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اعرب عن ارتياحه لدور البنك بالحفاظ على االستقرار النقدي والمالي 

الملك يشيد بإجراءات »المركزي« 
للتخفيف من تبعات »كورونا« على االقتصاد

جابر: لم تثبت اصابة الطبيب وزريقات: العينة االولية  رئيس مجلس االعيان يؤكد عمق العالقات االردنية الكندية
أظهرت إصابته بكورونا

 مدعي عام النزاهة 
يرفع إشارة الحجز التحفظي عن 

شركتين وشخصين
االنباط - وكاالت

وفل�سطني  ال��ع��امل  ين�سغل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

بالبحث عن �سبل مواجهة تف�سي وباء كورونا، 

ال ترتدد �سلطات االحتالل يف ت�سعيد عمليات 

القد�س  الفل�سطينيني يف  ومن�ساآت  منازل  هدم 

وتتعمد  اأرا���س��ي��ه��م.  على  واال�ستيالء  املحتلة، 

خمططاتها  ومت��ري��ر  ال��ه��دم  عمليات  موا�سلة 

من  التخل�س  ب��ه��دف  ب�����س��م��ت،  اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

الوجود الفل�سطيني بالقد�س.

االإ�سرائيلي  املعلومات  ملركز  اإح�سائية  ووفق 

حلقوق االإن�سان يف االأرا�سي املحتّلة »بيت�سيلم« 

اإ�سرائيل  ف��اإن  القد�س،  �سرقي  يف  ال��ه��دم  ح��ول 

هدمت 13 منزال منذ بداية العام 0202، اإ�سافة 

اإىل 11 من�ساأة ومبنى غري �سكني.

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ع��ائ��ل��ة االأ�����س����ري امل����ح����رر ���س��ام��ر 

ال��ع��ي�����س��اوي، ف��اإن��ه��ا ت��ف��اج��اأت اول م���ن اأم�����س، 

املكون  اأم��را بهدم منزله  راأف��ت  بت�سليم �سقيقه 

وذرائ��ع  بحجج   01 فيهما  ويقطن  �سقتني  م��ن 

اأم��ر  ت�سليمه  بعد  اعتقاله  اإىل  اإ�سافة  واه��ي��ة، 

نهاية  خ���الل  للتحقيق  وا���س��ت��دع��ائ��ه  ال���ه���دم، 

من   واح��دة  العي�ساوي  اجلاري.عائلة  اال�سبوع 

باتت  العي�سوية،  يف  فل�سطينية  عائلة   03 ب��ني 

قدميا،  مبنية  منازل  من  الطرد  خطر  تواجه 

االحتالل  لبلدية  تابعة  طواقم  وزع��ت  اأن  بعد 

ب��ال��ق��د���س، ع�����س��رات االخ���ط���ارات ب��ال��ه��دم على 

البلدة،  اح��ي��اء  يف  املقد�سيني  وم��ن��ازل  من�ساآت 

منها ما هو قيد االإن�ساء واآخر ماأهول.

وق����ال وال����د راأف������ت، ط����ارق ال��ع��ي�����س��اوي: اإن 

االح���ت���الل ي�����س��ت��غ��ل ح��ال��ة ال���ط���وارئ لتجهري 

عمليات  خ��الل  م��ن  وترهيبهم  الفل�سطينيني 

الهدم، اإ�سافة اإىل االقتحامات املتكررة للبلدة، 

وا���س��ت��ه��داف امل���ن���ازل ب��ال��ق��ن��اب��ل ال��غ��ازي��ة خ��الل 

املواجهات يف البلدة رغم اجلائحة.

فر�سة  ال��ي��وم،  العي�ساوي  عائلة  متتلك  وال 

ب�سبب  ال��ه��دم  اأم����ر  ل��وق��ف  للمحاكم  ل��ل��ت��وج��ه 

ه����دم����ت ج����راف����ات  اأن  ����س���ب���ق  وق������د  ك������ورون������ا، 

بحجة   ،3102 ع����ام  راأف������ت  م���ن���زل  االح����ت����الل 

اأط���ول  ���س��اح��ب  ���س��ام��ر  ل�سقيقه  م��ن��زال  ب��ن��ائ��ه 

اإ�����س����راب ع���ن ال��ط��ع��ام يف ���س��ج��ون االح���ت���الل، 

جتديد  املعتقالت.ومع  يف  ا�سرابه  فرتة  اأثناء 

ح��ال��ة ال���ط���وارئ، وا���س��ل��ت ���س��ل��ط��ات االح��ت��الل 

اأو  رقيب  دون  املحتلة  بالقد�س  الهدم   عمليات 

اجلاري  ال�سهر  من  االأول  يف  وهدمت  ح�سيب، 

املنطقة  يف  وبرك�سا  طابقني  من  موؤلفا  منزال 

اجلنوبية من العي�سوية.

التفا�صيل �ص »8 «

التهجير الصامت.. االحتالل يواصل عمليات الهدم واالستيطان 
للتخلص من المقدسيين

  آل البيت توقع اتفاقية مع 
»جوبترول« إلنشاء محطة محروقات 

على الطريق الدولي

الجغبير: حرص واهتمام جاللة الملك 
بالصناعة المحلّية يعطي انطباعا 

ايجابيا كبيرا للمستثمرين

الحموري يؤكد استمرار عمليات 
الرقابة في مختلف مناطق المملكة

االنباط-عمان

الفايز  اأكد رئي�س جمل�س االعيان في�سل 

واأهمية  الكندية  االردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق 

املجاالت  والبناء عليها يف خمتلف  تعزيزها 

وخ��ا���س��ة االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة. وق��ال 

بدار  مكتبه  يف  الثالثاء  ام�س  لقائه  خ��الل 

جمل�س االعيان.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

او�سح وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر اأن 

الب�سري  م�ست�سفى  لطبيب  ال��ث��اين  الفح�س 

اإ�سابته و�سيجرى له فح�س ثالث  اأثبت عدم 

للتاأكد من �سلبية العينة، فيما قال مدير اإدارة 

م�ست�سفيات الب�سري الدكتور حممود زريقات، 

ان عينة الفح�س االولية لطبيب امتياز يعمل 

اإ�سابته  اأظ��ه��رت  الباطني  اأق�����س��ام  اأح��د  داخ��ل 

ت�سجيل  واأع���ل���ن ج���اب���ر،  ك����ورون����ا.  ب��ف��ريو���س 

21ح��ال��ة  و  ب��ك��ورون��ا  حمليتني  غ��ري  اإ�سابتني 

�سفاء، منها ع�سرة يف م�ست�سفى االأمري حمزة 

وحالتان يف مناطق احلجر، فيما بقي 25 حالة 

حتت العالج.

التفا�صيل �ص »3«

 املفرق -  االنباط - يو�صف امل�صاقبة 

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ات��ف��اق��ي��ة مع 

����س���رك���ة ت�����س��وي��ق امل���ن���ت���ج���ات ال��ب��رتول��ي��ة 

االأردن���ي���ة )ج���وب���رتول( الإن�����س��اء حمطة 

حمروقات على الطريق الدويل للجامعة 

وق��ع��ه��ا ع���ن اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س��ه��ا االأ���س��ت��اذ 

ال�سركة  وع��ن   ، العتوم  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور 

مديرها العام املهند�س خالد الزعبي.

رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عدنان 

تعد  االتفاقية  اأن  اأك��د من جانبه  العتوم 

�سراكة حقيقية ما بني اجلامعة وال�سركة 

ومب�����ا ت���ع���ود ب���ال���ف���ائ���دة ع���ل���ى اجل��ام��ع��ة 

واملجتمع املحلي، اإ�سافة اإىل حتقيق وفِر 

عليها  ينعك�س  مب��ا  اجل��ام��ع��ة  على  م��ايل 

العتوم  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار  اي��ج��اب��ي.  ب�سكل 

امل�ساريع لي�ست ربحية بقدر  اأن هذه  اإىل 

ماهي عالقة ت�ساركية وتاأتي كت�سبيك ما 

بني املوؤ�س�سات.

التفا�صيل �ص »5«

  االنباط - عمان 

اك����د رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة االأردن   

وع�����م�����ان امل���ه���ن���د����س ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ري، 

بال�سناعة  امللك  جاللة  واهتمام  حر�س 

كبريا  ايجابيا  انطباعا  يعطي  املحلّية 

امل���ن���ط���ق���ة جل����ذب  ل���ل���م�������س���ت���ث���م���ري���ن يف 

ا�ستثماراتهم نحو االردن

املوؤمتر  خالل  اجلغبري  املهند�س  وق��ال 

ال�سحايف الذي عقده ام�س  للحديث عن 

ان  واملحيكات،  ال�سناعات اجللدية  قطاع 

وبالت�سارك  عملت  االأردن  �سناعة  غرفة 

مع خمتلف االأطراف على اإعداد خارطة 

ط���ري���ق ل���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ات اجل���ل���دّي���ة 

متبادلة  التزامات  مت�سمنة  واملحيكات، 

ل��ك��ل م���ن احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

تناف�سية  ع��ج��ل��ة  ت���دوي���ر  اإع������ادة  ب���ه���دف 

ال���ق���ط���اع، وت���ع���زي���ز ت����واج����ده يف ال�����س��وق 

املحلي.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-العقبة

زيارتها  متت  التي  املن�ساآت  ع��دد  جت��اوز 

م����ن ق���ب���ل جل�����ان ال��ت��ف��ت��ي�����س امل�����س��رتك��ة 

واجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

ال��ت��زام��ه��ا ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

ال��دف��اع منذ  واأوام����ر  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 

الثالثاء 601  اليوم  فر�س احلظر وحتى 

االف من�ساأة يف خمتلف مناطق اململكة.

نتيجة  م��ن�����س��اأة   0032 اغ����الق  مت  وق���د 

ل��ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اج�����راءات 

ال�سحية  وال���وق���اي���ة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة 

منذ  وذل��ك  ال��دف��اع  واأوام���ر  والت�سريعات 

فر�س احلظر وحتى اليوم.

عدد  م��ن  امل�سكلة  الرقابة  ف��رق  ون��ف��ذت 

م���ن ال��������وزارات وامل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 

يف  رقابية  ج��ول��ة   0042 م��ن  اأك���ر  املعنية 

خمتلف مناطق اململكة مت خاللها �سبط 

ال�سالمة  الإج����راءات  املخالفات  م��ن  ع��دد 

العامة واأوامر الدفاع ومت حترير حوايل 

0052 خمالفة من قبل اللجان الرقابية.

وت��ن��ف��ذ اجل����والت ال��رق��اب��ي��ة يف خمتلف 

املحافظات.

التفا�صيل �ص »5«

 األردن سيخرج من أزمة »كورونا« بشكل أقوى مما دخلها
2   والفرص متاحة لتحقيق ذلك

االنباط-عمر كعابنة

ق����ال����ت وزي��������ر ال����ط����اق����ة وال��������روة 

امل��ع��دن��ي��ة ه��ال��ة زوات�����ي اأن����ه ال ي��وج��د 

ل��وزارة  اململوكة  ال�سركات  لدمج  نية 

الطاقة ب�سبب االإختالف يف ما تقدمه 

كل �سركة من ال�سركات اململوكة 

جاء ذلك ردا على �سوؤال ل االأنباط 

رئا�سة  دار  موؤمتر �سحفي عقد يف  يف 

الوزراء ام�س الثالثاء اأعلنت فيه وزير 

ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  ع��ن  الطاقة 

لقطاع الطاقة.

اأن ن�سبة  واأ�سافت زواتي لالأنباط  

االإ�ستطاعة الكهربائية يف االأردن ت�سل 

ل 25 % وهي زائدة عن ن�سبة احلاجة 

املئوية املفرو�سة عامليا م�سرية اإىل اأن 

اإرتفاع  على  قليال  توؤثر  ال��زي��ادة  ه��ذه 

قيمة فاتورة الكهرباء 

امل���ئ���وي���ة  ال���ن�������س���ب���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

املفرو�سة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��الإ���س��ت��ط��اع��ة 

اإىل  االأع��ل��ى  حدها  ي�سل  بني  بالعامل 

% 15

الطاقة  ا�سرتاتيجية  اإن  اك���دت  كما 

تعك�س كافة التحديات واال�سرتاتيجيات 

منذ اطالق اآخر طاقة اأردنية.

عام  من  اال�سرتاتيجية  اأن  واأ�سافت 

مراجعتها  يجب  ول��ك��ن   ،2030  -  2020

كل 3 �سنوات فهي قابلة للتعديل ولي�ست 

ثابتة.

حم�������اور  اأه�����������م  اأن  اإىل  واأ����������س���������ار 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ه�����ي اأم���������ان ال����ت����زود 

وفق  اال�سرتاتيجية  بناء  ومت  بالطاقة، 

يف  النمو  على  ت��رك��ز  ريا�سية  م��ع��ادالت 

الطلب على الطاقة.

وبينت اأن هناك نهج ت�ساركي يف اعداد 

خمتلفة  وزارات  �سملت  اال�سرتاتيجية 

وقطاع خا�س العالن اال�سرتاتيجية.

تنفيذية  خطة  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 

خ��رج��ت م��ع اال���س��رتاجت��ي��ة، م��وؤك��دة اأن 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ن��ي��ت ع��ل��ى االع��ت��م��اد 

امللك  ال��ذات وفق توجيهات جاللة  على 

عبداهلل الثاين.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  8 / 7 / 2020 

اعرب عن ارتياحه لدور البنك بالحفاظ على االستقرار النقدي والمالي 

الملك يشيد بإجراءات »المركزي« للتخفيف من تبعات »كورونا« على االقتصاد
األردن سيخرج من أزمة »كورونا« بشكل أقوى مما دخلها والفرص متاحة لتحقيق ذلك

الصفدي: جهود االردن لمنع القرار االسرائيلي مستمرة

بطاركة القدس: قضية عقارات باب الخليل تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم

 عقد قران األميرة راية بنت 
الحسين

األميران فيصل ورعد يزوران 
ضريح الملك طالل 

االنباط - عمان 

اأ������س�����اد ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

ب���االإج���راءات ال��ت��ي اّت��خ��ذه��ا البنك امل��رك��زي 

جائحة  اأزم��ة  تبعات  من  للتخفيف  االأردين 

كورونا على االقت�ساد الوطني.

واعترب جالته، خال زيارته اإىل البنك 

كان  املتخذة  االإج����راءات  اأن  الثاثاء،  ام�س 

لها دور كبري يف دعم قدرة القطاع اخلا�س 

الناجمة  التحديات  ال�سمود ومواجهة  على 

املن�ساآت  ع��ل��ى  بخا�سة  اجل��ائ��ح��ة،  اآث����ار  ع��ن 

ال�سغرية واملتو�سطة.

واأع�������رب ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال ال���زي���ارة 

بح�سور رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

عن ارتياحه لدور البنك املركزي يف احلفاظ 

النمو  ودعم  واملايل  النقدي  اال�ستقرار  على 

تعزيز  يف  وجن��اح��ه  اململكة،  يف  االق��ت�����س��ادي 

منعة و�سامة اجلهاز امل�سريف االأردين.

واأك����د ج��ال��ت��ه اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر احلكومة 

االإلكرتوين،  الدفع  االإلكرتونية وتطبيقات 

الفتا اإىل �سرورة موا�سلة التن�سيق والتعاون 

بني خمتلف املوؤ�س�سات.

و�سدد جالة امللك على �سرورة ا�ستمرار 

البنك املركزي يف براجمه، ملواجهة املتغريات 

االأردن  اأن  اإىل  جالته  ول��ف��ت  امل�ستقبلية. 

اأق��وى  ب�سكل  “كورونا”  اأزم���ة  م��ن  �سيخرج 

لتحقيق  متاحة  ال��ف��ر���س  واأن  دخ��ل��ه��ا،  مم��ا 

اأن االأفكار التي طرحت خال  ذلك، موؤكدا 

االأردن  مت��ي��ز  ع��ل��ى  �ست�ساعد  ال���زي���ارة،  ه���ذه 

اإقليميا وعامليا. واأكد رئي�س الوزراء الدكتور 

اأث��ب��ت  االأردين  االق��ت�����س��اد  اأن  ال�����رزاز  ع��م��ر 

���س��اب��ت��ه وم��ن��ع��ت��ه ب��وج��ه ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

ا�ستمرار  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اجل��ائ��ح��ة،  فر�ستها 

االإقبال  وحجم  ل��اأردن  املقدمة  امل�ساعدات 

ع��ل��ى ���س��ن��دات ال��ي��وروب��ون��د ال��ت��ي اأ���س��دره��ا 

ثقة  على  دل��ي��ل  منخف�سة  وب��ف��ائ��دة  االأردن 

العامل واملوؤ�س�سات الدولية واجلهات املانحة 

باململكة واقت�سادها .

واأث����ن����ى رئ���ي�������س ال���������وزراء ع���ل���ى اجل���ه���ود 

واالإج�����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا البنك امل��رك��زي 

لل�سركات  املالية  ال�سيولة  لتوفري  االأردين 

اجلائحة  نتيجة  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات 

ب���ه���دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا واحل����ف����اظ على 

امل��رك��زي  البنك  اأن  م��وؤك��دا  فيها،  العاملني 

يف  ف��ق��ط  لي�س  ووا���س��ح��اً  م��ه��م��اً  دوراً  يلعب 

ال�سيا�سة النقدية والقطاع امل�سريف، واإمنا يف 

اجلانب التنموي بجميع اأبعاده.

األفاً من   13 اأن ح��وايل  اإىل  ال��رزاز  ولفت 

من  انتقلت  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

ال��ق��ط��اع غ���ري امل��ن��ظ��م اإىل ال��ق��ط��اع امل��ن��ظ��م 

وا�ستفادت من تاأمني التعطل بعد الت�سجيل 

منتفعي  اأن  مثلما  االإل��ك��رتون��ي��ة،  باملحفظة 

�سندوق املعونة الوطنية يف جميع املناطق مت 

املحفظة  خدمات  من  لا�ستفادة  ت�سجيلهم 

االإلكرتونية ودون حتميل املواطن كلفتها.

االأردين  امل��رك��زي  البنك  وق���ّدم حم��اف��ظ 

الدكتور زياد فريز اإيجازاً اأمام جالة امللك 

حول اإدارة البنك لل�سيا�سة النقدية وقدرتها 

املحلية  امل�ستجدات  وم��واك��ب��ة  التطور  على 

والعاملية.

واأ�سار اإىل اأن اال�ستقرار النقدي يف اململكة 

حملياً  وامل�سداقية  الثقة  تعزيز  يف  �ساهم 

وخارجياً، الفتاً اإىل اأن هذا االأمر انعك�س يف 

االإ�سدار االأخري من ال�سندات الدولية.

املركزي  البنك  توقعات  وا�ستعر�س فريز 

ال��ف��رتة  خ����ال  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  الأداء 

االحتياطيات  م�ستوى  ب��اأن  ُمطمئناً  املقبلة، 

م��ن ال��ع��م��ات االأج��ن��ب��ي��ة ُم��ري��ح، م��ا انعك�س 

ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي واحل���ف���اظ على 

باملائة،   3 بن�سبة  منخف�س  ت�سخم  م��ع��دل 

ال��دوالر  مقابل  ال��دي��ن��ار  �سرف  �سعر  وعلى 

منذ العام 1995.

ا�ستقرار  يدعم  امل�ستوى  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح 

النقدي  واال���س��ت��ق��رار  ال��دي��ن��ار  ���س��رف  �سعر 

احتياطيات  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ع��ام��ة،  ب�����س��ورة 

اململكة تكفي لتمويل 8 اأ�سهر من امل�ستوردات، 

وهو موؤ�سر يدعو لاطمئنان.

واأّك������د ف��ري��ز ا���س��ت��ق��رار وم��ت��ان��ة ال��ق��ط��اع 

امل�����س��ريف وامل����ايل وق���درت���ه ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار 

كفوؤة  ب�سورة  الوطني  االقت�ساد  خدمة  يف 

وفاعلة.

وبني م�سوؤولو البنك اأن البنوك االأردنية 

تتمتع بروؤو�س اأموال مرتفعة، ح�سب املعايري 

مقابل  مرتفعة،  �سيولة  وم�ستويات  العاملية، 

امل��ت��ع��رة  ال���دي���ون  م��ن  منخف�سة  م��ع��دالت 

املقدرة ب�ن�سبة 5 باملائة من جممل الديون.

االقت�ساد  م��وؤ���س��رات  اأب����رز  وا���س��ت��ع��ر���س��وا 

ال���وط���ن���ي وال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة وال��ق��ط��اع 

اخلارجي، واإجراءات البنك املركزي الحتواء 

االآثار املرتتبة عن جائحة كورونا.

التعامل  م��ي��زان  حت�سن  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

التوجيهات  بف�سل  اخل���ارج���ي،  ال��ع��امل  م��ع 

امل��ل��ك��ي��ة، ���س��اع��د يف اإي���ج���اد ال��ب��ي��ئ��ة ال��دول��ي��ة 

حيث  من  اقت�سادياً،  االأردن  لدعم  املائمة 

املنتج  وتنوع  الوطنية  ال�سادرات  منو  زي��ادة 

الفتني  الطاقة،  م�سادر  وتنويع  ال�سياحي 

مدفوعات  جميع  الأمت��ت��ة  البنك  توجه  اإىل 

القطاع احلكومي واأن هنالك منحة الأمتتة 

مدفوعات القطاع اخلا�س.

اأما فيما يتعلق باالإجراءات التي اتخذها 

“كورونا”،  املركزي للحد من تبعات  البنك 

ف��ق��د مت ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج مت��وي��ل ا���س��ت��ه��دف 

والعاملني  االأزم��ة  املت�سررة جراء  ال�سركات 

فيها، ومت متويل حوايل 3645 قر�ساً �سملت 

الفردية  وامل��وؤ���س�����س��ات  واحل��رف��ي��ني  املهنيني 

وال�������س���رك���ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، وب��ل��غ 

الأغرا�س  القرو�س  من  منحه  مت  ما  ن�سبة 

احلكومة  تتحمل  ب��امل��ائ��ة   43 ال��روات��ب  دف��ع 

موظف  األ��ف   75 منها  ا�ستفاد  اإذ  ف��وائ��ده��ا، 

وبلغ  دي��ن��ار.  مليون   156 اإىل  و�سلت  بقيمة 

ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ب��رن��ام��ج مت��وي��ل  حجم 

500 م��ل��ي��ون  وامل��ت��و���س��ط��ة خ����ال اجل��ائ��ح��ة 

مليون   360 اليوم  حتى  منها  رف  �سُ دي��ن��ار، 

دي��ن��ار..يف  األ��ف   98 قر�س  دي��ن��ار ومبتو�سط 

96 باملائة من  ح��ني ك��ان حجم االإق��را���س ل��� 

املقرت�سني اأقل من 250 األف دينار، بينما 4 

باملائة فقط اأكر من 250 األف دينار.

“التمويل  ب��ربن��ام��ج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اأم�����ا 

والبالغ   2012 العام  اأطلق يف  املُي�ّسر” ال��ذي 

حجمه 1.2 مليار دينار، فاأ�ساروا اإىل اأنه مت 

134 �سركة  اق��را���س، خ��ال ف��رتة اجلائحة، 

بقيمة 130 مليون دينار، من خال ال�سماح 

الت�سغيلية  وال��ن��ف��ق��ات  ال����روات����ب  ب��ت��م��وي��ل 

الفائدة على  العامل وتخفي�س  امل��ال  وراأ���س 

الربنامج وزيادة �سقف ال�سلف واآجالها.

التي  االإج�����راءات  جممل  اأن  اإىل  ول��ف��ت��وا 

تداعيات  الح��ت��واء  امل��رك��زي  البنك  اتخذها 

جائحة كورونا بلغت ما يقارب 8 باملائة من 

ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل، وه���ي م��ن اأع��ل��ى 

الن�سب على ال�سعيد االإقليمي، االأمر الذي 

اآثار االأزمة  �ساهم ب�سكل ملمو�س يف احتواء 

على القطاعات االقت�سادية املختلفة.

واأ�ساروا اإىل التطور الكبري املتحقق جّراء 

وهي  امل���ايل،  اال�ستمال  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 

االإق��ل��ي��م،  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 

املنخف�سة  ال��دخ��ول  ذوي  دع��م  اإىل  وت��ه��دف 

ال�سغرى، حيث  وال�سركات  وامل��راأة  وال�سباب 

اململكة من  املايل يف  ارتفع موؤ�سر اال�ستمال 

24 باملائة عام 2014 اإىل ما يقارب 50 باملائة 

موؤخراً.

وانخف�ست الفجوة اجلندرية يف التمويل 

من 53 باملائة اإىل 29 باملائة، وارتفع ترتيب 

اململكة يف �سهولة احل�سول على التمويل من 

املرتبة 134 عاملياً اإىل املرتبة 4 يف اآخر تقرير 

عن بيئة االأعمال للبنك الدويل.

لل�سركات  التمويل  ح�سة  اأن  واأو���س��ح��وا 

اإجمايل  م��ن  ارتفعت  واملتو�سطة  ال�سغرية 

8 باملائة عام  ت�سهيات القطاع امل�سريف من 

2017 اإىل 11 باملائة موؤخراً.

