعم املوقف االأردين 

اأرا���ٍس  الذي يقوده جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف رف�س �سم 

بال�سفة الغربية.

واأجرى الطراونة ات�ساالت مع رئي�س جمل�س االأمة الكويتي 

ب��ري،  نبيه  اللبناين  ال��ن��واب  ورئ��ي�����س جمل�س  ال��غ��امن،  م���رزوق 

ورئي�س جمل�س نواب ال�سعب التون�سي را�سد الغنو�سي، ورئي�س 

املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون.

وق���ال ال��ط��راون��ة ل��روؤ���س��اء ال��ربمل��ان��ات اإن ج��الل��ة امل��ل��ك عبد 

ال��دف��اع ع��ن الق�سية  ث��اب��ت��اً �سلب يف  ي��ق��دم م��وق��ف��اً  ال��ث��اين  اهلل 

الفل�سطينية، وحذر االأ�سرة الدولية مراراً من مغبة اأي خطوة 

جلهود  ن�سف  م��ن  ت�سكله  وم���ا  ب��رم��ت��ه��ا،  املنطقة  ع��ل��ى  اأح���ادي���ة 

ال�سالم وتهديداً الأمن وا�ستقرار املنطقة.

ودع��ا ال��ط��راون��ة روؤ���س��اء ال��ربمل��ان��ات اإىل تبني م��واق��ف داعمة 

ت�ساند اجلهد الذي يقوده جاللة امللك عبد اهلل يف الدفاع عن 

عدالة الق�سية الفل�سطينية وحقوق االأ�سقاء الفل�سطينيني.

وزع��ن��ون، دعمهم  والغنو�سي  وب��ري  ال��غ��امن  اأك��د  م��ن جهتهم 

للموقف االأردين..

التفا�شيل �ص »3«

  االنباط - عمان 

ق���رر م��دع��ي ع���ام ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة الف�ساد 

التحقيق  ذم��ة  على  �سخ�ساً  ع�سر  اأح���د  توقيف 

اإ���س��الح وت��اأه��ي��ل اجل��وي��دة والبلقاء  يف م��رك��زي 

بع�سهم ملدة 51 يوماً والبع�س االآخر ملدة اأ�سبوع .

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر 

توقيفهم  مّت  ه����وؤالء  م��ن  �ستة  اأن  ق���ال  ال��ف�����س��اد 

ال��ر���س��وة  ج��ن��اي��ة  بتهمة  “باجلويدة”  ي��وم��اً   51

والتزوير .

التفا�شيل �ص »3«

  االنباط - عمان 

الركن  ال��ل��واء  العام  االأم��ن  بحث مدير 

ح�سني حممد احلوامتة، خالل لقائه يف 

اللبناين  مكتبه ام�س، مدير االأمن العام 

اللواء عبا�س ابراهيم، عدداً من املوا�سيع 

ذات االهتمام امل�سرتك.

واأك����د ال���ل���واء ال��رك��ن احل���وامت���ة خ��الل 

مع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  نهج  على  اللقاء 

تنفيذاً  العربية،  واالأم��ن  ال�سرطة  اأجهزة 

الثاين،  امللك عبد اهلل  لتوجيهات جاللة 

م�سرياً  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

اإىل العالقة الطيبة بني مديريتي االأمن 

يف  تاأتي  والتي  واللبنانية،  االأردنية  العام 

�سياق العالقات التاريخية واالأخوية بني 

البلدين ال�سقيقني.

ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول���ف���ت احل����وامت����ة 

ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م، وت���ب���ادل اخل����ربات بني 

�سيما  ال  امل��ج��االت  خمتلف  يف  اجل��ان��ب��ني 

ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ن��ه��ا وال��ف��ن��ي��ة، م����وؤك����داً اأن 

مديرية االأمن العام ت�سع كافة خرباتها 

اأمام االأ�سقاء.

التفا�شيل �ص »2«

  االنباط - عمان 

الدكتور  اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  بحث 

خ����ال����د ال��������وزين م����ع ����س���ف���ري ج��م��ه��وري��ة 

ك����وري����ا يف ع����ّم����ان يل ب�����وم ي������ون، ت��ع��زي��ز 

املجاالت  البلدين يف  بني  التعاون  اوا�سر 

اال�ستثمارية واالقت�سادية.

وا�سارت الهيئة يف بيان ام�س اخلمي�س، 

ا���س��ت��ع��ر���س  ال��������وزين  ال����دك����ت����ور  ان  اىل 

اه���م ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة يف 

م�سافة  قيمة  ذات  تعترب  ال��ت��ي  االردن، 

مت  ك��م��ا  للم�ستثمرين،  وجم��دي��ة  ع��ال��ي��ة 

املتكاملة  اخل��دم��ات  تقدمي  اىل  التطرق 

ل���ل���م�������س���ت���ث���م���ري���ن، ومت�����ك�����ني وت���ط���وي���ر 

ا�ستثماراتهم.

واكد البيان ان الهيئة ابدت ا�ستعدادها 

واخل��دم��ات  الت�سهيالت  جميع  ل��ت��ق��دمي 

ل��ل�����س��رك��ات ال���ك���وري���ة ال���راغ���ب���ة ب��ت��وج��ي��ه 

ا�ستثماراتها اىل االردن.

م����ن ج���ان���ب���ه، ا�����س����اد ال�����س��ف��ري ال���ك���وري 

ب���اجل���ه���ود ال����ت����ي ت����ب����ذل م����ن احل���ك���وم���ة 

االردنية وهيئة اال�ستثمار.

التفا�شيل �ص »4«

  االنباط - عمان 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  نظمت 

امل�ساركة  اخلا�سة  للم�ست�سفيات  اجتماعاً 

يف ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة خ����الل ال��ف��رتة 

املتعلقة  التعليمات  ال�ستعرا�س  احلالية 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ اإج����������راءات ا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى 

ال��واف��دي��ن ال��راغ��ب��ني يف تلقي ال��ع��الج يف 

اململكة.

وث���م���ن رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخل��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ف����وزي احل���م���وري يف 

م�����س��ت��ه��ل االج���ت���م���اع دع����م ج���الل���ة امل��ل��ك 

ال��ع��الج��ي��ة يف  لل�سياحة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

للحكومة  ال�سامية  وتوجيهاته  االأردن 

ال�ستئنافها �سمن اعلى �سروط ال�سالمة 

للحفاظ على الو�سع ال�سحي يف اململكة 

وا�ستعر�س الدكتور احلموري اخلطوات 

واجلهود التي بذلتها جمعية امل�ست�سفيات 

ا�ستئناف  اأجل  اخلا�سة مع احلكومة من 

�سوابط  وف��ق  وذل��ك  العالجية  ال�سياحة 

الوبائي  الو�سع  �سالمة  ت�سمن  و�سروط 

لهذه  الت�سويق  جهود  وتكثيف  اململكة  يف 

ال�سياحة.

التفا�شيل �ص »3«
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ابن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  لقاء جاللة  بح�ضور  امل�ضاركة  �ضرف  ال��ي��وم  ه��ذا  بعد ظهر  ك��ان يل 

االمنية. حيث حتدث جاللته  امل�ضلحة واالجهزة  القوات  بنخبة حمدودة من متقاعدي  احل�ضني 

بالن�ضبة  التي مل ولن تتغري  الثابتة  املواقف االردنية  ال�ضاعة وما يجري حولنا وعن  عن احداث 

ار�ض وطنهم ورف�ض �ضم  دولتهم على  باقامة  الفل�ضطينيني  الفل�ضطينية وحق  الق�ضية  ملو�ضوع 

اي قطعة من االرا�ضي الفل�ضطينية من قبل احلكومة اال�ضرائيلية. وعن االت�ضاالت التي اجراها 

مع خمتلف زعماء العامل وال�ضلطة الفل�ضطينية وعن العالقات اجليدة التي تربط االردن بالدول 

العربية وخا�ضة املحيطة بنا.

اآثارها  ا�ضتطاع االردن ان ينجح يف التخفيف من  وحتدث جاللته عن جائحة الكورونا وكيف 

عليه. وان كل دول العامل قد تاأثرت اقت�ضادياً من هذا الوباء والذي �ضوف ينعك�ض عليها جميعها 

يف هذا العام. وا�ضاف جالالته انه متفائل باأن التعايف من هذا الو�ضع �ضوف يتحقق خالل العام 

القادم والذي يليه على ابعد تقدير.

كما ا�ضار اىل ان من اكرب امل�ضاكل الناجتة عن هذا الوباء هي امل�ضكلة الغذائية وان االردن وهلل 

احلمد قد وفر خمزونا غذائيا يكفية لفرتة طويلة من الزمن. كما ا�ضار اىل امكانية فتح املجال 

لل�ضياحة العالجية ويف وقت قريب ال�ضماح بحركة الطريان مع عدد من دول العامل وح�ضب احلالة 

ال�ضحية فيها . وقال جاللته انه متفائل ومطمئن مل�ضتقبل االردن. وان االردن دولة حمورية لها 

دور كبري يف هذا العامل.

وا�ضاد جاللته بالقوات االردنية واالجهزة االمنية وا�ضاف انه �ضعيد الأن يلتقي مع زمالء له يف 

ال�ضالح. وابدي جاللته رغبته الأن ي�ضتمع الآراء واقرتاحات احل�ضور، حيث حتدث الكثري منهم 

فداء  ارواحنا  نذرنا  االمنية  واالجهزة  امل�ضلحة  القوات  ابناء  اننا  جلاللته  وقلت  انا  حتدثت  وقد 

للوطن واىل اآخر يوم يف عمرنا. وانه اذا مل يكن بامكاننا ان نحارب االآن بال�ضالح فاإنه باإمكاننا ان 

نفعل ذلك بالكلمة وباملوقف.

وقلت جلاللته انني دائماً ما اكتب على �ضفحات التوا�ضل االجتماعي الدافع عن االردن وق�ضايا 

االردن وقلت انه يجب علينا كمتقاعدين وبداًل من ان نطلب من جاللتكم ان تعمل كل �ضيء وان 

وخا�ضة  االجتماعي  التوا�ضل  �ضفحات  على  ولو  بواجبه  منا  واح��د  كل  يقوم  ان  �ضيء،  بكل  تقوم 

للت�ضدي ملن باعوا تاريخهم وتنكروا له مبا يكتبون على هذه ال�ضفحات.

ويف نهاية اللقاء ابدا جاللته �ضعادته مبا �ضمع من احل�ضور وان اطمئنانه على االردن قد ازداد 

نتيجة لذلك ووعد باملزيد من مثل هذه اللقاءات بامل�ضتقبل.

اللواء مروان العمد

 في حضرة الملك

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  3 / 7 / 2020 

 رئيس هيئة األركان يستقبل وزير الدفاع العراقي

 مدير عام الخدمات الطبية يلتقي عددًا من أعضاء لجنة المتقاعدين العسكريين

 الحواتمة يبحث التعاون المشترك مع مدير األمن اللبناني

 خالل لقاء مع وزير خارجية لبنان
الصفدي: اهتمامنا دائمًا بأن نحمي لبنان البلد والشعب

 وزير الداخلية يجري عددا من 
التشكيالت اإلدارية في الوزارة

 القائم باألعمال االميركي تشيد 
بتعامل األردن مع أزمة كورونا

االنباط-عمان

امل�ضرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�ض  ا�ضتقبل 

يف  احلنيطي،  اأحمد  يو�ضف  الركن  اللواء 

اخلمي�ض،  ال��ي��وم  العامة  بالقيادة  مكتبه 

والوفد  عناد  العراقي جمعة  الدفاع  وزير 

املرافق له.

وب���ح���ث ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

ال�ضفري  ح�ضره  الذي  اللقاء،  خالل  عناد 

العراقي وامللحق الع�ضكري العراقي وعدد 

من كبار �ضباط القوات امل�ضلحة االأردنية، 

االإقليمية  ال�ضاحتني  على  التطورات  اآخر 

وال���دول���ي���ة واأوج������ه ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق 

تعزيز عالقات  و�ضبل  امل�ضرتك،  الع�ضكري 

ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي مب���ا ي���خ���دم م�����ض��ل��ح��ة 

القوات امل�ضلحة يف البلدين ال�ضقيقني.

وج�����رى ل��ل�����ض��ي��ف ا���ض��ت��ق��ب��ال ع�����ض��ك��ري 

ا���ض��ت��ع��ر���ض ح��ر���ض ال�ضرف  ر���ض��م��ي، ح��ي��ث 

الذي ا�ضطف لتحيته.

االنباط-وكاالت

ال����ت����ق����ى م�����دي�����ر ع��������ام اخل�����دم�����ات 

عادل  الطبيب  العميد  امللكية  الطبية 

اأع�ضاء  من  ع��دداً  االأرب��ع��اء،  الوهادنة، 

الع�ضكريني. املتقاعدين  جلنة 

ون��ق��ل ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ال��وه��ادن��ة 

هيئة  رئي�ض  حت��ي��ات  اللجنة  الأع�����ض��اء 

االأرك�������ان امل�������ض���رتك���ة، م����وؤك����داً ال���ت���زام 

ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل���ل���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة 

بتنفيذ  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ض   - االأردن���ي���ة 

توجيهات وروؤى جاللة القائد االأعلى 

امل�����ض��ت��م��رة ب���االه���ت���م���ام ب��امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����ض��ك��ري��ني، وت�����ض��خ��ري االإم���ك���ان���ات 

امل���ت���اح���ة ل���ت���ق���دمي اأف�������ض���ل اخل���دم���ات 

ال��ط��ب��ي��ة وال����رع����اي����ة ال�����ض��ح��ي��ة ل��ه��م 

ولذويهم.

واأ�����ض����اد رئ��ي�����ض جل��ن��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

امل��ت��ق��اع��د عبد  ال��ع��م��ي��د  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

ت��ق��وم  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  امل���وم���ن���ي،  اهلل 

ب����ه����ا اخل�������دم�������ات ال����ط����ب����ي����ة امل���ل���ك���ي���ة 

وب����اخل����دم����ة امل���م���ي���زة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

ول��ذوي��ه��م  ال��ع�����ض��ك��ري��ني  للمتقاعدين 

م����ن خ�����الل امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات وامل����راك����ز 

جميع  يف  املنت�ضرة  الع�ضكرية  الطبية 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة. ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء 

ج����رى ح����وار م��ف��ت��وح ب���ني م��دي��ر ع��ام 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة واأع�����ض��اء 

ال��ل��ج��ن��ة ح���ول ع����دٍد م���ن امل��و���ض��وع��ات 

تهم  التي  الطبية  باخلدمات  املتعلقة 

الع�ضكريني. املتقاعدين 

ي�ضار اإىل اأن هذا اللقاء ياأتي �ضمن 

تنظمها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �ضل�ضلة 

ال�����ق�����وات امل�����ض��ل��ح��ة م����ع امل��ت��ق��اع��دي��ن 

يف  ال��ق��دام��ى  وامل��ح��ارب��ني  الع�ضكريني 

اململكة. خمتلف حمافظات 

االنباط-عمان

ب��ح��ث م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال���ل���واء 

الركن ح�ضني حممد احلوامتة، خالل 

االأم���ن  م��دي��ر  ام�����ض،  ل��ق��ائ��ه يف مكتبه 

ابراهيم،  عبا�ض  اللواء  اللبناين  العام 

االه��ت��م��ام  ذات  امل���وا����ض���ي���ع  م���ن  ع������دداً 

امل�ضرتك.

خالل  احلوامتة  الركن  اللواء  واأكد 

والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء 

العربية،  واالأم���ن  ال�ضرطة  اأج��ه��زة  مع 

عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً 

اهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

الطيبة  العالقة  اإىل  م�ضرياً  امل�ضلحة، 

ب��ني م��دي��ري��ت��ي االأم���ن ال��ع��ام االأردن��ي��ة 

وال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، وال����ت����ي ت����اأت����ي يف ���ض��ي��اق 

ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واالأخ���وي���ة بني 

ال�ضقيقني. البلدين 

تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت احل��وامت��ة 

ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م، وت����ب����ادل اخل����ربات 

امل��ج��االت ال  ب��ني اجل��ان��ب��ني يف خمتلف 

موؤكداً  والفنية،  منها  التدريبية  �ضيما 

ت�����ض��ع كافة  ال��ع��ام  االأم����ن  اأن م��دي��ري��ة 

يف  ي�ضهم  ومبا  االأ�ضقاء،  اأم��ام  خرباتها 

البلدين  يف  والطماأنينة  االأمن  حتقيق 

ال�ضقيقني.

م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ض����اد ال����ل����واء ع��ب��ا���ض 

تتمتع  التي  الطيبة  بال�ضمعة  ابراهيم 

االأردنية على  العام  االأمن  بها مديرية 

م��وؤك��داً  وال����دويل،  امل��ح��ل��ي  ال�ضعيدين 

قنوات  لتعزيز  ال��دائ��م  ال�ضعي  ���ض��رورة 

االت�ضال والتن�ضيق، وفتح اآفاق جديدة 

ل��ل��ت��ع��اون ب��ني م��دي��ري��ت��ي االأم����ن ال��ع��ام 

من  واال���ض��ت��ف��ادة  واللبنانية،  االأردن��ي��ة 

وبناء  اخل��ربات  تبادل  العالقة يف  هذه 

القدرات لدى اجلانبني.

االنباط-عمان

ا����ض���ت���ق���ب���ل وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة و������ض�����وؤون 

امل���غ���رتب���ني اأمي������ن ال�������ض���ف���دي ام�������ض وزي����ر 

ال�ضقيقة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة 

ن��ا���ض��ي��ف ح��ت��ي يف اج��ت��م��اع بحث  ال���دك���ت���ور 

االإقليمية. والتطورات  الثنائية  العالقات 

وح��ت��ي خ��الل حم��ادث��ات  ال�ضفدي  واأك���د 

اأجرياها يف وزارة اخلارجية ام�ض الت�ضامن 

يف مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها وحر�ض 

يف  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  على  البلدين 

امل��ج��االت االق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة واالأم���ن 

ال���غ���ذائ���ي مب���ا ي���خ���دم امل�����ض��ال��ح امل�����ض��رتك��ة 

ل��ل��ب��ل��دي��ن وال�����ض��ع��ب��ني امل��رت��ب��ط��ني ب��ع��الق��ات 

اأخوية. تاريخية 

ويف  االإقليمية  امل�ضتجدات  وا�ضتعر�ضا   

ق��رار  تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجل��ه��ود  مقدمها 

حمتلة  فل�ضطينية  اأرا������ض  ���ض��م  اإ���ض��رائ��ي��ل 

وح���م���اي���ة ج���ه���ود حت��ق��ي��ق ال�������ض���الم ال���ع���ادل 

ال��دول��ي��ة  ال�����ض��رع��ي��ة  ق������رارات  اإىل  امل�����ض��ت��ن��د 

ومبادرة ال�ضالم العربية.

 كما بحثا م�ضاعي التو�ضل حلل �ضيا�ضي 

ل��الأزم��ة ال�����ض��وري��ة وت��داع��ي��ات االأزم����ة على 

البلدين وخ�ضو�ضاً عبء اللجوء.

قال  م�ضرتكة  �ضحافية  ت�ضريحات  ويف   

ال��دك��ت��ور ح��ت��ي االأوىل  زي����ارة  اأن  ال�����ض��ف��دي 

ظروف  يف  “تاأتي  للخارجية  وزي��راً  ب�ضفته 

والتن�ضيق  ال��ت�����ض��اور  م���ن  امل���زي���د  ت�����ض��ت��دع��ي 

تاريخية  عالقات  جتمعهما  كدولتني  بيننا 

ما  يف  فقط  ولي�ض  ومهمة،  طويلة  واأخ��وي��ة 

ما  يف  اأي�ضاً  ب��ل  الثنائية  بالعالقات  يتعلق 

بالتاأكيد  لها  اإقليمية  ق�ضايا  بعديد  يتعلق 

جماورتني  دولتني  علينا،  كبرية  اإنعكا�ضات 

لدول ت�ضهد تطورات ن�ضعى جميعاً من اأجل 

اأن نحد مما هو �ضلبي وندفع باجتاه ما هو 

اململكة  اإن  ال�ضفدي  فيها.”واأكد  اي��ج��اب��ي 

�ضقيقة، ونحن  دولة  لبنان  اإىل  ترى  “دائماً 
نتابع باهتمام ما يجري يف لبنان، واإهتمامنا 

لبنان  البلد ونحمي  لبنان  باأن نحمي  دائماً 

اأي م���واق���ف  ال���ن���ظ���ر ع����ن  ب��غ�����ض  ال�������ض���ع���ب، 

�ضيا�ضية.”واأ�ضاف  اعتبارات  اأي  اأو  �ضيا�ضية 

ال���ت���اري���خ���ي  وامل����وق����ف  “املهم،  ال�������ض���ف���دي 

جاللة  عليه  ي��وؤك��د  ال��ذي  امل��وق��ف  للمملكة، 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين دائ��م��اً ه��و اأن نحمي 

معاً  نعمل  واأن  لبنان،  �ضعب  ونحمي  لبنان 

من اأجل اأن نحول دون، ال �ضمح اهلل، تطور 

اأن  ال�����ض��ف��دي  �ضلبي.”واأكد  ب�ضكل  االأم����ور 

حماية  اأه��م��ي��ة  ه��و  ال���دائ���م  االأردن  م��وق��ف 

كان  ال��ذي  البلد  وتاريخه،  ب��اإرث��ه  “لبنان 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  ل���ه دور م��ه��م واأ���ض��ا���ض��ي يف 

الذي  ال�ضقيق  اللبناين  وال�ضعب  امل�ضرتك، 

العطاء  االإ�ضتنارة ويف  كان منوذجاً يف  دائماً 

يف املنطقة.”وقال ال�ضفدي اإنه جرى خالل 

ال�ضورية  االأزم���ة  ت��داع��ي��ات  بحث  املباحثات 

ال�ضورية  االأزم��ة  تنتهي  اأن  هو  نريده  “وما 
يحفظ  دائ��م��اً،  نوؤكد  كما  �ضيا�ضي،  حل  عرب 

وح����دة ���ض��وري��ا وي��ح��ف��ظ ا���ض��ت��ق��رار ���ض��وري��ا 

دورها  واأي�ضاً  واإ�ضتقرارها  اأمنها  لها  ويعيد 

ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  امل��ن��ط��ق��ة ويف م��ن��ظ��وم��ة  يف 

بالعودة  الكفيلة  ال��ظ��روف  ويتيح  امل�ضرتك 

ال�ضوريني.”واأكد  ل���الج���ئ���ني  ال���ط���وع���ي���ة 

اللبناين  وال���وزي���ر  ب��ح��ث  ال���ذي  ال�����ض��ف��دي، 

موؤمتر  وخمرجات  ال�ضوري  اللجوء  ق�ضية 

ب��روك�����ض��ل ال��راب��ع ال���ذي رك���ز ع��ل��ى مو�ضوع 

اأهمية  فيه  ولبنان  االردن  واأك��د  الالجئني 

حت��م��ل امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ع���بء ال��ل��ج��وء مع 

ال�ضوريني  “اأ�ضقاءنا  اأن  امل�ضت�ضيفة  ال��دول 

���ض��ي��وف يف امل��م��ل��ك��ة االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة 

ما  ك��ل  لهم  نقدم  ك��ام��ل،  ب�ضكل  معهم  نقف 

ن�ضتطيعه اإىل حني اأن تتبلور الظروف التي 

ت�ضمح بعودتهم الطوعية اإىل بلدهم.”وقال 

ال�ضفدي اإن املحادثات بحثت اأي�ضاً املو�ضوع 

اإ�ضرائيل  االأ�ضا�ض يف هذه املرحلة وهو قرار 

اأرا�ض فل�ضطينية حمتلة. �ضم 

ال�ضم  رف�ض  على  متفقون  “نحن  واأك��د 

الدويل  للقانون  فا�ضحاً  يعترب خرقاً  الذي 

وت��ق��وي�����ض��اً حل��ل ال��دول��ت��ني ول��ك��ل امل�����ض��اع��ي 

العادل  ال�ضالم  اإىل  التو�ضل  ت�ضتهدف  التي 

قيام  ي�ضمن  وال���ذي  ال�ضعوب  تقبله  ال���ذي 

وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  ال��دول��ة 

ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة ع��ل��ى خ��ط��وط ال��راب��ع من 

عمل  اأن  1967.”واأ�ضاف  ل��ل��ع��ام  ح���زي���ران 

من  وم�����ض��ت��م��رة  من�ضبة  وج��ه��وده��ا  امل��م��ل��ك��ة 

ي�ضمح  حقيقي  اأفق  واإيجاد  ال�ضم  منع  اأجل 

ب���اإع���ادة اإط�����الق م��ف��او���ض��ات ف��اع��ل��ة وج���ادة 

حتقق ال�ضالم العادل الذي تقبله ال�ضعوب.

وق����ال ال�����ض��ف��دي ال����ذي رح���ب ب��ح��ت��ي يف 

زيارته لالأردن اإن املحادثات تناولت “عديد 

والتن�ضيق  ال��ت�����ض��اور  ه��و  وامل��ن��ط��ل��ق  ق�����ض��اي��ا 

امل�ضرتكة،  م�ضاحلنا  ي��خ��دم  مب��ا  وال��ت��ع��اون 

مب��ا ي��خ��دم ق�����ض��اي��ان��ا ال��ع��رب��ي��ة ومب���ا يحقق 

املنطقة.”من  يف  واالإ�����ض����ت����ق����رار  االأم��������ن 

اأزور  اأن  يل  كبري  “�ضرف  حتي  ق��ال  جانبه 

ال�ضقيق  البلد  الها�ضمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 

ال�����ض��دي��ق وال��ع��زي��ز ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً يف 

ل���ب���ن���ان، وت��رب��ط��ن��ا ع���الق���ات ت��اري��خ��ي��ة م��ع 

تطوير  اإىل  دائماً  ونتطلع  بها  نعتز  اململكة، 

وت��ع��م��ي��ق ه���ذه ال��ع��الق��ات يف ك��اف��ة امل��ج��االت 

البلدين.”واأ�ضاف  م�ضلحة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

واالإهتمامات  الهموم  وحتدثنا يف  “تداولنا 
جوانبه  بكافة  التعاون  تعزيز  يف  امل�ضرتكة، 

وه��ن��ال��ك جم��االت  البلدين  ب��ني  وجم��االت��ه 

والذهاب  وتعميقها  تطويرها  ميكن  عديدة 

“حتدثنا  اللبناين  الوزير  بعيداً.”وقال  بها 

التحديات  اأمام  ال�ضيا�ضي  التن�ضيق  يف  اأي�ضاً 

حتدثنا  املنطقة،  يف  جميعاً  نواجهها  التي 

ال�����ض��وري��ة، االأزم���ة  اأو���ض��اع االأزم����ة  طبعاً يف 

املاأ�ضاة يف �ضوريا، يف مو�ضوع النزوح وكيفية 

اأهمية  على  اأي�ضاً  وتاأكيدنا  معه،  التعامل 

يف  �ضلمية  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة  ت�����ض��وي��ة  اإىل  ال��ت��و���ض��ل 

����ض���وري���ا ت��خ�����ض ال�����ض��ع��ب ال�������ض���وري ب��ك��اف��ة 

اأطيافه ومكوناته، ودعم هذه الت�ضوية التي 

االأمم  وق��رارات  الدويل  القانون  اإىل  ت�ضتند 

لنا  هناك م�ضلحة  الأن  ال�ضلة،  ذات  املتحدة 

اإىل  �ضوريا.”واأ�ضار حتي  ا�ضتقرار  جميعاً يف 

)يف  ال��ك��ث��ري  يتحمل  االأردن  ك��م��ا  ل��ب��ن��ان  اأن 

ق�ضية الالجئني( ودون �ضك هذه م�ضوؤولية 

على  دائ��م��اً  ن��وؤك��د  ول��ذل��ك  وعربية  اإن�ضانية 

املجتمع  م��ن  الكبري  ال��دع��م  توفري  ���ض��رورة 

ال�����دويل ل���ل���دول امل�����ض��ي��ف��ة مل��واج��ه��ة اأف�����ض��ل 

اأن��ن��ا جميعاً  امل��اأ���ض��اة، خ��ا���ض��ة  ل��ه��ذه االأزم����ة 

كورونا  جائحة  اأزم��ة  تداعيات  نعي�ض  اليوم 

دول  كافة  اقت�ضادات  واأنهكت  اأ�ضعفت  التي 

ق�ضايا  يف  “حتدثنا  حتي  العامل.”واأ�ضاف 

جلزء  االإ�ضرائيلي  ال�ضم  مو�ضوع  املنطقة، 

مو�ضوع  الغربية  وال�ضفة  االأردن  غ��ور  من 

وهي  وانعكا�ضاته.  بتداعياته  ج���داً  خطري 

حم���اول���ة ا���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ل���و����ض���ع ح���د ن��ه��ائ��ي 

الفل�ضطينية،  للق�ضية  ال�ضلمية  للت�ضوية 

ال��ق�����ض��ي��ة االأ����ض���ا����ض���ي���ة ل���ن���ا ج��م��ي��ع��اً ب��ك��اف��ة 

ت���داع���ي���ات���ه���ا ع���ل���ى ب���ل���دان���ن���ا خ���ا����ض���ة ل��ب��ن��ان 

موقفنا  طبعاً  الها�ضمية.  االأردنية  واململكة 

مبدئي ووا�ضح يف الوقت ذاته، نحن ن�ضتند 

ون�ضتند  ال�ضلة  ذات  الدولية  ال��ق��رارات  اإىل 

روؤيتنا  قدمنا  العربية،  ال�ضالم  مبادرة  اإىل 

الدائم وال�ضامل والعادل وال�ضجاع،  لل�ضالم 

ودول��ي��ة  واإقليمية  عربية  م�ضلحة  هنالك 

على  احل��ر���ض  ذلك.”واأكد  اإىل  ل��ل��ت��و���ض��ل 

“ونتطلع  امل�ضتمر  واحل��وار  التعاون  تعزيز 

على  واأي�����ض��اً  بيننا  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  لتطوير 

يف  الق�ضايا  ك��اف��ة  ب��اجت��اه  العربي  ال�ضعيد 

الدولية.” والق�ضايا  املنطقة 

االنباط-عمان

اأج����رى وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ض��الم��ة ح��م��اد 

ال��وزارة،  االإداري���ة يف  الت�ضكيالت  ع��ددا من 

وذلك اعتبارا من يوم االأحد املقبل.

علي  املحافظ  نقل  الت�ضكيالت  و�ضملت 

املا�ضي من مركز الوزارة حمافظا ملحافظة 

م���اأدب���ا، ون��ق��ل امل��ح��اف��ظ ف���را����ض ال��ق��ع��اي��دة 

املحافظ  ون��ق��ل  ج��ر���ض،  ملحافظة  حمافظا 

ال��ك��رك،  ملحافظة  ال��ن�����ض��ور حم��اف��ظ��ا  ب���الل 

مديرا  �ضكرية  اأب��و  ع��اط��ف  املحافظ  ون��ق��ل 

ملديرية املتابعة والتفتي�ض/ مركز الوزارة.

االنباط-عمان

اأ�ضادت القائم باأعمال ال�ضفارة االمريكية 

االردن  بتعامل  �ضا�ضاهارا،  كارين  عمان  يف 

عبداهلل  امللك  جاللة  من  ومتابعة  باإ�ضراف 

الثاين، مع ملف ازمة كورونا.

الفيديو  ع��رب  م�ضجلة  كلمة  يف  وق��ال��ت 

املعروف  لبالدها  الوطني  العيد  مبنا�ضبة 

ب��اح��ت��ف��ال ال���راب���ع م��ن مت���وز، ان احل��ك��وم��ة 

االردن���ي���ة حت��رك��ت ���ض��ري��ع��ا ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين مل��واج��ه��ة ال��ف��ريو���ض 

ارق��ام  ان  اإىل  م�ضرية  انت�ضاره،  م��ن  واحل��د 

وم��ث��ال��ي��ة  م��ع��ق��ول��ة  االردن  يف  اال����ض���اب���ات 

باملقارنة مع الدول االخرى، اإ�ضافة اىل ان 

يف  متكافئ  ب�ضكل  جمتهدة  كانت  احلكومة 

وهو  الوطني  واالقت�ضاد  ال�ضحة  مراقبة 

اجراء متوازن ودقيق.

البلدين  ب��ني  القائمة  ال�ضراكة  واك���دت 

ال�ضديقني يف خمتلف املجاالت .

وعر�ضت للم�ضاريع التي تبنتها ال�ضفارة 

ال��وك��ال��ة  االم��ريك��ي��ة يف االردن م��ن خ���الل 

ال�ضوؤون  االمريكية للتنمية الدولية وق�ضم 

املدين  املجتمع  ودع��م  ال�ضفارة  يف  الثقافية 

مبا يعك�ض العالقة املتميزة بني البلدين.

�ضتقيم  االم��ريك��ي��ة  ال�����ض��ف��ارة  ان  وي��ذك��ر 

اح���ت���ف���اال ب����االأل����ع����اب ال����ن����اري����ة يف حم��ي��ط 

بهذه  احتفاال  املقبل  ال�ضبت  م�ضاء  ال�ضفارة 

املنا�ضبة.
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اإلتقى جاللة امللك مع ثلة من �سرفاء الوطن املتقاعدين الع�سكريني ليطلعهم على 

ولي�ستمع  نواجه  التي  التحديات  وكذلك  ك��ورون��ا  زم��ن  يف  املخل�سة  الوطنية  اجلهود 

القدامى  واملحاربون  الع�سكريون  فاملتقاعدون  والإقليمي؛  املحلي  الو�سع  عن  منهم 

الوطن  ثغور  ب��ني  ومتنّقلني  ومرابطني  ال��وط��ن  حل��دود  ُح��ّرا���س��اً  �سبابهم  زه��رة  اأف��ن��وا 

وجهودهم  قّدموه  الذي  املو�سول  والعطاء  فالتفاين  والأرواح،  باملُهج  عنه  ومدافعني 

اإّبان اخلدمة الع�سكرية وبعدها، وت�سحياتهم يف احلروب وال�سالم بعيدين عن بيوتهم 

يف  ت��ذك��ر  وب�سماتهم  وع��روب��ت��ه��م،  وطنيتهم  م��ي��زان  يف  ُت�سّجل  وع��ائ��الت��ه��م  واأب��ن��اءه��م 

اإجنازات الوطن ونه�سته وق�س�ص جناحه واأمنه واإ�ستقراره:

ورف��اق  ال��ق��دام��ى  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني  املتقاعدين  م��ع  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ل��ق��اءات   .1

الإ�ستماع  وحلبه  منهم  لقربه  جاللته  عليها  داأب  حميدة  و�سنة  ها�سمي  نهج  ال�سالح 

اي  احللوة  الأي��ام  واإ�ستذكار  والود  احلميمية  فكانت  كورونا؛  جائحة  ظروف  يف  اإليهم 

الوطن. الع�سكرية وخدمة 

القدامى  واملحاربني  الع�سكريني  املتقاعدين  اأردين من  بيت  اأي  اأن يخلو  يكاد  ٢. ل 

قلوبهم  يف  الوطن  ه��ّم  يحملون  و�سرفاء،  خمل�سون  وط��ن  اأبناء  فهم  ال�سالح،  ورف��اق 

جاللة  قلب  يف  فهم  وع��ر،  ودرو���ص  وذكريات  جميلة  روؤى  عندهم  وللوطن  وعقولهم 

امللك وكل اأردين �سريف وُمّب لوطنه.

وباب  اللطرون  يف  روؤو�سنا  رفعوا  القدامى  واملحاربون  الع�سكريون  املتقاعدون   .٣

احلبيبة  فل�سطني  اأر����ص  الزكية  دم��اوؤه��م  ورّوت  وغ��ره��ا،  وال��ك��رام��ة  واجل���ولن  ال���واد 

واأر�ص العروبة، ودافعوا عن ال�سعوب املظلومة واملغلوب على اأمرها، فهم اأبطال حرب 

و�سالم.

لهم  �ص  خ�سّ ب��اأن  امل��ع��ّزز  امللك  جاللة  اأكرمهم  بهم  واإع��ت��زاز  لهم  وف��اء  كمحطة   .٤

منت�سف �سباط من كل عام ليكون يوماً وطنياً لعطاءهم املتميز وت�سحياتهم اجل�سام 

والألوية  املحافظات  يف  باإ�ستمرار  معهم  جاللته  ويتوا�سل  والأم��ة،  الوطن  �سبيل  يف 

على �سبيل متابعة امل�سرة وال�سماع لهم حلكمتهم وب�سرتهم والإفادة من خراتهم.

واملحاربني  الع�سكريني  للمتقاعدين  والإجتماعية  الإقت�سادية  املوؤ�س�سة  تتابع   .٥

يف  وت�ساهم  واإ�ستثمارياً،  اإقت�سادياً  لتمكينهم  الطموحة  م�ساريعهم  باإقتدار  القدامى 

ماأ�س�سة عملهم وتوا�سلهم ليكونوا بناًة حقيقيني يف رفعة الوطن دون كلل اأو ملل.

فهم  �سريف،  مواطن  كل  على  واج��ب  واملدنيني  الع�سكريني  املتقاعدين  اإح��رام   .٦

واأو�سمة  وع��ّزه  الوطن  فخر  فهم  للوطن،  عطائها  يف  �ساهمت  جامعات  بل  ل  مدار�ص 

فخار على �سدورنا جميعاً.

املثلى  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  لإح��رام��ه��م  علينا  ج��ّم  واج��ب��ات  جميعاً  للمتقاعدين   .٧

لهم، فهم ال�سابقون ونحن بهم لحقون مع م�سي الزمن، والدول كافة تخ�س�ص لهم 

اإمتيازات واأولويات يف كثر من الق�سايا من باب الإحرام وتقدير جهودهم املتميزة.

التي ممكن من  املزايا  العديد من  املتقدمة هنالك  الدول  ٨. على �سبيل الأمثلة يف 

للطائرات  ال�سعود  اأولوية  املزايا منحهم  املتقاعدين؛ ومن هذه  هوؤلء  خاللها متييز 

احلافالت  وركوب  لل�سراء  بطاقات متنحهم خ�سومات  واإيجاد  النا�ص،  كل  قبل  املدنية 

اأ�سعار تناف�سية،  واإيجاد متاجر خا�سة بهم ذات  العام واخلا�ص،  وغرها يف القطاعني 

واإلزام م�ست�سفيات القطاع اخلا�ص وخ�سو�ساً اجلامعية منها لفتح فروع للمتقاعدين 

واإعطائهم الأولوية واملعاجلة املجانية، وغرها.

يف  ولهم  ال��وط��ن،  ه��ذا  وت���راب  ال��ب��الد  ملح  ه��م  الع�سكر  واأب��ن��اء  باملطلق  الَع�ْسَكر   .٩

ال�ُسُمر يوم الوغى  اأ�سحاب اجلباه  �سويداء قلوبنا واأهداب عيوننا مكانة خا�سة لأنهم 

ولأنهم رمز العطاء والت�سحية والفداء.

ب�سراحة: ما نطق به جاللة امللك اأمام املتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدامى 

ميّثلنا جميعاً كمحطة اإحرام لهم وثقة بهم، فهم قدموا و�سّحوا واأعطوا لهذا الوطن 

الت�سحية  طريق  على  فيهم  واح��د  لكل  واإك��ب��ار  اإج��الل  فتحية  اإ�ستطاعته؛  ح�سب  كل 

والإجناز؛. حماكم اهلل فاأنتم عّز الأردن واأهله يف كل موقع وكل وقت’.

د.محمد طالب عبيدات

لقاء الملك بالمتقاعدين 
العسكريين في زمن كورونا

اجلمعة  3 / 7 / 2020 

توقيف 11 شخًصا في قضايا فساد جديدة 

 خالل اتصال مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

الغانم : نرفض اي خطوة إسرائيلية في ضم أراٍض بالضفة الغربية

الطراونة : الملك يقدم موقفًا ثابتًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية

3 اصابات بـ »كورونا« منها حالتان محليتان

 التنمية: رفع نسبة استقبال األطفال في دور الحضانات إلى 75 بالمئة

 ثمن دعم جاللة الملك الستئناف السياحة العالجية

الحموري : استئناف السياحة العالجية وفق ضوابط وشروط 

االنباط-عمان

ال���ن���واب رئي�ص  اأج����رى رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 

عاطف  املهند�ص  العربي  الرملاين  الحتاد 

من  ع��دد  م��ع  هاتفية  ات�سالت  ال��ط��راون��ة 

روؤ����س���اء امل��ج��ال�����ص وال���رمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة، 

الذي  الأردين  املوقف  دع��م  اأهمية  م��وؤك��داً 

ي��ق��وده ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين يف 

اأرا�ٍص بال�سفة الغربية. رف�ص �سم 

رئي�ص  مع  ات�سالت  الطراونة  واأج��رى 

جم��ل�����ص الأم����ة ال��ك��وي��ت��ي م����رزوق ال��غ��امن، 

ورئي�ص جمل�ص النواب اللبناين نبيه بري، 

التون�سي  ال�����س��ع��ب  ن���واب  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص 

الوطني  املجل�ص  ورئي�ص  الغنو�سي،  را�سد 

الزعنون. �سليم  الفل�سطيني 

وق����ال ال���ط���راون���ة ل���روؤ����س���اء ال��رمل��ان��ات 

ي��ق��دم  ال���ث���اين  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  اإن ج��الل��ة 

الق�سية  عن  الدفاع  يف  �سلب  ثابتاً  موقفاً 

الفل�سطينية، وحذر الأ�سرة الدولية مراراً 

املنطقة  على  اأحادية  خطوة  اأي  مغبة  من 

ب��رم��ت��ه��ا، وم����ا ت�����س��ك��ل��ه م���ن ن�����س��ف جل��ه��ود 

ال�سالم وتهديداً لأمن وا�ستقرار املنطقة.

ودع��ا ال��ط��راون��ة روؤ���س��اء ال��رمل��ان��ات اإىل 

الذي  اجلهد  ت�ساند  داعمة  مواقف  تبني 

ي��ق��وده ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل يف ال��دف��اع 

وحقوق  الفل�سطينية  الق�سية  عدالة  عن 

الفل�سطينيني. الأ�سقاء 

م������ن ج���ه���ت���ه���م اأك���������د ال������غ������امن وب������ري 

وال��غ��ن��و���س��ي وزع����ن����ون، دع��م��ه��م ل��ل��م��وق��ف 

الأردين الذي يقوده جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين يف ثبات وا�ستمرارية، من اأجل نيل 

التاريخية  ح��ق��وق��ه  الفل�سطيني  ال�سعب 

لأي  رف�سهم  على  م�سددين  اأر���س��ه،  على 

اأرا����صٍ  �سم  يف  اإ�سرائيلية  اأح��ادي��ة  خ��ط��وة 

الغربية. بال�سفة 

مواقف  �سيتخذون  اأن��ه��م  اإىل  واأ����س���اروا 

مع  بالتن�سيق  الأردين  للجهد  م�����س��ان��دة 

الق�سية  اأن  موؤكدين  جمال�سهم،  اأع�ساء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مت���ر يف م���راح���ل ع�����س��ي��ب��ة 

ثابتاً و�سلباً. ت�ستوجب موقفاً عربياً 

االنباط-عمان

ثالث  ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  اإ���س��اب��ات 

امل��م��ل��ك��ة ام�����ص اخل��م��ي�����ص، م��ن��ه��ا ح��ال��ت��ان 

م���ل���ي���ت���ان، ل���رت���ف���ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

لالإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 11٣٦.