تعليمياً  امل��رك��زي م��ن��ه��اج��اً  ال��ب��ن��ك  واأع����د 

ي��در���س  املالية”،  “الثقافة  م�����س��م��ى  حت���ت 

ل�����س��ف��وف م���ن ال�����س��اب��ع اإىل ال�����س��ف ال��ث��اين 

ع�سر.

ومت ا�ستعرا�س التطورات املُهمة يف البنية 

اأنظمة  يف  بخا�سة  امل���ايل،  للقطاع  التحتية 

ال���دف���ع االإل�����ك�����رتوين يف امل��م��ل��ك��ة، وخ��ط��ط 

البنك املركزي امل�ستقبلية لتعزيز اال�ستقرار 

االقت�سادي ودعم النمو والت�سغيل.

ورافق جالة امللك، رئي�س الديوان امللكي 

امللك لات�سال  الها�سمي، وم�ست�سار جالة 

والتن�سيق، وم�ست�سار جالة امللك لل�سيا�سات 

واالإعام.

االنباط - عمان 

اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  وزير اخلارجية  قال 

جالة  يقودها  التي  اململكة  جهود  اإن  ال�سفدي 

ال�سم  ق����رار  تنفيذ  مل��ن��ع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

ال��ع��ادل  ال�����س��ام  لتحقيق  حقيقي  اأف���ق  واإي���ج���اد 

حل  اأ�سا�س  على  ال�سعوب  تقبله  ال��ذي  وال�سامل 

الدولتني، م�ستمرة وال تنقطع.

ت�����س��ري��ح��ات �سحفية  ال�����س��ف��دي يف  واأ����س���اف 

العملية  ناق�سا م�ستجدات  بعد اجتماعني ام�س، 

ال�����س��ل��م��ي��ة واالإج���������راءات امل�����س��ت��ه��دف��ة م��ن��ع ق���رار 

اململكة  “اأن  فل�سطينية  اأرا�����س  ���س��م  اإ���س��رائ��ي��ل 

ا�ستباك  يف  واأ�سدقائنا  اأ�سقائنا  م��ع  بالتن�سيق 

اأج���ل النجاح  وان��خ��راط ي��وم��ي م��ع اجلميع م��ن 

الراف�س لل�سم فعًا  الدويل  املوقف  يف ترجمة 

اإىل  العودة  ياأخذنا باجتاه  واأي�ساً  موؤثراً مينعه، 

العادل  ال�سام  حتقق  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات 

املعتمدة  املرجعيات  ووف��ق  ال��دويل  القانون  وفق 

وعلى اأ�سا�س حل الدولتني”. 

وزاد ال�سفدي، “اليوم اجتماعان مهمان عقدا 

يف هذا ال�سياق، االجتماع الذي خرجنا منه للتو 

هو اجتماع مع عدد من االأ�سقاء؛ وزراء خارجية 

الدول العربية يف اإطار اللجنة الوزارية املنبثقة 

العربية، وكان  ال�سام  عن جلنة متابعة مبادرة 

االأ�سقاء يف االإم��ارات وال�سعودية وم�سر واملغرب 

وهي  الكويت  ح�سرت  واأي�سا  فل�سطني،  ودول���ة 

الع�سو العربي ال�سابق يف جمل�س االأمن، وتون�س 

االأم��ن،  العربي احل��ايل يف جمل�س  الع�سو  وه��ي 

العادية  ال���دورة  رئي�سة  ب�سفتها  ُع��م��ان  وك��ذل��ك 

احلالية للمجل�س الوزاري العربي.

لل�سم  الراف�س  الواحد  العربي  املوقف  واكد 

وال��ت��ح��ذي��ر م���ن خ���ط���ره ت��ق��وي�����س��اً ل��ك��ل ف��ر���س 

فا�سحاً  وال�سامل وخرقاً  العادل  ال�سام  حتقيق 

ال مي��ك��ن ال��ق��ب��ول ب���ه ل��ل��ق��ان��ون ال������دويل. وق���ال 

التحرك  ا�ستمرار  اأك���د  االج��ت��م��اع  اإن  ال�سفدي 

ال��ع��رب��ي م��ن اأج���ل م��ن��ع ه���ذا ال���ق���رار والتم�سك 

ال�سام  م��ب��ادرة  اأكدتها  التي  العربية  بالثوابت 

العربية واأن طريق ال�سام هو ان�سحاب اإ�سرائيل 

 1967 العام  منذ  املحتلة  العربية  االأرا���س��ي  من 

وحت��ق��ي��ق ح���ل ال��دول��ت��ني ال����ذي ت��ق��وم مبوجبه 

الدولة الفل�سطينية احلرة امل�ستقلة ذات ال�سيادة 

القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 

لتعي�س  املحتلة،  القد�س  وعا�سمتها   1967 للعام 

باأمن و�سام اإىل جانب اإ�سرائيل. وزاد ال�سفدي، 

العربي  للموقف  انعكا�ساً  ال��ي��وم  ك��ان  االج��ت��م��اع 

ال���واح���د ال���راف�������س ل��ل�����س��م امل��ت��م�����س��ك ب��ال�����س��ام 

ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل امل��رت��ك��ز ع��ل��ى ح��ل ال��دول��ت��ني 

الدولية ومبادرة  ال�سرعية  اإىل قرارات  وامل�ستند 

االآخ���ر،  لاجتماع  وبالن�سبة  العربية.  ال�سام 

اأ�سقائنا يف جمهورية  ب��ني  االج��ت��م��اع  ك��ان  ق��ال: 

لبحث  اأي�ساً  واأملانيا  فرن�سا  ومع  العربية  م�سر 

املو�سوع ذاته و�سبل التحرك الفاعل القادر على 

منع تنفيذ ال�سم والعودة اإىل املفاو�سات �سبيًا 

“خرج  اأن االجتماع  اإىل  لتحقيق ال�سام. واأ�سار 

اأكد املوقف الدويل املتنامي االآن يف  ببيان  اأي�ساً 

والتاأكيد  خطورته  من  والتحذير  ال�سم  رف�س 

ع��ل��ى ���س��رورة حتقيق ال�����س��ام ع��ل��ى اأ���س��ا���س حل 

امل�ستمر،  اجلهد  من  جزء  اأي�ساً  وه��ذا  الدولتني 

ون��ح��ن االآن ن��ب��ح��ث م���ع االأ����س���ق���اء واالأ����س���دق���اء 

اخلطوات القادمة.

ه��ي منع  االآن  ال�سفدي” االأول��وي��ة  واأ���س��اف 

ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��م الأن ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��م ���س��ي��ك��ون له 

ان��ع��ك��ا���س��ات ك��ب��رية ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ع��اق��ات 

االأردن����ي����ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ول��ك��ن اأي�����س��اً ع��ل��ى كل 

م�����س��اع��ي حت��ق��ي��ق ال�����س��ام ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل يف 

عليها  قامت  التي  االأ�س�س  ين�سف  الأن��ه  املنطقة 

اأ�سقائنا  مع  بالتن�سيق  واأي�ساً  ال�سلمية،  العملية 

اإي��ج��اد  اأج���ل  م��ن  اجل��م��ي��ع  وم���ع  الفل�سطينيني، 

الذي  ال��ع��ادل  ال�سام  نحو  للتقدم  حقيقي  اأف��ق 

اإىل  للعودة  اأفق  اإيجاد  وبالتايل  ال�سعوب،  تقبله 

املفاو�سات، اإما مفاو�سات جادة ومبا�سرة وفاعلة 

اآلية  اأي��ة  اأو  الدولية،  الرباعية  واإم��ا عرب  ثنائية 

اأخ��رى تكون ق��ادرة فعًا على ك�سر هذا اجلمود 

ال�سام  ب��اجت��اه  وال��ت��ق��دم  ال�سلمية  العملية  يف 

احلقيقي.

االنباط-عمان

القد�س عن قلقهم من قرار  وروؤ�ساء كنائ�س 

املحكمة املركزية االإ�سرائيلية يف القد�س جتاهل 

ال����رباه����ني ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا ب��ط��ري��رك��ي��ة ال����روم 

ال�سفقة  ف�����س��اد  الإث��ب��ات  املقد�سية  االأرث��وذك�����س 

امل�سبوهة املتعلقة بعقارات باب اخلليل.

لبطريركية  امل��ط��ل��ق  دع��م��ه��م  ام�����س،  واأك����دوا 

الروم االأرثوذك�س املقد�سية يف �سعيها لنيل احلق 

وال���ع���دل ووق��وف��ه��م م��ت��ح��دي��ن حل��م��اي��ة ال��و���س��ع 

ال��ق��ائ��م ال��ت��اري��خ��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��االأم��اك��ن املُ��ق��د���س��ة 

املتعارف عليها دوليا. وقالوا:  الكنائ�س  وحقوق 

القد�س  يف  اخلليل  ب��اب  ع��ق��ارات  لق�سية  ننظر 

وال  القائم،  الو�سع  لتفاهمات  حقيقي  كتهديد 

على  خ���اف  ق�سية  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  للق�سية  ن��ن��ظ��ر 

متطرفة  ملجموعات  حم��اول��ة  ه��ي  ب��ل  ع��ق��ارات، 

لل�سيطرة املمنهجة على قد�سية مدينة القد�س، 

وِقبلة  العامل  مل�سيحيي  االأماكن  اأقد�س  وتدمري 

يف  االأ�سيل  امل�سيحي  الوجود  واإ�سعاف  حجهم، 

املُقد�سة. املدينة 

اخلليل  ب��اب  عقارات  ق�سية  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

ال ت��وؤث��ر ع��ل��ى ب��ط��ري��رك��ي��ة ال����روم االأرث��وذك�����س 

امل���ق���د����س���ي���ة ف����ق����ط، ب����ل �����س����ت����وؤذي ال�����وئ�����ام ب��ني 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف امل���دي���ن���ة، م��ط��ال��ب��ني 

واالإرث  ال��ت��واج��د  حلماية  بالتحرك  احل��ك��وم��ة 

القدمية  البلدة  يف  املُقد�سة  واالأماكن  امل�سيحي 

فيها،  ال��ن�����س��ارى  ح��ي  �سكان  وح��ق��وق  ب��ال��ق��د���س، 

اأك��ر  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ظ��ر  امل��ق��د���س��ات  ه���ذه  اأن  مبينني 

اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��امل  م��ل��ي��اري م�سيحي ح���ول  م��ن 

االإميانية  للحياة  وجت�سيد  اإميانه  لب  �سُ موقع 

املُقد�سة. االأرا�سي  مل�سيحيي 

ثيوفيلو�س  ال��ب��ط��ري��رك  ال��ب��ي��ان  على  ووق���ع   

املقد�سية  االأرثوذك�س  الروم  بطريركية  الثالث، 

بطريركية  م��ان��وج��ي��ان،  ن��وره��ان  وال��ب��ط��ري��رك 

االأرم����������ن االأرث�����وذك�����������س ورئ����ي���������س االأ����س���اق���ف���ة 

ب��ريب��ات��ي�����س��ت��ا ب��ي��ت�����س��اب��اال، ال���ق���ا����س���د ر����س���ويل، 

فران�سي�سكو  واالأب  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 

ب���ات���ون، ح��را���س��ة االأر�����س����ي امل��ق��د���س��ة وامل���ط���ران 

االأن���ب���ا اأن��ط��ون��ي��و���س، ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة 

االأرثوذك�سية والنائب البطريركي االأب جربيل 

االأرث��وذك�����س��ي��ة  ال�سريانية  البطريركية  داه���و، 

البطريركية  اإم��ب��اك��وب،  اأب���ا  االأ���س��اق��ف��ة  ورئ��ي�����س 

االأرث���وذك�������س���ي���ة االإث���ي���وب���ي���ة وامل�����ط�����ران ي��ا���س��ر 

واملطران  الكاثوليك  ال��روم  بطريركية  عيا�س، 

واملطران  املارونية  البطريركية  احل��اج،  مو�سى 

ال��ع��رب��ي��ة  االأ���س��ق��ف��ي��ة  ال��ك��ن��ي�����س��ة  دواين،  ���س��ه��ي��ل 

اإبراهيم  وامل��ط��ران  االأو���س��ط،  وال�سرق  بالقد�س 

يف  اللوثرية  االإجنيلية  الكني�سة  ع���ازار،  ���س��اين 

�سمعان،  اأف��رام  واالأب  املقد�سة  واالأر���س  االأردن، 

والق�س  الكاثوليكية  ال�سريانية  البطريركية 

االأرم��ن  بطريركية  زاب��اري��ان،  نر�سي�س  جوزيف 

الكاثوليك.

االنباط-عمان

الثاين،  امللك عبداهلل  مبباركة جالة 

امل��ت��ح��دة ع��ق��د ق���ران �سمو  امل��م��ل��ك��ة  مت يف 

ال�سيد  على  احل�سني  بنت  راي��ة  االأم���رية 

فار�س نيد دونوفان.

امللكة  ال���ق���ران، ج��ال��ة  وح�����س��ر ع��ق��د 

االأردن��ي��ة  اململكة  و���س��ف��ري  احل�����س��ني،  ن��ور 

وعائلة  النهار  عمر  لندن  يف  الها�سمية 

احتفال  مرا�سم  و�سط  دون��وف��ان،  ال�سيد 

والتعليمات  لاإجراءات  وفقا  خمت�سرة، 

قد  وك��ان��ت  ك��ورون��ا.  جائحة  اإث���ر  املتبعة 

مت��ت خ��ط��وب��ة ���س��م��و االأم�����رية راي����ة على 

والع�سرين  ال�ساد�س  يف  دون��وف��ان  ال�سيد 

 .2019 ل���ع���ام  االأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  م���ن 

املولودة  اأن �سمو االأمرية راية،  اإىل  ي�سار 

امل��ل��ك  ب������اإذن اهلل،  ل����ه،  امل���غ���ف���ور  جل���ال���ة 

احل�����س��ني ب���ن ط�����ال، ط��ي��ب اهلل ث����راه، 

التا�سع  ن��ور احل�����س��ني يف  امل��ل��ك��ة  وج��ال��ة 

1986 ح��ا���س��ل��ة  ع����ام  ���س��ب��اط  ���س��ه��ر  م���ن 

ع��ل��ى امل��اج�����س��ت��ري ب��ال��درا���س��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة 

ودرجة  – ا�سكتلندا،  اأدن��ربه  جامعة  من 

ماج�ستري ثانية من جامعة كولومبيا يف 

نيويورك باالأدب الياباين، وتدر�س حاليا 

جامعة  يف  الياباين  االأدب  يف  ال��دك��ت��وراه 

كاليفورنيا.

االنباط - عمان

احل�سني،  ب��ن  في�سل  االأم��ري  �سمو  زار   

ام�����س ال��ث��اث��اء، ���س��ري��ح امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن 

ب���ن ع���ب���داهلل،  امل���ل���ك ط����ال  اهلل، ج���ال���ة 

طيب اهلل ثراه، مبنا�سبة الذكرى الثامنة 

ام�����س،  ���س��ادف��ت  ال��ت��ي  واالأرب���ع���ني لرحيله 

وقراأ الفاحتة على روحه الطاهرة.

�سمو  الفاحتة،  وق��راأ  ال�سريح  زار  كما 

االأمري رعد بن زيد، ورئي�س الوزراء وهيئة 

الوزارة، ورئي�س واأع�ساء جمل�س االأعيان، 

ورئي�س  النواب،  جمل�س  واأع�ساء  ورئي�س 

امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي واأع�������س���اء امل��ج��ل�����س، 

ورئ��ي�����س واأع�����س��اء امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة، 

ال���دي���وان امللكي  ورئ��ي�����س وك��ب��ار م��وظ��ف��ي 

ال���ه���ا����س���م���ي، ورئ���ي�������س واأع���������س����اء جم��ل�����س 

م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب، 

ال�سرعي،  الق�ساء  وهيئة  الق�ساة  وقا�سي 

وم��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة واأع�������س���اء جم��ل�����س 

االإف���ت���اء، واأم����ني ع��م��ان واأع�����س��اء جمل�س 

اأمانة عمان الكربى.

رئي�س  ال��ف��احت��ة،  وق����راأ  ال�����س��ري��ح  وزار 

ال�سباط،  وك��ب��ار  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة 

ال�سباط،  وكبار  العامة  املخابرات  ومدير 

وم���دي���ر االأم�����ن ال���ع���ام وك���ب���ار ال�����س��ب��اط، 

وم�����دي�����ر ع������ام امل���وؤ����س�������س���ة االق���ت�������س���ادي���ة 

الع�سكريني  للمتقاعدين  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى، وع�����دد م���ن ك��ب��ار 

ال�������س���ب���اط امل���ت���ق���اع���دي���ن، وق����ائ����د ج��ي�����س 

ال�سباط. وكبار  الفل�سطيني  التحرير 

 إجراءات »المركزي« كان لها دور كبير بدعم قدرة القطاع الخاص على الصمود

 فريز: مستوى احتياطيات العمالت األجنبية ُمريح ويدعم استقرار سعر صرف الدينار 

 االستقرار النقدي ساهم بتعزيز الثقة خارجيًا وانعكس باإلصدار األخير من السندات الدولي

 »المركزي«: اإلجراءات التي اتخذناها الحتواء تداعيات كورونا من أعلى النسب إقليميا

 »المركزي«: ارتفاع مؤشر االشتمال المالي من 24% عام 2014 إلى 50% مؤخرًا

 43% من القروض منحت لدفع رواتب 75 ألف موظف بقيمة 156 مليون دينار
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االنباط-عمان

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

عن  التحفظي  احلجز  اإ���ش��ارة  رف��ع  الف�شاد 

عوى التحقيقية  �شركتني و�شخ�شني يف الَدّ

اأمام النيابة العامة. املنظورة 

العدل،  وزارة  عن  �شادرة  وثيقة  وقالت 

���ش��م��ل  اإن رف����ع احل���ج���ز  ال���ث���اث���اء،  ام�������س 

��ن��دات واحل�����ش��اب��ات  ��ق��د والأ���ش��ه��م وال�����َشّ ال��َنّ

يف  امل���وج���ودة  اأو  امل�����ش��رك��ة  اأو  ال�شخ�شية 

��ن��ادي��ق  ال�����شَّ اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ائ���ت���اف،  اأِيّ 

والأوراق  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����ش��رك��ات  احل��دي��دي��ة 

الو�شاطة  �شركات  لدى  واحل�شابات  املالية 

املالية.

االنباط-عمان

اأ����ش���در م��رك��ز احل��ي��اة )را����ش���د( �شمن 

ت��ق��ري��راً  ال���رمل���ان  اأداء  م��راق��ب��ة  ب��رن��ام��ج 

ال��رمل��ان خ��ال جائحة  اأداء  ح��ول  خ��ا���ش��اً 

كورونا، امتدت فرته من �شهر اآذار وحتى 

ل���اأدوات  تتبعاً  وت�شمن  ح��زي��ران،  نهاية 

واأداء  وال��رمل��ان��ي��ات  للرملانيني  ال��رق��اب��ي��ة 

الدائمة خال اجلائحة والبيانات  اللجان 

وال��ت�����ش��ري��ح��ات ال��ت��ي اأ����ش���درت خ���ال ذات 

الفرة.

وبينت نتائج التقرير اأن جمل�س النواب 

ق���دم خ���ال اجل��ائ��ح��ة 48 ����ش���وؤاًل ن��ي��اب��ي��اً 

ق��دم��ت م��ن ق��ب��ل 14 ب��رمل��ان��ي��ا وب��رمل��ان��ي��ة، 

الأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  الإج���اب���ة  ن�شبة  بلغت  فيما 

ال��ت��ي مت  باملئة م��ن جم��م��وع الأ���ش��ئ��ل��ة   35
ت��وزي��ع��ه��ا ح�شب حم��اوره��ا  ت��ق��دمي��ه��ا، ومت 

الإداري  امل��ح��ور  اأن  تبني  حيث  الرئي�شية 

الأ�شئلة  جمموع  م��ن  باملئة   63 على  ح��از 

مبحور  املتعلقة  الأ���ش��ئ��ل��ة  ت��اه��ا  امل��ق��دم��ة، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات اخل���ارج���ي���ة وامل���ال���ي���ة ب��ن�����ش��ب��ة 

الأ�شئلة،  جمموع  من  باملئة   5 اإىل  و�شلت 

وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اجل���ه���ات ال��ت��ي وج��ه��ت لها 

ال�شحة  وزارة  اأن  النتائج  تظهر  الأ�شئلة 

لاأ�شئلة  ا���ش��ت��ق��ب��اًل  الأك����ر  اجل��ه��ة  ك��ان��ت 

النيابية بعدد و�شلت اإىل 12 �شوؤاًل، تلتها 

5 اأ�شئلة نيابية. وحول اأداء  وزارة املالية ب� 

جلان  اأن  التقرير  يبني  ال��دائ��م��ة،  اللجان 

املجل�س عقدت 17 اجتماعاً خال جائحة 

ك����ورون����ا، ح��ي��ث ع���ق���دت جل��ن��ة الق��ت�����ش��اد 

اجتماعات   3 فل�شطني  وجلنة  وال�شتثمار 

ل��ك��ل م��ن��ه��ا، ف��ي��م��ا ع���ق���دت جل����ان ال��ت��ع��ل��ي��م 

وال�����ش��ب��اب وال�������ش���وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ع��م��ل 

والتنمية واملراأة و�شوؤون الأ�شرة اجتماعني 

نيابية  جلان   5 تعقد  مل  فيما  منهم،  لكل 

ك��ورون��ا.  جائحة  خ��ال  اجتماع  اأي  دائ��م��ة 

وت��ت��ب��ع ف���ري���ق اإع������داد ال��ت��ق��ري��ر ال��ب��ي��ان��ات 

وال��ت�����ش��ري��ح��ات ال�����ش��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ���ش��درت 

خال فرة اجلائحة حيث تبني اأن عددها 

باملئة   66 وبيانا،  ت�شريحا   76 اإىل  و�شل 

ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ن  ���ش��درت  منها 

ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��ا ����ش���درت م���ن ال��ل��ج��ان   26 و 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���دائ���م���ة و4 ب��امل��ئ��ة م���ن ال��ك��ت��ل 

ال��رمل��ان��ي��ة و3 ب��امل��ئ��ة م��ن امل��ك��ت��ب ال��دائ��م 

املجل�س.  من  باملئة  وواح��د  النواب  ملجل�س 

وبخ�شو�س حماور البيانات والت�شريحات 

حمورين  اإىل  توزيعها  مت  فقد  ال�شحفية 

اأ�شا�شني وهما اأزمة كورونا الذي حاز على 

ال�شيا�شات  الآخر  واملحور  منها،  باملئة   58
باملئة من   42 على  وال��ذي حاز  اخلارجية 

جمل�س  واو���ش��ى  والبيانات.  الت�شريحات 

ال���ن���واب خ���ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا اأك���ر من 

ورقة  ت�شمنتها   67 منها  تو�شية،   100
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل�����ش��رك��ة وال��ت��ي ���ش��درت عن 

جم��ل�����س ال����ن����واب وامل���ن���ت���دى الق��ت�����ش��ادي 

ال��ق��ط��اع��ات  ق����درات  ت��ع��زي��ز  ح���ول  الأردين 

انت�شار  تداعيات  مع  للتجاوب  القت�شادية 

حول  التو�شيات  وتنوعت  كورونا،  فريو�س 

احل����د م���ن الآث�������ار ال���ن���اجت���ة م���ن ج��ائ��ح��ة 

ال���ت���ي تعنى  ال��ت��و���ش��ي��ات  ك���ورون���ا وب��ع�����س 

الإن��ت��اج  وتعزيز  الطبيعية  احل��ي��اة  ب��اإع��ادة 

الوطني يف بع�س ال�شناعات.

االنباط-عمان

اأنها  الجتماعية،  التنمية  وزارة  اأك���دت 

املتقدمني  ل���اأح���داث  م��ائ��م��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 

العامة. الثانوية  لمتحان 

التنمية  ل��وزارة  الإعامي  الناطق  وق��ال 

الجتماعية ا�شرف خري�س يف بيان �شحفي، 

داري  يف  اأح���داث  ت�شعة  اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

يتقدمون  وم��اأدب��ا،  الر�شيفة  اأح��داث  تربية 

لم����ت����ح����ان ال����ث����ان����وي����ة ال����ع����ام����ة ب�����ال�����دورة 

كافة  وفرت  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�شار  احلالية. 

تقدمي  لغايات  للمنتفعني  ال��راح��ة  و�شائل 

م�شتقبلهم،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  الم��ت��ح��ان��ات؛ 

ولي�شبحوا افرادا منتجني يف املجتمع.

 مدعي عام النزاهة يرفع إشارة الحجز 
التحفظي عن شركتين وشخصين

 راصد يصدر تقريرًا حول أداء البرلمان 
خالل جائحة كورونا

 التنمية: 9 أحداث يتقدمون المتحان 
الثانوية العامة

االنباط-عمان

الأردن��ي��ة  اجلامعة  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  ن�شر 

 International( علميا يف جملة  بحثا 

 Journal of Infectious
منوذج  ت�شميم  حول  العاملية   )Diseases
ري���ا����ش���ي ي���ق���وم ب��ح�����ش��اب م���ع���ام���ل ال���ع���دوى 

لفريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد19( ، اأو ما 

ي�شمى بالرقم التكاثري للعدوى.