وت���وزع���ت احل����الت ال��ث��الث اجل��دي��دة 

عن  ال�����س��ادر  الإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�سب 

على  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء  رئ��ا���س��ة 

ال��ن��ح��و الآت������ي: ح���ال���ت���ان م���ن م��اف��ظ��ة 

عن  حالّياً  ال�ستق�ساء  يجري  العا�سمة، 

م�سدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من 

اخلارج، يقيم يف اأحد فنادق احلجر.

ح��الت   ٧ ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

اإ�سافة  �سفاء يف م�ست�سفى الأمر حمزة، 

اإىل اإجراء ٨٥٣٣ فح�ساً خمرّياً، لي�سبح 

اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل 

 ٤00٩٣٣ الآن  وحتى  اجلائحة  ب��دء  منذ 

فح�ساً.

اأن���ه���ا ت��ق��وم  ك��م��ا اأ����س���ارت ال������وزارة اإىل 

��ي  ح���ال���ّي���اً ب��ت��و���س��ي��ع ج��ه��ود ف����رق ال��ت��ق�����سّ

ال����وب����ائ����ي، وزي��������ادة ع�����دد ال��ف��ح��و���س��ات 

فتح  ظّل  يف  وذل��ك  الع�سوائّية،  املخرّية 

ملعظمها  وال�����ّس��م��اح  ال��ق��ط��اع��ات  غ��ال��ب��ّي��ة 

بالعمل.

واأك�����دت ����س���رورة الل���ت���زام ب���اإج���راءات 

والتباعد  ال��ك��ّم��ام��ات،  وارت����داء  ال��وق��اي��ة، 

“اأمان”  تطبيق  وا���س��ت��خ��دام  اجل�����س��دي، 

ل��ل��ت��ن��ب��ي��ه يف ح����ال خم���ال���ط���ة اأ���س��خ��ا���ص 

ال��ك�����س��ف عن  م�����س��اب��ني، وامل�����س��اه��م��ة يف 

حالت الإ�سابة يف وقت مبّكر.

االنباط-عمان

الجتماعية  التنمية  وزي����رة  ق���ررت 

تن�سيب  على  املوافقة  ا�سحاقات  ب�سمة 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة امل�����س��ك��ل��ة م���ن وزارت����ي 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال�����س��ح��ة وامل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي 

ا�ستقبال  ن�سبة  رف��ع  الأ����س���رة،  ل�����س��وؤون 

باملئة   ٧٥ اىل  احل�����س��ان��ات  يف  الأط��ف��ال 

بدًل من ٥0 باملئة.

وق��������ال م����دي����ر م����دي����ري����ة الأ������س�����رة 

واحلماية يف وزارة التنمية الجتماعية، 

م���م���ود اجل���ب���ور ام�������ص اخل��م��ي�����ص، ان 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة اأج����رت ت��ع��دي��الت على 

دليل اإجراءات العمل وتدابر ال�سالمة 

انت�سار  م��ن  للحد  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 

فرو�ص كورونا يف دور احل�سانات.

وزارة عممت  ان  اىل  اجل��ب��ور  واأ���س��ار 

احل�سانات،  دور  على  التعديالت  تلك 

احل�����س��ان��ات احلا�سلة  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 

ع��ل��ى ا���س��ع��ار م��ب��ني ف��ي��ه ان احل�����س��ان��ة 

م�ستوفية لل�سروط املطلوبة ل�ستقبال 

٤1٦ ح�����س��ان��ة، م��و���س��ح��ا ان��ه  الأط���ف���ال 

مت ت��ع��دي��ل ت��ع��ل��ي��م��ات دل���ي���ل اإج������راءات 

اخلطر  موؤ�سرات  اإىل  بال�ستناد  العمل 

ال�������س���ح���ي ل���ف���رو����ص ك�����ورون�����ا، ح��ي��ث 

م��ع��ت��دل  امل�����س��ت��وى  ���س��م��ن  الأردن  ي��ق��ع 

اخلطورة.

وب���ني ان ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ع��دل��ة ت��ل��زم 

احل���������س����ان����ة ع����ل����ى حت�����دي�����د م���الب�������ص 

العمل  اث��ن��اء  الرعاية  ملقدمات  خا�سة 

الطبية،  املالب�ص  من  بدًل  باحل�سانة، 

والتباعد  الكمامات  بارتداء  والإل��ت��زام 

الج���ت���م���اع���ي، وف��ح�����ص الأط����ف����ال من 

ق��ب��ل ط��ب��ي��ب احل�����س��ان��ة ك��ل ���س��ه��ر ب��دًل 

ان��ه ي�سمح  اأ���س��ب��وع��ي��ا، م�����س��را اىل  م��ن 

األعاب خا�سة بكل طفل وعدم  باح�سار 

امل�سركة. بالألعاب  ال�سماح 

واأك������د اجل���ب���ور ان ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة 

����س���ت���ق���وم مب����راج����ع����ة دوري���������ة ل���دل���ي���ل 

اإج�������راءات ال��ع��م��ل وت���داب���ر ال�����س��الم��ة 

انت�سار  م��ن  للحد  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 

احل�����س��ان��ات  دور  يف  ك���ورون���ا  ف���رو����ص 

ن�سبة  تخفي�ص  اأو  وزي����ادة  ناحية  م��ن 

وفًقا  احل�سانات  يف  الأطفال  ا�ستقبال 

للحالة الوبائية يف اململكة.

وكانت احلكومة قررت يف ٤ حزيران 

امل��ا���س��ي اإع�����ادة ع��م��ل دور احل�����س��ان��ات، 

األزمت كل ح�سانة بتطبيق دليل  حيث 

اإج�������راءات ال��ع��م��ل وت���داب���ر ال�����س��الم��ة 

انت�سار  م��ن  للحد  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 

ف�����رو������ص ك������ورون������ا واخل������ا�������ص ب�����دور 

احل�سانات

االنباط-عمان

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة 

يف  امل�ساركة  اخلا�سة  للم�ست�سفيات  اجتماعاً 

احلالية  ال��ف��رة  خ��الل  العالجية  ال�سياحة 

بتنفيذ  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ل���س��ت��ع��را���ص 

اإج����������راءات ا���س��ت��ق��ب��ال امل���ر����س���ى ال���واف���دي���ن 

الراغبني يف تلقي العالج يف اململكة.

وثمن رئي�ص جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

ال����دك����ت����ور ف�������وزي احل�����م�����وري يف م�����س��ت��ه��ل 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  دع��م  الجتماع 

وتوجيهاته  الأردن  يف  العالجية  لل�سياحة 

اعلى  �سمن  ل�ستئنافها  للحكومة  ال�سامية 

����س���روط ال�����س��الم��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع 

ال�سحي يف اململكة 

اخلطوات  احلموري  الدكتور  وا�ستعر�ص 

امل�ست�سفيات  جمعية  بذلتها  التي  واجل��ه��ود 

ا�ستئناف  اأج���ل  م��ن  م��ع احل��ك��وم��ة  اخل��ا���س��ة 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة وذل����ك وف���ق ���س��واب��ط 

ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  ���س��الم��ة  و���س��روط ت�سمن 

يف امل��م��ل��ك��ة وت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود ال��ت�����س��وي��ق لهذه 

ال�سياحة.

وقال اأن حترك اجلمعية بهذا اخل�سو�ص 

ان��ط��ل��ق م���ن ق��ن��اع��ت��ه��ا ب�����س��رورة ال���س��ت��ف��ادة 

وب��اء  الأردن يف مكافحة واح��ت��واء  م��ن جن��اح 

ال���ك���ورون���ا، واأن����ه ع��ر���ص ه���ذا امل��وق��ف خ��الل 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  اج��ت��م��اع��ات  �سل�سلة 

امل���ع���ن���ي���ة وك�����ذل�����ك امل���ج���ل�������ص ال����س���ت�������س���اري 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ات الق���ت�������س���ادي���ة، م��ث��م��ن��ا ت��ع��اون 

احل��ك��وم��ة وخ��ل��ي��ة الزم�����ة يف ال��ت��و���س��ل اىل 

تراعي  �سارمة  واج���راءات  دقيق  بروتوكول 

جميع ال�سراطات ال�سحية التي اعتمدتها 

وزارة ال�سحة وجلنة الوبئة.

العديد  من  ال�ستفادة  علينا   اأن  واأ�ساف 

م���ن ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ح����اف����زاً م��ه��م��اً 

اأهمها  م��ن  ال��ع��الج��ي��ة  ال�سياحة  ل�ستئناف 

على  الأردن  حققها  ال��ت��ي  الطيبة  ال�سمعة 

م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف جم���ال ال�����س��ي��ط��رة على 

وباء الكورونا مما جعله دولة اآمنة من حيث 

امل�ست�سفيات  وخ��ل��و  ال���وب���اء  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

احلكومية  امل�ست�سفيات  وغ��ال��ب��ي��ة  اخل��ا���س��ة 

اية حالت م�سابة بفرو�ص  والع�سكرية من 

يتطلعون  العرب  ال�سقاء  جعل  مما  كورونا 

ال���ع���الج  ل���غ���اي���ات  الردن  اىل  ال����ق����دوم  اىل 

اخلدمات  تلقي  ي�ستطيعون  ل  وانهم  خا�سة 

ن����ظ����را لزدح�������ام  ب���ل���دان���ه���م  ال���ع���الج���ي���ة يف 

اإىل جانب    ، الكورونا  م�ست�سفياتهم بحالت 

ال�سحي  امل��ج��ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  الأردن  �سمعة 

والعالجي.

اخل��ا���س��ة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

امل�������س���ارك���ة يف ب���رن���ام���ج ا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  ال��واف��دي��ن 

خ�س�ست اأق�سام عزل خا�سة لأولئك املر�سى 

ومرافقيهم وكوادر �سحية مدربة خلدمتهم 

مبعزل عن غرهم من املر�سى خالل فرة 

امل�ست�سفيات. اإقامتهم يف تلك 

الروتوكول  ان  احلموري  الدكتور  وقال 

الوبئة  وجلنة  الزم��ة  خلية  اعتمدته  ال��ذي 

يت�سمن  ال��ع��الج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ل���س��ت��ئ��ن��اف 

ومنها  جهة  ك��ل  م�سوؤوليات  حت��دد  تعليمات 

وامل�ست�سفيات  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية 

امل���ع���ت���م���دة ل����ه����ذه ال����غ����اي����ة وال�����ت�����ي ح��ق��ق��ت 

م�سوؤولية  وك��ذل��ك  ال�سحية  ال���س��راط��ات 

الوزارات املعنية ومنها وزارة ال�سحة ووزارة 

والجهزة  واخلارجية  وال�سياحة  الداخلية 

المنية وهيئة تن�سيط ال�سياحة . 

فتتحمل  املعتمدة  امل�ست�سفيات  دور  وع��ن 

هذه امل�ست�سفيات م�سوؤولية ا�ستقبال املري�ص 

وم��راف��ق��ي��ه م��ن امل��ط��ار او امل��ع��اب��ر احل��دودي��ة 

وي���ت���م اي�����س��ال��ه��م اىل امل�����س��ت�����س��ف��ى ب��وا���س��ط��ة 

املري�ص   ان يقدم  امل�ست�سفى وي�سرط  �سيارة 

�سلبي  ك���ورون���ا  ف��ح�����ص  ن��ت��ي��ج��ة  وم��راف��ق��ي��ه 

اململكة  اىل  و���س��ول��ه  ق��ب��ل  ���س��اع��ة   ٧٢ خ���الل 

ك��ورون��ا  فح�ص  ي��ج��ري  ان  امل�ست�سفى  وع��ل��ى 

PCR للمري�ص واملرافق فور و�سولهم اىل 
العالجية  العملية  انتهاء  وعند   ، امل�ست�سفى 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ى ي�����س��ت��ط��ي��ع امل���ري�������ص م���غ���ادرة 

حال  ويف  امل�ست�سفى  ب�سيارة  بلده  اىل  اململكة 

ق���رر ال��ب��ق��اء ف��ي��ت��م ن��ق��ل��ه اىل اح���د ال��ف��ن��ادق 

فرة  ل�ستكمال  ال�سحي  للحجر  املعتمدة 

ال�سبوعني املقررة من وزارة ال�سحة. 

واك�����د احل����م����وري ع���ل���ى �����س����رورة ال���ت���زام 

هذه  بتنفيذ  املعتمدة   اخلا�سة   امل�ست�سفيات 

اجلهات  مع  والتن�سيق  وبالتعاون  التعليمات 

اأجل �سمان جناح خطة  الأخ��رى من  املعنية 

ا���س��ت��ئ��ن��اف ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة وحت��ق��ي��ق 

نف�سه  ال��وق��ت  م��ن��ه��ا ويف  امل���رج���وة  الأه�����داف 

حماية املر�سى الردنيني والكوادر ال�سحية.

ج��ار  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  احل����م����وري  واأ�����س����ار 

ا�ستقبال  لغايات  الكرونية  من�سة  لتجهيز 

ط��ل��ب��ات امل��ر���س��ى وم���ن امل��ت��وق��ع اط��الق��ه��ا يف 

اخلام�ص من ال�سهر احلايل ،  و�سيتم اإدارتها 

امل�ست�سفيات. من قبل جمعية 

ولكل م�ست�سفى معتمد �سالحية الدخول 

والرد  املن�سة ل�ستقبال طلبات مر�ساه  على 

، وكذلك فان وزارة الداخلية �ستمنح  عليهم 

امل��ر���س��ى م��ن اجل��ن�����س��ي��ات امل��ق��ي��دة ال��ت��اأ���س��رة 

اللكرونية من خالل املن�سة وهذا �سي�سهل 

قدوم املر�سى من هذه اجلن�سيات . 

مناف�سة  دول  هنالك  ان  احل��م��وري  وب��ني 

ق���د ف��ت��ح��ت اب���واب���ه���ا ل���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��اح��ة 

ان نعمل  ت��رك��ي��ا وع��ل��ي��ن��ا  ال��ع��الج��ي��ة وم��ن��ه��ا 

التناف�سية  امل��ي��زة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ج��اه��دي��ن 

لالأردن كمق�سد مميز لعالج املر�سى .

االنباط-عمان

ق����رر م���دع���ي ع����ام ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 

ال��ف�����س��اد ت��وق��ي��ف اأح����د ع�����س��ر ���س��خ�����س��اً على 

وتاأهيل  اإ���س��الح  م��رك��زي  يف  التحقيق  ذم��ة 

ي��وم��اً   1٥ مل��دة  بع�سهم  وال��ب��ل��ق��اء  اجل��وي��دة 

والبع�ص الآخر ملدة اأ�سبوع .

م�������س���در م���������س����وؤول يف ه���ي���ئ���ة ال���ن���زاه���ة 

ه��وؤلء  م��ن  �ستة  اأن  ق��ال  الف�ساد  ومكافحة 

بتهمة  “باجلويدة”  يوماً   1٥ توقيفهم  مّت 

جناية الر�سوة والتزوير على خلفية ق�سية 

ا����س���ت���راد ���س��ح��ن��ة ث����وم وب���رت���ق���ال لإح����دى 

ال�����س��رك��ات ر���س��ب��ت ب��ال��ف��ح�����ص امل��خ��ري اإّل 

،  وق��د طال  اأن��ه مت ادخالها دون وج��ه حق 

ال��ت��وق��ي��ف ف��ي��ه��ا م��دي��ر  خم��ت��رات ال���روة 

ومدير  املعنية  ال��وزارة  يف  ال�سابق  النباتية 

يف  وموظفة  اجلمركية  املراكز  اأحد  زراع��ي 

ال��ث��الث��ة الباقون  اأم���ا   ، ال����وزارة  خم��ت��رات 

اجلمركي  واملخّل�ص  ال�سركة  �ساحبا  فهم 

وهو �سقيق للموظفة .

ك��م��ا ق���رر امل���دع���ي ال���ع���ام ت��وق��ي��ف ث��الث��ة 

ب��ت��ه��م��ة  “بالبلقاء”  ي����وم����اً   1٥ اآخ����ري����ن 

ا���س��ت��ث��م��ار ال��وظ��ي��ف��ة ب���ال����س���راك اأح��ده��م 

���س��اح��ب م��ط��ة م���روق���ات ات��ف��ق��وا فيما 

على   ٢01٧-  ٢01٥ الأع�����وم  خ���الل  ب��ي��ن��ه��م 

تعبئة خزانات الديزل يف م�ست�سفى الزرقاء 

غر  اأنها  تبنّي  بكميات  اجلديد  احلكومي 

٦00 األ��ف  ح��ق��ي��ق��ي��ة ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا ح����وايل 

دينار .

  ك��م��ا ق���رر امل��دع��ي ال��ع��ام ت��وق��ي��ف اثنني 

اأح����ده����م����ا م���ه���ن���د����س���اً يف م���دي���ري���ة زراع�����ة 

يف  اأ�سبوعاً  اآخر  و�سخ�ساً  ال�سمالية  البادية 

والحتيال  التزوير  بتهمتي  “اجلويدة” 
احلبوب  انتاج  �سهادات  تزوير  خلفية  على 

ال��ذي��ن  ل��ل��ت��ج��ار  لبيعها  و�سعر”  “قمح 
يقومون بدورهم بتوريد احلبوب مبوجبها 

اإىل ال�سوامع .

ق�سية  يف  التحقيقات  اأن  امل�سدر  وذك��ر   

�سهادات الإنتاج ما زال جارياً بحق عدد من 

الأ�سخا�ص .



االقت�صادي
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 االنباط-عمان

الدكتور  اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  بحث 

خالد الوزين مع �سفري جمهورية كوريا يف 

التعاون  اوا�صر  تعزيز  ي��ون،  ب��وم  يل  عّمان 

ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف امل���ج���االت اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

واالقت�سادية.

اخلمي�س،  ام�س  بيان  يف  الهيئة  وا�سارت 

اه��م  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ال�����وزين  ال��دك��ت��ور  ان  اىل 

االردن،  يف  ال��واع��دة  اال�صتثمارية  الفر�ض 

ق��ي��م��ة م�����ص��اف��ة ع��ال��ي��ة  ت��ع��ت��ر ذات  ال���ت���ي 

وجمدية للم�صتثمرين، كما مت التطرق اىل 

للم�صتثمرين،  املتكاملة  اخل��دم��ات  تقدمي 

ا�صتثماراتهم. ومتكن وتطوير 

ا�صتعدادها  ابدت  الهيئة  ان  البيان  واكد 

ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع ال��ت�����ص��ه��ي��ات واخل���دم���ات 

ل���ل�������ص���رك���ات ال����ك����وري����ة ال����راغ����ب����ة ب��ت��وج��ي��ه 

ا�صتثماراتها اىل االردن.

م����ن ج���ان���ب���ه، ا�����ص����اد ال�����ص��ف��ر ال���ك���وري 

التي تبذل من احلكومة االردنية  باجلهود 

وه��ي��ئ��ة اال���ص��ت��ث��م��ار يف ت�����ص��ه��ي��ل وت��ط��وي��ر 

ب��ي��ئ��ة االع���م���ال واال����ص���ت���ث���م���ار، م���وؤك���دا ان��ه 

���ص��ي��ع��م��ل ع��ل��ى دع�����وة ال�������ص���رك���ات ال��ك��وري��ة 

والتن�صيق  االردن  يف  اال�صتثمار  يف  املهتمة 

ب�����ص��اأن امل��و���ص��وع ���ص��ي��ك��ون م��ن خ���ال هيئة 

اال�ستثمار.

االنباط-عمان

تدخل  اأن  اأردنية  �صركات   4 ا�صتطاعت 

عربية  عائلية  �صركة   100 اأق���وى  قائمة 

ال��ت��ي �صدرت   ،2020 االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف 

م����وؤخ����ًرا، رغ����م ال���ظ���روف ال��ت��ى مي���ر بها 

فرو�ض  جائحة  ب�صبب  االأع��م��ال  جمتمع 

كوفيد-19.

ال��ت��ي  “نقل”  جم���م���وع���ة  وت�������ص���درت 

�سركة  ا���س��م  حت��ت  نقل”  “اإيليا  اأ���ص�����ص��ه��ا 

ال�����ص��رك��ات   ،1952 ع����ام  اإخوان”  “نقل 
���س��رك��ة   100 اأق�����وى  ق��ائ��م��ة  االأردن����ي����ة يف 

عائلية عربية يف ال�صرق االأو�صط 2020.

وع���م���ل���ت ال�������ص���رك���ة يف جم�����ال جت����ارة 

وا�����ص����ت����راد امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وال�����ص��ل��ع 

اال�ستهالكية.

االأول  �صقن،  اإىل  املجموعة  وتنق�صم 

جمموعة   Promise Holding
اأن�صطة،  بعدة  وتعمل  اال�صتثمارية  ُنقل 

منها ال�صيارات والبنوك والتاأمن وقطاع 

ال���ع���ق���ارات. وجم��م��وع��ة ف��اي��ن ال�����ص��ح��ي��ة 

وتعمل  ال�صركة،  اأع��م��ال  اأك��ر  القاب�صة، 

املنتجات  وت��وزي��ع  وت�صويق  ت�صنيع  على 

تدير  كما  دول��ة،   75 يف  ال�سحية  الورقية 

م�����ص��ان��ع اإن���ت���اج وت���وزي���ع م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 

ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال�����ص��رق االأو����ص���ط و���ص��م��ال 

اإفريقيا با�صتخدام 100% من اللب اخلام.

ويف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ح��ّل��ت جم��م��وع��ة 

ال�����ص��اي��غ ال���ت���ي ا���ص�����ص��ه��ا ف���ائ���ق اإب���راه���ي���م 

 ،1932 ع��ام  يف  التقدم  ا�صم  حتت  ال�صايغ 

العربي،  الوطن  35 �صركة يف  االآن  وت�صم 

باالإ�صافة  وال��غ��رب��ي��ة،  ال�صرقية  واأوروب����ا 

اإىل اآ�صيا.

ت��ع��م��ل مب��ج��ال جت��م��ي��ع هياكل  وك��ان��ت 

جمموعة  لت�صبح  تطورت  ثم  احلافات. 

ال�����ص��اي��غ ال��ت��ي ت�����ص��م 35 ���س��رك��ة، وت��رك��ز 

اأع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى اإن���ت���اج وت���وزي���ع وت�����ص��دي��ر 

للدهانات،  م�صنًعا   14 ومتلك  الدهانات، 

ح��ول  ل��ل�����ص��م��غ  م�����ص��ان��ع   3 اإىل  اإ����ص���اف���ة 

البنك  يف  ح�صة  متلك  اأن��ه��ا  كما  ال��ع��امل. 

الف�صائية،  روؤيا  وقناة  االأردين،  التجاري 

التعليب. و�صركة �صناعة 

ويف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ح��ل��ت جم��م��وع��ة 

امل��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي اأ���ص�����ص��ه��ا امل��ه��ن��د���ض زي���اد 

ع��ام  االإدارة،  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل��ن��ا���ص��ر، 

.1999

وب������داأت امل��ج��م��وع��ة ك�����ص��رك��ة ت��ع��م��ل يف 

ثم  واالأ�صمدة،  الكيماويات  توزيع  جمال 

منت حتى اأ�صبحت ت�صم 20 �سركة تابعة، 

تغطي عدة اأن�صطة، منها االأغذية وتوزيع 

اإىل  باالإ�صافة  الت�صحيم،  وم��واد  الزيوت 

ال�صناعات الكيماوية واالأ�صمدة والتجارة 

ال��دول��ي��ة وخ��دم��ات امل�����ص��ت��ودع��ات، واإع���ادة 

ت��دوي��ر اخل����ردة واالإ���ص��م��ن��ت واخل��ر���ص��ان��ة 

الت�صليح. اجلاهزة وحديد 

اأم������ا يف امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة جم��م��وع��ة 

 1933 عام  تاأ�ص�صت  والتي  �صختيان  منر 

جمموعته  ت��ت��و���ص��ع  اأن  ق��ب��ل  ك�����ص��ي��دل��ي��ة 

الزراعة  منها  متنوعة،  اأعمال  يف  الحًقا 

وال���ك���ي���م���اوي���ات واالأم��������ن واالت�������ص���االت 

وال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل���ائ���ي���ة، واخل���دم���ات 

ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ط���ب���ي���ة وال�������ص���ي���دل���ي���ة، 

ال���ب���ي���ط���ري  ال�����ع�����اج  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 

وم�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��ت��ج��م��ي��ل وال���ع���ن���اي���ة 

بال�صعر.

وت���ع���د ����ص���رك���ة ب���ي���ت ج�����اال ل�����ص��ن��اع��ة 

امل�صتقلة  ال�����ص��رك��ات  م��ن  واح���دة  االأدوي����ة 

�صركة  اأول  وهي  املجموعة،  متلكها  التي 

فل�صطن  يف  تاأ�ص�صت  االأدوي����ة  ل�صناعة 

1969. وت��ت��خ��ذ ال�����ص��رك��ة م��ن ع��ّم��ان  ع���ام 

م��ق��ًرا رئ��ي�����ًص��ا ل��ه��ا، ك��م��ا ي���راأ����ض ن�صال 

فل�صطن  �صركة  اإدارة  جمل�ض  �صختيان 

ال�صناعي. لا�صتثمار 

الوزني: مستعدون لتقديم تسهيالت للشركات 
الكورية الراغبة باالستثمار باألردن

فوربس: 4 شركات أردنية ضمن أقوى 100 شركة 
عائلية عربية 2020

قانون أميركي يمنع الشركات الصينية من مشاريع البنية التحتية
وا�شنطن - العربية

جمل�ض  يف  الدميقراطين  م��ن   39 ان�صق 

احلزب  من  اق��راح  ل�صالح  و�صوتوا  النواب 

ي��وم��االأرب��ع��اء  ال��ن��واب  اجل��م��ه��وري يف جمل�ض 

م�����ص��اري��ع  اإىل  ال�����ص��ي��ن��ي��ن  ل��ت��ق��ي��ي��د و����ص���ول 

ارت��ك��ب��ت  اإذا  االأم���رك���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

حلقوق  ان��ت��ه��اك��ات  ال�صينية  ال�����ص��رك��ات  ت��ل��ك 

االإن�صان.

وق���دم ال��ن��ائ��ب ري���ك ك���راوف���ورد اق��راًح��ا 

باإعادة االلتزام، مما يحد من و�صول ال�صن 

اإذا  االأم��رك��ي��ة  التحتية  البنية  ب��رام��ج  اإىل 

���ص��اع��دت ال�����ص��رك��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة امل��م��ل��وك��ة اأو 

بناء  يف  ال�صينية  ال�صركات  اأو  تديرها  التي 

امل�صلمن. االأويغور  اعتقال  مع�صكرات 

و���ص��ي��ع��ي��د اق����راح اإع�����ادة االل���ت���زام، ال��ذي 

قانون  م�صروع  االآن  النواب،  جمل�ض  اعتمده 

جمل�ض  يف  للدميقراطين  التحتية  البنية 

ت��ري��ل��ي��ون   1.5 ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه  ال����ذي  ال���ن���واب 

ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ن��ق��ل  اإىل جل��ن��ة  دوالر 

كراوفورد  للنائب  اجلديد  القانون  مت�صمنا 

م�صاريع  اإىل  ال�صينين  و���ص��ول  م��ن  للحد 

ترتكب  اأنها  طاملا  االأمركية  التحتية  البنية 

االإن�صان. حلقوق  انتهاكات 

ك��راوف��ورد  اق��راح  ال��ن��واب  جمل�ض  وتبنى 

224 ���ص��وت��ا ل�����ص��ال��ح ه��ذا  ب���اإع���ادة االل���ت���زام ب�����

االإجراء و193 �صوتا �صد االقراح.

فيها  يجر  التي  ال�صابعة  املرة  هي  وهذه 

احل�����زب اجل���م���ه���وري ال��دمي��ق��راط��ي��ن ع��ل��ى 

التحتية  للبنية  ق��ان��ون��ه��م  م�����ص��روع  ت��ع��دي��ل 

ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اق�����راح ب����اإع����ادة االل���ت���زام. 

ك���م���ا ي�����ص��ك��ك ف�����وز اجل���م���ه���وري���ن يف ق����درة 

رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ض ال����ن����واب ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي 

من  العادين  اأع�صائها  على  ال�صيطرة  على 

االن�����ص��ق��اق وال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى ت��داب��ر احل��زب 

اجلمهوري.

وك���ان خ���راء ���ص��ي��ا���ص��ي��ون وم��را���ص��ل��ون قد 

ك��ت��ب��وا يف وق���ت ���ص��اب��ق اأن ف���وز اجل��م��ه��وري��ن 

ب����ن����اء ع���ل���ى اق�����راح�����ات ب�����اإع�����ادة االل����ت����زام 

احلزب  لقيادة   ” “اإحراجاً ي�صكل  باالأ�صوات 

الدميقراطي.

م�����ص��روع��ات  اإن   ، اجل���م���ه���وري���ون،  وق�����ال 

البنية االأ�صا�صية املحلية يجب اأال تذهب اإىل 

ت�صطهد  التى  ال�صينية  احلكومية  ال�صركات 

مواطنيها.

تعديله  ت��ق��دمي��ه  ل���دى  ك���راوف���ورد  وق����ال 

ن�صمح  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  “ال  ال���ن���واب  جم��ل�����ض  يف 

�صبكة  على  بال�صيطرة  ال�صينية  للحكومة 

ونعلم   - العري�ض  النطاق  نظام  اأو  الطاقة 

ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ال�����ص��م��اح  اأن  ج��م��ي��ع��ا 

يفتح  ما  غالبا  امل�صاريع  هذه  على  باملناف�صة 

ال�صينية«. احلكومة  �صيطرة  اأمام  الباب 

م�����راراً  اأظ����ه����رت  ال�������ص���ن  “اأن  واأ�����ص����اف 

وامل��ع��اي��ر  اأم��رك��ا  مل�صالح  ع��داءه��ا  وت���ك���راراً 

انتهكت  بينما  وامل�صاءلة  لل�صفافية  الدولية 

االأ�صا�صية«. االإن�صانية  االأخاق 

ال���ت���زام  “علينا  ك������راوف������ورد:  واأ������ص�����اف 

حكومة  اأي  ا�صتفادة  ع��دم  ب�صمان  اأخ��اق��ي 

الطريقة«. بهذه  مواطنيها  تعامل 

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على انخفاض

الصناعة والتجارة تبحث مع ممثلي قطاع 
المواد الغذائية المعيقات التي تواجههم

برنت فوق 40 دوالرًا بفضل تراجع 
مخزونات الخام

بريطانيا تحقق.. غوغل تدفع مليارات 
الدوالرات إلى آبل

االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���ص��ة ع��م��ان ت��داوالت��ه��ا ام�ض 

اخل��م��ي�����ض ع��ل��ى 4ر3 م��ل��ي��ون ���ص��ه��م، م��وزع��ة 

اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  1904�صفقة  على 

4ر3 مليون دينار. بلغت 

النقطة  اإىل  البور�صة  موؤ�صر  وانخف�ض 

اإغاق  مع  مقارنة  باملئة  55ر0  1589بن�صبة 

اأ�صعار  ارتفعت  ح��ن  يف  ال�صابقة،  اجلل�صة 

اأ�صهم  اأ�صعار  وانخف�صت  22���ص��رك��ة،  اأ�صهم 

37 �سركة  19 �صركة، وا�صتقرت اأ�صعار اأ�صهم 

اأخرى.

 االنباط-عمان

ب��ح��ث م�����ص��اع��د االأم����ن ال��ع��ام ل��ل�����ص��وؤون 

ال���ف���ن���ّي���ة/ م����دي����ر م���دي���ري���ة ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

ال�صناعة  وزارة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

مع  القطارنة،  زاه��ر  والتموين  وال��ت��ج��ارة 

ممثلي قطاع املواد الغذائية يف غرفة جتارة 

االأردن وعدد من ال�صركات املمثلة للقطاع، 

وم��ا  ت��واج��ه��ه��م،  ال��ت��ي  امل��ع��ي��ق��ات  م�صفوفة 

فرو�ض  اأزم��ة  خ��ال  معيقات  من  ا�صتجد 

كورونا واآلية التعاون مع املوؤ�ص�صات املعنّية 

يف اإطار م�صروع حّل املعيقات.

وذك����ر ب��ي��ان ����ص���ادر ع���ن ال������وزارة  ام�����ض 

اخلمي�ض، ان القطارنة اكد خال اجتماعه 

بن  الت�صاركي  ال���دور  ال��ق��ط��اع  ممثلي  م��ع 

متابعة  اإطار  يف  واخلا�ض  العام  القطاعن 

ف���رق ال��ع��م��ل ال��ق��ط��اع��ّي��ة اج��ت��م��اع��ات��ه��ا مع 

القطاع التجاري االأردين.

االج������راءات  م�����ص��ف��وف��ة  اأن  اىل  واأ�����ص����ار 

للقطاع التجاري مق�ّصمة اإىل ثاثة اق�صام 

وه��ي،  ات��خ��اذه  امل��ط��ل��وب  ل��اإج��راء  رئي�صية 

اأثر  ذات  م��ايل، ومعيقات  اأث��ر  ذات  معيقات 

اإجرائية. ت�صريعي، ومعيقات 

كنقطة  ال���وزارة  دور  القطارنة  واو���ص��ح 

ات�����ص��ال م��ع اجل��ه��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ع��ن��ّي��ة 

االجرائية  املعيقات  ح��ّل  اإط��ار  يف  االأخ���رى 

جميع  ع��ل��ى  وتقييمها  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة 

امل�����ص��ت��وي��ات م���ن خ����ال ل����ق����اءات امل��ت��اب��ع��ة 

املختلفة.

واأ����ص���اف ان���ه يف اط���ار االج�����راءات التي 

ات���خ���ذت���ه���ا اجل����ه����ات امل���ع���ن���ّي���ة ل���ل���ح���د م��ن 

املعيقات التي تواجه القطاع، متت اال�صارة 

اأن���ظ���م���ة حم��و���ص��ب��ة  واإع��������داد  ت��ط��وي��ر  اإىل 

تب�صيط  بهدف  املختلفة  الرقابية  للجهات 

وتنظيم  وت�صهيلها  ال��رق��اب��ي��ة  االج�����راءات 

ال����ع����م����ل ال����رق����اب����ي وت����وح����ي����ده مب���وج���ب 

االأن�صطة  على  والتفتي�ض  الرقابة  ق��ان��ون 

كما   ،2017 ل�صنة   )33( رق��م  االق��ت�����س��ادي��ة 

مت تو�صيح اآلية عمل جمال�ض ال�صراكة مع 

والتي جتتمع  املختلفة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 

ب�صكٍل دورّي وعند احلاجة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال مم���ث���ل ق���ط���اع امل�����واد 

رائ���د  االأردن  جت����ارة  غ���رف���ة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ح���م���ادة ان ال���ق���ط���اع ي�����ص��ّك��ل ح�����وايل ث��ل��ث 

املحوري  ال��دور  اىل  م�صرا  العامل،  جت��ارة 

امل��ن��اط ل���ل���وزارة يف ال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع اجل��ه��ات 

التوا�صل  ت�صهيل  واأثره يف  املختلفة  املعنّية 

العام  القطاعن  بن  احلوار  مبداأ  وتفعيل 

واخلا�س.

القطاع  وممثلو  النقابات  روؤ���ص��اء  وق��ّدم 

ج��م��ل��ة م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 

به  ع�صفت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  خ�صو�صا  ال��ق��ط��اع، 

جراء جائحة كورونا، ومت خال االجتماع 

املختلفة  امل��ق��رح��ات  م��ن  و���ص��ع جم��م��وع��ة 

امل�صي  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��د  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 

قدماً يف تعزيز العمل يف القطاع.

ملبورن - رويرتز

ام�����ض اخلمي�ض  ال��ن��ف��ط  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

التعامات  يف  تكبدتها  خ�صائر  وع��و���ص��ت 

امل��ب��ك��رة، اإذ ف���اق اأث���ر االن��خ��ف��ا���ض احل���اد يف 

خم��زون��ات اخل���ام القلق م��ن ت��زاي��د ح��االت 

االإ����ص���اب���ة ب��ف��رو���ض ك���ورون���ا يف ال���والي���ات 

امل���ت���ح���دة وجت�����دد اإج���������راءات ع����زل ع����ام يف 

الطلب  تعايف  تعطل  قد  والتي  كاليفورنيا 

على الوقود.

وزادت العقود االآجلة خلام غرب تك�صا�ض 

ال��و���ص��ي��ط االأم���رك���ي 25 ���ص��ن��ت��اً مب��ا ي���وازي 

لت�صاف  للرميل،  دوالر   40.07 اإىل   %0.6

الزيادة اإىل ارتفاع ن�صبته 1.4% االأربعاء.

القيا�ض  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  و�صعدت 

0.6% اإىل  25 �صنتاً مبا يوازي  العاملي برنت 

42.28 دوالر للرميل اإثر �صعود بلغ %1.8 

ال�صابقة. يف اجلل�صة 

م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  م��ن  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 

النفط  خم��زون��ات  اأن  االأم��رك��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

 7.2 اخل����ام يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ه��ب��ط��ت 

مرتفع  قيا�صي  م�صتوى  من  برميل  مليون 

االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، وه���و م��ا ي��ت��ج��اوز بكثر 

توقعات املحللن مع تعزيز �صركات التكرير 

الإنتاجها وتراجع الواردات.

وقال جيفري هايل كبر حمللي ال�صوق 

املخزونات  يف  االنخفا�ض  اإن  اأوان���دا،  ل��دى 

وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة 

امل�صريات  مديري  ملوؤ�صرات  قوية  وبيانات 

�صكلت  ال���ع���امل  ح����ول  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ق���ط���اع  يف 

اأ���ص��ا���ص��اً ق��وي��اً الرت��ف��اع اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط، لكن 

ح��د م��ن امل��ك��ا���ص��ب م��ا اأ����ص���ار اإل��ي��ه حمللون 

اأع��ل��ى رغم  ج���اءت  البنزين  ب���اأن خم��زون��ات 

بانخفا�صها. توقعات 

يف غ�صون ذلك، �صجلت الواليات املتحدة 

50 األ���ف حالة  وف��ق��ا الإح�����ص��اء م��ن روي���رز 

اإ�صابة جديدة بكوفيد-19 االأربعاء يف اأكر 

زيادة يف يوم واحد منذ بدء اجلائحة.

و�صلط حمللون ال�صوء على خماوف من 

ارت��ف��اع احل��االت احل��اد يف والي��ات اأمركية 

يف  الواليات  اأك��ر  من  وتعد  ال�صكان  كثيفة 

الباد من حيث ا�صتهاك البنزين.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

ت��ف��ح�����ض اجل���ه���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

واآبل  غوغل  بن  االأم��د  طويلة  �صفقة  املتحدة 

مت�صفح  يف  االف��را���ص��ي  البحث  حم��رك  ح��ول 

لل�صركة  اململوك  املحمول   Safari)صفاري�(

اآيفون. لهواتف  امل�صنعة 

ووف����ًق����ا ل��ت��ق��ري��ر اأع����دت����ه ه��ي��ئ��ة امل��ن��اف�����ص��ة 

امل��ت��ح��دة،  اململكة  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة  واالأ����ص���واق 

العظمى  الغالبية  على  ح�صلت  اآبل  �صركة  فاإن 

1.2 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه اإ���ص��رل��ي��ن��ي )م��ا  م���ن م��ب��ل��غ 

ت��دف��ع��ه  ال����ذي  دوالر(  م��ل��ي��ار   1.5 م���ن  ي��ق��رب 

�صركة غوغل �صنوًيا يف اململكة املتحدة وحدها.

ت��دف��ع  غ���وغ���ل  ����ص���رك���ة  اأن  امل����ع����روف  وم�����ن 

ل�����ص��رك��ات اأخ���رى م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة جل��ع��ل حم��رك 

بحثها هو حمرك البحث االأول يف املت�صفحات 

اأو املن�صات االأخرى.

ت�صيف  ال�����ص��ف��ق��ة  “اإن  ال��ت��ق��ري��ر:  وي���ق���ول 

بالن�صبة  والتو�صع  الدخول  اأمام  كبًرا  حاجًزا 

ا  اأي�صً التقرير  وي��ق��رح  غ��وغ��ل،  مناف�صي  اإىل 

ا�صتثمار م��ث��ل ه��ذه  اآب���ل ع��ل��ى  ق���درة  احل��د م��ن 

ملحرك  خ��ي��اًرا  امل�صتخدمن  منح  اأو  ال�صفقات 

االإعداد«. البحث عند 

واع��ت��م��د م��ت�����ص��ف��ح ���ص��ف��اري ل�����ص��ن��وات على 

اآيفون  اأجهزة  جعل  مما  غوغل،  بحث  حم��رك 

غوغل  لن�صاط  ل��اأرب��اح  كبر  م�صدر  مبثابة 

االإع����������اين، وم����ن����ح ع���م���اق���ة ال���ب���ح���ث م��ي��زة 

املناف�صن. على  تناف�صية 

 2014 ع�����ام  يف  امل��ح��ك��م��ة  وث����ائ����ق  وك�����ص��ف��ت 

ع��ن دف���ع غ��وغ��ل مل��ل��ي��ار دوالر ل�����ص��م��ان امل��رك��ز 

الواليات  يف  �صفاري  مت�صفح  على  االفرا�صي 

املتحدة.