وي���ق���وم ال���ن���م���وذج، وف��ق��ا ل��ب��ي��ان اأ���ش��درت��ه 

اجل���ام���ع���ة ام�������س ال���ث���اث���اء، ب��ح�����ش��اب اأع�����داد 

ح����الت الأ����ش���اب���ة ب��ال��ع��دوى ع��ن��د ان��ط��اق��ه��ا 

ع��ر���س،  كحفلة  معينة  منا�شبة  اأو  ح���دث  يف 

�شناعي  اأو  اجتماعي،  ن�شاط  اأو   ، م��وؤمت��ر  اأو 

املجتمع  يف  وتف�شيها  �شناعية  من�شاأة  داخ���ل 

الريا�شي  النموذج  يتوقع  بالتايل  و  املحيط، 

ع���دد ح����الت ال���ع���دوى ال��ي��وم��ي والأ���ش��ب��وع��ي 

ول�شبوعني . واأكد البيان اأن النموذج ي�شاعد 

ف���رق الأ���ش��ت��ق�����ش��اء ال��وب��ائ��ي يف م��ع��رف��ة ع��دد 

احلالت املتوقعة خال فرة معينة، وبالتايل 

اأج��ه��زة  ل��ت��ع��زي��ز  لوج�شتية  اج������راءات  ات��خ��اذ 

الفح�س وعدد احلالت متو�شطة الأعرا�س و 

تنف�س  اأجهزة  ت�شتلزم  التي  احل��الت احلرجة 

ا�شطناعي، وغريها.

اأنه مت تطبيق النموذج الريا�شي   واأ�شاف 

يف عدة حالت �شكلت بوؤر عدوى يف عدة دول 

بالعامل منها: الأردن، ت�شيلي، ماليزيا، كوريا 

اجلنوبية، و ا�شراليا، و ذلك من خال عمل 

املجتمعية  الأن�شطة  ملا حدث يف هذه  حماكاة 

واأن�شطة  دول��ي��ة  ل��ق��اءات  و  ع��ر���س  حفلة  مثل 

�شناعية.

جدا  جيدة  بدقة  البحث  نتائج  ج��اءت  و 

املتوقعة  العدوى  عند مطابقة عدد حالت 

م��ن خ���ال ال��ن��م��وذج ال��ري��ا���ش��ي واحل����الت 

ح�شاب  ومت  ال���دول.  بهذه  ر�شدها  مت  التي 

الأدنى  قيمته  كانت  بحيث  العدوى  معامل 

،بينما   2 ت�����ش��اوي  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ب��الأن�����ش��ط��ة 

 2.5 واللقاءات  الأن�شطة  يف  قيمته  ج��اءت 

الأعرا�س  حلفات  الأعلى  القيمة  كانت  ،و 

وامل��ن��ا���ش��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ك��ت��ظ��ة بحيث 

و�شلت قيمته اىل 5.

واأث��ب��ت ال��ن��م��وذج ال��ري��ا���ش��ي، وف��ق��ا للبيان 

قبل  م��ن  بياناته  ا���ش��ت��خ��دام  يتم  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 

فيما يخ�س  ان��ذار مبكر  كنظام  القرار  �شناع 

الوبائي،  الأ�شتق�شاء  لفرق  جتهيزه  يلزم  ما 

وم����ا ي���ل���زم ال��ت��ج��ه��ي��ز ل���ه يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات و 

املخترات و ق�شم العناية املركزة.

النموذج  ا�شتخدام هذا  املمكن  انه من  كما 

يف مراكز ادارة الأزمات والأمن الوطني كاأداة 

ال���ب���وؤرة ومتى  تف�شي  خ��ط��ورة  م���دى  مل��ع��رف��ة 

او  التوقف  الوبائي  الأ�شتق�شاء  لفرق  ميكن 

موا�شلة العمل امليداين.

االنباط - عمان 

جابر  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  او���ش��ح 

اأن الفح�س الثاين لطبيب م�شت�شفى الب�شري 

اإ�شابته و�شيجرى له فح�س ثالث  اأثبت عدم 

للتاأكد من �شلبية العينة، فيما قال مدير اإدارة 

م�شت�شفيات الب�شري الدكتور حممود زريقات، 

ان عينة الفح�س الولية لطبيب امتياز يعمل 

اإ�شابته  اأظ��ه��رت  الباطني  اأق�����ش��ام  اأح��د  داخ��ل 

بفريو�س كورونا.

واأع����ل����ن ج���اب���ر، ت�����ش��ج��ي��ل اإ����ش���اب���ت���ني غري 

منها  ���ش��ف��اء،  12حالة  و  ب��ك��ورون��ا  حمليتني 

ع�شرة يف م�شت�شفى الأمري حمزة وحالتان يف 

حتت  ح��ال��ة   52 بقي  فيما  احل��ج��ر،  مناطق 

العاج.

واأ���ش��ار ج��اب��ر، خ��ال م��وؤمت��ر �شحفي عقد 

اأن  اإىل  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ال����وزراء،  رئا�شة  ب��دار 

فرق ال�شتق�شاء الوبائي اأجرت اليوم 8037 

اأن  اإىل  لف��ت��ا  ك���ورون���ا،  ع���ن  للك�شف  ف��ح�����ش��اً 

الب�شري  م�شت�شفى  لطبيب  ال��ث��اين  الفح�س 

اإ�شابته و�شيجرى له فح�س ثالث  اأثبت عدم 

ال���وزارة  اإن  وب��ني  العينة.  �شلبية  م��ن  للتاأكد 

اأطلقت تطبيق« �شحتك« بجهود م�شركة مع 

وجمعية  ال�شحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ملكية  وال������ذي ج����اء  ال����ش���ع���اف 

مل�شاعدة  الأردن��ي��ني  ال��ري��ادي��ني  م��ع  بالتعاون 

املواطنني يف مواجهة كورونا.

الأدل��ة  من  حزمة  على  التطبيق  ويحتوي 

للقطاعات  احلكومة  اأطلقتها  التي  ال�شاملة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ����ش���ال���ي���ب ال���وق���اي���ة وال����ع����ادات اأو 

بالإ�شافة   ، الطبية  والتحذيرات  التوجيهات 

اإىل ك����ل م����ا ي�����ش��ت��ج��د م����ن م���ع���ل���وم���ات ح���ول 

ال���ف���ريو����س وم��ع��ل��وم��ات ط��ب��ي��ة ذات م�����ش��ادر 

على  يحتوي  كما  ال�شائعات،  ملواجهة  موثوقة 

ج��م��ي��ع ال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ت��وع��وي��ة وال��ن�����ش��ائ��ح 

اإىل حتميل  الأردن���ي���ني  داع��ي��ا  والإر������ش�����ادات، 

على  التعرف  يف  ي�شاعد  ال��ذي  التطبيق  ه��ذا 

فريو�س كورونا وغريه من الأمرا�س.

يف  الأردين  الفح�س  ك��ي��ت  اع��ت��م��اد  وح���ول 

عمليات الفح�س، اأو�شح اأن اجلمعية الأردنية 

من  مبدئية  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ح�شلت  ل��ل��وراث��ة 

للتجربة  و�شيخ�شع  وال��دواء  الغذاء  موؤ�ش�شة 

والتحقق من مدى فعاليته، موؤكدا اأن الوزارة 

تدعم كل ق�ش�س النجاح الأردنية.

ال�شحفيني حول  اأح��د  �شوؤال  رده على  ويف 

اأك��د جابر  تغيري الإج���راءات عند فتح املطار، 

اأن��ه ل يوجد اأي تغيري على اإج��راءات احلجر 

حتى اليوم.  

الب�شري  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر  وك����ان 

�شابق،  وقت  قال يف  زريقات،  الدكتور حممود 

ان عينة الفح�س الولية لطبيب امتياز يعمل 

اإ�شابته  اأظ��ه��رت  الباطني  اأق�����ش��ام  اأح��د  داخ��ل 

بفريو�س كورونا.

الولية  النتيجة  اإن  زريقات  الدكتور  وقال 

بالعدوى  ا�شابته  اأظ��ه��رت  الطبيب  لفح�س 

ال��ذي��ن تبني يف وق��ت �شابق  اأح��د املر�شى  م��ن 

اإ�شابته بفريو�س كورونا، فيما يجري فح�س 

املخالطني يف الق�شم. وبني ان امل�شت�شفى قامت 

اإ�شابة  ت�شجيل  منذ  الطبيب،  على  باحلجر 

�شيدة يف ق�شم الباطني يوم اخلمي�س املا�شي.

واأو�����ش����ح اأن�����ه مت احل���ج���ر ع��ل��ى ع����دد من 

كانوا  التمري�شي، ومر�شى  والطاقم  الأطباء 

الطبيب مل  ان  الباطني، م�شريا اىل  يف ق�شم 

يخالط عائلته.

االنباط-عمان  

ا����ش���ت���اأن���ف���ت اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

م�شروع  اأع��م��ال  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  الطبيعة 

حت�شني البنية التحتية اخل�شراء يف الأردن 

م���ن خ���ال اإج�������راءات ال��ع��م��ال��ة امل��ك��ث��ف��ة يف 

الريموك  وغ��اب��ات  املائية  الأزرق  حمميات 

وغابات عجلون وفيفا الطبيعية.

وا�����ش����ارت اجل��م��ع��ي��ة يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ، 

الوكالة  مع  بالتعاون  ينفذ  امل�شروع  ان  اىل 

الأملانية للتعاون الدويل يف املناطق املحمية 

وي��ه��دف   ،2017 ال���ع���ام  م��ن��ذ  وحم��ي��ط��ه��ا 

اىل حت�����ش��ني ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اخل�����ش��راء 

للعمالة  موؤقتة  عمل  فر�س  وتوفري  فيها، 

الأردنية وال�شورية.

وي�������ش���ه���م ال���ع���م���ال ب�����زراع�����ة الأ����ش���ج���ار 

للتنزه  واإن�شاء مناطق  والب�شتنة احل�شرية 

بحيث  ريا�شية  ومرافق  وماعب  وحدائق 

بنية  ي��وف��ر  م��ا  لا�شتخدام  �شاحلة  ت��ك��ون 

التي  املحلية  للمجتمعات  خ�شراء  حتتية 

تعزيز  وب��ال��ت��ايل  الأم���اك���ن  ه���ذه  يف  تعي�س 

ال���راب���ط وال��ت��وا���ش��ل ب��ني اف����راد املجتمع 

املحلي .

م���ن ج��ان��ب��ه او����ش���ح م��دي��ر امل��ح��م��ي��ات يف 

اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة معن 

ال�شمادي يف البيان، اأن امل�شروع يهدف اإىل 

وزي��ادة  اخل�شراء  البنية  وتطوير  تاأ�شي�س 

م�شاحات التنزه ودعم الاجئني من خال 

برنامج العمال بن�شب مت�شاوية مع العمالة 

الأردنية، ودعم برامج ال�شيدات بن�شبة 20 

باملئة.

قامت  اجلمعية  اأن  ال�����ش��م��ادي  واأ���ش��اف 

ب��ت��ج��ه��ي��ز ه����ذه امل���واق���ع ب��ج��م��ي��ع اإج������راءات 

الح��رازي��ة  والإج����راءات  العامة  ال�شامة 

�شمن تعليمات وزارة ال�شحة ووزارة العمل 

الأعمال  ل�شتئناف  كورونا  جائحة  ظل  يف 

امليدانية ومتابعة تنفيذ اأن�شطة امل�شروع يف 

هذه املحميات وحميطها.

الأملانية  والوكالة  واكد حر�س اجلمعية 

ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ع��ل��ى ���ش��ام��ة امل�����ش��ارك��ني 

يف امل�������ش���روع وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن��ه وت��ط��ب��ق 

ال�شحية  الأجهزة  عن  ال�شادرة  التعليمات 

املعنية التي تتعلق بال�شحة وال�شامة.

اأن يح�شل حوايل  املتوقع  اأن��ه من  وبني 

1500 عامل وعاملة على برامج تدريبية 
اإ�شافية يف جمالت خمتلفة مثل ال�شياحة 

اأو  احلياتية  املهارات  اأو  الب�شتنة  اأو  البيئية 

التوعية املالية.

االنباط-عمر كعابنة

ق���ال���ت وزي�����ر ال���ط���اق���ة وال�������روة امل��ع��دن��ي��ة 

اأنه ل يوجد نية لدمج ال�شركات  هالة زوات��ي 

اململوكة لوزارة الطاقة ب�شبب الإختاف يف ما 

تقدمه كل �شركة من ال�شركات اململوكة 

ج���اء ذل���ك ردا ع��ل��ى ����ش���وؤال ل الأن���ب���اط يف 

ال���وزراء  رئ��ا���ش��ة  دار  يف  عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر 

عن  الطاقة  وزي��ر  فيه  اأعلنت  الثاثاء  ام�س 

ال�شراتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة.

ن�����ش��ب��ة  اأن  ل����اأن����ب����اط   واأ�����ش����اف����ت زوات�������ي 

ل  ت�شل  الأردن  يف  الكهربائية  الإ���ش��ت��ط��اع��ة 

ن�شبة احلاجة املئوية  زائدة عن  % وهي   25
الزيادة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرية  عامليا  املفرو�شة 

توؤثر قليا على اإرتفاع قيمة فاتورة الكهرباء 

لاإ�شتطاعة  املئوية  الن�شبة  اأن  اإىل  ي�شار 

الكهربائية املفرو�شة بالعامل بني ي�شل حدها 

الأعلى اإىل 15 %

تعك�س  الطاقة  ا�شراتيجية  اإن  اك��دت  كما 

كافة التحديات وال�شراتيجيات منذ اطاق 

اآخر طاقة اأردنية.

ع���ام  م����ن  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 

2020 - 2030، ولكن يجب مراجعتها كل 
قابلة للتعديل ولي�شت ثابتة. فهي  �شنوات   3

واأ�شار اإىل اأن اأهم حماور ال�شراتيجية هي 

اأمان التزود بالطاقة، ومت بناء ال�شراتيجية 

وف���ق م��ع��ادلت ري��ا���ش��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ن��م��و يف 

الطلب على الطاقة.

وب��ي��ن��ت اأن ه��ن��اك ن��ه��ج ت�����ش��ارك��ي يف اع���داد 

ال�شراتيجية �شملت وزارات خمتلفة وقطاع 

خا�س لعان ال�شراتيجية.

ولفتت اإىل اأن هناك خطة تنفيذية خرجت 

ال�شراتيجية  اأن  م��وؤك��دة  ال�شراجتية،  مع 

بنيت على العتماد على الذات وفق توجيهات 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ب��ح��ي��ث كانت 

التو�شيات وامل�شاريع تبني على العتماد على 

الذات يف قطاع الطاقة.

و�شددت على اأن اأمن الطاقة يزداد كلما مت 

بحيث  املحلية  وامل�شادر  ال��ذات  على  العتماد 

املختلفة  ب��ال��ظ��روف  ك��ث��ريا  الأردن  ي��ت��اأث��ر  ل 

كانقطاع الغاز اأو امل�شتقات النفطية.

اأمن  على  بنيت  ال�شراتيجية  اأن  واأك���دت 

منا�شبة،  باأ�شعار  وت��وف��ره��ا  بالطاقة،  ال��ت��زود 

امل�شادر  الع��ت��م��اد على  وزي����ادة  وال���ش��ت��دام��ة، 

املحلية.

تعمل مبعزل عن  ال���وزارة ل  اأن  واأو�شحت 

اأهداف الدولة الأردنية.

واأ�شارت اإىل اأن الأردن يهدف على التنويع 

الع��ت��م��اد على  خ��ال  م��ن  الطاقة  يف م�شادر 

م�شادر متنوعة لكل م�شدر لكل م�شتق �شواء 

م��ت��ج��ددة، ومت  اأو ط��اق��ة  زي��ت��ي  اأو �شخر  غ���از 

ا�شتهداف تطوير م�شادر الطاقة املحلية، واأن 

يكون الأردن مركزاً لتبادل الطاقة اقليمياً.

�شت�شهد  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  اأن  وك�����ش��ف��ت 

املولدة  الطاقة  %21 من اجمايل  من  منواً 

%31 من  اإىل  لت�شل  احل��ايل  العام  باململكة 

الكهرباء املولدة يف اململكة عام 2030.

كثريا  خ�شر  الأردن  اأن  اىل  زوات��ي  وا�شارت 

ع��ن��د ان��ق��ط��اع ال��غ��از امل�����ش��ري، ول��ذل��ك يجب 

ا�شكالها،  خمتلف  يف  الطاقة  م�شادر  تنويع 

ع��ام  ك���ان يف  ك��م��ا  ي��ع��د  الأردن مل  اأن  م���وؤك���دة 

.2011
وت�������ش���ك���ل ال���ك���ه���رب���اء امل���ن���ت���ج���ة م����ن ال���غ���از 

يف  امل��ول��دة  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن   61% الطبيعي 

اإىل   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  لتنخف�س  اململكة 

وح���دات  م��ن  وح���دة  �شتدخل  فيما   ،53%
اأخ��رى  ووح��دة  احل��ايل  العام  الزيتي  ال�شخر 

 15% وت�شكل  الكهرباء  لنتاج  املقبل  العام 

على  لتثبت  اململكة  يف  املنتجة  الكهرباء  م��ن 

هذه الن�شبة لغاية 2030.

وت���وق���ع���ت ان���خ���ف���ا����س ا����ش���ت���خ���دام ال��ن��ف��ط 

ليتم   ،51% اإىل   58% م���ن  وم�����ش��ت��ق��ات��ه 

العتماد ب�شكل اأكر على الغاز الطبيعي، فيما 

با�شتخدامه  هو  كما  الزيتي  ال�شخر  �شيبقى 

ا�شتخدام  �شريتفع  فيما  الكلية،  ال��ط��اق��ة  يف 

الطاقة املتجددة من %11 اإىل 14%.

اأهمية تنويع م�شادر الطاقة  و�شددت على 

وزيادة  الغاز،  العتماد على  الكهربائية وعدم 

م�����ش��ارك��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وب��رجم��ت��ه��ا وف��ق 

اأن  م��وؤك��دة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال�شبكة  اح��ت��ي��اج��ات 

احل��ك��وم��ة م��ل��ت��زم��ة ب��ك��اف��ة م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة 

املتجددة وال�شخر الزيتي.

و�شط  م��ن  الكهرباء  تو�شيل  ع��ن  واأع��ل��ن��ت 

)م�شروع  ال��ع��راق  ب��اجت��اه  ال�شرق  اإىل  اململكة 

امل��م��ر ال�����ش��رق��ي( ل���زي���ادة ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��ط��اق��ة 

املتجددة يف الأردن، كما �شيتم العمل مب�شاريع 

ت��خ��زي��ن ال��ك��ه��رب��اء، وال��ت��وج��ه ن��ح��و ال��ع��دادات 

وال�شبكات الذكية.

فريق بحثي أردني يصمم نموذجا رياضيا لحساب معامل العدوى لكورونا

تسجيل إصابتين غير محليتين بالفيروس و12 حالة شفاء

جابر: لم تثبت اصابة الطبيب وزريقات: العينة االولية 
أظهرت إصابته بكورونا

 الملكية لحماية الطبيعة تستأنف العمل بمشروع تحسين 
البنية التحتية الخضراء

 نهدف إلى جعل األردن مركزا اقليميا لتبادل الطاقة 

: النسبة الزائدة لإلستطاعة الكهربائية  زواتي لـ 
تزيد من قيمة الفاتورة 

و�شتمر  عبداهلل،  بن  طال  امللك  له  املغفور  لوفاة  والأرب��ع��ون  الثامنة  الذكرى  ام�س  �شادفت 

1951 وحتى عام  الذكرى بخر ب�شيط يف و�شائل الإعام عن ملك »وطني« حكم الردن من عام 

ويرى  التاريخ  يف  يدقق  من  احلكم،  تركه  من  �شنة   20 بعد   ..  1972 ع��ام  اهلل  رحمه  وت��ويف   1952

الردن  يف  الإجنليزي  الوجود  رف�س  »وطني«  ملك  كان  عنه،  الكثري  يفهم  طال  امللك  اجن��ازات 

و�شيغ يف عهده اول د�شتور عروبي وحدوي لاأردن، ن�س على اعان ارتباط الردن ع�شوياً بالمة 

العربية وج�شد الفكر القومي للثورة العربية الكرى، ملبيا امال وتطلعات ال�شعب الردين كونه 

 1950 ع��ام  ال�شفتني  وح��دة  بعد  الردن  ي�شهدها  ك��ان  التي  الهامة  التطورات  مع  من�شجما  ج��اء 

عهده  يف  علنت 
ُ
اأ ال��ذي  امللك  العربي،  الوطن  ارج��اء  يف  القومي  والوعي  الوطني  ال�شعور  وتنامي 

جمانية التعليم واإلزاميته يف �شابقة هي الأوىل من نوعها يف الوطن العربي ..!!

عام  بريطانيا  يف  الع�شكرية  هري�شت  �شاند  كلية  من  يتخرج  اردين  �شابط  اول  جالته  ك��ان 

 1948 1929 ليلتحق بعدها يف �شفوف القوات امل�شلحة و�شارك يف احلرب العربية ال�شرائيلية عام 

لوجوده  كان  حيث  ال�شهيوين،  العدو  �شد  بطولية  معارك  الردين  العربي  اجلي�س  مع  وخا�س 

روح  واذك��اء  احلما�س  م�شاعر  اإلهاب  يف  الكبري  الثر  وال�شمود  القتال  على  وح�شهم  اجلنود  بني 

املقد�شات  وان��ق��اذ  الن��ت�����ش��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  حتقيق  م��ن  مكنهم  مم��ا  لديهم  وال��ف��داء  الت�شحية 

الغربية. وال�شفة  ال�شرقية  والقد�س 

وطنية  مواقف  عن  جديدة  وثائق  ون�شر  وتك�شف  وفاته  على  ق��رن  ن�شف  ح��وايل  وبعد  اليوم 

اأ�شبح من الواجب على املوؤرخني والباحثني يف التاريخ الأردين ت�شليط �شوء  عديدة للمغفور له 

الإعتبار حلقبة  واإعادة  ب�شكل مفتوح و�شادق وجريء  امللك طال احلقيقية،  اكر على �شخ�شية 

حكم هذا امللك العربي الها�شمي، واإن�شافه مهما كانت حقبة حكمه ق�شرية .

ار�شيفية
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ال��وق��وف  ال��ع��رب  اك��د وزراء اخل��ارج��ي��ة 

الييكييامييل ميييع الأ�يييسيييقييياء الييفييليي�ييسييطييييينييييين يف 

امل�سروعة،  حقوقهم  جميع  لتلبية  �سعيهم 

والييدوليية  احلييرييية  يف  حقهم  مقدمتها  ويف 

امليي�ييسييتييقييليية الييقييابييليية لييلييحييييياة وعييا�ييسييمييتييهييا 

الييقييد�ييس اليي�ييسييرقييييية عييلييى خييطييوط الييرابييع 

اأ�يييسيييا�يييس حل  عييلييى   1967 حيييزييييران  مييين 

ومبادرة  الدويل  القانون  ووفق  الدولتن، 

العربية. ال�سالم 

كما اكدوا خالل اجتماع دعا اإليه الأردن، 

وانعقد عرب اآلية التوا�سل املرئي، رف�سهم 

الفل�سطينية  الأرا�ييسييي  ميين  جييزء  اأي  �سم 

ال�سم خرقاً  والتحذير من خطر  املحتلة، 

للقانون الدويل، وتقوي�ساً حلل الدولتن 

العملية  عليها  قييامييت  الييتييي  الأ�ييسيي�ييس  وكييل 

امليي�ييسييتييهييدفيية حتقيق  اليي�ييسييلييمييييية واجليييهيييود 

ال�سالم العادل وال�سامل.

مواقف  لتخاذ  الييدويل  املجتمع  ودعييوا 

واإجراءات وا�سحة وموؤثرة ملنع تنفيذ قرار 

وال�سالم،  الييدويل  للقانون  حماية  ال�سم 

حلل  وفاعلة  جييادة  مباحثات  اإىل  والييعييودة 

الييي�يييسيييراع عييلييى اأ�يييسيييا�يييس اليييدوليييتييين، ووفيييق 

ال�سلة،  ذات  الييدولييييية  اليي�ييسييرعييييية  قييييرارات 

كييل جهد ممكن لدعم  لييبييذل  وال�ييسييتييعييداد 

اليييربييياعييييييية  اإطيييييييار  امليييفييياو�يييسيييات ويف  هيييييذه 

�ييسييالم يقود  اتييفيياق  اإىل  الييدولييييية، و�ييسييول 

حقوق  ي�سمن  الييذي  ال�سامل  ال�سالم  اإىل 

اأمن  وي�سمن  كاملة  الفل�سطيني  ال�سعب 

اإ�سرائيل.