ويقدر املحللون اأن املبلغ قد زاد يف ال�صنوات 

هذه  م��ن  كبر  ب�صكل  اآب���ل  وت�صتفيد  ال��ت��ال��ي��ة، 

9 مليارات دوالر  ال�صفقات، مع ما يقدر بنحو 

���ص��ن��وًي��ا، وذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن اأن ال�����ص��رك��ة مل 

اأرقام ملمو�صة. اأبًدا عن  تك�صف 

ويخ�صى املنظمون يف اململكة املتحدة من اأن 

العام  يف  كانت  التي  ال�صخمة،  ال�صفقة  ه��ذه 

غوغل  دف��ع��ت��ه  مم��ا   %50 بن�صبة  اأع��ل��ى  امل��ا���ص��ي 

�صنوات   6 م��ن  اأك��ر  قبل  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

املناف�صة. بكثر، قد تخنق  �صكاًنا  اأكر  ملنطقة 

ي����ك����ون م���ن���اف�������ص���و غ�����وغ�����ل، م��ث��ل  وق������د ال 

 Microsoft( و   )DuckDuckGo(

هذا  بدفع مثل  لهم  ي�صمح  و�صع  يف   ،)Bing
امل��ب��ل��غ ال��ك��ب��ر م��ق��اب��ل ال��و���ص��ع امل��ه��ي��م��ن �صمن 

االفرا�صي. اآيفون  مت�صفح 

على  غ��وغ��ل  “تفاو�صت  ال��ت��ق��ري��ر:  وي��ق��ول 

ات���ف���اق���ي���ات م���ع اآب�����ل وم����ع ال���ع���دي���د م���ن اأك���ر 

وتدفع  املحمولة،  للهواتف  امل�صنعة  ال�صركات 

ع��ائ��دات  م��ن  االت��ف��اق��ي��ات ح�صة  تلك  مب��وج��ب 

اإع����ان����ات ال��ب��ح��ث ل���ه���وؤالء ال�������ص���رك���اء م��ق��اب��ل 

البحث  ه��و حم���رك  ب��ح��ث��ه��ا  ي��ب��ق��ى حم���رك  اأن 

االفرا�صي على اجلهاز«.
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االنباط-وكاالت

عقدت حركتا حما�س وفتح، �صباح ام�س 

ملواجهة  لهما،  م�شرتكا  موؤمترا  اخلمي�س، 

الإ�صرائيلي لل�صفة املحتلة خطة ال�صم 

وق������ال ن�����اب رئ���ي�������س امل���ك���ت���ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

ال�صم  بداأ  “اذا  العاروري:  �صالح  حلما�س، 

والأغ���وار  القد�س  على  الح��ت��ال  و�صيطر 

وال���ك���ت���ل ال����ص���ت���ي���ط���ان���ي���ة وع���ل���ى ال���ط���رق، 

ارا�صي  م��ن  امل��زي��د  ل�صم  ال�صهية  ف�صُتفتح 

ال�صفة«

امل���وؤمت���ر  “هذا  ال������ع������اروري:  واأ������ص�����اف 

امل�����ص��رك ف��ر���ص��ة ل��ن��ب��داأ م��رح��ل��ة ج��دي��دة 

اكرث  يف  ل�صعبنا  ا�صراتيجية  خدمة  تكون 

املراحل خطورة«

ق��ال ال��ل��واء جربيل ال��رج��وب، اأم��ن �صر 

ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل���رك���ة )ف���ت���ح(: واث���ق 

ب�����ص��دق ن���واي���ا ح���رك���ة ح���م���ا����س، م��ب��ي��ن��ا ان 

ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  م��ن��ا  ينتظر  ال�����ص��ع��ب 

ان��ط��اق��ه ب���اجت���اه م�����ص��ار حت��ق��ي��ق ال��وح��دة 

الوطنية

وخال موؤمتر �صحفي م�صرك ما بن 

رئي�س  نائب  ال��ع��اروري،  و�صالح  ال��رج��وب، 

لاإعان  حما�س،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب 

الوطني  العمل  م��ن  اجل��دي��دة  املرحلة  ع��ن 

امل�صرك، قال الرجوب:  نريد فتح �صفحة 

جديدة مع حما�س وتقدمي منوذجا لل�صعب 

وُمتزن  ه��ادئ  حديث  وهناك  الفل�صطيني، 

مع حما�س وبه و�صلنا اإىل هذه املرحلة

واأ�صاف: ال�صعب ينتظر منا اأن يكون هذا 

اللقاء انطاقه باجتاه م�صار حتقيق الوحدة 

ب�صوت  ن��خ��رج  اأن  ن��ري��د  وال���ي���وم  ال��وط��ن��ي��ة، 

م��ن جميع ف�صائل  واح��د  علم  واح��د وحت��ت 

لنا  �صريك  حما�س  وحركة  الوطني،  العمل 

اأ�صيل من ال�صعب الفل�صطيني وجزء 

ه���ادئ  ح����وار  “هناك  ال���رج���وب:  وت���اب���ع 

اإىل هذه  وو�صلنا  بينا وبن حما�س  ومتزن 

ق��ة ال��ت��ي نريد  امل��رح��ل��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة اخل��ااّ

البناء عليها مع ف�صائل العمل الوطني«

االنباط-وكاالت

ا���ص��ت��دع��ى ال��ف��ات��ي��ك��ان، ���ص��ف��ري اإ���ص��رائ��ي��ل 

وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اإىل اج��ت��م��اع غ��ر م��األ��وف، 

ل������اإع������راب ع�����ن ق���ل���ق���ه م�����ن خم���ط���ط ال�����ص��م 

الإ�صرائيلي

خارجيته  وزي���ر  اإن  للفاتيكان،  ب��ي��ان  وق���ال 

ال��ك��اردي��ن��ال ب��ي��رو ب���ارول���ن ال��ت��ق��ى ال��ث��اث��اء 

الأم��رك��ي��ة كالي�صتا  ال�����ص��ف��رة  ع��ل��ى ح���دة،  ك��ل 

غ��ي��ن��غ��ري��ت�����س، وال�����ص��ف��ر الإ���ص��رائ��ي��ل��ي اأوري����ن 

اأحرونوت”  “يديعوت  �صحيفة  بح�صب  ديفيد، 

العربية

ال���ك���ر����ص���ي  “قلق  ع�����ن  ب�����ارول�����ن  واأع����������رب 

خطوات  اتخاذ  باإمكانية  يتعلق  فيما  الر�صويل 

ال�صام  حتقيق  جهود  تهدد  اأن  ميكن  اأح��ادي��ة 

الو�صع  وكذلك  والفل�صطينين،  اإ�صرائيل  بن 

احل�صا�س بال�صرق الأو�صط” وفق امل�صدر ذاته

وج�����دد ال���ف���ات���ي���ك���ان م���وق���ف���ه ال����داع����م حل��ل 

فل�صطن  ودولة  “لإ�صرائيل   : قائًا  الدولتن 

داخ��ل  واأم��ن  ب�صام  والعي�س  ال��وج��ود  احل��ق يف 

حدود معرف بها دولياً«

ودع������������ا ال�����ف�����ات�����ي�����ك�����ان الإ������ص�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ن 

املفاو�صات  طاولة  اإىل  للعودة  والفل�صطينين 

بناء على قرارات الأمم املتحدة

هو  ي���ول���ي���و/مت���وز،  م���ن  الأول  والأرب�����ع�����اء، 

الإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ده  ح��داّ الذي  املوعد 

غور  �صم  عملية  يف  لل�صروع  نتنياهو،  بنيامن 

ت�صل  مب�صاحة  امل�صتوطنات،  وجميع  الأردن، 

اإط��ار  يف  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�صفة  م��ن  باملئة   30 اإىل 

املزعومة القرن” الأمريكية  “�صفقة 
ب��ه��ذا  ق����رار  اأي  ي�����ص��در  ن��ت��ن��ي��اه��و، مل  ل��ك��ن 

حكومته،  داخ���ل  “خافات”  ل��وج��ود  ال�����ص��اأن، 

توقيت  ح���ول  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م��ع  واأخ����رى 

و���ص��ائ��ل  بح�صب  “ال�صم”،  عملية  وت��ف��ا���ص��ي��ل 

اإ�صرائيلية اإعام 

املا�صي  ال�صهر  الفل�صطينية  القيادة  واأعلنت 

اإ�صرائيل ب�صبب  اأنها يف حلاّ من التفاقيات مع 

“ال�صم« قرار 

االنباط-وكاالت

ال��ت��ع��اون  اإن  ال��ع��ربي��ة   12 ال� ال��ق��ن��اة  اأف����ادت 

ال����ذي ب����داأ ام�����س ب���ن ح��رك��ت��ي ف��ت��ح و ح��م��ا���س 

مل��واج��ه��ة خ��ط��ة ال�����ص��م يعترب ت��ط��وراً خ��ط��راً، 

وذلك بح�صب حملاّل القناة اإيهود يعاري

الأم��ن��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات  اأن  ي���ع���اري  واأ�����ص����اف 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ت���ف���اج���اأت م����ن ال�������ص���رع���ة ال��ت��ي 

ج���رى خ��ال��ه��ا ال��ت��و���ص��ل لت��ف��اق ال��ت��ع��اون بن 

ك��ان ي�صع هذا  اأن الح��ت��ال  احل��رك��ت��ن، رغ��م 

باحل�صبان منذ بداية احلديث عن ال�صم

لي�س  ال��ق�����ص��ي��ة  ه����ذه  يف  امل��ق��ل��ق  ب����اأن  وراأى 

ب�صالح  الرجوب  جمع  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر 

ال����ع����اروري، ول��ك��ن امل��ق��ل��ق ه���و ت��ع��ه��د ال�����ص��ل��ط��ة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب���ع���دم اع��ت��ق��ال ع��ن��ا���ص��ر ح��رك��ة 

للحركة  ي�صمح  ال�صفة، وهذا ما قد  حما�س يف 

باإعادة تنظيم خايا يف ال�صفة

تنظيم  يف  ���ص��ت�����ص��اع��د  ح��م��ا���س  اأن  واأو�����ص����ح 

م��ظ��اه��رات ���ص��ع��ب��ي��ة ك��ب��رة ب��ال�����ص��ف��ة، يف حن 

اع��ت��ق��ال  ع��ن  الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  �صتمتنع 

املحتلة،  الفل�صطينية  املدن  يف  احلركة  عنا�صر 

التجهز  من  حما�س  عنا�صر  �صيتمكن  وكذلك 

جمدداً والن�صمام للحراك ال�صيا�صي وغره

اإن  قوله:  يعاري   12 ال� القناة  حملل  وختم 

اأم���ام واق���ع ج��دي��د، حيث ق��د تنقلب  اإ���ص��رائ��ي��ل 

اجلدالت واملناو�صات الدائمة بن فتح وحما�س 

اإىل تن�صيق

اإن  يف حن قال مرا�صل القناة، اأوهيد حمو، 

اإجن��از  على  عملت  احلالية  الح��ت��ال  حكومة 

غر م�صبوق، حيث جرى التفاق والتعاون بن 

حركتي فتح و حما�س ملواجهة ال�صم

وتعتزم حكومة الحتال بدء اإجراءات �صم 

يوليو  املحتلة خال متوز/  ال�صفة  اأرا���ٍس من 

الفل�صطينية  التقديرات  ت�صر  حيث  اجل��اري، 

 30 اأكرث من  اإىل  اأن عملية ال�صم �صت�صل  اإىل 

باملئة من م�صاحة ال�صفة

 خالل مؤتمر جمع »حماس« و »فتح«

العاروري والرجوب يعلنان خارطة طريق لمواجهة الضم

 الفاتيكان يستدعي سفيري واشنطن وتل أبيب إلبداء قلقه

 محلل إسرائيلي: االتفاق بين فتح و حماس يعتبر تطوًرا خطيًرا 

االنباط-وكاالت

اأ�صدر الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون 

الأربعاء عفواً عن �صتاّة �صجناء بينهم نا�صطون 

ما  بح�صب  الحتجاجي  ب��احل��راك  �صلة  على 

قالت جمعياّة معنياّة بالدفاع عن �صجناء الراأي

لرئا�صة اجلمهورياّة اجلزائرياّة  بيان  واأفاد 

ب������اأناّ ال��رئ��ي�����س اأ�����ص����در ه����ذا ال��ع��ف��و مل��ن��ا���ص��ب��ة 

اأن  دون  ال�صتقال، من  لعيد  ال�58  الذكرى 

اإذا كان ي�صمل نا�صطن يف احلراك  يو�صح ما 

الحتجاجي

ل��اإف��راج  ��ة  ال��وط��ن��ياّ ال��ل��ج��ن��ة  ل��ك��ن بح�صب 

ع���ن امل��ع��ت��ق��ل��ن، ف�����اإناّ ث��اث��ة ع��ل��ى الأق�����لاّ من 

كانوا  بالعفو،  امل�صمولن  ال�صتاّة  الأ�صخا�س 

الحتجاجي  ب��احل��راك  ل�صلتهم  �ُصجنوا  ق��د 

املناه�س للنظام

ث با�صم اللجنة قا�صي تان�صاوت  وقال املتحداّ

لوكالة فران�س بر�س اإناّ العفو ي�صمل نا�صطن 

��دون يف ما  يف احل�����راك. واأ����ص���اف ن��ح��ن م��ت��اأكاّ

��ق م���ن الأم����ر  ي��ت��ع��لاّ��ق ب��ث��اث��ة م��ن��ه��م ون��ت��ح��قاّ

بالن�صبة اإىل الأ�صخا�س الثاثة الآخرين

���ة يف ب��ي��ان��ه��ا  وق���ال���ت ال��رئ��ا���ص��ة اجل���زائ���رياّ

املجيد  عبد  ال�صياّد  ة  اجلمهورياّ رئي�س  اأ�صدر 

اأ�صخا�س  لفائدة  ع��ف��واً  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  تبون 

حمبو�صن، مبنا�صبة الذكرى املزدوجة ال�58 

لعيَدي ال�صتقال وال�صباب

ل/ الأواّ ك���ان���ون   12 يف  ان��ت��خ��اب��ه  وم���ن���ذ 

دي�صمرب، اأ�صدر تبون مرا�صيم ت�صمنت العفو 

موقويف  ت�صمل  مل  لكنها  ال�صجناء،  اآلف  عن 

احلركة الحتجاجية املناه�صة للنظام

عفو  اإ���ص��دار  اجلمهورية  رئي�س  ح��ق  وم��ن 

ع��ن امل�����ص��اج��ن، وي��ت��ماّ ذل���ك ع����ادة يف الأع��ي��اد 

الوطنياّة الكربى على غرار عيَدي ال�صتقال 

كعيَدي  الدينياّة  الأع��ي��اد  يف  وكذلك  وال��ث��ورة، 

الفطر والأ�صحى

نا�صطاً   70 نحو  اً  ال�صجن حالياّ ويوجد يف 

��ة  م��ن��ا���ص��راً ل��ل��ح��راك، وف���ق ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ياّ

لاإفراج عن املعتقلن

 عفو رئاسي عن عدد من ناشطي الحراك االحتجاجي في الجزائر

اجلمعة    3  /  7  / 2020

االنباط-وكاالت

ه���اج���م وزي�����ر اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الأ�صبق ع�صو الكني�صت مو�صيه يعالون، 

بنيامن  ال��وزراء  رئي�س  ام�س اخلمي�س، 

ب��زع��ي��م ع�صابة  اإي����اه  ن��ت��ن��ي��اه��و، م��ت��ه��ًم��ا 

اإجرامية

وق���ال ي��ع��ال��ون زع��ي��م ح��زب “تيليم” 

العربية،   103Fm لإذاع���ة  امل��ع��ار���س، 

اإن دول�ة اإ�صرائيل حتكمها اليوم ع�صاب�ة 

رئي�س  هو  الع�صاب��ة  ورئي�س  اإجرامي��ة، 

الوزراء نتنياهو«

التحقيقات  يف  يغرق  “من  واأ���ص��اف: 

وامل�����ص��ائ��ل اجل��ن��ائ��ي��ة ل مي��ك��ن��ه ال��ع��م��ل 

كرئي�س للوزراء«

“هاآرت�س” العربية،  �صحيفة  وكانت 

اإلقاء  خلفية  على  نتنياهو  هاجمت  قد 

تظاهرة  نظموا  حمتجن  على  القب�س 

اأم������ام م��ن��زل��ه يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة ي��وم 

نتنياهو  اأن  م��ع��ت��ربة  امل��ا���ص��ي،  اجل��م��ع��ة 

املتهم يف ق�صايا جنائية ل ي�صلح للعمل 

رئي�صا للوزراء

الإث��ن��ن،  ي���وم  ال�صحيفة  وا���ص��ت��ه��ل��ت 

اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا ب���ع���ب���ارة لأم������ر ه��ا���ص��ك��ل 

ال��ع�����ص��ك��ري ال�����ص��اب��ق ال�����ذي ك����ان ي��ق��ود 

ال��ت��ظ��اه��رة، وال����ذي اأط��ل��ق ���ص��راح��ه من 

الحتجاز يف وقت لحق

وقال ها�صكل:” نحن نعي�س يف واقع 

ج���ن���وين، ح��ي��ث ي��ج��ل�����س ���ص��خ�����س متهم 

الر�صمية  اإق��ام��ت��ه  م��ق��ر  داخ���ل  ب��ج��رائ��م 

حم���اط ب��ح��را���س حل��م��اي��ت��ه ون��ح��ن يتم 

ن��راع��ي  ال��ق��ب�����س علينا لأن��ن��ا مل  اإل���ق���اء 

اأو�صاع التظاهر«

حقوقية  وجهات  موؤ�ص�صات  وانتقدت 

ب�صدة،  الإ�صرائيلية،  ال�صرطة  وي�صارية، 

ب�صبب قيامها باعتقال املتظاهرين

امل��ظ��اه��رة كانت  اإن  م��ن��ت��ق��دون  وق���ال 

م�صروعة وغر عنيفة، مل يكن هناك اأي 

مربر للقيام باعتقالت

ورئي�س  الأ�صبق  اجلي�س  وزي��ر  وق��ال 

حزب تيليم املعار�س، مو�صيه يعالون، اإن 

اعتقال ال�صابط مل يكن له مربر

واأ�صاف: اأنه اإذا ات�صح يف وقت لحق 

تع�صفي،  ب��اع��ت��ق��ال  ق��ام��ت  ال�����ص��رط��ة  اأن 

مفت�س  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  على  ف�صيتعن 

ال�صرطة العام ال�صتقالة من من�صبه

القادم  ال���وزراء  رئي�س  يعالون،  ودع��ا 

غابي  اخل��ارج��ي��ة  ووزي����ر  غ��ان��ت�����س  بيني 

موقفيهما  ع��ن  التعبر  اإىل  اأ���ص��ك��ن��ازي، 

من هذه الق�صية، موؤكداً اأنه يجب على 

القانون،  فر�س  على  تعمل  اأن  ال�صرطة 

ولي�س مل�صلحة اأحد

ومت اإط����اق ���ص��راح ه��ا���ص��ك��ل واث��ن��ن 

اأن  بعد  قيود  اأي��ة  دون  املتظاهرين  م��ن 

رف�صت قا�صية اإ�صرائيلية طلب ال�صرطة 

اإبعادهم عن املدينة

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ك�����ص��ف��ت ال���ق���ن���اة 13 

اأن مكتب  الأرب��ع��اء،  يوم  م�صاء  العربية، 

حتقيقاً  فتح  الإ�صرائيلي  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

�صرياً يف اخراق اأحد اأجهزة الكمبيوتر، 

وحذف وثائق �صرية تتعلق بالتحقيقات 

مع بنيامن نتنياهو

وبح�صب القناة، فاإنه مت حذف جملد 

ي��ح��ت��وي وث��ائ��ق داخ��ل��ي��ة و���ص��ري��ة تتعلق 

مبلفات نتنياهو، التي حذفها جمهولون

بع�س  اأن  اأولية  حتقيقات  من  وتبناّ 

امل�صوؤولن يف مكتب املدعي العام مل يكن 

املحذوفة،  للمواد  بالدخول  اإذٌن  لديهم 

ول��ك��ن م��ن غ��ر ال��و���ص��ح م��ن واف���ق على 

قرار منحهم الدخول لتلك املواد

واأ����ص���ارت اإىل اأن���ه مت ا����ص���رداد امل���واد 

الآن  حتى  الو�صول  يتم  ومل  املحذوفة، 

اإىل ال�صخ�س امل�صوؤول عن احلادثة، فيما 

الإ�صرائيلي  العام  املدعي  مكتب  رف�س 

التعليق على الق�صية

ثاثة  يف  اتهامات  نتنياهو  ويواجه 

ملفات اأ�صا�صية، كانت وحدة التحقيقات 

يف  ب�صاأنها  معه  حققت  قد  ال�صرطة  يف 

اإىل  امل��ا���ص��ي��ة، وخ��ل�����ص��ت فيها  الع�����وام 

��ة م��ا يكفي م��ن ال��ق��رائ��ن لإدان���ة  اأن ث��ماّ

نتنياهو فيها بالف�صاد والر�صوة

 1000 مب���ل���ف  الأم���������ر  وي���ت���ع���ل���ق 

ويت�صمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا 

م��ق��اب��ل ت�صهيات،  اأع���م���ال  م��ن رج���ال 

اتهامات   2000 ملف  ي�صم  ح��ن  يف 

ل��ن��ت��ن��ي��اه��و مب���ح���اول���ة ال���ت���و����ص���ل اإىل 

“يديعوت  �صحيفة  ن��ا���ص��ر  م��ع  ات��ف��اق 

للح�صول  موزي�س  اأرن���ون  اأحرونوت” 

ال�صحيفة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى 

“اإ�صرائيل  �صحيفة  اإ���ص��ع��اف  م��ق��اب��ل 

اليوم” املناف�صة

اأم����ا امل��ل��ف ال��ث��ال��ث امل���ع���روف مبلف 

الأكرث خطورة  باأنه  فيو�صف   4000
ح��ي��ث ي��ت�����ص��م��ن ات���ه���ام���ات ل��ن��ت��ن��ي��اه��و 

ب���اإع���ط���اء م����زاي����ا وت�����ص��ه��ي��ات م��ال��ي��ة 

للم�صاهم امل�صيطر يف �صركة الت�صالت 

مقابل  األ��وف��ي��ت�����س  ����ص���اوؤول  “بيزك” 
احل�������ص���ول ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة اإي��ج��اب��ي��ة يف 

لألوفيت�س  اململوك  الإع��ام��ي  امل��وق��ع 

“وال«

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة الأث���ي���وب���ي���ة، عن 

الحتجاجات  �صحايا  ح�صيلة  ارت��ف��اع 

ال���ت���ي ت�����ص��ه��ده��ا ال����ب����اد ع���ل���ى م����دار 

اليومن املا�صين اإىل 81 قتيا على 

الأق����ل، وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة الأن��ب��اء 

الفرن�صية.

احتجاجات  موجة  ال��ب��اد  و�صهدت 

ال�صعبي  امل��غ��ن��ي  م��ق��ت��ل  ع��ق��ب  وا���ص��ع��ة 

وك���ات���ب الأغ������اين ه��ا���ص��ال��و ه��ون��دي�����ص��ا 

)34 ع��ام��ا( رم��ي��ا ب��ال��ر���ص��ا���س، حيث 

ا���ص��ت��ب��ك امل��ت��ظ��اه��رون وق�����وات الأم����ن، 

قبل اأن تقرر ال�صلطات حجب خدمات 

الإن�����رن�����ت والت���������ص����الت ع����ن ك��ام��ل 

الباد.

وان���ت�������ص���ر اجل���ي�������س الأث�����ي�����وب�����ي يف 

ال��ع��ا���ص��م��ة اأدي�������س اأب����اب����ا، اإث����ر ان����دلع 

اح��ت��ج��اج��ات ع��ق��ب م��ق��ت��ل ه��ون��دي�����ص��ا، 

بري�س”  “اأ�صو�صيتيد  وك��ال��ة  بح�صب 

الأمريكية.

واأح�������دث م��ق��ت��ل امل��غ��ن��ي ه��ون��دي�����ص��ا 

التي  الأوروم���و،  اأو�صاط  داخ��ل  �صدمة 

الأثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  منها  ينحدر 

ال�صاب  املغني  وال���ذي نعى  اأح��م��د،  اآب��ي 

“امللهم  ك����ان مب��ث��اب��ة  ب���اأن���ه  وو����ص���ف���ه 

ب�صبط  ���ص��ع��ب��ه  م��ط��ال��ب��ا  لل�صباب”، 

النف�س.

وذك�����رت ال�����ص��رط��ة اأن����ه مت اع��ت��ق��ال 

القتل،  جرمية  ارتكاب  يف  بهم  امل�صتبه 

وراء  ال����داف����ع  الآن  اإىل  ي���ع���رف  ومل 

ارتكابهم هذه اجلرمية.

االنباط-وكاالت

ذك�����رت و����ص���ائ���ل اإع������ام ع���ربي���ة، ام�����س 

رئي�صية  اأ�صباب  اأربعة  هناك  اأن  اخلمي�س، 

الح�����ت�����ال  ح����ك����وم����ة  �����ص����م  ع�������دم  وراء 

اأج�����زاء وا���ص��ع��ة م���ن ال�صفة  ال���ص��رائ��ي��ل��ي 

الغربية، يف الأول من يوليو احلايل

“جروزاليم”  ���ص��ح��ي��ف��ة  واأو����ص���ح���ت 

العربية، اأن عدم تطبيق ال�صم يدلل على 

ال�صادية  فر�س  يف  العملية،  �صعوبة  مدى 

على ال�صفة كما كان خمطط رئي�س وزراء 

الحتال بنيامن نتنياهو

اأم�����س  اأول  اج��ت��م��اع  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 

ال����ث����اث����اء، ب����ن ن���ت���ن���ي���اه���و م����ع ال���ف���ري���ق 

الأمريكي ممثا بجاريد كو�صنر وديفيد 

فريدمان واآيف بركوفيت�س، ودعا نتنياهو، 

اأن يبطئ عملية ال�صم

ت���ه���دي���دات  ان  ال�������ص���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 

على  عقوبات  بفر�س  اأورب��ي��ن  م�صوؤولن 

ت�صببت  اخل���ط���ة،  ن��ف��ذت  اإذا  )اإ����ص���رائ���ي���ل( 

اأن  اإىل  م�����ص��رًة  املنطقة،  يف  با�صطرابات 

ترامب،  خلطة  الفل�صطيني  املوقف  رف�س 

ال��ف��ري��ق  ي����وؤث����ر ع���ل���ى  اأن  وال�������ذي مي���ك���ن 

الأمريكي، احد ا�صباب عدم ال�صم

ف��ي��م��ا اأث������ر ت��ف�����ص��ي ف����رو�����س ك���ورون���ا 

تطبيق  ع��ل��ى  )اإ����ص���رائ���ي���ل(  يف  امل�����ص��ت��ج��د 

اخل��ط��ة، ح��ي��ُث اأع��ط��ا وزي���ر احل���رب بنيني 

اأولوية حكومته للتعامل مبكافحة  غنت�س 

ال��وب��اء، وه��و ال��ذي اأك���ده الع���ام العربي 

ونتنياهو  غانت�س  ب��ن  خ��اف  وج���ود  ع��ن 

حول الأولوية

حتفظ  ب�����اأن  “جروزاليم”  واأف�������ادت 

ال�صم  خطة  دع��م  على  الأمريكي  الفريق 

اأن  اأو�صحت  كما  تنفيذها،  اأمام  عائًقا  كان 

ابتعاد اجلي�س عن امللف عاق ذلك

وب���ح�������ص���ب م����ا ج�����اء يف خ���ط���ة ت���رام���ب 

)اإ�صرائيل(  تعطي  فاإنها  القرن(،  )�صفقة 

ال�صفة  اأرا�صي من  ال�صوء الأخ�صر ل�صم 

اإل��ي��ه��ا يف ح���ل ال���دول���ت���ن امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي مع 

الفل�صطينيون  ويح�صل  الفل�صطينين، 

على 70 % من ال�صفة  و )اإ�صرائيل( 30 

% املتبقية
وع���م���ت اأم���������س، ت���ظ���اه���رات ج��م��اه��ري��ة 

غ��ا���ص��ب��ة يف ����ص���وارع م��دي��ن��ة غ����زة وال�����ص��ف��ة 

“ال�صم”  خ���ط���ة  م�������ص���روع  ع���ل���ى  امل���ح���ت���ل���ة، 

الت�صفوية، فيما اعتربتها اجلماهر مبثابة 

نكبة ومعانة جديدة على ال�صعب الفل�صطيني

عزمه  �صابق،  وق��ات  يف  نتنياهو  واأع��ل��ن 

تقدر  م�صاحة  “ال�صم” على  خطة  تنفيذ 

ب��امل�����ص��ة م���ن الغ�����وار وم��ن��اط��ق من  ب�30 

ال�صفة، يف الول من متوز، فيما مل تنجح 

خطته لاأ�صباب املذكورة

 يعالون: دولة إسرائيل تحكمها
 عصابة إجرامية

 أثيوبيا: 81 قتيال إثر اندالع احتجاجات 
والجيش ينتشر في العاصمة

 أسباب عدم تطبيق حكومة االحتالل 
خطة »ضم« األغوار وأجزاء من الضفة
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يتم النظر يف م�سائل البناء الكنتوري للتحكم الآيل بطائرات الهليكوبرت بناًء على 

اأنظمة التحكم الن�سطة مع تعوي�ض التاأثري املتبادل لقنوات التحكم املنف�سلة. مبادئ 

اإنه  هليكوبرت.  بطائرة  ال��دوار  هو  الرئي�سي  التحكم   ، مروحية  واح��د  خمطط  يف   

يخلق الرفع والدفع للحركة اإىل الأمام ، وكذلك جميع القوى التوجيهية واللحظات 

على   ، للطائرة  يكون  اأن  اإىل  الهليكوبرت  بطائرة  ال��دوار  ي��وؤدي  الن��ح��راف.  با�ستثناء 

عك�ض الطائرة ، عالقات قوية بني احلركات اجلانبية والطولية ، وكذلك بني احلركات 

الزاوية ومركز حركات اجلاذبية.

من اأجل حت�سني ظروف ت�سغيل الطيار يف دائرة التحكم ، ُيقرتح بناء نظام للتحكم 

التي  الأنظمة  اأي   ، الن�سطة  التحكم  اأنظمة  م��ب��ادئ  على  ب��ن��اًء  املروحية  يف  التلقائي 

للتحكم  دوائ��ر  لبناء  الأ�ساليب  ه��ذه  التحكم.  لكائن  التجريبية  اخل�سائ�ض  حت�سن 

اأفكار التحكم املبا�سر يف القوى  الآيل يف الطائرات ، على وجه اخل�سو�ض ، با�ستخدام 

املالحة  ملعدات  مناذج  اإن�ساء  عند  الآن  مكثف  ب�سكل  و�سعها  يتم  الهوائية  الديناميكية 

التجريبية للطائرات املنظورية. ولكن بالن�سبة للمروحيات مل تذكر هذه املهمة.

، فمن  التحكم منا�سبة  املتقاطعة بني قنوات  الروابط  اإذا كانت  اأجل حتديد ما  من 

على  العمودية  للطائرة  الريا�سي  للنموذج  الفردية  املكونات  تاأثري  فح�ض  ال�سروري 

بالن�سبة  التثبيت.  الت�سغيل وخارج دوائر  عمليات حتديد معلمات الرحلة املحددة عند 

مناذج  اأ�سا�ض  على  ال��ط��ريان  اأمن��اط  بع�ض  يف  التحقيق  ميكن   ، الهليكوبرت  للطائرة 

ال�سرعة  قناة  ف�سل  خاللها  من  ميكن  والتي   ، املعزولة  واجلانبية  الطولية  احلركة 

الراأ�سية والقنوات الطولية واجلانبية وقناة النحراف.

و�سرر  لفائدة  اأولًيا  حتلياًل  الرتباط  عرب  التعوي�ض  دوائر  تخليق  اإجراء  يت�سمن 

 Vx الطريان  �سرعة  يف  التغيريات  تاأثري  فاإن   ، اخل�سو�ض  وجه  على  الروابط.  هذه 

 e اإىل  بالن�سبة  ؛  فيه  مرغوب  غري  امللعب  تثبيت  كفاف  على   Vu الراأ�سية  وال�سرعة 

زيادة ال�سرعة الراأ�سية  اإىل  طبيعي  ب�سكل  الطريان  �سرعة  زيادة  توؤدي   ،  xa mple
، والتي ُت�ستخدم اأحياًنا يف التوجيه.

التعوي�ض عن العالقة  العمودية مع  الن�سط يف الطائرة  النظام املقرتح للتحكم  اإن 

الكتلة  الزاوية وحركة مركز  وكذلك بني احلركات   ، والطولية  اجلانبية  بني احلركة 

يغري ب�سكل كبري ظروف ت�سغيل الطيار يف دائرة التحكم. يتم ت�سهيل عمل الطيار يف 

الدائرة املركبة للتحكم الآيل ب�سكل كبري ويقلل اإىل التحكم يف الوحدات غري الدورية 

املعزولة.

م. عامر الدرابسه

نظام تحكم نشط بطائرة 
هليكوبتر

االنباط-وكاالت

ب�  و�سفها  ميكن  ر�سالة  الإجنيليون  وّج��ه 

دونالد  الأم��ريك��ي  للرئي�ض  “التهديدية” 
ترامب يف حال قرر الن�سحاب والرتاجع عن 

دعم خطة “ال�سم” الإ�سرائيلية، لأجزاء من 

الأرا�سي الفل�سطينية

ال�سخ�سيات  اأح�����د  اإي���ف���ان���ز  م��اي��ك  وق�����ال 

البارزة يف “العامل الإجنيلي” ملوقع �سحيفة 

اأن  اإنه ل ميكن لرتامب  اأحرونوت،  يديعوت 

يفوز يف النتخابات بدون دعمنا، ونحن ندعم 

مائة باملائة تطبيق ال�سيادة

ووفًقا للموقع، فاإن الإجنيليون ي�سّعدون 

من �سغوطهم على ترامب للم�سي قدًما يف 

الن�سحاب  اأن  من  ويحذرونه  املخطط،  ه��ذا 

�سي�سر بفر�سة فوزه يف النتخابات الرئا�سية 

الأمريكية يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين املقبل

“اإن قدرة ترامب على الفوز  اإيفانز  وقال 

ت�سويتنا،  خ��الل  م��ن  �ستحدد  بالنتخابات 

دعمنا اأمر حا�سم ول ميكنه الفوز بدوننا«

واأ�ساف “نحن ندعم فر�ض ال�سيادة، لأننا 

نعتقد اأن اهلل قرر تطبيق ال�سيادة منذ اآلف 

ال�سنني، واأخرب الأنبياء اليهود بذلك«

ين�سحه  لرتامب  م�ست�سار  اأي  اأن  واعترب 

ذل��ك  ف���اإن  ال�����س��ي��ادة،  دع��م��ه لتطبيق  ب�سحب 

اإ�سرائيل،  ب��ارك يف  “اهلل  ب��ه، م�سيًفا  �سي�سر 

واأي م�ست�سار يحثه على �سحب دعمه لل�سيادة 

�سيخرجه من البيت الأبي�ض«

االنباط-وكاالت

امل���ح���ادث���ات  اإن  اأم���ري���ك���ي،  ق����ال م�������س���وؤول 

روؤي���ة  تنفيذ  ب�����س��اأن  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع  م�ستمرة 

اإ�سارة  يف  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 

ال�سفة  م��ن  وا���س��ع��ة  “�سم” م�����س��اح��ات  اىل 

الغربية

يوم  ونقلت �سحيفة “جروزاليم بو�ست”، 

ال��ذي مل   ، امل�سوؤول الأمريكي  اخلمي�ض، عن 

تن�سر ا�سمه، قوله “اإن الإدارة الأمريكية ُتقّدر 

التي  اجل��ادة  والعتبارات  اجلارية  املحادثات 

احلكومة  م��ع  الأخ���رية  مناق�ساتنا  يف  دخلت 

الإ�سرائيلية«

وك����ان وف���د ب��رئ��ا���س��ة امل��ب��ع��وث الأم��ري��ك��ي 

اآيف بركوفيت�ض، قد  اخلا�ض لل�سرق الأو�سط 

اأجرى خالل الأيام القليلة املا�سية حمادثات 

مع م�سوؤولني اإ�سرائيليني حول ال�سم

وق����د ح����دد رئ��ي�����ض ال�������وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ي��ول��ي��و/مت��وز  م��ن  الأول  نتنياهو،  بنيامني 

)اأم�ض الأربعاء( موعدا لل�سروع يف عملية �سم 

م�ساحات وا�سعة من ال�سفة الغربية

هذا  يف  ق���رار  اأي  يتخذ  مل  نتنياهو،  لكن 

ال�ساأن

وقال مكتب رئي�ض ال��وزراء الإ�سرائيلي يف 

بيان، اأم�ض الأربعاء، اإن املحادثات الإ�سرائيلية 

الأمنية  الأجهزة  ومع  الأمريكية  الإدارة  مع 

ال�سم،  زال��ت م�ستمرة، حول  الإ�سرائيلية ما 

و�ستتوا�سل بالأيام القادمة

الأمريكي  امل�سوؤول  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

“الأول من يوليو/متوز لي�ض ومل يكن حتى 
الآن موعدا نهائيا، بالن�سبة للوليات املتحدة، 

ول نعتقد اأنه موعد نهائي لإ�سرائيل«

موا�سلة  اإىل  “نتطلع  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 

والعمل  الإ�سرائيليني  �سركائنا  م��ع  احل���وار 

ب�سكل مثمر وجاد نحو تنفيذ روؤي��ة الرئي�ض 

)دونالد ترامب( لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط”.

ح�سب وكالة “الأنا�سول«

االنباط-وكاالت

ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة ���س��وري��ة 

م�ساهد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ورواد 

ان��خ��ف��ا���س��ا  ت��ظ��ه��ر  بال�”مفزعة”  و���س��ف��ت 

اإىل  ت�سل  ال��ف��رات  نهر  من�سوب  يف  قيا�سيا 

ح���د اجل���ف���اف ن��ت��ي��ج��ة ق���ي���ام ت���رك���ي���ا ب��ب��ن��اء 

ال��ن�����س��ط��اء م��ق��اط��ع فيديو  ����س���دود. وت��ن��اق��ل 

التقطت اأم�ض الأربعاء لنهر الفرات، تظهر 

ال��ف��رات  نهر  من�سوب  يف  قيا�سيا  انخفا�سا 

ح����د اجل���ف���اف  اإىل  ت�������س���ل  ب�����س��ك��ل خم���ي���ف 

�سد  وب�سبب  �سدود  ببناء  تركيا  قيام  نتيجة 

العمالق. “الي�سو” 
كما ن�سرت وكالة “هاوار” الكردية �سورا 

النهر،  ���س��ف��اف  ع��ل��ى  ملتقطة  وف��ي��دي��وه��ات 

مئات  ال��ن��ه��ر  جم���رى  ع��ر���ض  تقل�ض  تظهر 

الأمتار بالقرب من مدينة جرابل�ض و�سول 

اإىل �سد ت�سرين، ملجرى اأكرب نهر يف البالد، 

وذلك بعد م�سي �سهرين على خف�ض تركيا 

ملعدل املياه املتدفقة اإىل اجلانب ال�سوري.

خف�ست  ت��رك��ي��ا  اأن  “هاوار”  واأو���س��ح��ت 

م���ع���دل م���ي���اه ن���ه���ر ال����ف����رات امل���ت���دف���ق���ة اإىل 

الأرا����س���ي ال�����س��وري��ة م��ع ب��داي��ة ���س��ه��ر م��اي��و 

ملن�سوب  ان��خ��ف��ا���ض  ث���اين  احل����ايل، يف  ال��ع��ام 

املياه، اأوله �سيف عام 2017.

ت�ستخدمها  ال��ت��ي  املائية  امل�سكلة  وت��ه��دد 

“ك�سالح �سد ال�سوريني منذ اأعوام”،  تركيا 

مناطق  ل�سكان  ال�سرب  مياه  توفري  م�ساألة 

انخفا�ض  جانب  اإىل  �سوريا،  و���س��رق  �سمال 

وتهديد  الكهربائي،  ال��ت��ي��ار  توليد  ���س��اع��ات 

على  الزراعية  الأرا���س��ي  من  املحلي  الإن��ت��اج 

�سفاف النهر، بح�سب الوكالة.

اأك���رب  ث���اين  ت�����س��ري��ن  ���س��د  اإدارة  وح����ذرت 

حم���ط���ة ك���ه���روم���ائ���ي���ة يف �����س����وري����ا، ب���داي���ة 

تركيا  ا�ستمرار حب�ض  اجلاري، من  الأ�سبوع 

يعك�ض  ما  اأرا�سيها،  داخ��ل  الفرات  نهر  ملياه 

الغذائي  والأمن  املجتمع  اقت�ساد  على  �سلبا 

العام، وتوفري مياه ال�سرب للمواطن.

�ساعات  تقلي�ض  عن  ال�سد  اإدارة  واأعلنت 

ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن حمطتي 

�سهر  منت�سف  م��ن  ب���دءا  وت�����س��ري��ن  ال��ف��رات 

ي��ون��ي��و امل��ن�����س��رم، ل��ت��ول��د ال�����س��دود ال��ط��اق��ة 

كانت  بعدما  فقط،  �ساعات   10 الكهربائية 

�سمال  مناطق  على  ت��وزع  يوميا،  �ساعة   18

و�سرق �سوريا.

و�سرق  ل�سمال  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  وطالبت 

امل���ت���ح���دة  الأمم  ����س���اب���ق،  وق�����ت  يف  ����س���وري���ا 

واحلكومتني ال�سورية والعراقية “بال�سغط 

على تركيا، حيال ما تنفذه من خرق وا�سح 

للمواثيق والقوانني الدولية، جتاه التعامل 

مع املياه الإقليمية«.

االنباط-وكاالت

حتدثت �سحيفة “البناء” عن اأن “بواخر 

و�سفنا اإيرانية ت�ستعد لالنطالق اإىل لبنان 

حمملة مبواد غذائية وحمروقات وغريها، 

احل�سار  لك�سر  الإي�����راين  ال��دع��م  اإط����ار  يف 

املفرو�ض عليه من قبل الأمريكيني«

واأ�سارت اإىل وجود “ات�سالت لنقل هذه 

اأن  امل�ساعدات على امل�ستوى الر�سمي” على 

ت�سل اإىل لبنان خالل اأ�سبوعني

امل�ساعدات  ه��ذه  عن  “البناء”  وحتدثت 

الإيرانية املرتقبة، يف الوقت الذي نقلت فيه 

�سندوق  مع  “املفاو�سات  اأن  م�سادرها  عن 

النقد و�سلت لطريق م�سدود ل �سيما بعد 

بيفاين  األن  امل��ال��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ا���س��ت��ق��ال��ة 

واخلالفات احل��ادة بني احلكومة من جهة 

جهة  من  امل�سارف  وقطاع  لبنان  وم�سرف 

ثانية، م�ستبعدة اأن يقرر ال�سندوق م�ساعدة 

لبنان يف ظل هذا اخلالف والنق�سام حول 

الأرق�����ام وال��ت��خ��ب��ط ال��ر���س��م��ي وع����دم اإجن���از 

الإ�سالحات الالزمة حتى الآن«

واأك�������دت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ي��وم 

اإي��ران��ي��ة  حت�����س��ريات  ه��ن��اك  “اأن  اخلمي�ض، 

ر�سمية مل�ساعدة لبنان على اأعلى امل�ستويات، 

وذل���ك م��ن خ��الل ك�سر احل�����س��ار املفرو�ض 

الغربية  ال���دول  العديد م��ن  عليه م��ن قبل 

والعربية«

ويعاين لبنان حاليا من �سائقة اقت�سادية 

الأمريكي  واحل�سار  الف�ساد  ب�سبب  خانقة، 

ال�سغط  ي�ستهدف  ال��ذي  عليه،  املعلن  غري 

ال���ولي���ات  اأن  ل���درج���ة  اهلل”  “حزب  ع��ل��ى 

اإىل  ب��ال��دولر  البنكنوت  نقل  متنع  املتحدة 

هذا البلد ال�سغري

اللبنانية  امل��ن��اط��ق  ت��ع��اين خم��ت��ل��ف  ك��م��ا 

�سح  ب�سبب  الكهربائي،  للتيار  قا�سيا  تقنينا 

م���ادة امل����ازوت وال��وق��ود فيما ح���ذرت �سركة 

كهرباء لبنان من توقف اإنتاجها

اأك��ر من %80  وخ�سرت اللرية اللبنانية 

�سرف  �سعر  لم�����ض  ح��ني  يف  قيمتها،  م��ن 

الدولر يف ال�سوق ال�سوداء عتبة ت�سعة اآلف 

على  ثابتا  �سعره  ظ��ل  بعدما  لبنانية  ل��رية 

1500 لرية لع�سرات ال�سنوات

االنجيليون يهددون ترامب بسبب خطة الضم!