واكييييييييدوا الييتييميي�ييسييك مبييييبييييادرة اليي�ييسييالم 

الييعييربييييية يف  الييقييميية  تبنتها  الييتييي  الييعييربييييية 

الييتييي  الييقييمييم  وكييييل   2002 عييييام  بيييييروت 

تييبييعييتييهييا واليييتيييي ميييا تيييييزال اليييطيييرح الأكيييير 

والدائم  ال�سامل  ال�سالم  �سمولية لتحقيق 

لعتبار  العربية  الييدول  جميع  وا�ستعداد 

اليييينييييزاع اليييعيييربيييي الإ�يييسيييرائيييييييليييي ميينييتييهييييياً، 

اإ�سرائيل  مييع  �سالم  اتفاقية  يف  والييدخييول 

ي�سمن حتقيق الأمن جلميع دول املنطقة، 

اإ�سرائيل عند  واإن�ساء عالقات طبيعية مع 

العربية  الأرا�ييسييي  ميين  الكامل  ان�سحابها 

قيام  وقييبييولييهييا   1967 عيييام  ميينييذ  املحتلة 

�ييسيييييادة  فييليي�ييسييطييييينييييية ميي�ييسييتييقييليية ذات  دولييييية 

عيييليييى الأرا�يييييسيييييي الييفييليي�ييسييطييييينييييية املييحييتييليية 

الرابع  منذ  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها 

للتم�سك  دعييوا  كما   .1967 حزيران  من 

مييبييادرة  ت�سمنته  اليييذي  الييعييربييي  بيياملييوقييف 

وفقها  الدولتن  حل  باأن  العربية  ال�سالم 

ال�سبيل حلل  هييو  اليييدويل  الييقييانييون  ووفيييق 

ولقيام  ال�سامل  ال�سالم  وحتقيق  ال�سراع 

عيييالقيييات طييبيييييعييييية بييين الييييييدول الييعييربييييية 

اإ�سرائيل  تنفيذ  عييدم  و�ييسييرورة  واإ�سرائيل 

قرار ال�سم الذي �سيوؤجج ال�سراع ويغذي 

اإ�سرائيل رغبتها  التطرف، و�سرورة تاأكيد 

احلقيقية يف حتقيق ال�سالم عرب الدخول 

مع  وفاعلة  ومبا�سرة  جييادة  مفاو�سات  يف 

على  �سالم  لتفاق  للتو�سل  الفل�سطينين 

التزاماتها  وتنفيذ  الدولتن،  حل  اأ�سا�س 

يف جميع التفاقات املوقعة.

و�سددوا على اهمية ا�ستمرار العمل مع 

الييدويل  املجتمع  والأ�ييسييدقيياء يف  الأ�ييسييقيياء 

لرتجمة املوقف الدويل الراف�س بغالبيته 

اليي�ييسيياحييقيية لييليي�ييسييم حتيييركيييا مييييوؤثييييرا مليينييعييه، 

حقيقية  �سلمية  جييهييود  اإطييييالق  ولإعيييييادة 

العادل وال�سامل الذي  ال�سالم  اإىل  تف�سي 

اإقييليييييمييييية ودولييييية وخييييياراً  �ييسييرورة  ي�سكل 

عربياً. ا�سرتاتيجياً 

خييارجييييية  وزراء  الجييتييميياع  يف  و�يييسيييارك 

وميي�ييسيير  واليي�ييسييعييودييية  والإمييييييييارات  الأردن 

الأع�ساء  الييدول  وهي  وفل�سطن،  واملغرب 

يف الوفد الوزاري العربي املنبثق عن جلنة 

وزراء  اإىل  اإ�سافة  العربية،  ال�سالم  مبادرة 

جمل�س  يف  العربي  الع�سو  تون�س  خارجية 

الأميييييين، و�ييسييلييطيينيية ُعيييميييان رئييييي�ييس الييييدورة 

الييعييادييية احلييالييييية ملييجييليي�ييس جييامييعيية اليييدول 

الييعييربييييية عييلييى امليي�ييسييتييوى الييييييوزاري، ودولييية 

ال�سابق يف جمل�س  العربي  الع�سو  الكويت 

الأميييييين، والأميييييين اليييعيييام جلييامييعيية الييييدول 

العربية.

وعيييييييير�ييييييييس اليييييييييييييييييييوزراء واأمييييييييييييييين عيييييام 

اجلييياميييعييية خيييييالل الجيييتيييمييياع الييييييذي جييياء 

بالق�سية  املييرتييبييطيية  امليي�ييسييتييجييدات  لييبييحييث 

تنفيذ  ملنع  املبذولة  للجهود  الفل�سطينية، 

فل�سطينية  اأرا�يييييس  �ييسييم  اإ�ييسييرائيييييل  قييييرار 

حمييتييليية، وحييميياييية فيير�ييس حتييقيييييق اليي�ييسييالم 

امل�سبوق  وال�سامل من اخلطر غر  العادل 

الذي �سيمثله قرار ال�سم حال تنفيذه.

وزراء الخارجية العرب: الضم خرق للقانون الدولي
 في اجتماع بدعوة من االردن لبحث تطورات القضية الفلسطينية

يف زمن كورونا ظهر اأهمية البعد الإجتماعي وخ�سو�ساً اأهمية املراأة يف تدبر الأمور 

القانون  م�سائل  يف  وامليييراأة  الرجل  بن  بامل�ساواة  فالتنظر  ذلييك  ورغييم  امل�سهد؛  وقيييييادة 

وغرها  متيازات  والإ باحلقوق  والتمتع  الفر�س  وتكافوؤ  جييور  والأ جتماعية  الإ واملواقف 

لي�س واقعياً، وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات من منطلق املواطنة -وبالرغم من اجلهود 

املبذولة يف هذا ال�سدد- اإل اأننا ما زلنا مل نحقق املطلوب جمتمعياً اأو مكانك قف اأو �سر 

يف بع�س الق�سايا، واأمثلة ذلك كثرة:

نييياث  الإ دون  الييذكييور  بتعليم  ي�ستثمر  زال  مييا  البع�س  كييورونييا  وعييقييب  اأثيينيياء  حتى   .1

نيياث يحققن  الإ املييوازي والييدويل وامل�سائي باجلامعات، حيث معظم  بالتعليم  وخ�سو�ساً 

القبول اجلامعي املوحد.

معظم  وي�سجل  ال�سرعي  امليييراث  ميين  البنات  يحرمون  زاليييوا  مييا  هيييايل  الأ بع�س   .2

عالة، وهذا قمة التجني على املراأة وحقوقها. ممتلكاته باأ�سماء الذكور بحجة الإ

3. بالرغم من اأن املراأة موظفه كالرجل، اإل اأن البع�س ما زال يوؤمن باأن م�سوؤوليتها 

بناء دون اأدنى م�ساهمة من الرجل. اإ�سافة لذلك اأ�سغال البيت كاملة وتربية الأ

4. املجتمع يظلم املييراأة باأن يعيب عليها كل �سيء ول يعيبه على الرجل، بالرغم من 

اأنهما �سركاء يف الفعل او اجلرم اأو املغنم.

5. البع�س من ال�سباب يحلل لنف�سه اخلروج مع بنات النا�س اإل اأنه يحرم ذلك على 

اأخته، بالرغم من اأن ذلك كله يدخل يف باب املحرمات.

مور يف باب  ناث يف كل �سيء وكاأن الأ 6. البع�س ما زال يوؤمن ب�سيطرة الذكور على الإ

املباح للرجال واملمنوع للن�ساء.

بينما  لنف�سه،  الييرجييل  يعزيها  �ييسييرة  الأ م�ستوى  على  حتقق  التي  النجاحات  حتى   .7

خفاقات تبتلى بها املراأة. الإ

نييياث،  اأعييرا�ييسيينييا واأفييراحيينييا و�سيافتها تييكييون مميييييزة بيين الييذكييور والإ 8. وحييتييى بع�س 

فاملنا�سف والكنافة للذكور واجلاتو والكيكة للن�ساء.

9. القائمة تطول يف كثر من املفارقات والتي توؤ�سر اإىل اأن ثقافتنا املجتمعية ما زالت 

ذكورية حتى واإن كنا جميعاً نطالب بامل�ساواة.

10. ولالإن�ساف -وحت�سبا لعدم اإتهامي مبنا�سرة املراأة �سد الرجل- فالبع�س يقول اأن 

ناث يطالنب بامل�ساواة عندما يكن بحالة �سعف، بينما ي�ستقوين على الرجال يف حال  الإ

التفرد بال�سلطة.

مور  دوار بن الرجل واملراأة لت�ستقيم الأ 11. املطلوب التكاملية والت�ساركية وتق�سيم الأ

خر وبقوام تعاوين. وتتحقق امل�ساواة بينهما دون اإ�ستغالل اأحدهما للآ

�سعبة  لكنها  ب�سدة  مطلوبة  واملييراأة  الرجل  بن  امل�ساواة  كورونا  زمن  بعد  ب�سراحة: 

التحقيق يف ظل �سيطرة الثقافة املجتمعية الذكورية، واملطلوب امل�سي قدما يف حتقيق 

جتماعية دومنا اإبطاء. امل�ساواة القانونية والإ

د. محمد طالب عبيدات

الرجل والمرأة 
في زمن كورونا

 الصفدي يشارك باجتماع عربي أوروبي لمنع قرار الضم 

 ضبط شخصين شكال خلية جرمية للتالعب بعدادات الكهرباء مقابل مبالغ مالية 

 التربية تتابع ميدانيا امتحان التوجيهي وارتياح لدى الطلبة
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املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية  وزييير  �سارك 

اجتماع  الييثييالثيياء، يف  اميي�ييس  ال�سفدي  اأميييين 

�سامح  امل�سري  اخلارجية  وزييير  �سم  ربيياعييي 

�ييسييكييري، والأملييييياين هييايييكييو مييا�ييس والفرن�سي 

جييان اإيييف لدريان واأميين عييام جهاز اخلدمة 

اخلييارجييييية لييالحتيياد الأوروبيييييي هيلغا �سميد 

اإ�سرائيل  تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجلهود  لبحث 

اإحييييياء  واإعييييادة  اأرا�ييييس فل�سطينية  قيييرار �سم 

العملية ال�سلمية.

وبحث اليييوزراء وممثلة الحتيياد الأوروبييي 

انعكا�سات قرار ال�سم حال تنفيذه على جهود 

موؤكدين  وال�سامل،  الييعييادل  ال�سالم  حتقيق 

الييدويل وخطراً  للقانون  رف�س ال�سم خرقاً 

ال�سفدي  واأكيييد  ال�سلمية.  اجلييهييود  كييل  على 

خيييييالل الجيييتيييمييياع ميييوقيييف املييمييلييكيية الييثييابييت 

الراف�س لل�سم حمييذرا من تبعاته الكارثية 

على كل اجلهود ال�سلمية، واأن ال�سالم طريقه 

حييل الييدولييتيين على اأ�ييسييا�ييس الييقييانييون الييدويل 

الييوزراء  واأ�سدر  الدولية.  ال�سرعية  وقييرارات 

يف نهاية الجتماع بياناً م�سرتكا، اأكييدوا فيه 

فل�سطينية حمتلة  لأرا�ييس  اإ�سرائيل  اأن �سم 

�ييسيييييكييون خييرقيياً لييلييقييانييون اليييييدويل، ويييعييّر�ييس 

ال�سلمية  العملية  عليها  قامت  التي  الأ�س�س 

للخطر.

و�سدد الوزراء يف البيان على عدم العرتاف 

باأي تغيرات على خطوط الرابع من حزيران 

للعام 1967 ما مل يتفق عليها طرفا النزاع. 

هييذه اخلطوة  اأن مثل  امل�ساركون على  واتفق 

�سيكون لها تبعات خطرة على اأمن وا�ستقرار 

اجلهود  اأميييام  رئي�سة  عقبة  وت�سكل  املنطقة، 

والعادل،  ال�سامل  ال�سالم  حتقيق  امل�ستهدفة 

وانعكا�ساته على العالقات مع اإ�سرائيل.

الثابت  اإلتزامهم  البيان  اليييوزراء يف  واأكييد 

بحل الدولتن وفق القانون الدويل وقرارات 

الأمم املتحدة ذات ال�سلة.

اليييوزراء بحثوا �سبل  اأن  اإىل  واأ�ييسييار البيان 

اإعييييادة اإطييييالق اإنيييخيييراط بييّنيياء بيين اجلانبن 

الإ�ييسييرائيييييلييي والييفييليي�ييسييطييييينييي، مييعييربيين عن 

اإىل  اليييو�يييسيييول  ت�سهيل  لييدعييم  ا�ييسييتييعييدادهييم 

مفاو�سات بن الطرفن.

االنباط-عمان

ييبييط بييحييوزتييهييمييا كييمييييية ميين عييييدادات  * �ييسُ

الييكييهييربيياء وجمييمييوعيية مييين الخيييتيييام املييييزورة 

وختامة وجمموعة من ال�سالك وباج مزور .

قيييال اليينيياطييق العيييالميييي بييا�ييسييم مييديييرييية 

العام ان معلومات وردت للعاملن يف  الميين 

المن الوقائي حول قيام �سخ�سن بت�سكيل 

تالعب  بعمليات  تخ�س�ست  جييرمييييية  خلية 

مقابل  وميينييازل  ل�سركات  الكهرباء  بييعييدادات 

مبالغ مالية ُتعطى اليهم نظر ذلك.

وا�ييسيياف الناطق العييالمييي انييه ومبتابعة 

املعلومات والتحقق منها جرى حتديد  تلك 

هوية ال�سخ�سن امل�ستبه بهما والقي القب�س 

عليهما واعرتفا بالتحقيق معهما بال�سرتاك 

ل�سركات  الكهرباء  بييعييدادات  بالتالعب  �سوياً 

قيمة  وخف�س  مالية  مبالغ  مقابل  وميينييازل 

ا�ستهالك تلك ال�سركات واملنازل ب�سكل كبر .

وتابع الناطق العالمي انه بتفتي�س منزل 

احد املقبو�س عليهما �سبط داخله كمية من 

عيييييدادات الييكييهييربيياء وجمييمييوعيية ميين الخييتييام 

امليييييزورة وخييتيياميية وجمييمييوعيية ميين الأ�ييسييالك 

وبيياج مييزور ملوظف ل�سركة الكهرباء وما زال 

التحقيق جارياً يف الق�سية.

االنباط-عمان

اطماأن اأمن عام وزارة الرتبية والتعليم 

نواف  الدكتور  والفنية،  التعليمية  لل�سوؤون 

العجارمة، ام�س الثالثاء، على �سر امتحان 

المتحان  قاعات  من  بعدد  العامة  الثانوية 

املييزار  لييلييواء  والتعليم  الييرتبييييية  مييديييرييية  يف 

اجلنوبي.

مدير  فيها  رافقه  التي  اجلولة  و�سملت 

الييرتبييييية والييتييعييليييييم ليييليييواء امليييييزار اجليينييوبييي 

املهنية  اجلعفرية  مييدار�ييس  املييجييايل،  ن�سال 

الثانوية  وامليييزار  للبنات  ال�ساملة  الثانوية 

لييلييبيينييات وجييعييفيير بييين ابييييي طييالييب الييثييانييوييية 

للبنن واحل�سينية الثانوية ال�ساملة للبنات 

واحل�سينية الأ�سا�سية املختلطة.

ارتياحه  عن  العجارمة  الدكتور  واأعيييرب 

ملا اأبداه الطلبة من م�ستوى عاٍل من الثقة 

ووعييي  لالمتحان  جيد  وا�ستعداد  بالنف�س 

الإر�سادية  للر�سائل  وا�ستجابتهم  بتعليماته 

التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم.

وثييميين الييدكييتييور الييعييجييارميية جييهييود كييوادر 

القاعات  وروؤ�ييسيياء  الرتبوي  وامليدان  الييوزارة 

اإدارتييهييم  امل�سرفة على  والييلييجييان  واملييراقييبيين 

المييتييحييان بكل كييفيياءة واقيييتيييدار، مييعييربيياً عن 

�ييسييكييره كييذلييك ليينييقييابيية املييعييلييميين والأجيييهيييزة 

لدعم  الإعيييالم؛  وو�سائل  امل�ساندة  الوطنية 

جهود الوزارة يف اإجناح اإجراءات عقده.

ميين جييانييبييهييا، تييفييقييدت اأمييين عيييام الييييوزارة 

جنوى  الدكتورة  واملالية،  الإدارييية  لل�سوؤون 

قييبيييييالت، عيييييدداً مييين قييياعيييات الميييتيييحيييان يف 

للبنات  الثانوية  ال�سعدية  حليمة  مييدار�ييس 

الثانوية  و�سما  للبنن  الثانوية  والطيبة 

للبنات يف لواءي الطيبة والو�سطية. وثمنت 

وعي اأولياء اأمور الطلبة، وتعاونهم يف تهيئة 

وعدم  للطلبة،  املنا�سبة  المتحانية  البيئة 

التجمهر يف حميط قاعات المتحان، داعيًة 

اإييياهييم اإىل طييميياأنيية اأبيينييائييهييم واإبييعييادهييم عن 

على  تنعك�س  قد  نف�سية  �سغوط  اأو  قلق  اأي 

اأدائهم يف المتحان.

واأبيييييدى الييطييلييبيية ارتييييياحييهييم ليييالإجيييراءات 

الإدارييييييييية والييفيينييييية اليييتيييي نييفييذتييهييا اليييييوزارة 

ل�سمان تقدمهم لالمتحان يف بيئة منا�سبة، 

ميييوؤكيييديييين ارتييييييياحيييهيييم مليي�ييسييتييوى المييتييحييان 

الييفييروق  وراعيييت  فيييييه،  وردت  الييتييي  وال�سئلة 

الفردية بينهم.

وتييييقييييدم ليييالميييتيييحيييان يف ميييبيييحيييث الييلييغيية 

العربية، ام�س، يف جل�سته الأوىل 134148 

الأكادميية  الفروع  من  وم�سرتكة  م�سرتكاً 

وامليييهييينييييييية، فيييييمييا تيييقيييدم لييلييجييليي�ييسيية الييثييانييييية 

14744 من طلبة الدرا�سة اخلا�سة )غر 
واملهنية  الأكادميية  الفروع  يف  النظامين( 

يف مباحث اللغة الفرن�سية واإدارة امل�سروعات 

والر�سم  الييزراعييييية  وال�سناعات  ال�سناعية 

والت�سميم.

 وزير الداخلية يقرر منح 12 بطاقة 
تعريفية ألبناء األردنيات

 توقيف مهندس باألشغال 15 
يومًا ارتشى بــ5 آالف دينار

 تعديل نظام قبول العضوية
 في اتحاد الجامعات العربية

االنباط-عمان

قرر وزير الداخلية �سالمة حماد منح 12 

الأردنيييييات  املواطنات  لأبناء  تعريفية  بطاقة 

املتزوجات من غر الردنين، وذلك ا�ستنادا 

اىل الييتييعييليييييمييات امليينييبييثييقيية عييين قييييرار جمل�س 

الوزراء املتعلق مبنح ابناء الردنيات املتزوجات 

من غر الردنين الت�سهيالت ل�سنة 2014.

اىل  ا�ستنادا  البطاقات  منح  قيييرار  وييياأتييي 

الداخلية،  وزييير  �سكلها  التي  اللجنة  تو�سية 

وت�سم يف ع�سويتها عددا من ممثلي اجلهات 

املعنية للنظر بعدد من التظلمات.

متكن  التعريفية  البطاقة  ان  اىل  ي�سار 

�ييسيياحييبييهييا ميييين احلييي�يييسيييول عيييليييى عييييييدد ميين 

والتملك  التعليم  جمييييالت  يف  الت�سهيالت 

وغرها.

االنباط-عمان

اأحبطت وحدة العمليات يف هيئة النزاهة 

ومييكييافييحيية الييفيي�ييسيياد، الثييينييين، عملية ر�ييسييوة 

بقيمة 5 اآلف دينار بعد اأن ت�سلمها اأحد كبار 

موظفي وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان.

وقال م�سدر م�سوؤول يف الهيئة يف ت�سريح 

�سحفي ام�س الثالثاء، اإن هذا املوظف طلب 

اإيقاف  املبلغ، مقابل  هييذا  املقاولن  اأحييد  من 

جمل�س  لييدى  عليه  املقدمة  ال�سكاوى  جميع 

البناء الوطني.

اأثناء  اأن املوظف اعييرتف  واأ�ييسيياف امل�سدر 

التحقيق با�ستالمه املبلغ، وجرت اإحالته اإىل 

النيابة العامة يف الهيئة التي قررت توقيفه 

15 يوماً على ذمة التحقيق يف مركز اإ�سالح 
وتاأهيل اجلويدة بتهمة جناية قبول الر�سوة.

االنباط-عمان

لحتيياد  الييثيياين  التنفيذي  املجل�س  وافيييق 

للموؤمتر   52 اليييدورة  يف  العربية  اجلامعات 

اجيييييراءات قبول  لتعديل  مييقييرتح  الييعييام على 

الع�سوية للجامعات العربية.

وقيييال اأمييين عيييام الحتيييياد الييدكييتييور عمرو 

اإن  الثالثاء،  ام�س  �سحفي،  بيان  يف  �سالمة 

العام  الميين  باإ�سدار  يق�سي  املعدل  النظام 

قييراراً لت�سكيل جلنة فح�س ع�سوية داخلية 

التي  للجامعة  لالحتاد  العامة  الأمييانيية  من 

اجلامعة  اأو  جييديييد  ع�سوية  بطلب  تييتييقييدم 

اإىل  ُم�سارك  من  الع�سوية  بتحويل  الراغبة 

عامل.

بدرا�سة  تقوم  املكلفة  اللجنة  اأن  واأ�ييسيياف 

الطلب املُقدم من اجلامعة الراغبة بالع�سوية 

لعتمادها  الالزمة  امل�ستندات  ا�ستكمال  بعد 

التي  الييدوليية  املعنية يف  الر�سمية  من اجلهة 

فح�س  اإىل  اإ�ييسييافيية  اجلييامييعيية،  فيها  تييوجييد 

وتييقييدمي عر�س  الع�سوية  ا�ييسييتييمييارة  بيييييانييات 

تو�سيحي موثق عن اجلامعة املعنية.

تو�سياتها  تييرفييع  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار 

للمجل�س التنفيذي لالحتاد ثم املوؤمتر العام 

لتخاذ القرار النهائي ب�ساأن الطلب املُقدم من 

اجلامعة.

واأكييد �سالمة اأن هذا القرار ياأتي حتقيقا 

لروؤية الحتاد يف تخفيف الأعباء املالية عن 

اجلامعات من نفقات جلان فح�س الع�سوية، 

تدفعها  كانت  التي  والإقيياميية  ال�سفر  وتذاكر 

الوقت  اخت�سار  اإىل  اإ�سافة  �سابقاً،  اجلامعة 

واجلهد مع �سمان �سالمة الع�سوية بطريقة 

عملية و�سل�سة.

االربعاء   8/ 7 / 2020
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االنباط-عمان

االردين،  التلفزيون  بثه  ال��ذي  القد�س  على  ع��ن  برنامج  �سلط 

نهاية  مكافاأة  باإقرار  ال�سامية  امللكية  االرادة  على  ال�سوء  االثنن، 

االأق�سى  امل�سجد  و���س��وؤون  ال��ق��د���س  اوق���اف  دائ���رة  ملوظفي  اخل��دم��ة 

امل���ب���ارك، وال��ت��ي تق�سي ب�����س��رف رات����ب ���س��ه��ر ع��ن ك��ل ���س��ن��ة خدمة 

للمتقاعدين من الوظيفة.

وعر�س الربنامج تقريرا م�سورا من القد�س ا�ستطلع فيه ردود 

فعل موظفي دائرة اوقاف القد�س حول هذه املكرمة امللكية.

امل��وارد الب�سرية وال�سوؤون االداري���ة يف دائ��رة اوق��اف  وق��ال مدير 

ب�سرف  ال�سامية  امللكية  االرادة  �سدور  ان  �سعبان،  �سعبان  القد�س 

مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفي اوقاف القد�س تاأتي تاأكيدا ملا لهوؤالء 

من خ�سو�سية عند جاللة امللك عبداهلل الثاين، م�سيفا ان مديريته 

تعمل حاليا على اعداد القوائم واأن ال�سرف �سوف يتم خالل االيام 

القليلة املقبلة.

واأكد �سعبان ان العاملن يف مديرية اوقاف القد�س يثمنون هذه 

املكرمة، �ساكرين جاللة امللك الذي عهدوا به الوقوف اىل جانبهم 

واىل جانب اهل القد�س عامة.

خط  يعتربون  القد�س  اوق���اف  موظفي  ان  اىل  التقرير  واأ���س��ار 

امل��ب��ارك، وه��م ي��واج��ه��ون �ستى  ال��دف��اع االول ع��ن امل�سجد االق�����س��ى 

كاالعتقال  اال�سرائيلي  االحتالل  �سلطات  قبل  امل�سايقات من  انواع 

ان  مبينا  القبلتن،  اوىل  جت��اه  بواجبهم  قيامهم  ب�سبب  واالب��ع��اد 

املكرمة امللكية كانت مو�سع تقدير من قبل املوظفن الذين اعتادوا 

على املكارم الها�سمية الكثرية.

ب����دوره، حت���دث امل��دي��ر امل���ايل ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة الأوق����اف ال��ق��د���س، 

القمر  ع��رب  فيديو  ات�����س��ال  خ��الل  ال��دي��ن،  نا�سر  حممد  ال��دك��ت��ور 

العام  امل��دي��ر  وبا�سم  با�سمه  وامتنان  �سكر  ر�سالة  ونقل  ال�سناعي، 

القد�س  اوق���اف  دائ���رة  يف  واملتقاعدين  العاملن  املوظفن  وجميع 

على  والو�ساية  الرعاية  �ساحب  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اىل 

االماكن املقد�سة يف القد�س ال�سريف على مكرمته ال�سامية ب�سرف 

مكافاأة نهاية اخلدمة لهم. واأو�سح ان مديرية اوقاف القد�س تعترب 

واملقد�سات  وال�سوؤون  االوق��اف  ل��وزارة  التابعة  الهامة  املديريات  من 

عنها،  ال�سادرة  والقوانن  لالأنظمة  وتخ�سع  االردن��ي��ة  اال�سالمية 

وتطبق نظام اخلدمة املدنية املعمول به يف االردن من حيث احلقوق 

والواجبات، مبينا انه نظرا لظروف االحتالل وغالء املعي�سة ودعما 

ل�سمود موظفي االوقاف يف القد�س، اأوىل املغفور له امللك احل�سن 

�سمود  ع���الوة  ب�سرف  املتعاقبة  للحكومات  اهلل  رح��م��ه  ط��الل  ب��ن 

ملوظفي اوقاف القد�س اعتبارا من عام 1968 بداأت ب� 10 باملئة اىل 

ان و�سلت اىل 200 باملئة ا�سافة اىل مبلغ 50 دينارا لكل موظف.

واأ�ساف انه يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ا�سبحت عالوة 

دينار   300 امللكية  املنحة  ا�سبحت  وكذلك  باملئة،   280 ال�سمود 

اردين جلميع موظفي املديرية اعتبارا من تاريخ االول من كانون 

ال��ع��الوة  ال�����س��م��ود ت�سمى  ع����الوة  2016 وا���س��ب��ح��ت  ع���ام  ال��ث��اين 

اخلا�سة حيث �سدرت االرادة امللكية بتوحيدها لت�سبح 300 باملئة 

من الراتب اال�سا�سي اجلديد بعد هيكلة الرواتب ومت ا�سافتها اىل 

ال�سامية  االرادة  ن�ست  كما  االجتماعي،  لل�سمان  اخلا�سع  الراتب 

جلاللته ب�سرف مبلغ 310 دنانري عالوة غالء معي�سة للموظفن 

 15 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  وذل��ك  امل��دين  التقاعد  لقانون  اخلا�سعن 

���س��ن��وات.   7 مل���دة  2015 وب��اث��ر رج��ع��ي  ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ت�سرين 

الكثري،  ال�سيء  تعني  املكرمة  ه��ذه  ان  الدين  نا�سر  الدكتور  واأك��د 

القيم  جمموعة  ع��ن  وت��ن��م  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  وخ�سو�سا 

واملبادئ االن�سانية التي يتحلى بها جاللة امللك ا�سافة اىل التزامه 

م�سريا  امل��ب��ارك،  االق�سى  امل�سجد  وال�سيما  املقد�سات  ق�سايا  جت��اه 

اىل ان هذا التقدير هو “ا�ستثنائي ملكي” لتكرمي موظفي اوقاف 

�سلطات  قبل  من  وم�سايقات  �سغوط  من  له  يتعر�سون  ملا  القد�س 

االحتالل واملتطرفن يف اقتحاماتهم للم�سجد االق�سى املبارك. 

 عين على القدس يسلط الضوء على المكرمة الملكية بمكافأة موظفي اوقاف القدس

على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية ، ووفًقا لتحليل احل��وادث ، فاإن 59 ٪ من حوادث 

حتطم طائرات الركاب املميتة كانت ب�سبب فقدان ال�سيطرة على الطريان ، و 33 ٪ اأخرى.

- الت�سادم مع االأر�س. اأظهر حتليل تقارير احلوادث اأن معظم املواقف اخلا�سة التي 

حدثت اأثناء الرحلة كانت ناجمة عن االأعطال وف�سل نظام التحكم االآيل ، واالأثر البيئي 

ال�سلبي ، وكذلك ب�سبب اأخطاء الطاقم.

يف ظل ظروف عدم اليقن الكبرية النا�سئة عن االإخفاقات املفاجئة للعنا�سر الرئي�سية 

لنظام التحكم االآيل وتلف اخلطوط اخلارجية للطائرة ، وكذلك التغيريات املفاجئة يف 

البيئة اخلارجية ، ميكن حل م�ساكل اختيار التكتيكات واال�سرتاتيجيات ملوا�سلة الرحلة 

مب�ساعدة الطاقم وا�ستخدام االحتمالية النماذج ، التي يتم من خاللها تكوين ا�ستجابة 

غام�سة بدرجة متفاوتة من الثقة. ومع ذلك ، يف كلتا احلالتن ، تتميز النهج التقليدية 

اأن يوؤدي اإىل انتقال غري  بوقت طويل التخاذ القرار ب�سكل غري مقبول ، والذي ميكن 

مرغوب فيه حلالة الرحلة ال�سعبة احلالية اإىل حالة الطوارئ ، ويف بع�س احلاالت حتى 

كارثية. بناًء على ما �سبق ، تن�ساأ م�سكلة علمية ، يهدف حلها اإىل ا�ستعادة اإمكانية التحكم 

يف الطائرة وا�ستقرارها يف ظروف حدوث حالة مفاجئة خا�سة اأثناء الطريان ا�ستناًدا اإىل 

طرق اإعادة الت�سكيل والتقنيات الذكية.

اعتماًدا على احلالة اخلا�سة وتطورها اأثناء الطريان ، مت اقرتاح اخلوارزميات التالية 

ملنع عواقبها: - اإعادة التكوين البارامرتية ، اأي تغيري يف ن�سب الرتو�س لوحدة التحكم 

اإع��ادة الت�سكيل الهيكلي - من غري املمكن دائًما الق�ساء على ال�سلوك غري املنا�سب  ؛ - 

للطائرة ب�سبب ت�سحيح معلمات التحكم والتكيف الهيكلي املطلوب للحالة اأثناء الطريان 

عن�سر  ت�سكيل  اإع���ادة  للخدمة.  القابلة  التحكم  اأ�سطح  على  التحكم  توزيع  اإع���ادة  اأي   ،

التحكم )الطائرات( - اإذا كانت اإعادة ت�سكيل التحكم الهيكلي ال يقلل من عواقب الف�سل 

/ ال�سرر لنظام التحكم االآيل للطائرة، ثم يجب تغيري تكوين عنا�سر التحكم ؛ - اإعادة 

ت�سكيل االأهداف وبرنامج الرحلة - اإذا كانت م�ستويات التكيف ال�سابقة مع حالة الرحلة 

احلالية غري فعالة ، فمن ال�سروري حتديد جمموعة جديدة من االأهداف ، والتي يجب 

حتقيقها ل�سمان احلفاظ على الطائرة واحلياة النا�س ، والعثور على املوقع ال�سروري 

واإجراء هبوط ا�سطراري.

ت�سكل  اإ�سافية  �سكل وظيفة  ، يف  امل�ستويات  ميكن دمج اخلوارزميات يف هيكل متعدد 

امل�ستوى التنفيذي با�ستخدام االإحداثيات وردود فعل امل�سغل

م. عامر الدرابسه

إعادة تشكيل اإلدارة في 
حاالت الطوارئ الطيران 

 رئيس مجلس االعيان يؤكد عمق العالقات االردنية الكندية

  آل البيت توقع اتفاقية مع »جوبترول« إلنشاء 
محطة محروقات على الطريق الدولي

التفتيش على أكثر من 106 آالف منشأة واغالق 2300 منها 

الحموري يؤكد استمرار عمليات الرقابة في مختلف مناطق المملكة

االنباط-عمان

في�سل  االع����ي����ان  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك�����د 

الكندية  االردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق  الفايز 

واأهمية تعزيزها والبناء عليها يف خمتلف 

وال�سيا�سية. االقت�سادية  املجاالت وخا�سة 

وق���ال خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�����س ال��ث��الث��اء يف 

م��ك��ت��ب��ه ب����دار جم��ل�����س االع���ي���ان ال�����س��ف��رية 

ال��ك��ن��دي��ة ل���دى امل��م��ل��ك��ة دون��ي��ك��ا ب��وت��ي، ان 

االردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 

مع  الثنائية  عالقاته  تعزيز  على  حري�س 

حيال  والت�ساور  التن�سيق  وموا�سلة  كندا 

امل�سرتك،  االهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف 

مبينا بذات الوقت ان البلدين ال�سديقن 

ي��رت��ب��ط��ان ب��ع��الق��ات وث��ي��ق��ة يف امل��ج��االت 

وتفعيلها  ا���س��ت��ث��م��اره��ا  ي��ت��ط��ل��ب  م��ا  ك��اف��ة، 

ال�سعبن  وتطلعات  طموحات  يحقق  مب��ا 

ال�سديقن.

وج�����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث خم��ت��ل��ف 

ما  وخا�سة  املنطقة  يف  الراهنة  الق�سايا 

ال�سراعات  وان��ه��اء  ال�سالم  بعملية  يتعلق 

يف املنطقة، و�سبل دعم االردن اقت�ساديا يف 

الالجئن  من  االالف  ملئات  ا�ستقباله  ظل 

من  كورونا  جائحة  خلفته  وما  ال�سورين 

تداعيات.

من��وذج��ا  �سكل  االردن  ان  ال��ف��اي��ز  وب���ن 

اليوم  التعامل مع جائحة كورونا، وهو  يف 

وقطاع  للم�ستثمرين  ام��ن��ة  ببيئة  يتمتع 

ال�سياحة.

الكندية  ال�سفرية  ا���س��ارت  جانبها  م��ن 

اىل ع��م��ق وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

من  املميز  وامل�ستوى  البلدين  تربط  التي 

املجاالت،  �ستى  يف  بينهما  القائم  التعاون 

م���ب���دي���ة رغ����ب����ة ب����الده����ا اال�����س����ت����م����رار يف 

ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��زه��ا، وادام�����ة ال��ت��وا���س��ل 

م�سلحة  يحقق  مبا  االردن  مع  والتن�سيق 

ال�سديقن. البلدين 
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اآل ال��ب��ي��ت ات��ف��اق��ي��ة مع  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 

�سركة ت�سويق املنتجات البرتولية االأردنية 

)ج���وب���رتول( الإن�����س��اء حم��ط��ة حم��روق��ات 

وقعها عن  للجامعة  الدويل  الطريق  على 

عدنان  الدكتور  االأ�ستاذ  رئي�سها  اجلامعة 

ال��ع��ت��وم ، وع����ن ال�����س��رك��ة م��دي��ره��ا ال��ع��ام 

املهند�س خالد الزعبي.

رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عدنان 

تعد  االتفاقية  اأن  جانبه  م��ن  اأك��د  العتوم 

�سراكة حقيقية ما بن اجلامعة وال�سركة 

ومب������ا ت����ع����ود ب����ال����ف����ائ����دة ع���ل���ى اجل���ام���ع���ة 

وفِر  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  املحلي،  واملجتمع 

م���ايل ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة مب���ا ي��ن��ع��ك�����س عليها 

ايجابي. ب�سكل 

ه��ذه  اأن  اإىل  ال��ع��ت��وم  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

ماهي عالقة  بقدر  ربحية  لي�ست  امل�ساريع 

ت�ساركية وتاأتي كت�سبيك ما بن املوؤ�س�سات 

ذات  امل�سرتكة  امل�ساريع  الإق��ام��ة  الوطنية 

اخلدمات  واقع  وحت�سن  التنموي  امل��ردود 

اأخرى  م�ساريع  هناك  باأن  منوهاً  املقدمة، 

التنمية  ت��رك��ز ع��ل��ى  ق��ري��ب��اً  ال��ن��ور  ���س��رتى 

وج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ح��ي��ث ت�����س��ع��ى اجل��ام��ع��ة 

ل���ت���ك���ون ال�����س��ب��اق��ة دائ����م����ا يف اال���س��ت��ث��م��ار 

االأم����ث����ل مل���ث���ل ه�����ذه امل�������س���اري���ع ال���ري���ادي���ة 

العمل  م�ستوى  رفعة  يف  لت�ساهم  الهادفة 

وخ�سو�سا قطاع اال�ستثمار والذي �سيلقى 

الدعم املطلوب الإجناحه.

م���دي���ر ع����ام ���س��رك��ة ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات 

املهند�س  )جوبرتول(  االأردنية  البرتولية 

اأع���رب م��ن جانبه اع��ت��زازه  خ��ال��د ال��زع��ب��ي 

ت�سهده  ال��ذي  والتطور  البيت  اآل  بجامعة 

االأخ��رية  االآون���ة  يف  حققته  م��ا  وخ�سو�سا 

م��ن اجن�����ازات م�����س��ه��ودة ل��ه��ا، م��ن��وه��اً ب��اأن 

االت��ف��اق��ي��ة ب���اك���ورة ع��م��ل ح��ق��ي��ق��ي م��ا بن 

ال�����س��رك��ة ، واجل���ام���ع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ف��ائ��دة 

واملجتمع   ، اجلامعة  خدمة  جتاه  املطلوبة 

املحلي.

ه���ذه  اأن  ال����زع����ب����ي  امل���ه���ن���د����س  واأك���������د 

ل��ك��ال اجل��ان��ب��ن  ال�������س���راك���ات ذات م��ن��ف��ع��ة 

قائمة  الت�ساركية  العالقة  اأن  اإىل  م�سرياً 

على التعاون املو�سول مل�سلحة الطرفن.

بهدف  ج���اءت  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

وحت��ري��ك  للجامعة  امل���ايل  ال��وف��ر  حتقيق 

عجلة التنمية يف املنطقة وخدمة اجلامعة 

، واملجتمعات املحلية.

الرئي�س  نواب  االتفاقية  توقيع  وح�سر 

االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ا���س��م��اع��ي��ل ع��ب��اب��ن��ة ، 

واالأ�ستاذ الدكتور عقاب الربيع ، واالأ�ستاذ 

الدكتور ح�سن الزيود ، واالأ�ستاذ الدكتور 

ال�سيد  الرئي�س  وم�ساعد   ، العطن  عمر 

العطاءات  دائرة  ومدير   ، ال�سرفات  مقبل 

،  وم��دي��ر  امل��ج��ي��د  اللطيف  ع��ب��د  امل��رك��زي��ة 

الغرايبة  �سخر  املهند�س  الطاقة  م�ساريع 

،  ومدير دائرة االنتاج والت�سنيع املهند�س 

امل�������س���اق���ب���ة ، وم�����دي�����ر ����س���ن���دوق  ع����اط����ف 

عليمات  اهلل  ���س��ي��ف  ال��دك��ت��ور  اال���س��ت��ث��م��ار 

االإع����الم يف حمافظة  ، وم��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل 

املفرق.

االنباط-العقبة

زيارتها  متت  التي  املن�ساآت  ع��دد  جت��اوز 

م�����ن ق���ب���ل جل������ان ال���ت���ف���ت���ي�������س امل�������س���رتك���ة 

واجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

ال��ت��زام��ه��ا ب�����اإج�����راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

منذ  ال��دف��اع  واأوام����ر  ال�سحية  وال��وق��اي��ة 

فر�س احلظر وحتى اليوم الثالثاء 106 

االف من�ساأة يف خمتلف مناطق اململكة.

نتيجة  من�ساأة   2300 اغ��الق  مت  وق��د 

ل��ع��م��ل��ي��ات ال���رق���اب���ة مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اج�����راءات 

ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة وال���وق���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

منذ  وذل���ك  ال��دف��اع  واأوام����ر  والت�سريعات 

فر�س احلظر وحتى اليوم.

عدد  من  امل�سكلة  الرقابة  ف��رق  ونفذت 

من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية املعنية 

اأكرث من 2400 جولة رقابية يف خمتلف 

اململكة مت خاللها �سبط عدد من  مناطق 

امل��خ��ال��ف��ات الإج������راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

واأوامر الدفاع ومت حترير حوايل 2500 

خمالفة من قبل اللجان الرقابية.

ال��رق��اب��ي��ة يف خمتلف  وت��ن��ف��ذ اجل����والت 

ت�سم  م�سرتكة  جلان  قبل  من  املحافظات 

ممثلن ع��ن ع��دد م��ن ال����وزارات واجل��ه��ات 

ال�سناعة  وزارات  مثل  املعنية  احلكومية 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن وال��ع��م��ل وال�����س��ح��ة 

واأمانة  املحلية  والبيئة وال�سياحة واالدارة 

وال���دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  واملوؤ�س�سة  ع��م��ان 

واملوا�سفات واملقايي�س بالتن�سيق مع وزارة 

تقوم  خا�سة  جوالت  اىل  ا�سافة  الداخلية 

بها عدد من تلك اجلهات.

توعية  على  الرقابية  اجل���والت  وت��رك��ز 

اجراءات  تطبيق  باأهمية  املن�ساآت  اأ�سحاب 

ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة وال���وق���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

منظومة  يعزز  ومب��ا  كورونا  وب��اء  ملواجهة 

و�سري  املواطنن  �سالمة  و�سمان  احلماية 

عمل خمتلف االأن�سطة كما خطط له.

واأك���������د وزي��������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

وال���ت���م���وي���ن ال���دك���ت���ور ط������ارق احل���م���وري 

املن�ساآت  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  عمليات  ا���س��ت��م��رار 

واجلهات  املوحدة  التفتي�س  فرق  قبل  من 

املحافظات  كافة  يف  العالقة  ذات  الرقابية 

وحم��ا���س��ب��ة ك���ل م���ن ي��خ��ال��ف ال��ت�����س��ري��ع��ات 

واأوامر الدفاع النافذة ال �سيما اأمر الدفاع 

رقم )11( منعا النت�سار فايرو�س كورونا 

وامل�ستهلكن. واملزودين  املن�ساآت  وحماية 

التزام  من  التاأكد  اجل��والت  وت�ستهدف 

امل���ن�������س���اآت ب�����اإج�����راءات ال�������س���الم���ة ال��ع��ام��ة 

ب���خ���ا����س���ة ا����س���ت���خ���دام اأج�����ه�����زة ال�����س��الم��ة 

م�ستلزمات  وتوفري  والقفازات  كالكمامات 

التعقيم ومراعاة التباعد بن الزبائن.

واأك������دت ف����رق ال���رق���اب���ة اأه��م��ي��ة ت��ع��اون 

اجل��م��ي��ع واالل���ت���زام ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة 

ال���ع���ام���ة م���ن ق���ب���ل امل���واط���ن���ن وامل���ن�������س���اآت 

حتققت  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زات  ع��ل��ى  للمحافظة 

وكذلك  كورونا  وباء  مواجهة  �سعيد  على 

القطاعات  ا�ستمرارية عمل غالبية  �سمان 

اخل���ط���ورة  مل���رح���ل���ة  االأردن  و����س���ول  ب���ع���د 

املعتدلة.

وج������اء ت���وح���ي���د اجل���ه���د ال���رق���اب���ي ب��ن 

ت�سهيل  بهدف  املعنية  واجل��ه��ات  ال���وزارات 

االجراءات وعدم ارباك املن�ساآت من خالل 

ت��ع��دد اجل��ه��ات واجل����والت ال��رق��اب��ي��ة بهذا 

ال�ساأن.

 أمن الدولة تؤجل النظر بقضية مصنع 
المخدرات الثالثاء المقبل

انجاز 70 بالمئة من مشروع تسمية 
الطرق وترقيم المباني بالرمثا

 ضبط شخصين شكال خلية جرمية 
للتالعب بعدادات الكهرباء

االنباط-عمان

ال��دول��ة خ��الل  اأم���ن  ا���س��ت��اأن��ف��ت حمكمة 

بق�سية  ال��ن��ظ��ر  ال���ث���الث���اء،  ام�����س  ج��ل�����س��ة 

املخدرات”. “م�سنع 
وقررت املحكمة يف اجلل�سة التي تراأ�سها 

ال�سالمات  نا�سر  الدكتور  املدين  القا�سي 

وع�سوية القا�سي املدين منت�سر عبيدات، 

وال����رائ����د ال���ق���ا����س���ي ال��ع�����س��ك��ري ���س��ف��وان 

حتى  الق�سية  يف  النَّظر  تاأجيل  ال��زع��ب��ي، 

متوز،   14 ل�����  املوافق  املقبل  الثالثاء  يوم 

ب��ع��د ط��ل��ب وك�����الء ال���دف���اع ع���ن امل��ت��ه��م��ن 

تقدمي  يف  ال�سروع  بهدف  ذلك؛  بالق�سية 

الدفاعية. بينات موكليهم 

 االنباط-عمان

 قال رئي�س بلدية الرمثا اجلديدة املهند�س 

ح�سن ابوال�سيح اإن البلدية اجنزت 70 باملائة 

املباين  وت��رق��ي��م  ال��ط��رق  ت�سمية  م�����س��روع  م��ن 

مبدينة الرمثا، حيث تبلغ كلفة امل�سروع 900 

الوكالة  م��ن  ع��رب منحة  دي��ن��ار، مقدمة  األ���ف 

االأمريكية للتنمية الدولية” يو ا�س ايد”.

امل�������س���روع  اإن  ال����ث����الث����اء  ام���������س  واأ������س�����اف 

النمو  وت�سجيع  واال�ستثمار  التجارة  �سيدعم 

اخل���دم���ات احلكومية  وت��ق��دمي  االق��ت�����س��ادي، 

وخ����دم����ات ال����ط����وارئ واالإ����س���ع���اف يف ال��وق��ت 

املنا�سب، باالإ�سافة مل�ساعدة الزوار على التنقل 

يف املدينة.

وبن اأن لوحات الت�سمية املثبتة على اأعمدة 

واالأزرق  االأخ�����س��ر  باللونن  �ستكون  ال��ط��رق 

وعليها ا�سم ال�سارع واملنطقة واحلي باللغتن 

العربية واالجنليزية، اأما اأرقام املباين ف�سيتم 

تثبيتها على املباين )مدار�س، مراكز �سحية، 

���س��اح��ات، موؤ�س�سات  ب��ي��وت،  م��ب��اين ح��ك��وم��ي��ة، 

ان��ه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأزرق  ب��ال��ل��ون  جت��اري��ة( 

مي��ك��ن حت��دي��د م��وق��ع��ه��ا ع���رب خ��دم��ة حت��دي��د 

املواقع “جي بي ا�س”.

االنباط-عمان

����س���ب���ط ال���ع���ام���ل���ون يف االم�������ن ال���وق���ائ���ي 

���س��خ�����س��ن ���س��ك��ال خ��ل��ي��ة ج��رم��ي��ة ل��ل��ت��الع��ب 

مقابل  وم��ن��ازل  ل�سركات  ال��ك��ه��رب��اء  ب��ع��دادات 

مبالغ مالية.

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

االم�����ن ال���ع���ام يف ب���ي���ان ام�������س ال���ث���الث���اء، ان 

الوقائي  االم��ن  يف  للعاملن  وردت  معلومات 

جرمية  خلية  بت�سكيل  �سخ�سن  ق��ي��ام  ح��ول 

تخ�س�ست بعمليات تالعب بعدادات الكهرباء 

ُتعطى  مالية  مبالغ  مقابل  وم��ن��ازل  ل�سركات 

لهم نظري ذلك.

وا�����س����اف ان����ه ومب��ت��اب��ع��ة ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات 

والتحقق منها جرى حتديد هوية ال�سخ�سن 

امل�ستبه بهما والقي القب�س عليهما، واعرتفا 

بالتحقيق معهما باال�سرتاك �سوياً بالتالعب 

مقابل  وم��ن��ازل  ل�سركات  ال��ك��ه��رب��اء  ب��ع��دادات 

تلك  ا�ستهالك  قيمة  وخف�س  مالية  مبالغ 

ال�سركات واملنازل ب�سكل كبري.

بتفتي�س  انه  اىل  االعالمي  الناطق  وا�سار 

منزل احد املقبو�س عليهما �سبط داخله كمية 

الكهرباء وجمموعة من االختام  من ع��دادات 

امل������زورة وخ��ت��ام��ة وجم��م��وع��ة م���ن االأ����س���الك 

زال  وم��ا  الكهرباء  ل�سركة  ملوظف  م��زور  وب��اج 

التحقيق جارياً يف الق�سية.

االربعاء   8/ 7 / 2020



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

اكد رئي�س غرفتي �سناعة االأردن وعمان 

واهتمام  حر�س  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 

ج���ال���ة امل���ل���ك ب��ال�����س��ن��اع��ة امل��ح��ل��ّي��ة يعطي 

يف  للم�ستثمرين  ك��ب��ريا  اي��ج��اب��ي��ا  ان��ط��ب��اع��ا 

املنطقة جلذب ا�ستثماراتهم نحو االردن

وق���ال امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري خ��ال امل��وؤمت��ر 

عن  للحديث  ام�����س   عقده  ال��ذي  ال�سحايف 

ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات، ان 

مع  وبالت�سارك  االأردن عملت  �سناعة  غرفة 

خمتلف االأطراف على اإعداد خارطة طريق 

ل��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل���ل���دّي���ة وامل��ح��ي��ك��ات، 

م��ت�����س��م��ن��ة ال����ت����زام����ات م���ت���ب���ادل���ة ل���ك���ل م��ن 

احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ب��ه��دف اإع���ادة 

ت���دوي���ر ع��ج��ل��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ق��ط��اع، وت��ع��زي��ز 

ت���واج���ده يف ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ك��خ��ط��وة اأوىل 

واال�ستفادة  الت�سديري  األ��ق��ه  اىل  وال��ع��ودة 

من جتربة القطاع امل�سدر.