 مسؤول أمريكي: المحادثات مستمرة مع إسرائيل لتنفيذ رؤية ترامب  

 هل قطعت تركيا شريان الحياة عن سوريا؟.. مشاهد »مفزعة« لنهر الفرات 

 صحيفة: بعد فنزويال.. سفن إيرانية تستعد للتوجه إلى لبنان

االنباط-عمان

اأف����ادت ال�����س��ل��ط��ات الإي��ران��ي��ة ام�ض 

مباين  اأحد  يف  حادث  بوقوع  اخلمي�ض 

حم��ط��ة ن��ط��ن��ز ال���ن���ووي���ة، م���وؤك���دة اأن���ه 

وقوع  دون  من  املبنى  ت�سرر  اإىل  اأدى 

واأن ل خم����اوف من  ب�����س��ري��ة  خ�����س��ائ��ر 

وجود تلوث نووي

واأو�������س������ح امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ه��ي��ئ��ة 

ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة الإي����ران����ي����ة ب��ه��روز 

فيه  الذي جرى  املبنى  اأن  كمالوندي، 

ف��ن��اء حم��ط��ة نطنز  ي��ق��ع يف  احل�����ادث 

م�سيفا  ن���ووي���ة،  اأن�����س��ط��ة  ي�����س��م  ول 

اأن احل����ادث مل ي��وؤث��ر ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة 

النووية يف مفاعل نطنز

وح�����س��ب ك��م��ال��ون��دي، ف���اإن احل���ادث 

وق���ع ���س��ب��اح ال���ي���وم، واخل�����رباء ب����داأوا 

اأ�سبابه ملعرفة  بالتحقيق 

االنباط-وكاالت

يوا�سل الأ�سريان عدي �سحادة من 

وفادي  حلم،  بيت  يف  الدهي�سة  خميم 

غنيمات من بلدة �سوريف يف اخلليل، 

رف�سا  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابهما 

الإداري. لعتقالهما 

وق����ال ن����ادي الأ����س���ري، يف ب��ي��ان ل��ه، 

�سحادة  الأ���س��ري  اإن  اخل��م��ي�����ض،  ال��ي��وم 

اأي��ام،  ع�سرة  منذ  الطعام  عن  م�سرب 

اإ�سرابه  فيما يوا�سل الأ�سري غنيمات 

اأيام. منذ ت�سعة 

���س��ح��ادة )24  الأ����س���ري  واأ����س���اف ان 

عاما( طالب جامعي، ومعتقل منذ 21 

ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2019، ويقبع 

بحقه  �سدر  وقد  “عوفر”،  �سجن  يف 

اأرب��ع��ة  م��دت��ه��م��ا  اإداري  اع��ت��ق��ال  اأم����را 

له،  الثاين  العتقال  هو  وه��ذا  اأ�سهر، 

ح��ي��ث ك���ان���ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل قد 

اعتقلته عام 2018، ويعاين من مر�ض 

متابعة  اإىل  ب��ح��اج��ة  وه���و  ال�����س��ق��ي��ق��ة، 

�سحية.

اأن الأ���س��ري غ��ن��ي��م��ات )40  واأو����س���ح 

عاما( معتقل منذ 28 اأيلول/ �سبتمرب 

“عوفر”،  ���س��ج��ن  يف  وي��ق��ب��ع   ،2019

و���س��در ب��ح��ق��ه ث��الث��ة اأوام�����ر اع��ت��ق��ال 

ق��رارا  اأن  املفرت�ض  م��ن  وك��ان  اإداري، 

جوهريا �سدر بحقه بعد الأمر الثاين 

بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، 

اأ����س���درت  الح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  اأن  اإل 

بحقه اأمر اعتقال اإداري جديد.

ت��ع��ر���ض  غ��ن��ي��م��ات  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

ل���الع���ت���ق���ال خ��م�����ض م�����رات م���ن���ذ ع���ام 

وه���ن  ب���ن���ات  لأرب�������ع  اأب  وه�����و   ،2009

وهو  ورمي”،  ومها،  ويقني،  “مرمي، 
جن����ل الأ������س�����ري اإب����راه����ي����م ع���ب���د اهلل 

غ��ن��ي��م��ات، امل��ح��ك��وم ب��ال�����س��ج��ن امل���وؤب���د 

املكرر مرتني.

االنباط-وكاالت

ذكرت و�سائل اإع��الم عربية، اليوم 

اخل��م��ي�����ض، اأن م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال��ع��ام 

���س��رًي��ا يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي ف��ت��ح حتقيًقا 

حذف وثائق �سرية تتعلق بالتحقيقات 

بنيامني  الح��ت��الل  وزراء  رئي�ض  م��ع 

نتنياهو

العربية،   ”13“ القناة  واأو�سحت 

�سرًيا  حتقيًقا  فتح  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأن 

اأج��ه��زة الكمبيوتر،  اأح���د  يف اخ���رتاق 

وح�����������ذف وث������ائ������ق �����س����ري����ة ت��ت��ع��ل��ق 

م�سريًة  ن��ت��ن��ي��اه��و،  م��ع  بالتحقيقات 

اإىل انه مت حذف جملد يحتوي على 

وثائق داخلية و�سرية

وبّينت القناة، اأن حتقيقات الأولية 

مكتب  يف  امل�سوؤولني  بع�ض  اأن  تبنّي 

اإذن  لهم  خمولني  غري  العام  املدعي 

الدخول لتلك املواد املحذوفة

واأ���س��ارت اإىل انه من غري الوا�سح 

من وافق على قرار منحهم الدخول 

امل��ح��ذوف��ة، فيما رف�ست  امل���واد  لتلك 

مكتب املدعي التعليق على احلادثة

اأن  ال�����ع�����ربي�����ة،  ال����ق����ن����اة  ول���ف���ت���ت 

ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق ا����س���رتدوا 

املواد املحذوفة، فيما جاري التحقيق 

عن  امل�سوؤول  ال�سخ�ض  اإىل  للو�سول 

الواقعة

وب����������دوره، ن���ف���ي رئ���ي�������ض ال��������وزراء 

بنيامني نتنياهو، ارتكاب اأي خمالفات 

“اإنه �سحية  ق���ائ���اًل:   امل������واد،  ح���ول 

مطاردة نظمتها و�سائل الإعالم«

ال�سرائيلي  الق�ساء  اأن  اإىل  ي�سار 

ق����دم لئ���ح���ة احت�����ام ال���ع���ام امل��ا���س��ي، 

ف�ساد  بق�سايا  نتنياهو  بنيامني  �سد 

ور����س���وة واح��ت��ي��ال وا���س��ت��غ��الل، فيما 

لإج��راء  ال�سرائيلية  املحكمة  ت�ستعد 

حماكمته

 إيران تكشف عن وقوع حادث 
في محطة نطنز النووية 

  األسيران شحادة وغنيمات يواصالن 
إضرابهما عن الطعام رفضا العتقالهما اإلداري

 االحتالل يفتح تحقيًقا سرًيا جراء 
حذف وثائق سرية عن فساد نتنياهو
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 أتلتيكو ومواصلة زحفه نحو دوري األبطال

دورات مبادرة قصي تتواصل

 تشيلسي والخسارة القاتلة

 قطر تحضر ملف كاس اسيا
الدوحة - وكاالت

اأع����ل����ن االحت�������اد ال���ق���ط���ري ل���ك���رة ال���ق���دم 

اآ�سيا  ك��اأ���س  ا�ست�سافة  بطلب  ر�سمًيا  تقدمه 

االآ�سيوي  االحت��اد  اأغلق  اأن  بعد  وذل��ك   ،2027

ال�ست�سافة  التقدمي  ب��اب  اأم�����س  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

امل�����س��اب��ق��ة ال��ق��اري��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت 5 احت���ادات 

ال��ق��اري  االحت���اد  اإع���ان  وب��ع��د  ال�ست�سافتها. 

الراغبة  االحت��ادات  ملفات  ا�ستقبال  يف  البدء 

يف ا���س��ت�����س��اف��ة ال���ب���ط���ول���ة، ���س��ي��ق��وم االحت����اد 

ال�ست�سافة  متكامل  ملف  ب��اإر���س��ال  القطري 

االأك��ر  البطولة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  بعد  الن�سخة 

القطري  املنتخب  اآ���س��ي��ا.وك��ان  م�ستوى  على 

اآ�سيا  قد توج بلقب الن�سخة املا�سية من كاأ�س 

باأن  )2019( التي ا�ست�سافتها االإمارات، علما 

مناف�ساتها  �ستجرى   )2023( املقبلة  البطولة 

يف ال�سني. وينتظر اأن يت�سمن امللف القطري 

جميع متطلبات �سروط اال�ست�سافة، واملن�ساآت 

قطر  احلدث.وكانت  لهذا  املختارة  الريا�سية 

ق���د ا���س��ت�����س��اف��ت ب��ط��ول��ة خ��ل��ي��ج��ي 24 اأواخ����ر 

مونديال  لتنظيم  ت�ستعد  بينما  املا�سي،  العام 

اأكد من�سور االأن�ساري  2022. وبهذه املنا�سبة 

القدم،  لكرة  القطري  لاحتاد  العام  االأم��ني 

كاأ�س  ا�ست�سافة بطولة  مللف  باأن تقدمي قطر 

اآ�سيا 2027، يوؤكد الرغبة الكبرية يف موا�سلة 

اإن  الكرى.وقال  الريا�سية  االأحداث  تنظيم 

اآ�سيا  كاأ�س  ال�ست�سافة  جاهزة  �ستكون  “قطر 
للمنتخبات م�ستفيدة من من�ساآتها الريا�سية 

احلديثة«.

مدريد – وكاالت

ي�����س��ع��ى اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د مل��وا���س��ل��ة زح��ف��ه 

اأوروبا  اأبطال  نحو �سمان م�ساركته يف دوري 

م��اي��ورك��ا  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م 

يف اف��ت��ت��اح امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة وال��ث��اث��ني من 

ال������دوري االإ����س���ب���اين ل��ك��رة ال���ق���دم اجل��م��ع��ة. 

امل����درب االأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو  وي��ت�����س��ل��ح ف��ري��ق 

ال��ت��ي حققها  ب��ال��ن��ت��ائ��ج اجل���ي���دة  ���س��ي��م��ي��وين 

م��ن��ذ ع���ودة امل��ن��اف�����س��ات ب��ع��د اأك���ر م��ن ثاثة 

اأ���س��ه��ر م��ن االإي���ق���اف، وك���ان اآخ��ره��ا ال��ت��ع��ادل 

اأتليتكو  نو.وفاز  كامب  يف   2-2 بر�سلونة  مع 

اللقاءات  اأربع مباريات مقابل تعادلني يف  يف 

اال�ستئناف.ويحتل  منذ  خا�سها  التي  ال�ستة 

 59 بر�سيد  الثالث  املركز  امل��دري��دي  الفريق 

ري��ال  ج��اره  ع��ن  كبري  ب��ف��ارق  متخلفا  نقطة 

م���دري���د امل��ت�����س��در 71 ن��ق��ط��ة )ل���دي���ه م��ب��اراة 

اأق�����ل( وب��ر���س��ل��ون��ة ال���ث���اين 70 ن��ق��ط��ة. وك���ان 

يقدم  لكنه  امل��و���س��م  مطلع  يف  ع��ان��ى  اأتلتيكو 

اأف�����س��ل ال��ع��رو���س يف االأم���ت���ار االأخ�����رية من 

ليفربول  اأزاح  ب��اأن��ه  علما  املحلية  البطولة 

االأب��ط��ال  دوري  يف  اللقب  ح��ام��ل  االإن��ك��ل��ي��زي 

ذهابا  عليه  ب��ف��وزه  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن 

قبل  ال��ت��م��دي��د  ب��ع��د  و2-3  1-���س��ف��ر  واإي����اب����ا 

ت��وق��ف ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة يف اآذار/م����ار�����س. 

تاأكيد  اأتلتيكو  فيه  يحاول  ال��ذي  الوقت  ويف 

االأب����ط����ال،  دوري  يف  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه 

الهبوط  �سبح  م��ن  للهروب  م��اي��ورك��ا  ي�سعى 

اإىل ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة.وي��اأم��ل ف��ري��ق امل���درب 

منذ  االأول  ف��وزه  يكون  اأن  مورينو  في�سينتي 

فيغو  �سلتا  ح�ساب  على  ج��اء  وال���ذي  ال��ع��ودة 

املهدد اأي�سا بالهبوط بنتيجة 5-1 يف املرحلة 

بر  ن��ح��و  ان��ط��اق ج��دي��دة  امل��ا���س��ي��ة، كنقطة 

املتبقية  اخلم�س  مبارياته  باأن  علما  االأم��ان، 

اأ�سفرت عن تعادل وحيد واأربع خ�سارات.

االنباط – عمان

مبادرات  احدى  ق�سي،  مبادرة  عقدت 

تنفيذها  يتم  والتي  العهد  ويل  موؤ�س�سة 

االأردنية،  االأوملبية  اللجنة  مع  بال�سراكة 

العام  لهذا  امل�ستمر  التعليم  دورات  ثالث 

ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال امل���رئ���ي.و����س���ارك 

اللجنة  ع�����س��و  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����دورة  يف 

ال��ع��ل��م��ي��ة مل���ب���ادرة ق�����س��ي ال�����س��ي��د ه���ادي 

مدى  على  ريا�سي  معالج   22  ، �سماعنة 

يومني خال الفرتة من 27 اإىل يونيو / 

الدورة حول  املا�سي ومتحورت  حزيران 

متيزت  امللعب.وقد  اىل  العودة  مو�سوع 

املعاجلني  من  ايجايبة  مب�ساركة  الدورة 

حيث تتطلع املبادرة اىل ا�ستمرار العمل 

ب���ه���ذا ال���ن���ظ���ام يف ظ����ل ه�����ذه ال���ظ���روف 

الراهنة .

لندن – وكاالت

ت��ل��ق��ى ت�����س��ي��ل�����س��ي خ�������س���ارة ق���ات���ل���ة اأم����ام 

على   ،2-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ام،  و����س���ت  م�����س��ي��ف��ه 

م��ل��ع��ب ل���ن���دن االأومل�����ب�����ي، ���س��م��ن م��ب��اري��ات 

ل��ل��رمي��ريل��ي��ج.وحت��م��ل ه��ذه   32 اجل���ول���ة 

اخل�سارة الرقم 10 لت�سيل�سي هذا املو�سم يف 

الع�سرة  الفرق  اأك��ر  كثاين  الرميريليج، 

االأوىل يف الدوري االإجنليزي تلقًيا للهزائم 

�سبكة  هزمية(.وبح�سب   13( برينلي  بعد 

ث��اين  ه���ذه  ف���اإن  ل��اإح�����س��ائ��ي��ات،  “اأوبتا” 
ت�سيل�سي  لها  يتعر�س  هزائم  �سل�سلة  اأطول 

روم��ا  ال��رو���س��ي  ال��رمي��ريل��ي��ج يف حقبة  يف 

مو�سم  و�سهد  النادي.  مالك  اإبراموفيت�س، 

ت�سيل�سي  ف��ي��ه  اأن���ه���ى  ال����ذي   ،2016-2015

املو�سم عا�سًرا، حتقيق البلوز اأطول �سل�سلة 

خ�سائر، خال حقبة اأبراموفيت�س، بر�سيد 

12 هزمية

روما – وكاالت

ي�����س��ت��ع��د ال��ب��و���س��ن��ي م��ريال��ي��م ب��ي��ان��ي��ت�����س، 

ل��ت��ودي��ع جماهري  ي��وف��ن��ت��و���س،  الع���ب و���س��ط 

ا�ستعداًدا  تورينو،  مدينة  يف  العجوز  ال�سيدة 

بر�سلونة  واأع��ل��ن  ب��ر���س��ل��ون��ة.  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال 

ر�سمًيا، منذ اأيام قليلة، تعاقده مع بيانيت�س، 

�سهدت  �سفقة  يف  امل��ق��ب��ل،  امل��و���س��م  م��ن  ب���دًءا 

ميلو  اآرث���ر  ال��رازي��ل��ي  و�سطه  الع��ب  انتقال 

“�سبورت”  اإىل يوفنتو�س. وبح�سب �سحيفة 

ب��ي��ان��ي��ت�����س ب�سكل  ف��ق��د اح��ت��ف��ل  ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة، 

ب��ان�����س��م��ام��ه اىل ب��ر���س��ل��ون��ة، وف��ع��ل  خ���ا����س 

التي  املدينة  بتورينو،  االأماكن  اأحد  يف  ذلك 

���س��ه��دت اأك����ر ف����رتات ت��األ��ق��ه، ومت ت��ك��رمي��ه 

احتواء  بيانيت�س  ي�ستطع  احلفل.ومل  خال 

وبغ�س  التكرمي،  حلظات  اإح��دى  يف  دموعه 

باللعب  حلمه  بتحقيق  حما�سه  ع��ن  النظر 

ل���ر����س���ل���ون���ة، ف����اإن����ه ����س���ي���رتك ال���ع���دي���د م��ن 

يوفنتو�س  و�سل  ت��وري��ن��و.واإذا  يف  االأ���س��دق��اء 

ي��زال  ف��ا  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  اإىل 

متبقية  اأ���س��اب��ي��ع   7 بيانيت�س  م��ريال��ي��م  اأم���ام 

كاعب مع ال�سيدة العجوز.

�رصبيا – وكاالت

جاءت نتيجة الفح�س الذي خ�سع له النجم 

ال�سربي نوفاك دجوكوفيت�س الرقم واحد عامليا 

يف ك���رة امل�����س��رب للك�سف ع��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا 

االع��ام��ي  مكتبه  اأع��ل��ن  كما  �سلبية  امل�ستجد، 

“جاءت نتيجة  اخلمي�س وق��ال بيان �سادر عنه 

ف��ح�����س ن��وف��اك دج��وك��وف��ي��ت�����س وزوج���ت���ه يلينا 

نتائج االختبارات بعد  اأثبتت ذلك  �سلبية. لقد 

“مل  خ�سوعهما لفح�س كوفيد-19” واأ�ساف 

خ�سعا  وقد  عوار�س  باأية  ويلينا  نوفاك  ي�سعر 

واأ�ساف  االأطباء”.  مع  الت�ساور  بعد  للفح�س 

املكتب االعامي باأن نوفاك وزوجته يخ�سعان 

حلجر �سحي واتبعا ار�سادات ال�سامة املتعلقة 

)كرواتيا(  زادار  من  عودتهما  منذ   19 بكوفيد 

 23 اأع��ل��ن يف  اأي���ام. وك���ان دجوكوفيت�س   10 قبل 

حزيران/يونيو املا�سي اإ�سابته بفريو�س كورونا 

منطقة  يف  ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة  ج��ول��ة  تنظيمه  ب��ع��د 

انطلقت يف  امل�سرب  البلقان لبع�س جنوم كرة 

منت�سف ال�سهر املا�سي. وقد اأ�سيب خال هذه 

دمييرتوف  غريغور  البلغاري  من  كل  اجلولة 

فيكتور  وال�سربي  ت�سوريت�س  بورنا  والكرواتي 

جولة  منظم  ب��ه��م  يلحق  اأن  ق��ب��ل  ت��روي�����س��ك��ي. 

كرواتيا النجم ال�سابق غوران اإيفاني�سيفيت�س.

القاهرة – وكاالت

االأه���ل���ي يف  ال���ن���ادي  اإدارة  ط��ال��ب جم��ل�����س 

بالتدخل  ال��ري��ا���س��ة،  ل����وزارة  ر�سمي  خ��ط��اب 

“نادي القرن  اإزالة الفتة الزمالك  من اأجل 

من�سور  مرت�سى  و�سعها  التي  احلقيقي”، 

ن��ادي��ه.  اأ���س��وار  على  البي�ساء  القلعة  رئي�س 

اإدارة  “اأر�سلت  ر�سمي   بيان  يف  االأهلي  وق��ال 

ال��ن��ادي ال��ي��وم م��ذك��رة اإىل ال��دك��ت��ور اأ���س��رف 

تطالبه  والريا�سة،  ال�سباب  وزي��ر  �سبحي، 

مب�سئولياته  واال�سطاع  الفوري  بالتدخل 

الزمالك  نادي  واإلزام رئي�س  القانون،  بحكم 

ب����اإزال����ة الف���ت���ات )ن�����ادي ال���ق���رن( ال���ت���ي ق��ام 

مبانيه”.  واأع��ل��ى  ن��ادي��ه  مب��ح��ي��ط  بو�سعها 

اعتداء �سارخا على  يعد  “ما حدث  واأ�ساف 

ح��ق��وق ال��ن��ادي االأه��ل��ي ال��ف��ك��ري��ة )ال��ع��ام��ة 

ال���ت���ج���اري���ة( وامل�����س��ج��ل��ة ب��������اإدارة ال��ع��ام��ات 

والتي  وال�سناعة  التجارة  ب��وزارة  التجارية 

اك��ت�����س��ب��ت ح��م��اي��ة ق��ان��ون��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��م��ادة 90 

 82 رق��م  الفكرية  امللكية  حماية  ق��ان��ون  م��ن 

تتمتع  العامة  ه��ذه  وم��ازال��ت   .2002 ل�سنة 

االأه���ل���ي  ب���ي���ان  وك�������س���ف  احلماية”.  ب������ذات 

الزمالك  رئي�س  اأن  االأهلي  مذكرة  يف  “جاء 
للوائح  باملخالفة  االأهلي  حقوق  على  تعدى 

والقوانني، هو اأمر ينذر باإ�سعال فتنة كرى 

بني جماهري الناديني«.