ال�������س���ن���اع���ات اجل���ل���دّي���ة  ان  ع���ل���ى  واك������د 

باملئة   27 من  اأكرث  على  ي�ستحوذ  واملحيكات 

م��ن اإج��م��ايل ال�����س��ادرات ال��وط��ن��ي��ة، ليعترب 

ب��ذل��ك اأك����رب ال��ق��ط��اع��ات م��ن ح��ي��ث ال��ق��درة 

القطاعات  الت�سديرية، مقارنة مع خمتلف 

االإنتاجية االأخرى يف اململكة.

امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ان م��ن��ت��ج��ات  ون������وه 

ال���ق���ط���اع مت��ت��ل��ك ف���ر����س ت�������س���دي���ري���ة غ��ري 

اىل  دوالر  مليون   550 نحو  ت��ق��ارب  م�ستغلة 

ان��ه ويف  ال��ع��امل، م�سددا على  اأن��ح��اء  خمتلف 

مبوجبها  �سيتم  الفر�س  هذه  ا�ستغال  حال 

ا���س��ت��ح��داث اك���رث م��ن 33 األ����ف ف��ر���س��ة عمل 

اأي  القطاع  يف  مبا�سر  ب�سكل  باملئة   65 منها، 

حوايل 21 الف فر�سة عمان، وحوايل 12 الف 

فر�سة عمل ب�سكل غري مبا�سر جراء ارتباط 

القطاع وحتريكه لعدد من القطاع االأخرى.

ال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ح��ج��م  ان  وزاد 

ت��خ��ل��ق��ه��ا ال���ع���م���ل���ي���ات االإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ق��ط��اع 

مليون   600 من  اك��رث  اىل  لت�سل  ت�ساعفت 

مبا  ي�سهم  ال��ق��ط��اع  ا�سبح  وب��ال��ت��ايل  دي��ن��ار، 

ن�سبته 2 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل.

اأزم�������ة  ان  اجل����غ����ب����ري  ق�������ال  ذل��������ك،  اىل 

على  كبرية  �سلبية  تداعيات  حملت  ك��ورون��ا 

كبري  ب�سكل  واأث���رت  ككل،  العاملي  االقت�ساد 

ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ال��ط��ل��ب ب�����س��ك��ل ع���ام وع��ل��ى 

االألب�سة  �سمنها  من  االأ�سا�سية  غري  ال�سلع 

وامل��ح��ي��ك��ات، ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع خ��ال ال��ع��ام 

بن�سبة  القطاع  ���س��ادرات  انخفا�س  احل���ايل 

مع  جنب  اىل  جنبا  باملئة،   50 اىل  ت�سل  قد 

وع��وائ��د  امل�سافة  القيمة  يف  ك��ب��رية  خ�سائر 

ال���ف وظيفة   20 اخل��زي��ن��ة وخ�����س��ارة ح���وايل 

للقطاعات  مبا�سرة  وخ�سائر  الوافدين  من 

امل�ساندة.

وب������دوره، ق���ال مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات 

اجللدية واملحيكات يف غرفة �سناعة االأردن 

ي�ستحوذ  القطاع  ان  قادري،  اإيهاب  املهند�س 

على 30 باملئة من اإجمايل القطاع ال�سناعي، 

76 الف عامل وعاملة مبا ي�سكل ربع  بقدرة 

العمالة من االأردنيني.

حقق  القطاع  ان  ق���ادري،  املهند�س  وق��ال 

منو يف العمالة االأردنية مبا ن�سبته 120 باملئة 

خال العقد االأخري، بواقع 22 فرعا اإنتاجيا 

مت ا�ستحداثها، يف حني وفرت 7 االف وظيفة 

لاأردنيني يف املناطق االأقل حظا.

من�ساآت  اىل  ينق�سم  ال��ق��ط��اع  اىل  واأ���س��ار 

كبرية ومن�ساآت �سغرية ومتو�سطة، يف حني 

ان امل��ن�����س��اآت ال��ك��ب��رية ت��ت��اأث��ر م��ن اجل��م��ارك 

وال����ر�����س����وم وال���ع���م���ال���ة امل��ح��ل��ي��ة وال����واف����دة 

وال���ر����س���وم وال�������س���رائ���ب، ب��ي��ن��م��ا ال�����س��غ��رية 

وامل��ت��و���س��ط��ة ت��ت��اأث��ر م���ن م���دخ���ات االإن���ت���اج 

وات���ف���اق���ي���ات ال���ت���ج���ارة احل�����رة وامل��وا���س��ف��ات 

واملقايي�س.

ال�������س���غ���رية  امل����ن���������س����اآت  ان  اىل  واأ�������س������ار 

املبيعات،  حجم  برتاجع  تاأثرت  واملتو�سطة، 

وع��دم  الت�سغيلية  التكاليف  حجم  وارت��ف��اع 

ت���وف���ر ال�����س��ي��ول��ة ال���ك���اف���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ت���اأث���رت 

يف  الطلب  حجم  ب��رتاج��ع  ال��ك��ب��رية  املن�ساآت 

باأكرث  االإنتاج  وتخفي�س  االأمريكي،  ال�سوق 

الركود  م��ن  بحالة  وال��دخ��ول  باملئة   50 م��ن 

وانخفا�س االإنتاج.

وح����ول م��ط��ال��ب ال��ق��ط��اع، ق���ال ال��ق��ادري 

وامل��ت��و���س��ط��ة تطالب  ال�����س��غ��رية  امل��ن�����س��اآت  ان 

وتطبيق  امل�ستوردات  على  الرقابة  بت�سديد 

ال���دول  ب��امل��ث��ل خ�سو�سا م��ع  امل��ع��ام��ل��ة  م��ب��داأ 

اإليها،  االأردنية  ال�سادرات  دخول  تعيق  التي 

ال��ق��ائ��م��ة  ال��ن��ظ��ر يف  اإع������ادة  ب��االإ���س��اف��ة اىل 

الب�سائع  وتخمني  لاألب�سة  اال�سرت�سادية 

امل�������س���ت���وردة ب���اأ����س���ع���ار ال��ت��ك��ل��ف��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

للمنتجات امل�سنعة حمليا، وت�سديد الرقابة 

مل��ك��اف��ح��ة ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي واجل��م��رك��ي 

ل�����س��م��ان امل��ن��اف�����س��ة ال���ع���ادل���ة م���ع امل��ن��ت��ج��ات 

امل�ستوردة.

اإع�����داد  االإ�����س����راع يف  ودع�����ا اىل �����س����رورة 

امل���وا����س���ف���ة االأردن������ي������ة مل���ن���ت���ج���ات االأل���ب�������س���ة 

واالأح����ذي����ة ل��ت��ط��ب��ي��ق امل��وا���س��ف��ات االأردن���ي���ة 

تاأجيل  منح  ومنع  امل�ستوردة،  املنتجات  اعلى 

لها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��وردة  ال�سلع  على  ال�سريبة 

مثيل حم��ل��ي، وع��ف��اء ال��ق��ط��اع م��ن غ��رام��ات 

التاأخري اأو اأية غرامات اإ�سافية من خمتلف 

باالإ�سافة  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات 

للعديد من املقرتحات االأخرى.

وبالن�سبة للمن�ساآت الكبرية، دعا القادري 

اآل��ي��ات  وتنفيذ  بالتوجه  لل�سركات  لل�سماح 

االإف��ا���س  م��ن  ال�سركات  الإن��ق��اذ  االنكما�س، 

الوافدة  العمالة  عقود  اإنهاء  تت�سمن  والتي 

ق��ب��ل م��وع��ده��ا وت�����س��ف��ريه��ا، ودع����م روات����ب 

العاملني االأردنيني يف الفروع االإنتاجية من 

خال حتمل جزء من رواتبهم خ�سو�سا يف 

الربع االأخري من العام اجلاري.

و������س�����دد ع���ل���ى اأه����م����ي����ة دع������م ج������زء م��ن 

مليون   3.7 بقيمة  ل��اأردن��ي��ني  امل��وا���س��ات 

دي���ن���ار، م���ن خ���ال دع���م ي��ق��در ب���� 50 دي��ن��ار 

التزام  مع  �سهور   3 ومل��دة  �سهريا  اردين  لكل 

ال��ق��ط��اع ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني 

االأردنيني.

اإع��ف��اء  اأي�����س��ا  ال��ق��ط��اع  م��ط��ال��ب  ان  وزاد 

ال��ق��ط��اع م���ن ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل ل��ل��ع��ام 2019 

وملدة 3 �سنوات، علما باأن العام 2019 اول عام 

وذلك  الدخل  ل�سريبة  فيه  يخ�سع  للقطاع 

بعد �سمول اأرباح ال�سادرات بدفع ال�سريبة، 

احل��واف��ز  بنظام  التنموية  املناطق  و�سمول 

ال�سريبية للقطاع ال�سناعي.

و���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ع��ام��ل��ة امل�����س��رتي��ات 

امل�سدرة  االألب�سة  �سناعة  يف  املدخلة  املحلية 

خال  م��ن  كامل�ستورد  التنموية  امل��ن��اط��ق  يف 

باالأنظمة  حمكوما  امل��وؤق��ت  االإدخ���ال  بيانات 

زيادة  اأي  من  القطاع  وا�ستثناء  والتعليمات، 

يف احل����د االأدن������ى ل���اأج���ور ل��ث��اث ���س��ن��وات 

بالقرار اجلديد،  العمل  وتاأجيل  االأقل  على 

باالإ�سافة ملطالب اأخرى للقطاع.

االنباط- عمان 

العني  االأردن  رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة  ب��ح��ث 

ن��ائ��ل ال��ك��ب��اري��ت��ي م��ع ال�سفري ال��رتك��ي ل��دى 

امل��م��ل��ك��ة ا���س��م��اع��ي��ل اأرام������از ، اآل���ي���ات ال��ت��ع��اون 

االأق��ت�����س��ادي  ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وك��ي��ف��ي��ة جت��اوز 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا اآزم�����ة ف��ريو���س 

كورونا على عاقاتهما التجارية.

 واك�����د ال���ع���ني ال��ك��ب��اري��ت��ي خ����ال ال��ل��ق��اء 

ت�سجيع  ���س��رورة  ال��غ��رف��ة،  ال���ذي عقد مبقر 

وتوجيه ال�سركات وا�سحاب االأعمال االتراك 

القطاعات  من  بالعديد  باململكة  لا�ستثمار 

االأق��ت�����س��ادي��ة ال���واع���دة م��ن خ���ال ���س��راك��ات 

ثنائية مع القطاع اخلا�س االأردين.

ال�سلع  قاعدة  تو�سيع  �سرورة  على  و�سدد 

جلهة  وبخا�سة  وتركيا  االردن  بني  املتبادلة 

زال��ت حم�سورة  التي ما  االأردن��ي��ة  ال�سادرات 

مبنتجات معينة، الفتا اىل الدور الذي ميكن 

بهذا  احل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  تلعبه  ان 

اخل�سو�س مع اهمية تكثيف زي��ارات الوفود 

التجارية بعد جاء اأزمة جائحة كورونا.

وعرب العني الكباريتي عن اأمله بان ن�سهد 

قريبا حقبة جديدة من التعاون االقت�سادي 

والتعاون  الت�ساركية  على  تقوم  البلدين  بني 

املتوفرة  الفر�س  اىل  الف��ت��ا  امل��ن��اف��ع،  وت��ب��ادل 

ب����االق����ت���������س����اد ال����وط����ن����ي ي���دع���م���ه���ا االأم�������ن 

خمتلف  م��ع  موقعة  واتفاقيات  واال���س��ت��ق��رار 

التكتات التجارية العاملية.

اأرام��از �سرورة البحث  ب��دوه، اكد ال�سفري 

ع����ن ���س��ب��ل ج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون االق���ت�������س���ادي 

ب��ني موؤ�س�سات  ال��ت��وا���س��ل  وت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك 

مو�سحا  البلدين،  و�سركات  اخلا�س  القطاع 

ان ����س���ف���ارة ب������اده ���س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ع 

باالردن  تواجدها  لتعزيز  الرتكية  ال�سركات 

وتو�سيع ا�ستثماراتها.

جتارة  لغرفة  اح�سائية  معطيات  وح�سب 

تركيا  اىل  امل��م��ل��ك��ة  ����س���ادرات  ب��ل��غ��ت  االأردن، 

خال العام املا�سي 2019  ما يقارب 49 مليون 

دوالر مقابل 875 مليون دوالر م�ستوردات.

الجغبير: حرص واهتمام جاللة الملك بالصناعة المحلّية 
يعطي انطباعا ايجابيا كبيرا للمستثمرين

بحث تعزيز عالقات االردن األقتصادية مع تركيا

الأربعاء   8  /  7  / 2020

 االنباط- عمان 

افتتحت اأوراجن االأردن قاعة املوؤمترات املُجددة 

والتي  االأردن��ي��ة،  اجلامعة  ���س��وؤون طلبة  عمادة  يف 

احلديثة  بالتقنيات  بتجهيزها  ال�����س��رك��ة  ق��ام��ت 

ب�سكل كامل يف اإطار ال�سراكة اال�سرتاتيجية التي 

جتمع الطرفني.

تاأتي  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  االأردن  اأوراجن  واأك���دت 

االأردن��ي��ة،  اجلامعة  لتطوير  م�ساريع  ع��دة  �سمن 

اإمياناً باأهميتها كونها اأحد اأعمدة التعليم العايل 

م��ا تقدمه  م��ن خ���ال  ت�سهم  وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

باأف�سل  العمل  �سوق  برفد  من تخ�س�سات مميزة 

الدعم  اأن ه��ذا  اإىل  ال��ك��ف��اءات واخل����ربات، الف��ت��ًة 

ُت��ع��ن��ى بتحقيق اأك��رب  ج���اء ك��ون��ه��ا ���س��رك��ة وط��ن��ي��ة 

اأو  االإنرتنت  �سواًء  للطلبة من خدماتها  ا�ستفادة 

االت�ساالت عرب �سبكتها املتطّورة، وبالتايل ميّكنها 

التنمية  وحتقيق  التطوير  يف  دوره���ا  ت��اأدي��ة  م��ن 

ال�ساملة املعتمدة على ال�سباب بالدرجة االأوىل.

القاعة  ه��ذه  جتهيز  خ��ال  من  اأنها  واأ�سافت 

ت�سهم  وامل��وؤمت��رات  االأن�سطة  اأه��ّم  فيها  تقام  التي 

املتنوعة  للفعاليات  كمركز  اجلامعة  دور  دع��م  يف 

اأوراجن  اأن  م����وؤك����دة  ط��ل��ب��ت��ه��ا،  جت������ارب  وت������رثي 

الدعم  اأ���س��ك��ال  خمتلف  ت��ق��دمي  �ستوا�سل  االأردن 

قاعتني  بتجهيز  ���س��اب��ق��اً  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

االأجهزة  بكافة  وزّودت��ه��ا  العليا  الدرا�سات  لطلبة 

كما  احلديثة،  الرقمية  واخلدمات  التكنولوجية 

لطّاب  خا�سة  مب��زاي��ا  خلوية  ع��رو���س��اً  �سممت 

م���ب���ادرة اجلامعة  دع��م��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��ام��ع��ة، 

ال��ب��ط��اق��ة اجلامعية  ل��ت��ب��داأ«، واإط��اق��ه��ا  »اب��ت��ك��ر 

الذكية بالتعاون مع بنك القاهرة عمان، وغريها.

حم���اور  يف  ت���رك���ز  االأردن  اأوراجن  اأن  ي���ذك���ر 

ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا ل���ل���م�������س���وؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ب��اب، م��ا جت�����س��ده ���س��راك��ات��ه��ا 

التعليمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  اال�سرتاتيجية 

يف �سبيل رفع كفاءة هذا القطاع، ومتكني الطلبة 

والهيئات التدري�سية من ت�سخري االأدوات التقنية 

ال�سباب  ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ه��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر خم��رج��ات  يف 

ب��امل��ه��ارات املطلوبة ل��دخ��ول ���س��وق ال��ع��م��ل، االأم��ر 

ب��دوره يف تعزيز م�ساهمتهم يف كافة  الذي ي�سهم 

اأ�سكال التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

أورانج األردن تجّدد قاعة المؤتمرات في عمادة طلبة »األردنية«

مجهزة بأحدث التقنيات

اسواق الحرة« تقدم خدماتها
 ألكثر من 60 بعثة دبلوماسية

 في المملكة خالل األزمة

القطاع الصناعي يشّغل النسبة األكبر 
من العمالة المحلية

وصول اكبر باخرة الى ميناء العقبة  بطاقة  
استيعابية 15072 وحدة مكافئة

االنباط- عمان 

قدمت �سركة االأ�سواق احلرة االأردنية 

دبلوما�سية  بعثة   60 خدماتها الأكرث من 

واملنتجات  اخلدمات  باأف�سل  اململكة،  يف 

رغ������م ال�����ظ�����روف ال�������س���ع���ب���ة ال����ت����ي مي��ر 

“جائحة  ج����راء  واالأردن؛  ال���ع���امل  ب��ه��ا 

ال�����س��رك��ة يف  ف���روع  خ���ال  م��ن  كورونا”، 

العا�سمة عمان ومدينة العقبة جنوباً. 

االأ�سواق احلرة ومنذ بداية  وحر�ست 

للبعثات  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى  االأزم����ة 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة، ب���ع���د اأغ�������اق احل�����دود 

ال����ربي����ة واجل����وي����ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، واغ�����اق 

حيث  احلدودية،  املنافذ  تلك  يف  فروعها 

للدبلوما�سيني،  اخلدمات  اأف�سل  قدمت 

يعك�س  م��ا  احتياجاتهم،  بتلبية  وق��ام��ت 

للمملكة.  النموذجية  ال�سورة 

واك���������دت �����س����رك����ة االأ��������س�������واق احل�����رة 

اأف�سل  ب�سياغة  حر�سها  على  االأردن��ي��ة، 

عرب  املقدمة  للخدمات  اجل��ودة  معايري 

على  واملقيميني  للدبلوما�سيني  اأ�سواقها 

ومبا  باملوؤ�س�سة  يليق  مب��ا  اململكة،  اأر���س 

متثله كواجهة ح�سارية لاأردن. 

ا���س��ت��م��رت �سركة  ال��ع��ق��ب��ة ف��ق��د  اأم���ا يف 

ال�سياح  بخدمة  االأردنية  احلرة  االأ�سواق 

وال������زوار يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة وذل����ك عرب 

���س��وق��ه��ا يف جم��م��ع ب��واب��ة ال��ع��ق��ب��ة، حيث 

املنتجات  ا���س��ه��ر  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��رك��ة  ت��ق��وم 

املعروفة وبخدمة ذات معايري عاملية.

ك���م���ا ح���ر����س���ت ال�������س���رك���ة ع���ل���ى دع���م 

ال�����س��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��خ��دم��ة االأردن���ي���ني 

ج��م��ي��ع  ل���ت���وف���ري  وذل������ك  ال��ع��ق��ب��ة  وزوار 

م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��م وج��م��ي��ع االأ���س��ن��اف ال��ت��ي 

بالرغم  اال�سعار   ب��اأف�����س��ل  يحتاجونها 

ك��ان��ت متر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  م��ن 

ب��ه��ا ال���ب���اد ح��ي��ث وف����رت ال��ب��واب��ة ك��اف��ة 

ال�سجائر  با�ستثناء  لاردنيني  املنتجات 

ك���م���ا ان ال�������س���رك���ة ت���ب���ذل ج���ه���ود ك��ب��رية 

املالية  وزارة  م��ن  ك��ل  م��ع  للتوا�سل  االن 

و���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

من  ي��ت��م  �سيغة  اىل  للتو�سل  اخل��ا���س��ة 

خ��ال��ه��ا دف���ع ال�����س��رائ��ب وال��ر���س��وم على 

من  احلرة  اال�سواق  لت�ستطيع  ال�سجائر 

بيعها لاردنيني .

وت�����س��ع��ى االأ������س�����واق احل�����رة ل��ل��ح��ف��اظ 

ع���ل���ى ت���ق���دمي ه�����ذه اخل�����دم�����ات ل���ل���زوار 

واملواطنني   والدبلوما�سيني  واملقيمني 

بكل الظروف واالأحوال، وهذا ما توؤكده 

االأ�سواق  ل�سركة  العليا  االإدارة  باإ�ستمرار 

جمل�س  برئي�س  ممثلة  االأردن��ي��ة،  احل��رة 

االدارة الدكتور هايل عبيدات وبرئي�سها  

، لبقاء  املهند�س هيثم املجايل  التنفيذي 

هذا ال�سرح يف خدمة االأردن ويف ا�سعب 

الظروف.

االنباط- عمان  

اإدارة غرفة �سناعة  قال ع�سو جمل�س 

عمان زكريا الفقيه، اإن القطاع ال�سناعي 

ي�سّغل الن�سبة االأكرب من العمالة املحلية، 

الت�سغيل،  يف  التو�سع  على  القدرة  ولديه 

يف حال ح�سل على دعم ورعاية حكومية، 

يعاين من  ال�سناعي  القطاع  اأن  مو�سحا 

ارتفاع كلف االنتاج.

ام�س   �سحفي  ب��ي��ان  يف  الفقيه  وا���س��ار 

الثاثاء، اإىل اأن قطاعه يعاين من ارتفاع 

ك��ل��ف ال���ط���اق���ة وال���ر����س���وم وال�������س���رائ���ب، 

امل��ح��ل��ي  ال�����س��وق  اإغ������راق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��وف��رة حمليا 

موؤكدا  متنوعة،  واأ�سناف  كبرية  بكميات 

ال�����س��ن��اع��ي وت�����س��ج��ي��َع  ال��ق��ط��اع  اأن دع����م 

خلق  يف  ي�سهم  ال�سناعة،  يف  اال�ستثمار 

ف���ر����س ج���دي���دة وح����ل م�����س��ك��ل��ت��ي ال��ف��ق��ر 

والبطالة.

واأك����د ق����درة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي على 

والتو�سع  املحلي  ال�سوق  احتياجات  تلبية 

تتمتع  ب�سلٍع  االأ�سواق  ورفد  الت�سدير  يف 

ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة واأ����س���ع���ار ت��ن��اف�����س��ي��ة، كما 

وهو  كورونا،  اأزم��ة  خال  كفاءتها  اأثبتت 

خا�سة  باالإنتاج،  تخطيها  على  �ساعد  ما 

امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وال����زراع����ي����ة وال�����رثوة 

احل��ي��وان��ي��ة وم����ا ُي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه يف امل����واد 

اخلام.

وح��������ول اإدام����������ة ����س���ا����س���ل ال���ت���زوي���د 

الغذائي، بني الفقيه اإنه ال ميكن اأن تتم 

على  املعتمدة  امل�سانع  اإن�ساء  بت�سجيع  اإال 

امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ك��م��دخ��ات 

اإنتاج، داعيا احلكومة اىل دعم هذا النوع 

من ال�سناعات واملرتبطة بقطاع الزراعة 

والرثوة احليوانية.

وط���ال���ب ال��ف��ق��ي��ه احل��ك��وم��ة ب�����س��رورة 

م��ع��اجل��ة حت����دي ارت����ف����اع ك��ل��ف ال��ط��اق��ة 

التناف�سية  القدرة  على  �سلبا  توؤثر  التي 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة حم��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا، 

فر�ستها  التي  ال�سيولة  �سح  م�سكلة  وحل 

النقدية  ال�سيولة  وتوفري  كورونا،  اأزم��ة 

عن طريق برامج يتبناها البنك املركزي، 

اإ����س���اف���ة اىل �����س����رورة اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف 

التمويل وتي�سريها. �سروط 

االنباط- عمان 

ا�ستقبلت �سركة ميناء حاويات العقبة، 

اإىل االأردن ومنطقة امل�سرق  بوابة العامل 

�سهر  من  ال�سابع  يف  حولها،  وما  العربي 

 CMA CGM متوز اجل��اري باخرة 

BRAZIL، وهي الباخرة االأكرب التي 
طاقتها  تبلغ  والتي  احلاويات  ميناء  توؤم 

15072 وحدة مكافئة. اال�ستيعابية 

 CMA وي���ن���ط���وي و����س���ول ���س��ف��ي��ن��ة 

ال���ع���م���اق���ة   CGM BRAZIL
مدى  يعك�س  اأن��ه  اإذ  ك��ب��رية؛  اأهمية  على 

االلتزام الكبري لدى كل من �سركة ميناء 

�سركة  قبل  من  لة  املُ�سغَّ العقبة،  حاويات 

احلاويات  ملحطات   »APM اإم  بي  “اإي 
 ،CMA CGM الدولية، وجمموعة 

ب��دع��م وحت��ف��ي��ز ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي يف 

مدينة العقبة واململكة ككل.

 CMA وت����ع����ت����رب جم����م����وع����ة  ه������ذا 

ال���������س����رك����ات  م�������ن  واح������������دة   CGM
واخل��دم��ات  ال�سحن  يف  ال��رائ��دة  العاملية 

وت��وؤم  االأردن  يف  تعمل  ال��ت��ي  اللوج�ستية 

�سهرياً،  مرة   12 مبعدل  احلاويات  ميناء 

وال���ت���ي ت���ق���دم ح���ل���واًل ���س��ام��ل��ة وخ���دم���ات 

اململكة  ب��ني  و���س��ل  حلقة  ت�سكل  متنوعة 

العامل. وبقية 

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق��ال 

الرئي�س التنفيذي ل�سركة ميناء حاويات 

“اإن  ي���وج���ال���ن���ج���ام:  ���س��ت��ي��ف��ن  ال���ع���ق���ب���ة، 

التي  وال��ك��ب��رية  امل�ستدامة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

العقبة  ح���اوي���ات  م��ي��ن��اء  ���س��رك��ة  �سختها 

قدرة  تعزيز  اأثمرت عن  ال�سنني  مر  على 

البواخر  ا�ستقبال  على  احل��اوي��ات  ميناء 

ال��ع��م��اق��ة م���ن ح����ول ال����ع����امل. وي��ع��ت��رب 

 CMA CGMباخرة ور���س��و  و���س��ول 

BRAZIL  اإىل ميناء حاويات العقبة 
يف  لنا  بالن�سبة  فقط  لي�س  ه��ام��اً  ح��دث��اً 

حيث  اأي�ساً؛  العقبة  ملدينة  بل  ال�سركة، 

يربهن ذلك على مكانة ال�سركة واملدينة 

ب���اع���ت���ب���اره���م���ا وج���ه���ة وب����واب����ة م��ف�����س��ل��ة 

خا�سة  ك��ام��ل��ة،  ال��ع��رب��ي  امل�����س��رق  ملنطقة 

امل��اح��ي   CMA CGM خ���ط  واأن 

املاحة  خطوط  اأك��رب  اأح��د  يعترب  ال��ذي 

وال�سحن يتخذ من العقبة بوابة له نظراً 

الو�سول  يف  خا�سة  العالية  لتناف�سيتها 

�سهدت  ال����ذي  اخل���ط  وه���و  ال���ع���راق،  اإىل 

اأع���م���ال���ه من����واً ك���ب���رياً وم��ل��ح��وظ��اً خ��ال 

العام عرب العقبة، وهو النمو الذي ميكن 

باملتميز.« و�سفه 

�سركة  �سهدت  فقد  مت�سل،  �سياق  ويف 

ال��ع��ق��ب��ة من����واً يف حجم  م��ي��ن��اء ح���اوي���ات 

امل���ن���اول���ة وب�����س��ائ��ع ال���رتان���زي���ت ال�����واردة 

ل���ل���ع���راق ع���رب م���ي���ن���اء احل����اوي����ات خ���ال 

على  ت��زي��د  بن�سبة  وذل���ك  احل���ايل،  ال��ع��ام 

380% باملقارنة مع نف�س لفرتة من العام 

املا�سي.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ���س��رح��ت امل��دي��ر ال��ع��ام 

حا  البحرية،  للوكاالت  االأرز  �سركة  يف 

“اإن م��ي��ن��اء ح��اوي��ات  ب��ال��ق��ول:  ع��رم��و���س 

ال��ع��ق��ب��ة ي��ت��م��ت��ع مب��وق��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي يف 

يجعله  ما  العربي،  امل�سرق  منطقة  قلب 

بالن�سبة  البالغة  االأهمية  من  ق��در  على 

باخرة  ر�سو  ويعترب  املنطقة.  يف  للتجارة 

يف   CMA CGM BRAZIL
مبثابة  احل��اوي��ات  مل��ي��ن��اء  االأوىل  رحلتها 

 CMA ب��ره��ان ع��ل��ى ال��ت��زام جم��م��وع��ة

االأردن������ي������ة  امل���م���ل���ك���ة  ب����رب����ط   CGM
الها�سمية باالأ�سواق االإقليمية والعاملية.«
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة املجتهد لن�سر البحوث ذ.م.م م�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم 

)55154( بتاريخ )2019/8/27( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �ساهر حلمي ال�سالميه و�سركائه وامل�سجلة 

بتاريخ   )117779( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2018/1/22  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �ساهر حلمي ال�سالميه و�سركائه

اإىل �سركة : �ساهر حلمي ال�سالميه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

13 من قانون ال�شركات رقم 22  ا�ستنادا لأحكام املاده 

ل�سنة 1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف 

وزاره ال�سناعه والتجاره باأن �سركه الدبا�س و ال�ساكت 

وامل�سجله يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 118072 

لج��راءات  بطلب  تقدمت  قد   2018  /3  /21 بتاريخ 

التغيريات التالية

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة الدبا�س و ال�ساكت

اىل �سركة �سلطان الدبا�س و اأولده

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200019938(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

مروان حامت جميل اخلويل

عزام حامت جميل اخلويل

ب�سام حامت جميل اخلويل

�سليمه ح�سني احمد ابو التني

هديل حامت جميل اخلويل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حامت �سحاده وعوين الغول 

بتاريخ   )32581( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1993/3/30

قام  2020/7/6 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200066874(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حامد و عالونه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/3/31 حتت الرقم )75216( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2012/2/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبري �سحاده ابراهيم احلويطات  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الزرقاء - عوجان – ت: 0785542946

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــالن
* تعلن وزارة التنمية الجتماعية عن طرح عطاء �سراء فر�سات ا�سفنج عدد ) 1000 ( فر�سة .

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الوزارة قرب دوار الداخلية، تباع ن�سخة دعوة العطاء لغاية 

اخلمي�س  يوم  حتى  املختوم  بالظرف  العرو�س  وتقدم   22/7/2020 الربعاء  يوم  دوام  انتهاء 

23/7/2020 ولغاية ال�ساعة الثانية ع�سر .

لال�ستف�سار يرجى الت�سال على هاتف رقم 5679327 فرعي )190 _ 125(.

مالحظة :

. العطاء  عليه  ير�سوا  من  على  العالن  • اجور 
. دينار  (ع�سرون   25  ( العطاء  ن�سخة  • ثمن 

.%3 العطاء  دخول  تاأمني  •قيمة 
.) ا�سفنج  فر�سات  �سراء   (  25/2020 العطاء  •رقم 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200012399(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عفاف عادل جميل اخلري�سي

ا�سراء مامون حلمي خري�سه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة مامون حلمي خري�سه و�سركاه 

 )12227( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/5/31

قام  2020/7/6 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200030287(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

كنده زهري احمد رو�سان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رو�سان وعبيدات 

بتاريخ   )26958( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1991/9/14

قام  2020/7/6 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200002037(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ال��رك   وحامد  ورده  ابو  عمار  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/8/22 حتت الرقم )82419( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/5 

ورده   اب��و  ح�سن  ح�سني  عمار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – احل��ج��ر  وادي   – ال��زرق��اء  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799364249

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016476(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

روان �سباح فار�س ال�سعودي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عمار ال�سوداين وروان ال�سعودي 

بتاريخ   )77406( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2005/9/5

قام  2020/7/7 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200055369(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

يا�سر عبد ح�سني املنا�سري

عبد ح�سني العبداهلل املنا�سري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبد ح�سني املنا�سري و�سركاه 

بتاريخ   )49994( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1998/6/17

قام  2020/7/7 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  اخلليج للم�ساعد  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 34904 ( بتاريخ 

)2013/12/9 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل ابراهيم ابو �سعيفان و/او با�سمة 

ابراهيم علي �سالح

رانيا  امللكة  �سارع   – عمان   – الول  امل�سفي   : امل�سفي  عنوان 

العبداهلل – هاتف 0799143303

– عمارة  العبداهلل  رانيا  امللكة  – �سارع  – عمان  الثاين  امل�سفي 

رقم ) 8 ( هاتف 0796304446

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الدين  ع��الء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الوحو�س و�سركاه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/9/22 بتاريخ   )  120060(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

رقم)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عامر 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   القي�سي 

  2016/3/6 بتاريخ   )18704( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عامر القي�سي و�سركاه

اإىل �سركة : ر�سا العطيات و�سريكها

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الربعاء   8/ 7 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سريات عن طرح عطاء �سراء مواد اولية / حديد خمتلف وعددها ) 9 ( مادة 

تبداأ مبادة حديد زاوية وتنتهي مبادة ما�سورة حديد .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سريات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :
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االنباط - وكاالت

وفل�سطني  ال��ع��امل  ين�سغل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

بالبحث عن �سبل مواجهة تف�سي وباء كورونا، 

ال ترتدد �سلطات االحتالل يف ت�سعيد عمليات 

القد�س  يف  الفل�سطينيني  ومن�ساآت  منازل  هدم 

وتتعمد  اأرا���س��ي��ه��م.  على  واال���س��ت��ي��الء  املحتلة، 

خمططاتها  ومت��ري��ر  ال��ه��دم  عمليات  موا�سلة 

من  التخل�س  ب��ه��دف  ب�����س��م��ت،  اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

الوجود الفل�سطيني بالقد�س.

ووفق اإح�سائية ملركز املعلومات االإ�سرائيلي 

حلقوق االإن�سان يف االأرا�سي املحتّلة “بيت�سيلم” 

اإ�سرائيل  ف��اإن  القد�س،  �سرقي  يف  ال��ه��دم  ح��ول 

هدمت 31 منزال منذ بداية العام 2020، اإ�سافة 

اإىل 11 من�ساأة ومبنى غري �سكني.

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ع��ائ��ل��ة االأ�����س����ري امل���ح���رر ���س��ام��ر 

العي�ساوي، فاإنها تفاجاأت اول من اأم�س، بت�سليم 

امل��ك��ون من  ب��ه��دم م��ن��زل��ه  اأم����را  �سقيقه راأف����ت 

�سقتني ويقطن فيهما 10 بحجج وذرائع واهية، 

الهدم،  اأم��ر  ت�سليمه  بعد  اعتقاله  اإىل  اإ�سافة 

اال���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  خ���الل  للتحقيق  وا���س��ت��دع��ائ��ه 

اجلاري.

30 عائلة  العي�ساوي واح��دة من  بني  عائلة 

خطر  ت��واج��ه  ب��ات��ت  العي�سوية،  يف  فل�سطينية 

اأن وزعت  الطرد من منازل مبنية قدميا، بعد 

ط���واق���م ت��اب��ع��ة ل��ب��ل��دي��ة االح���ت���الل ب��ال��ق��د���س، 

ع�سرات االخطارات بالهدم على من�ساآت ومنازل 

م��ا ه��و قيد  ال��ب��ل��دة، منها  اح��ي��اء  املقد�سيني يف 

االإن�ساء واآخر ماأهول.

وق����ال وال����د راأف�����ت، ط����ارق ال��ع��ي�����س��اوي: اإن 

االح���ت���الل ي�����س��ت��غ��ل ح��ال��ة ال����ط����وارئ لتجهري 

عمليات  خ��الل  م��ن  وترهيبهم  الفل�سطينيني 

الهدم، اإ�سافة اإىل االقتحامات املتكررة للبلدة، 

وا���س��ت��ه��داف امل���ن���ازل ب��ال��ق��ن��اب��ل ال��غ��ازي��ة خ��الل 

املواجهات يف البلدة رغم اجلائحة.

ال����ي����وم،  ال���ع���ي�������س���اوي  ع���ائ���ل���ة  وال مت���ت���ل���ك 

ال��ه��دم  اأم���ر  ل��وق��ف  ل��ل��ت��وج��ه للمحاكم  ف��ر���س��ة 

جرافات  هدمت  اأن  �سبق  وق��د  ك��ورون��ا،  ب�سبب 

بنائه  2013، بحجة  راأف��ت عام  االحتالل منزل 

اإ���س��راب  اأط���ول  �ساحب  �سامر  ل�سقيقه  م��ن��زال 

اأث��ن��اء فرتة  االح��ت��الل،  �سجون  الطعام يف  ع��ن 

ا�سرابه يف املعتقالت.

ومع جتديد حالة الطوارئ، وا�سلت �سلطات 

االحتالل عمليات الهدم  بالقد�س املحتلة دون 

ال�سهر  اأو ح�سيب، وهدمت يف االأول من  رقيب 

يف  وبرك�سا  طابقني  من  موؤلفا  منزال  اجل��اري 

املنطقة اجلنوبية من العي�سوية.

املا�سي، هدمت جرافات  ال�سهر  17 من  ويف 

اأبو دي�س، وملعبا  ا�ستناديا يف  االحتالل ج��دارا 

يعود لدائرة الريا�سة يف جامعة القد�س.

2020، اأ�سدرت بلدية االحتالل  اأيار   31 ويف 

بالقد�س ومبوافقة ما ي�سمى “جلنة التخطيط 

ب��ه��دم  ن��ه��ائ��ي��ا  ق�����رارا  االإ�سرائيلية”،  وال��ب��ن��اء 

200 من�ساأة خا�سة لت�سليح املركبات  ل�  واإخالء 

وجت���اري���ة وم��ط��اع��م، يف ح���ي واد اجل����وز اأك���ر 

املناطق حيوية يف القد�س.

الباحث يف �سوؤون القد�س واملخت�س يف �سوؤون 

اال�ستيطان، فخري اأبو ذياب، بني اأنه منذ بداية 

اأمر هدم   638 اأ�سدرت �سلطات االحتالل  العام 

اداري وق�سائي ملنازل ومن�ساآت ملقد�سيني منها 

ما هو حمدد املدة للهدم، اإ�سافة اإىل هدمها 42 

من�ساأة جتارية و�سكنية بالقد�س.

واأك������د اأن ���س��ل��ط��ات االح����ت����الل م��ا���س��ي��ة يف 

واق��ع  لتغيري  بالقد�س،  التهويدية  م�ساريعها 

اإقامتها نفقا  امل��دي��ن��ة، وظ��ه��ر ذل��ك م��ن خ��الل 

على  واال�ستيالء  االق�����س��ى،  امل�سجد  اإىل  ي�سل 

���س��ل��وان، واع��ت��ق��ال  ال��ري��ب��اب��ة يف  اأرا����س���ي وادي 

حركة  تقييد  اأن  اإىل  ولفت  املقد�سيني.  مئات 

ت�ستغله  منا�سب  اأم���ر  ك���ورون���ا،  ب�سبب  التنقل 

املخططات  ف��ر���س  ل�سالح  االح��ت��الل  �سلطات 

ممكن  ق��در  اأك��ر  على  لل�سيطرة  اال�ستيطانية 

من االأرا�سي، وخنق املقد�سيني ودفعهم للبحث 

عن �سكن خارج اجلدار.

وتابع: خالل الفرتة ما بني 1-1 حتى 6-17 

املوافقة  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  بلدية  رف�ست 

فل�سطينيا يف  ل���61  بناء  تراخي�س  اإ���س��دار  على 

القد�س، فيما وافقت على بناء مئات الوحدات 

اال�ستيطانية.

بدوره، قال ع�سو جلنة املتابعة يف العي�سوية 

حممد اأبو احلم�س، اإن بلدية االحتالل ح�سرت 

اإىل منزله وعلقت اأمر هدم على اأحد اجلدران 

وغ��ادرت املكان، كما اأخطرت �سقيقه رباح بهدم 

برك�س للخيول من �سمن 30 اخطارا �سلمتها يف 

البلدة اأم�س. واأ�ساف “لي�س اأمامنا اال التوجه 

االحتالل  بلدية  لكن  ال��ق��رار،  لوقف  للمحاكم 

ا�ستغلت موافقة نتانياهو على االغالق ال�سامل 

الإ�سرائيل مبا فيها املحاكم ملنع تف�سي كورونا، 

وت�سلمنا القرار رغم حالة االغالق«.

واعتر املحامي املقد�سي واخلبري القانوين 

م��دح��ت ذي���ب���ة، ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم واال���س��ت��ي��ط��ان 

هادئ”  “تران�سيفر  كورونا  زمن  يف  املتوا�سلة 

رقابة  اأي  دون وجود  املقد�سيني،  للتخل�س من 

ع���ل���ى ع���م���ل ���س��ل��ط��ات االح����ت����الل يف ال���ق���د����س، 

ت��دخ��ر جهدا  ال  االح��ت��الل  �سلطات  اأن  م��وؤك��دا 

دون  وق��ت  اأي  يف  املقد�سيني  على  الت�سييق  يف 

االك����رات مل��ا ي��ج��ري، خ��ا���س��ة م��ع ان��ت�����س��ار وب��اء 

ك���ورون���ا، وا����س���دراه���ا ق�����رارات ه���دم ه��ي ا�سال 

موجودة يف انظمة املحاكم.

ي�سمح  قانون  هناك  ك��ان  ال�سابق  يف  وت��اب��ع: 

اأما  عام،  اأكر من  اإىل  الهدم  بتاأجيل  للقا�سي 

اليوم فتم تعديل هذا القانون، ومل يعد هناك 

���س��الح��ي��ة ل��ل��ق��ا���س��ي ل��ت��اأج��ي��ل ال���ق���رار اإال مل��دة 

اأق�ساها 3 �سهور.

بالقد�س  امل��ت��وا���س��ل��ة  االن��ت��ه��اك��ات  اإط����ار  ويف 

يف زم���ن ك���ورون���ا، وا���س��ل��ت ���س��ل��ط��ات االح��ت��الل 

يف االآون��������ة االأخ��������رية ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ي��ط��ان، 

ب�”�سلطة  ت�سمى  وما  االحتالل  بلدية  و�سرعت 

املواطنني  الأرا�سي  الطبيعة” عمليات جتريف 

يف وادي الربابة ب�سلوان، بهدف اإقامة م�ساريع 

ل�سلطات  تابعة  اأج��رت طواقم  كما  ا�ستيطانية، 

للم�ساكن  م�����س��ح  ع��م��ل��ي��ات  االح���ت���الل  وب��ل��دي��ة 

يف جت��م��ع ج��ب��ل ال��ب��اب��ا ال���ب���دوي ج��ن��وب ���س��رق 

ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة، ومت جت���ري���ف ع�����دة ق��ط��ع 

العي�سوية  يف  املياه  متديدات  وتخريب  زراعية 

ل�سالح  املهددة  اجلنوبية  ال�سرقية  املنطقة  يف 

اقامة “حديقة وطنية”، وهي الوحيدة املتبقية 

ل���الأه���ايل ل��ل��ب��ن��اء وال��ت��و���س��ع، واق��ت��ح��م��ت ق��وات 

ك��ب��رية م��ن ق���وات االح���ت���الل، ق��ري��ة ب��ي��ت اإك�سا 

جتريف  باأعمال  و�سرعت  القد�س،  غرب  �سمال 

لقطعة اأر�س داخل القرية.

االنباط - وكاالت

ن�سرت مديرية االت�ساالت بالرئا�سة 

“تويرت”  يف  ح�����س��اب��ه��ا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ة 

“الو�سع  خاللها  من  اأظهرت  خريطة 

 ،”2020 يوليو   6 حتى  العراق  يف  العام 

االأم���������ر ال��������ذي اأث���������ار ح���ف���ي���ظ���ة ن���ائ���ب 

معار�س.

وحذر اأيتون ت�سرياي، النائب بحزب 

���س��ي��ا���س��ات  جل��ن��ة  ورئ���ي�������س  “اخلري”، 
االأم���������ن ال����وط����ن����ي ب������ه، م�����ن خ���ط���ورة 

رئا�سة  ن�سر  اأن  اإىل  م�����س��ريا  االإج�����راء، 

ل��ل��ع��راق،  مق�سمة  خ��ري��ط��ة  االت�����س��االت 

جلهات  �سرعية  تعطي  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

خرائط  لن�سر  اأخ���رى،  دول  يف  ر�سمية 

مماثلة لرتكيا ذاتها.

و�����س����دد ت�������س���رياي يف ت���غ���ري���دة ع��ل��ى 

ن�����س��ر  اأن  ع���ل���ى  “تويرت”  يف  ح�����س��اب��ه 

مع  يتعار�س  للعراق  مق�سمة  خريطة 

موقف تركيا املعلن عن مت�سكها بوحدة 

العراقية. االأرا�سي 

اأن  املعار�س  الرتكي  ال�سيا�سي  وراأى 

اخلريطة،  هذه  مثل  ر�سمية  جهة  ن�سر 

اأمر يف غاية اخلطورة.

وذك������رت و����س���ائ���ل اإع������الم ت��رك��ي��ة اأن 

م����دي����ري����ة االت�����������س�����االت ب���ال���رئ���ا����س���ي���ة 

الرتكية ن�سرت خريطة للعراق اأظهرت 

بها  تتمركز  ال��ت��ي  امل��واق��ع  خاللها  م��ن 

ال����ق����وات ال���رتك���ي���ة يف ����س���م���ال ال���ع���راق 

حزب  مواقع  اإىل  اإ�سافة  تاريخه،  حتى 

الكرد�ستاين. العمال 

م����ن ج���ان���ب���ه، ل�����وح ال�����ع�����راق ب���ق���واه 

الع�سكرية  عملياتها  ع��ن  ت��رك��ي��ا  ل���ردع 

“ ال���ع���م���ال  حت�����ت ذري�����ع�����ة م����الح����ق����ة 

خطوات  بغداد  وتدر�س  الكرد�ستاين”، 

ل��وق��ف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��رتك��ي��ة 

امل�ستمرة منذ �سنوات واآخرها كان يف 16 

“خملب  م�سمى  حتت  املا�سي،  حزيران 

مدنيني  �سحايا  عن  واأ�سفرت  النمر” 

بني قتلى، وجرحى ومهجرين.

وك�����س��ف امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م 

ال�سحاف،  اأحمد  العراقية،  اخلارجية 

ع���ن خ���ط���وات احل��ك��وم��ة جل��ع��ل ت��رك��ي��ا 

وت�سحب  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  عملياتها  تنهي 

قواتها من املناطق احلدودية فورا.

ملرتني  ا�ستدعت  ال���وزارة  اأن  واأو���س��ح 

الثانية  ويف  ب��غ��داد،  ل��دى  تركيا  �سفري 

اللهجة  �سديدة  احتجاج  مذكرة  �سلمته 

ع��ل��ى االع�����ت�����داءات االإح����ادي����ة اجل��ان��ب 

واال���س��ت��ف��زازي  ال��ع��دائ��ي  ال��ط��اب��ع  ذات 

ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ت���رك���ي���ا ع���ل���ى م��ن��اط��ق 

اأن اخل��ارج��ي��ة توؤكد  واأ���س��اف  م��ت��ع��ددة. 

احتفاظ  اأهمها  متعددة  م�سامني  على 

جمل�س  اإىل  للجوء  ال���رد  بحق  ال��ع��راق 

اإمكانية عقده جل�سة  يف  الدويل  االأمن 

تطال  ال��ت��ي  االأو����س���اع  ملناق�سة  ط��ارئ��ة 

اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  العراقية.  ال�سيادة 

اأن تدعو الدولة اجلامعة العربية لعقد 

العراق يف  لتعزيز موقف  جل�سة طارئة 

اخل�سو�س،  ب��ه��ذا  �سيادته  ع��ن  ال��دف��اع 

االإ���س��الم��ي.  ال��ت��ع��اون  منظمة  وك��ذل��ك 

جهود  ح�سد  اإىل  احل��ك��وم��ة  تتجه  وق��د 

ك��ل ال�����س��رك��اء، واالأ���س��دق��اء ال��داع��م��ون 

ل��ل��ع��راق يف ت��اأك��ي��د ح��ق��ه امل��ن�����س��ج��م مع 

االتفاقيات  وكذلك  الدولية،  القوانني 

ال�سدد. بهذا  الدبلوما�سية 

ويرى ال�سحاف، اأن اأعمال كهذه، لن 

االإرهاب على  تاأتي على جهود مكافحة 

لذا  ب��خ��ري،  وال��ع��امل  املنطقة،  م�ستوى 

للوقوف  م��دع��وة  الدولية  االأ���س��رة  ف��اأن 

ال�����ع�����راق، ودع������م ح���ق���ه يف  اإىل ج���ان���ب 

العراق  اأن  وتاأكيد  �سيادته،  عن  الدفاع 

ال�سيا�سي،  احل��ل  م�سار  يعتمد  ي��زال  ال 

الت�سعيد  ه��ذا  خلف�س  والدبلوما�سي 

االأح���������ادي اجل����ان����ب اال����س���ت���ف���زازي ذو 

الع�سكري. الطابع 

محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف 
المقبرة اإلسالمية في يافا

أكبر مقبرة في العالم تستقبل 
جثمان الخبير العراقي الهاشمي

الجيش السوري يوقع بمجموعة ارهابية 
تسللت من القاعدة األمريكية بالتنف

تفكيك خلية إرهابية موالية 
لـ»داعش« في المغرب

االنباط - وكاالت

ام�س  اأبيب اجلزئية،  تل  األغت حمكمة 

الثالثاء، اأمًرا كانت اأ�سدرته ب�سكل موؤقت 

بوقف جتريف مقرة االإ�سعاف االإ�سالمية 

يف مدينة يافا داخل اخلط االأخ�سر.

يديعوت  بح�سب   - املحكمة  و�سمحت 

جتريف  عملية  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف   - اأح���رون���وت 

امل���ق���رة وب���ن���اء م�����س��ك��ن ل��ل��م�����س��ردي��ن من 

ق��ب��ل ب��ل��دي��ة امل��دي��ن��ة. واأج�����رت امل��ح��ك��م��ة، 

تعوي�س  بدفع  يافا  يف  االإ�سالمي  املجل�س 

للبلدية  �سيكل،  األ��ف   15 اإىل  ي�سل  م��ايل 

النفقات  ع��ن  اأب��ي��ب  ت��ل  تنمية  و���س��ن��دوق 

القانونية للمحكمة.