 بيانيتش يستعد لوداع جماهيره

 فحص »كورونا« سلبي للنجم دجوكوفيتش

 االهلي يطالب بأزالة الفتة الزمالك
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الند روڤر ديفندر تستعد لالستخدام في األعمال واسترجاع اسم
 »هارد توب« مع اإلصدار التجاري الجديد

ملتقى للسفارة السعودية عن مشاركة األردن   باجتماعات مجموعة العشرين 2020

 لمحاربة العنصرية.. أكاديمية األوسكار تضم
 أعضاء جدد بينهم عرب

مناوشات تويتر وترامب 
مستمرة.. والموقع يحذف 

صورة نشرها الرئيس

االنباط-دبي

اأك����دت الن���د روڤ����ر اأن ال���ط���رازات ال��ت��ج��اري��ة 

اجلديدة من �سيارة ديفندر 90 و110 �ستعيد 

�إىل عائلة   )Hard Top( »ت��وب “هارد  ا�سم 

�سيار�ت �لدفع �لرباعي �جلبارة.

و�سيتم �إط����اق ���س��ي��ارة دي��ف��ن��در ه���ارد ت��وب* 

�لعملية و�ملتينة يف وقت الحق من �لعام �حلايل، 

لتجمع بني �لقدر�ت �لفائقة على كل �لت�ساري�س 

و�ت�����س��االت �ل��ق��رن �حل���ادي و�ل��ع�����س��ري��ن، لتمنح 

من  فريد�ً  مزيجاً  لاأعمال  ي�ستخدمونها  من 

م�����س��اح��ة �ل��ت��خ��زي��ن �ل��و����س��ع��ة و�ل��ط��اب��ع �لعملي 

و�لر�حة �لفاخرة.

وتعود ت�سمية “هارد توب” �إىل عام 1950، 

عندما مت تقدمي �الأ�سقف �ل�سلبة �لقابلة للفك، 

�ملزيد  �سريي�س  روڤر  الند  �سيار�ت  �إىل  لت�سيف 

م���ن �الأم�����ان و�حل��م��اي��ة م���ن خم��ت��ل��ف �ل��ظ��روف 

�خل���ارج���ي���ة، و���س��ت��و����س��ل دي��ف��ن��در ه�����ارد ت���وب* 

�لقيم، حيث ت�سرتك مع  ه��ذه  �إح��ي��اء  �جل��دي��دة 

�مل��ع��دين  ت���وب �الأ���س��ل��ي��ة ب�سقفها  ط����ر�ز�ت ه���ارد 

�لثابت ومظهرها �لعام.

م�سبوق  عاملياً غري  روڤر طلباً  و�سهدت الند 

 90 �جل���دي���دة مبقا�سيها  دي��ف��ن��در  ���س��ي��ارة  ع��ل��ى 

�سبتمرب  يف  عاملياً  بنجاح  �إطاقها  منذ  و110 

ت��وب* �جلديدة  �ملا�سي، و�ستكون ط��ر�ز�ت ه��ارد 

�أحدث �الإ�سافات �إىل عائلة �ل�سيار�ت �الأ�سطورية 

هذه.

من  D7x،�مل�سنوع  ديفندر  هيكل  ويتمتع 

�الأل��وم��ن��ي��وم �مل��ك��ث��ف، ب��ث��اث��ة �أ���س��ع��اف �سابة 

تركيب  ع��ل��ى  ت�سميمها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��ار�ت 

ج�سم �ل�سيارة على هيكل منف�سل، كما ي�سرتك 

هذ� �لطر�ز مع طر�ز�ت �لركاب �الأخرى باجليل 

�لهند�سية  �لكهربائية  �ملركبات  بينة  من  �لثاين 

�سيارة  تطوير  ويتم   ،)EVA 2.0( �ملتقدمة 

دي��ف��ن��در ه�����ارد ت�����وب* م���ن ق��ب��ل ق�����س��م ع��م��ل��ي��ات 

�ل�����س��ي��ار�ت �خل��ا���س��ة )SVO( يف الن���د روڤ���ر، 

مثيل  ال  و�سابة  عملي  وطابع  متانة  لتحقيق 

لها.

وقال مايكل فان دير �ساندي، مدير عام ق�سم 

روڤ��ر:  الن��د  يف  �خلا�سة”  �ل�سيار�ت  “عمليات 
��ستخد�م  وقابلية  وظ��ائ��ف  م��ن  ن��زي��د  “�سوف 
الأق�سى  �جل��دي��دة  ديفندر  يف  �لتخزين  م�ساحة 

ح���د مم��ك��ن، �إىل ج��ان��ب �مل�����و�د �مل��ت��ي��ن��ة وح��ل��ول 

�لتخزين �لذكية، لن�سمن �أن تتفوق على قدر�ت 

�أي �سيارة ديفندر هارد توب �سابقة«.

 90 توب*مبقا�سيه  ه���ارد  ط���ر�ز  و�سيحتوي 

و110 ع��ل��ى ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��ي��ق �مل�����س��ت��ق��ل �خل��ام��د 

�الإلكرتوين  �لتعليق  نظام  توفر  مع  بالنو�ب�س، 

�لهو�ئي لقيا�س 110، ويوفر �لنظامان هند�سة 

�الأر�س  �رتفاع عن  �لوعرة، مع  فائقة للطرقات 

توب  ه��ارد  �سيارة  �ستتمتع  فيما  291 مم،  يبلغ 

و�ملغادرة  �مليل  و�سعود  �القرت�ب  بزو�يا   *110
�ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  درج����ة  و40  و28   38 ال��ب��ال��غ��ة 

�ل��وع��رة(.  بالطرقات  �خلا�س  �الرت��ف��اع  )�سمن 

�لتقنية يف  �لتفا�سيل  كافة  �لتاأكيد على  و�سيتم 

وقت الحق من هذ� �لعام.

وق�����ال ن��ي��ك ك��ول��ي��ن��ز، م���دي���ر خ���ط ���س��ي��ار�ت 

90 و110  ت��وب*  “ديفندر ه��ارد  الن��د روڤ���ر: 

�جلديدة �ستكون �الأقوى و�الأكرث قدرة و�الأكرث 

�لتجارية  �لرباعي  �ل��دف��ع  �سيار�ت  ب��ني  �ت�سااًل 

هند�ستها  متت  حيث  �الآن.  حتى  �أنتجناها  �لتي 

ر�حة  وتوفر  �لعاملية  �ل�سامة  معايري  لتحقق 

م��ذه��ل��ة ع��ل��ى �ل���ط���رق���ات �ل���ط���وي���ل���ة، م���ا مينح 

�ل�سركات و�ملحرتفني �أف�سل ما ميكن �حل�سول 

عليه يف خمتلف �جلو�نب«.

�سعة �لتحميل �ملبهرة مع قدرة �جلر �لبالغة 

3،500 كغ** جتعل ديفندر �جلديدة �سيارة دفع 
رباعي جتارية ممتازة، ويف حني ال يحتوي هذ� 

يجعل  ثالث،  �أو  ثاين  على �سف مقاعد  �لطر�ز 

للطيال�سيارة  �لقابل  �الختياري  �الأمامي  �ملقعد 

قادرة على �الت�ساع ملا ي�سل �إىل ثاثة �أ�سخا�س، 

للروؤية   ClearSight مر�يا  نظام  ويحافظ 

�خللفية من الند روڤر على روؤي��ة و��سحة عند 

حني  �أو  م�سغواًل،  للطي  �لقابل  �ملقعد  يكون  ما 

ت�ستخدم  حيث  ممتلئة،  �لتخزين  م�ساحة  تكون 

�ل��ك��ام��ري�  �ل��ق��ادم��ة م��ن  �ل��ت��غ��ذي��ة  �لتقنية  ه���ذه 

�خللفية لتمنح �ل�سائقني روؤية د�ئمةبا عو�ئق. 

و�ستكون �سيارة ديفندر هارد توب اجلديدة* 

عاملية �مل�ستوى فيما يتعلق باجلر، وذلك بف�سل 

�سعود  على  ت�ساعد  �لتي  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 

�أثناء  باأمان  للور�ء  و�لعودة  و�لقيادة  �ملرتفعات 

�ملتطور  �ل��ذك��ي  �لنظام  �مل��ق��ط��ور�ت. وي��زي��ل  ج��ر 

ل��ل��م�����س��اع��دة ع��ل��ى �ل��ق��ط��ر م���ن الن����د روڤ�����ر �أي 

���س��ع��وب��ات م��ن �مل���ن���اور�ت �ل��ت��ي تت�سمن رج��وع��اً 

بتوجيه  لل�سائقني  �ل�����س��م��اح  ع��رب  �خل��ل��ف،  �إىل 

�لتحكم  قر�س  با�ستخد�م  باأ�سابعهم  �ملقطور�ت 

يف وحدة �لتحكم �ملركزية.

ك��م��ا ي��زي��د ب��رن��ام��ج �ل��غ��و���س �جل��دي��د �سمن 

فائدة  من   ”2 للت�ساري�س  “�ال�ستجابة  نظام 

ي�سمن  حيث  مم،   900 �ل��ب��ال��غ  �ل��غ��و���س  عمق 

�مل���ي���اه �لعميقة  �ل�����س��ائ��ق��ني ع��ل��ى خ��و���س  ق����درة 

�إم��د�د�ت  �أي  بثقة تامة، وبالتايل �سمان و�سول 

�سرورية د�ئماً.

و���س��ت��وف��ر ���س��ا���س��ة �ل��ل��م�����س �خل���ا����س���ة ب��ن��ظ��ام 

ب���رو«  “بيفي  �مل���ت���ط���ور  و�مل���ع���ل���وم���ات  �ل���رتف���ي���ه 

�ال�ستخد�م  �سهل  فورياً  حتكماً   )Pivi Pro(

مبا  �مل��رك��ب��ة،  يف  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �لعمليات  مبختلف 

�لذكية  �الأج��ه��زة  م��ع  �ل�سل�سل  �لتكامل  ذل��ك  يف 

با�ستخد�م تطبيقي »Apple CarPlay« و 

.»Android Auto«

�الإلكرتونية  �ل�سريحة  تكنولوجيا  تعزز  كما 

“بيفي برو” وتدعم  )eSIM( �ملزدوجة نظام 

ما   ،)SOTA( �ملت�سلة  �ل��ربجم��ي��ات  ق���در�ت 

�خلا�سة  �لتحديثات  بتحميل  للعماء  ي�سمح 

بعدد من �أنظمة �ل�سيارة، وبالن�سبة للمحرتفني 

ت��وب*  ه��ارد  ديفندر  �سيارة  ي�ستخدمون  �ل��ذي��ن 

الأعمالهم، �سيقل�س هذ� �الأمر من �الأوقات �لتي 

�إمت��ام هذه  �إذ ميكن  �لطرقات،  خ��ارج  يق�سونها 

وك���اء الند  ل��زي��ارة  �حل��اج��ة  ب���دون  �لتحديثات 

روڤر.

ديفندر  �سيار�ت  �ستحتوي  ذل��ك،  �إىل  �إ�سافة 

�أن��ظ��م��ة م�ساعدة  �ساملة م��ن  ب��اق��ة  ت���وب*  ه���ارد 

�ل�����س��ائ��ق �مل��ت��ق��دم��ة، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ك���ام���ري� الن��د 

روڤر ثاثية �الأبعاد �لتي توفر روؤية حميطية 

لل�سيارة على �سا�سة �للم�س �ملركزية، ما ي�ساعد 

يف  �آم��ن  ب�سكل  بال�سيارة  �ملناورة  على  �ل�سائقني 

مو�سع  يف  �ل�سيارة  رك��ن  �أو  �ل�سيقة  �مل�ساحات 

قريب من �حلمولة �لتي �سينقلونها.

ك��م��ا مي��ك��ن حت�����س��ني م���اءم���ة �ل�����س��ي��ارة من 

خ�����ال ت��ط��ب��ي��ق �ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة ع����ن ب��ع��د، 

�ل�سيارة  موقع  مبعرفة  لل�سركات  ي�سمح  حيث 

وم�ستوى �لوقود وتاريخ �لرحات �لتي قطعتها 

�لبال  �ملزيد من ر�حة  عن بعد، ما ي�سمن لهم 

واالأمان.

االنباط-عمان

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سفارة  �ق��ام��ت 

م�����س��ارك��ة  ع���ن  م��ل��ت��ق��ى  �م�������س،  �الأردن  ل����دى 

�ل��ع�����س��ري��ن  �ج��ت��م��اع��ات  جمموعة  يف  �الأردن 

�لعربية  وت��رت�أ���س��ه��ا  �ململكة  ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي 

�ل�سعودية لهذ� �لعام 2020م، بح�سور وزر�ء 

�ل�سحة،  �ملالية،  �ل��دويل،  و�لتعاون  �لتخطيط 

�العام، �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين، �لطاقة 

و�ل�����رثوة �مل��ع��دن��ي��ة، �ل��ب��ي��ئ��ة ووزي�����ر �ل���زر�ع���ة، 

و�مني عام وز�رة �لثقافة، باال�سافة لنخبة من 

�القت�ساديني و�العاميني �الأردنيني.

وق����ال �ل�����س��ف��ري �ل�����س��ع��ودي ن��اي��ف ب��ن بندر 

قمة  يف  للم�ساركة  �الأردن  دع��وة  �أن  �ل�سديري، 

�لع�سرين هي ر�سالة تاأكيد على �الأهمية �لتي 

توليها �ململكة لعاقاتها مع �الأردن، و�حلر�س 

تعود  �لقمة  يف  �الأردن  م�ساركة  تكون  �أن  على 

بالنفع و�لفائدة عليه.

�مللتقى،  خ��ال  �ل�سديري  �ل�سفري  وحت��دث 

�مل��ت��ج��ذرة بني  �لتاريخية  �ل��ع��اق��ات  ع��ن عمق 

�لبلدين �ل�سقيقني،

االنباط-وكاالت

ن�����س��رت �الأك���ادمي���ي���ة �الأم���ريك���ي���ة ل��ف��ن��ون 

�ل�����س��ي��ن��م��ا و�ل���ع���ل���وم، �ل��ت��ي ت��ت��ه��م ب��االن��ح��ي��از 

�أع�سائها،  �سمن  �لبي�س  ل��ل��رج��ال  �ملنتظم 

قائمة ب�819 ع�سو� جديد� �سين�سمون �إىل 

يف   45 بن�سبة  موؤلفة  �ل�سنة،  هذه  �سفوفها 

�ملئة من �لن�ساء و36 يف �ملئة من �الأقليات.

ومن بني �الأع�ساء �جلدد �ملمثلة �الآ�سيوية 

�إيريفو  �أوكو�فينا و�ملمثلة �الأفريقية �سينثيا 

و�ل�سينمائيان  ل��ون��غ��وري��ا  �إي��ف��ا  و�ل��ات��ي��ن��ي��ة 

�لفرن�سيان الدج يل وجريميي كابان.

�الأع�����س��اء  م��ن  ع���دد�  �لقائمة  �سمت  كما 

�ل�سايف،  علي  �مل��غ��رب��ي  �مل��خ��رج  مثل  �ل��ع��رب، 

و�ملمثل �ل�سود�ين �ألك�سندر �سديق، و�ملخرجة 

�ل�سعودي  و�مل��خ��رج  ع��ق��ل،  م��ون��ي��ا  �للبنانية 

�أحمد �سالح، و�ملخرجة �لفل�سطينية جنوى 

جنار، باالإ�سافة الآخرين.

وكانت �الأكادميية �ملانحة جلو�ئز �أو�سكار 

من  ع��دة  �سنو�ت  بعد   2016 �ل��ع��ام  �أعلنت 

�النتقاد�ت �لاذعة لت�سكيلتها �لتي �عتربت 

منف�سلة عن �ملجتمع، م�ساعفة عدد �لن�ساء 

و�ملنتمني �إىل �أقليات بحلول �لعام 2020.

ويف حال قبول �الأع�ساء �جلدد �الن�سمام، 

�سرتتفع ن�سبة �لن�ساء يف �الأكادميية �إىل 33 

باملئة يف مقابل 25 باملئة يف 2015.

�ل�سبع  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ف��ئ��ات  م���ن   7 و���س��ه��دت 

�أكرب  ع��دد  دخ��ول  �الأو�سكار  يف  �ملمثلة  ع�سرة 

م��ن �ل��ن�����س��اء م��ق��ارن��ة ب��ال��رج��ال ع��ل��ى م��ا �أك��د 

البيان.

�لتمثيل  ذ�ت  “�الأقليات  �سعيد  على  �أم���ا 

�ل�سعيف” فقد �زد�د عدد �أفر�دها ثاث مر�ت 

 1787 �إىل   2015 يف   554 م��ن  و�ن��ت��ق��ل 

هذه �ل�سنة �ي 19 باملئة من �الأع�ساء.

وم��ن �أج��ل حتقيق ه��ذه �الأه���د�ف، �أ�سبح 

�ل�سنو�ت  يف  �أك���رب  دويل  ط��اب��ع  ل��اأك��ادمي��ي��ة 

�الأجانب  �الأع�ساء  ع��دد  �رتفاع  مع  �الأخ��رية 

2100 فيما  �أكرث من  �إىل  لي�سل  3 مر�ت 
�لعدد �الإجمايل لاأع�ساء قريب من �لع�سرة 

�آالف.

وي�����س��وت �أع�������س���اء �الأك���ادمي���ي���ة الخ��ت��ي��ار 

كثريون  وي���رى  �أو���س��ك��ار  ب�جو�ئز  �ل��ف��ائ��زي��ن 

بتتويج  �ل�سنة  ه��ذه  �سمح  �الن��ف��ت��اح  ه��ذ�  �أن 

طويل  رو�ئ��ي  فيلم  �أول  وه��و  “بار��سايت” 
�أف�سل  �أو���س��ك��ار  ب��ج��ائ��زة  ي��ف��وز  �أجنبية  بلغة 

فيلم.

تقريبا من غري  �الأع�ساء �جل��دد  ون�سف 

�الأمريكيني وميثلون 68 جن�سية خمتلفة.

االنباط-وكاالت

ح����ذف م���وق���ع »ت����وي����رت« ����س���ورة ن�����س��ره��ا 

�ل��رئ��ي�����س �الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��ر�م��ب، وذل��ك 

»نيويورك  �سحيفة  من  ل�سكوى  تلقيها  بعد 

ت����امي����ز«، ت��ت��ع��ل��ق ب���ان���ت���ه���اك ح���ق���وق �مل��ل��ك��ي��ة 

الفكرية.

ون�����س��ر دون���ال���د ت���ر�م���ب ي����وم 30 ي��ون��ي��و 

“تويرت”  يف  �ل�سخ�سي  على ح�سابه  تغريدة 

كتب فيها: “يف �لو�قع هم ال ياحقونني بل 

ياحقونك �أنت، �أنا فقط �أقف يف طريقهم” 

و��ستخدم �سورة له يف �خللفية.

وم�����ن ����س���وء ح����ظ �ل���رئ���ي�������س �الأم����ريك����ي 

�أح��د  �لتقطها  ��ستعملها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ورة  �أن 

مع  ون�����س��رت  تاميز”،  “نيويورك  م�����س��وري 

ت��ر�م��ب  ع���ن   2015 ���س��ب��ت��م��رب  يف  حت��ق��ي��ق 

مر�سح �لرئا�سة يف ذلك �لوقت، ح�سبما ذكرت 

“رويرتز«.
  �ل���ر����س���ال���ة �ل���ت���ي ت��ظ��ه��ر ح���ال���ي���ا م��ك��ان 

�لتغريدة �ملحذوفة

“تويرت” �الآن يف مكان �ل�سورة  ويعر�ض 

�ل��ت��ي �أز�ل��ت��ه��ا ر���س��ال��ة ت��ق��ول “هذه �ل�����س��ورة 

حقوق  ���س��اح��ب  م��ن  ل��ب��اغ  ��ستجابة  �أزي��ل��ت 

�مللكية �لفكرية«.

وتعد خطوة “تويرت” �الأحدث يف �سل�سلة 

ما  ب�سبب  ل��رت�م��ب  ت��غ��ري��د�ت  �إز�ل���ة  عمليات 

بحقوق  تتعلق  ���س��ك��اوى  �إن��ه��ا  �ل�سركة  ت��ق��ول 

�مل��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة، �أو الأن���ه���ا مت��ث��ل �ن��ت��ه��اك��ا 

�أو  ب��ال��ع��ن��ف  للتهديد  �مل��ن��اه�����س��ة  ل�سيا�ستها 

الأ�سباب �أخرى.

تغريد�ت  �سد  �ل��ت��ح��رك  “تويرت”  وب���د�أ 

ت��ر�م��ب يف م��اي��و، وت�����س��ادم م��ع��ه م����ر�ر� منذ 

ذلك �حلني، يف حني هدد �لرئي�س �الأمريكي 

�لتو��سل  مل��و�ق��ع  �ملنظمة  �ل��ق��و�ن��ني  بتغيري 

“تويرت” �إح��دى  و�سف  �أن  بعد  �الجتماعي 

غري  باأنها  بالربيد  �لت�سويت  عن  تغريد�ته 

�إنها  قال  �لنهب  عن  تغريدة  وحجب  دقيقة، 

حتر�س على �لعنف.