اإىل  امل����ق����رة  جت���ري���ف  ع��م��ل��ي��ة  واأدت 

اح��ت��ج��اج��ات وا���س��ع��ة يف م��دي��ن��ة ي���اف���ا، ما 

يف  للدخول  املدينة  يف  الفل�سطينيني  دفع 

مواجهات مع �سرطة االحتالل.

االنباط - وكاالت

يف  ال�سالم”  “وادي  م���ق���رة  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 

حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف، ام�����س ال��ث��الث��اء، جثمان 

الها�سمي،  ه�����س��ام  ال��ع��راق��ي  االأم��ن��ي  اخل��ب��ري 

الذي اغتيل االثنني و�سط بغداد.

عدد  ح�سور  و�سط  اخلبري  جثمان  و�سيع 

قليل من اأقاربه، ب�سبب تف�سي كورونا و�سارك 

يف ال��ت�����س��ي��ي��ع ع���دد م���ن اأ����س���دق���اء ال��ه��ا���س��م��ي 

امل�ست�سفى  من  جثمانه  اإح�سار  بعد  واأقاربه، 

اإىل م��ن��زل��ه، ل��ل��ت��ه��ي��وؤ الإج������راءات ال���دف���ن، يف 

مقرة “وداي ال�سالم«.

وق����ت����ل ال���ه���ا����س���م���ي ع���ل���ى ي����د م�����س��ل��ح��ني 

جمهولني يف العا�سمة بغداد م�ساء االثنني. 

“م�سلحني جمهولني  اأن  اأمني  وقال م�سدر 

ال��ن��ار  اأط��ل��ق��وا  ن��اري��ت��ني  دراج���ت���ني  ي�ستقلون 

ببغداد”،  زيونة  منطقة  يف  الها�سمي  باجتاه 

الفتا اإىل اأن “الها�سمي فارق احلياة بعد نقله 

اإىل امل�ست�سفى«.

 ،1973 ب���غ���داد  وال��ه��ا���س��م��ي م���ن م��وال��ي��د 

وه����و م������وؤرخ وب���اح���ث يف ال�������س���وؤون االأم��ن��ي��ة 

واال����س���رتات���ي���ج���ي���ة واجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة، 

االإره��اب��ي  “داع�س”  تنظيم  مبلف  وخمت�س 

واأن�ساره.

االنباط - وكاالت

ت���دم���ر كمينا  ال�������س���وري يف  ن��ف��ذ اجل��ي�����س 

حمكما مبجموعة اإرهابية م�سلحة ت�سللت من 

باجتاه  التنف  منطقة  يف  االأمريكية  القاعدة 

جبل الب�سري وتويتان �سمال غرب ال�سخنة.

اجلي�س  اإن  ال�����س��وري��ة  “الوطن”  وق��ال��ت 

مت���ك���ن م����ن اإي����ق����اع ث���الث���ة م�����س��ل��ح��ني قتلى 

كمية  وم�سادرة  اآخرين  على ثالثة  والقب�س 

من االأ�سلحة والذخائر.

وك���ان���ت جم��م��وع��ة م���ن امل�����س��ل��ح��ني ال��ذي��ن 

ق��رب خميم  اأمريكية  ق��اع��دة  تدريبهم يف  مت 

الركبان ب�سوريا، متكنت يف اأبريل املا�سي، من 

مغادرة منطقة التنف، و�سلم امل�سلحون اأنف�سهم 

للجي�س ال�سوري.

واأثناء اخلروج من “املنطقة االآمنة” حول 

املتحدة،  الواليات  عليها  ت�سيطر  التي  التنف 

تعر�ست املجموعة ليلة 13-14 اأبريل لهجوم 

الثورة”  “مغاوير  جماعة  عنا�سر  قبل  م��ن 

 27 متكن  اال�ستباك  وبعد  اأمريكيا.  املدعومة 

م�سلحا من مغادرة منطقة التنف، وهم حتت 

حرا�سة اجلي�س ال�سوري يف تدمر.

االنباط - وكاالت

تفكيك  املغربية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

من  عنا�سر  اأربعة  من  تتاألف  اإرهابية  خلية 

الناظور  “ داع�س” مبدينة  املوالني لتنظيم 

وال�سواحي. وقالت يف بيان �سحفي ام�س اإن 

ذلك ياأتي يف اإطار ا�ستمرار اجلهود للت�سدي 

ل��ل�����س��ب��ك��ات االإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف اأم���ن 

وا�ستقرار اململكة.

امل��رك��زي  املكتب  اأن  اإىل  ال����وزارة  واأ����س���ارت 

لالأبحاث الق�سائية التابع للمديرية العامة 

مل��راق��ب��ة ال���رتاب ال��وط��ن��ي متكن م��ن تفكيك 

ا�ستخباراتية  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اخل��ل��ي��ة، 

عليهم  املقبو�س  اأعمار  اأن  اإىل  الفتة  دقيقة، 

ترتاوح بني 21 و 26 �سنة، وبينهم �سقيق اأحد 

املقاتلني يف “داع�س«.

واأ�سافت اأن التحقيقات االأولية تفيد باأن 

اأفراد هذه اخللية املوالني ل”داع�س” قرروا 

ت�����س��ت��ه��دف م��واق��ع  اإره��اب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ 

ح�سا�سة باململكة.

واأ�سارت اإىل اأن املوقوفني كانوا على �سلة 

وث��ي��ق��ة ب���اأف���راد اخل��ل��ي��ة االإره���اب���ي���ة ال��ت��ي مت 

تفكيكها بتاريخ 4 كانون اأول املا�سي يف اإطار 

االأمنية  امل�سالح  ب��ني  م�سرتك  اأم��ن��ي  ت��ع��اون 

املغربية ونظريتها االإ�سبانية. واأفادت باأنه مت 

احلرا�سة  تدابري  حتت  بهم  امل�ستبه  احتجاز 

النظرية من اأجل مزيد من التحريات حتت 

اإ�سراف النيابة العامة املخت�سة.

االنباط- وكاالت

قال رعاة كنائ�س يف حمافظة بيت حلم يف 

املزيد  اإن قرار �سّم  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

�سيوؤدي  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  من 

اإىل تداعيات ماأ�ساوية لفل�سطني ب�سكل عام، 

الفل�سطيني  امل�سيحي  واملجتمع  حل��م  وبيت 

ب�سكل خا�س.

لتو�سيح  م��ف��ت��وح��ة  ر���س��ال��ة  يف  واأ����س���اف���وا 

خماطر ال�سم، “ما نخ�ساُه هو اأن �سّم هذه 

للهجرة.  اأه��ل��ن��ا  م��ن  امل��زي��د  �سيدفع  امل��ن��اط��ق 

�سجن مفتوح  بيت حلم هي  اأن  اأ�ساًل  ن�سعر 

اللذين  وامل�ستوطنات  اجل���دار  ب�سبب  وذل��ك 

�سيجعل  ه��ذا  ال�����س��ّم  ق���رار  واإن  يحيطانها. 

فاأ�سغر،  اأ���س��غ��ر  ال�سجن  ه���ذا  م�ساحة  م��ن 

فيتال�سى االأمل من اأجل م�ستقبٍل اأف�سل«.

نتكلم  اإن��ن��ا   ، اأرا�����سٍ �سرقة  “هذه  وتابعوا 

عن اأرا�ٍس اأغلبها ملٌك خا�س، اأرا�ٍس امتلكت 

ورث��ت��ه من  اإذ  منها  االأك���ر  اجل��زء  عائالتنا 

االأج��������داد وع��م��ل��ت يف ال����زراع����ة ف��ي��ه��ا مل��ئ��ات 

ال�سنني«.

واقع  الر�سالة  على  املوقعون  وا�ستعر�س 

هذه االأرا�سي منذ اأن احتلت اإ�سرائيل ال�سفة 

نحو  مب�����س��ادرة  “قامت  ح��ي��ث   ،1967 ع���ام 

ال�سمالية  املنطقة  م��ن  دومن  األ���ف  ع�سرين 

لبناء  ج��اال،  وبيت  �ساحور  وبيت  حل��م  لبيت 

ب�سكل كبري من  ه��ذا  وق��د ح��ّد  امل�ستوطنات. 

ال��ث��الث ومنوها  امل���دن  اإم��ك��ان��ي��ة تو�سع ه��ذه 

اأهم  اأحد  اإ�سرائيل  ا طبيعيًّا. وقد �سّمت  منوًّ

وهو  بيت حلم،  امل�سيحية يف  الدينية  املواقع 

دير مار اإليا�س التاريخّي، وف�سلت بيت حلم 

ال��ق��د���س وه���و م��ا يح�سل الأول م���رة يف  ع��ن 

تاريخ احل�سور امل�سيحّي يف االأر�س املقد�سة«.

“منطقتي املخرور وكرميزان  اأن  وتابعوا 

تعتران من املناطق القليلة املتبقّية ل�سكان 

اأج��ل التمّتع  ل��ل��زراع��ة، وحتى م��ن  بيت حل��م 

املنطقتني  وك����ال  اأر����س���ن���ا.  ط��ب��ي��ع��ة  ب��ج��م��ال 

م��ه��ددت��ان  �سكننا  م��ن��اط��ق  غ���رب  ال��واق��ع��ت��ني 

ال�����س��ّم. وه���ذا يعني  ق���رار  ب��امل�����س��ادرة بفعل 

اأن امل���ئ���ات م���ن اأب���ن���اء رع���اي���ان���ا ���س��ي��خ�����س��رون 

اأرا�سيهم«.

اأه��م��ي��ة  ك���رمي���زان  “ملنطقة  اأّن  وذّك������روا 

روح����ي����ة، ف��ه��ن��اك ي���وج���د م���در����س���ة ت��دي��ره��ا 

وهناك  تاريخّي.  ودير  ال�سالزيان  الراهبات 

كثرٌي  الغربّي، حيث عمل  الريف  على  خطٌر 

م��ن رع��اي��ان��ا يف ال��زراع��ة الأج��ي��ال. ويف نف�س 

االإدارة  وك��م��ا ظ��ه��ر يف خم��ط��ط��ات  ال���وق���ت، 

ال�سرقّي  للجزء  تهديٌد  فهناك  االأم��ريك��ي��ة، 

ه���ذا منطقة ع�س  وي�����س��م��ل  امل��ح��اف��ظ��ة،  م��ن 

ن��ّي��ة منذ �سنني، من  ال��غ��راب، وال��ت��ي ت��وج��د 

اأجل بناء م�ست�سفى لالأطفال عليها«.

و�سددوا على اأن “اأبناء رعايانا مل يعودوا 

يوؤمنون باأنه يوجد من �سيقف موقًفا �سجاًعا 

الأجل العدل وال�سالم، ويف �سبيل اإيقاف هذا 

ال��ظ��ل��م امل��ج��ح��ف احل��ا���س��ل اأم����ام اأع��ي��ن��ن��ا. اإن 

�سنني  منذ  كفل�سطينيني  منتهكة  حقوقنا 

عديدة. نوؤمن بالرجاء، ولكن الذين يدعون 

اأنهم يحامون عن م�سيحيي ال�سرق االأو�سط 

يحاولون اأن يفقدونا هذا الرجاء«.

ي��ك��ون  ق���د  ال�����س��م  “قرار  ان  واأ����س���اف���وا 

ال�������س���رب���ة ال���ق���ا����س���ي���ة ل�����وج�����ود م�����س��ي��ح��ّي 

وق��د  االأر�������س،  ه���ذه  ع��ل��ى  ف��ّع��ال  فل�سطيني 

يق�سي على اآمالنا الوطنّية باحلرية ونوال 

على  وم�ساواة  بكرامة  والعي�س  اال�ستقالل، 

اأر�سنا وبح�سب املواثيق الدولّية«.

االآن  ب��ع��د  اأح����ٌد  ي�ستطيع  “لن  وق���ال���وا: 

ال�سّم على  اآث��ار  ي��ت��دارك  باأنه مل  يدعي  اأن 

ب�سكل  وبيت حلم  عام،  ب�سكل  الفل�سطينيني 

خا�س. اإننا ن�سعر بثقل التاريخ على اأكتافنا 

للحفاظ على الوجود امل�سيحّي على االأر�س 

ثقتنا  ن�سع  اإننا  اإمياننا.  بداية  �سهدت  التي 

.»
ّ

ورجاوؤنا بالل

ل��ل��ت��دخ��ل الإي��ق��اف  ال��ع��امل  “قادة  ودع����وا 

زلنا  “وما  واأ���س��اف��وا  الكبري”.  الظلم  ه��ذا 

م��ل��ت��زم��ني ب��ال�����س��ع��ي ن��ح��و ال�����س��الم ال���ع���ادل، 

ون���رج���و اأن ي��ق��ف ال���ع���امل م��وق��ًف��ا ح��ا���س��ًم��ا 

م�����س��ح��وًب��ا ب��خ��ط��وات ع��م��ل��ّي��ة الإي���ق���اف ه��ذا 

ال���ظ���ل���م وت����وف����ري ف���ر����س االأم�������ل م����ن اأج����ل 

هذه  على  وال�سالم  العدل  ي�سوده  م�ستقبل 

االأر�س«.

»رعاة كنائس«: الضم قد يكون الضربة القاضية لوجود مسيحّي فلسطيني

نائب تركي معارض: ما فعلتموه بخريطة العراق سيعود علينا بالمثل

الخارجية العراقية تلوح بأوراق قوة إلنهاء اعتداءات تركيا

التهجير الصامت.. االحتالل يواصل عمليات الهدم واالستيطان للتخلص من المقدسيين
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االنباط - وكاالت

فريدمان  ديفيد  اإ���س��رائ��ي��ل  ل��دى  الأم��رك��ي  ال�سفر  ب��رز 

ك�سخ�سية مركزية يف خمطط �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية 

املحتلة اىل اإ�سرائيل املثر للجدل.

بنيامني  ال��وزراء  رئي�س  �سّجع  فريدمان  اإن  ويقول خرباء 

وب��دا  بال�سّم،  يتعلق  م��ا  يف  ال�سريع  ال��ت��ح��ّرك  على  نتانياهو 

متحم�سا اأكرث من البيت الأبي�س.

وف���ري���دم���ان )61 ع���ام���ا( حم���ام ل���ه ت���اري���خ ط��وي��ل يف دع��م 

م�ستوطنات ال�سفة التي تعترب غر قانونية يف نظر القانون 

الأمركية اىل  ال�سفارة  اأ�سد موؤيدي نقل  ال��دويل. وكان من 

القد�س يف 2018.

وقبل اأن يتوىل من�سبه ك�سفر يف 2017، عمل مع منظمة 

اإيل الأمركيون” التي تدعم م�ستوطنة بيت  “اأ�سدقاء بيت 
اإيل الع�سوائية القريبة من رام اهلل.

“حّق”  الأمركي على  ال�سفر  اأكد  ت�سلمه من�سبه،  ومنذ 

ال�سفة. ول��ه ع��اق��ة طويلة مع  اأرا����س يف  اإ���س��رائ��ي��ل يف ���س��ّم 

الرئي�س دونالد ترامب بعد اأن مثل كمحامي �سركات مرتبطة 

برتامب يف اإجراءات اإفا�س اأمركية.

وت��دع��م خ��ط��ة ت��رام��ب ل��ل�����س��ام يف ال�����س��رق الأو����س���ط �سّم 

ال�����س��ف��ة وم��ن��ط��ق��ة غ���ور الأردن  مل�����س��ت��وط��ن��ات��ه��ا يف  اإ���س��رائ��ي��ل 

الفل�سطينيني  مع  التفاو�س  على  تن�س  كما  ال�سرتاتيجية. 

حول دولة م�ستقبلية منزوعة ال�ساح.

قاطع،  ب�سكل  الأمركية  اخلطة  الفل�سطينيون  ويرف�س 

اأن��ه  مب��ا فيها خم��ط��ط ال�����س��ّم. وي��ن��ظ��ر اإىل ف��ري��دم��ان ع��ل��ى 

اجتاه  يف  اإ�سرائيل  يح�ّس  الذي  الرئي�سي  الأمركي  ال�سوت 

امل�سي قدما يف تنفيذ املخطط ب�سكل اأحادي، وهي خطوة من 

املوؤكد اأنها �ستثر غ�سبا دوليا.

ويعتقد ع�سو الكني�ست املعار�س ورئي�س حزب “مرت�س” 

الي�ساري نيت�سان هوروفيت�س اأن فريدمان “ل ميثل الوليات 

املتحدة متاما، اإمنا اأكرث راأيه واأهدافه اخلا�سة”. ويو�سح اأنه 

ي�ستند يف راأيه هذا اىل معلومات ح�سل عليها من م�سوؤولني 

على  ترّكز  اأجندة  يّتبع  “اإنه  وي�سيف  واإ�سرائيليني.  اأجانب 

معظم  عليها  ي��واف��ق  ل  وفهمي،  معلوماتي  وح�سب  ال�سم، 

التعليق  الأمركية  ال�سفارة  ورف�ست  وا�سنطن”.  يف  زمائه 

على هذا املو�سوع.

وب��ح�����س��ب ات��ف��اق الئ���ت���اف احل��ك��وم��ي ال����ذي اأن��ه��ى اأزم���ة 

موعدا  مت��وز  م��ن  الأول  ح��ّدد  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  طويلة  �سيا�سية 

ميكن للحكومة الإ�سرائيلية اأن تقّدم اعتبارا منه اآلية تنفيذ 

خمطط ال�سم.

الآل��ي��ة.  بهذه  يتعّلق  اإع���ان  اأي  يح�سل  مل  ال��ي��وم،  وحتى 

وجود  اىل  يعود  ال�سبب  اإن  اإ�سرائيلية  اإع��ام  و�سائل  وقالت 

حتفظ يف الوليات املتحدة اإزاء حتّرك فوري.

مايكل  وا�سنطن  ل��دى  ال�سابق  الإ�سرائيلي  ال�سفر  وق��ال 

اأورين اإن هناك انق�ساما يف املوقف الأمركي جتاه ال�سم بني 

البيت  م�ست�سار  يوؤيد  وم��ن  فريدمان  نظر  وجهة  يوؤيد  من 

الأبي�س جاريد كو�سرن، مهند�س اخلطة الأمركية لل�سام.

وبح�سب اأورين، فاإن كو�سرن، �سهر ترامب، يرى اأن اخلطة 

يجعل  واحد  جانب  من  ال�سم  تنفيذ  واأن  كاملة”،  “وحدة 
اإ�سرائيل تخاطر با�ستبعاد الاعبني الإقليميني الذين يعترب 

دعمهم للخطة �سروريا. ويوافق اأورين الذي يقول اإنه يعرف 

اإن  يقول  ال��ذي  ال��راأي  ما”،  حد  اإىل  “جيد  ب�سكل  فريدمان 

بقية  عن  منف�سل  ب�سكل  ال�سم  خمطط  تنفيذ  اأراد  ال�سفر 

بنود اخلطة الأمركية.

الفكرة  اأهمية  من  ال�سابق  ال�سفر  يقّلل  ذات��ه،  الوقت  يف 

الدينية  باحلما�سة  اليهودي مدفوع  اإن فريدمان  تقول  التي 

الإ�سرائيلي  القانون  روؤية  اإىل  وي�سعى  ال�سخ�سية،  الرغبة  اأو 

ال��ت��ورات��ي  ال����س���م  وه���و  وال�سامرة”،  “يهودا  ع��ل��ى  م��ط��ّب��ق��ا 

لل�سفة.

نعم  لا�ستيطان،  م��وؤي��د  ف��ري��دم��ان  “نعم  اأوري����ن  وي��ق��ول 

تكتيك.  اإل  دوافعه ما هي  لل�سم”، لكن جزءا من  هو موؤيد 

كل  “�سّم  يف  رغ��ب��ت��ه  خ��ط��اأ  ال��ي��ه  ين�سب  م��ن  ه��ن��اك  وي�سيف 

ال�سفة” اىل اإ�سرائيل.

اإن��ه��ا  اأو  ال�����س��ام  ال��ت��ح��رك يف خ��ط��ة  “يجب  اأن����ه  وي��ع��ت��ق��د 

�ستموت مثل خطط ال�سام الأخرى”.

لإ�سحاق  م�ست�سارا  ال�سابق  يف  عمل  ال��ذي  اأوري���ن  وي�سر 

الفل�سطينيني،  مع  لل�سام  اأو�سلو  اتفاقية  وّق��ع  ال��ذي  راب��ني 

الفل�سطينيون  ت���رك  ح���ال  يف  اأن���ه  ي��ع��ت��رب  ف��ري��دم��ان  اأن  اىل 

ذلك”. ثمن  يدفعوا  اأن  يجب  املفاو�سات،  “طاولة 
وبرز النق�سام بني فريدمان وكو�سرن بعد اأيام من الك�سف 

عن خطة ترامب لل�سام التي اأعلنها يف اأواخر كانون الثاين. 

اإذ قال فريدمان حينها اإن اإ�سرائيل “يجب اأن ل تنتظر على 

الإطاق” قبل �سّم اأرا�س يف ال�سفة. واأدىل كو�سرن بعد اأيام 

بت�سريحات معاك�سة.

 االنباط - وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  ك�سفت 

و�سحية  حياتية  حقيقية  كارثة  عن  ام�س، 

ع�سيون،  توقيف  مركز  يف  ال�سرى  يعي�سها 

التفرد  يتم  حيث  معتقا(،   21( وع��دده��م 

ب�سكل عن�سري،  ال�سجن  اإدارة  بهم من قبل 

وي�سلبون منهم اأب�سط حقوقهم اليومية.

واأو�����س����ح����ت حم���ام���ي���ة ال��ه��ي��ئ��ة ج��اك��ل��ني 

اأنهم  املعتقلني،  كافة  زارت  وال��ت��ي  ف��رارج��ة 

ي�����س��ت��ع��دون خل���و����س اإ�����س����راب م��ف��ت��وح عن 

واملر�س،  للجوع  فري�سة  ويرتكون  الطعام، 

وي�����ح�����اول الح�����ت�����ال ال���ن���ي���ل م��ن��ه��م وم���ن 

عزميتهم بحرمانهم من حقوقهم احلياتية.

وتابعت: “يزداد تردي اأو�ساع الأ�سرى يف 

احتجاز  ويتم  ك��ورون��ا،  ظهور  منذ  ع�سيون 

ي��وم��ا، مي��ن��ع��ون خالها   14 مل���دة  امل��ع��ت��ق��ل��ني 

او ممار�سة حقوقهم  بذويهم،  الت�سال  من 

احلياتية  والأم�����ور  ال��ف��ورة  اىل  اخل����روج  يف 

ال��ي��وم��ي��ة، وال��ط��ع��ام ال���ذي ي��ق��دم ل��ه��م �سيئ 

للغاية ومنتهي ال�ساحية، ووجبات الطعام 

غر كافية واخلبز واخل�سار عفن وعلب لنب 

فا�سدة، وهذا يكرر با�ستمرار، والنظافة �سبه 

والذباب  تنظيف،  م��واد  توجد  ول  منعدمة 

مياأ الغرف و�ساحة الفورة ال�سيقة جدا«.

وبينت اأن اإدارة ع�سيون ل تقدم املاب�س 

نف�س  يف  معظمهم  للمعتقلني،  ال��داخ��ل��ي��ة 

امل��اب�����س ال��ت��ي اع��ت��ق��ل��وا ب��ه��ا م���ن 14ي���وم���ا، 

كريهة،  ورائحتها  ورطبة  والبطانيات عفنة 

موؤكدة ان ال�سليب الحمر يتم اعامه اول 

�ساكنا  يحركوا  ومل  امل���زري،  بالو�سع  ب���اول 

حتت ذريعة اأن بيت ايل مل تاأذن لهم بزيارة 

ال�سجن، رغم انهم طلبوا مني موخراً ا�سماء 

للتاأكد من  عنهم من ع�سيون  اف��رج  ا�سرى 

حقيقة الو�ساع، ومت ذلك وقابلوا عددا من 

�سهر  قبل  ع�سيون  �سجن  من  عنهم  املفرج 

تقريباً.

قالت:  ال�سحي،  بالو�سع  يتعلق  وفيما 

الطبي ميار�سان  والإه��م��ال  “ احل��رم��ان  اإن 

يعانون  اأ�سرى  اعلى م�ستويات، وهناك  على 

يقدم  با�ستمرار ومل  وي��ت��اأمل��ون  ام��را���س  م��ن 

ف��الأ���س��ر اجم���د �سمحان )  ���س��ي��ئ،  ل��ه��م اي 

26 ع��ام��ا ( ���س��ك��ان ب���رزي���ت، وامل��ع��ت��ق��ل منذ 

اأ�سبوع تقريبا، يعاين من م�ساكل يف النخاع 

ال�����س��وك��ي وامل ���س��دي��د وه���و ب��ح��اج��ة لأخ���ذ 

بازمة الدم، اما الأ�سر رامي حدو�س )38 

م��ن ح�سا�سية  فيعاين  ���س��وري��ف  م��ن  ع��ام��ا( 

وه��و  ال��ق��دم،  لعمليتني يف  ب��اجل��ل��د وخ�����س��ع 

بحاجة لتناول الدواء با�ستمرار، اإل ان ادارة 

املعتقل مل تعطه الدواء منذ حلظة و�سوله 

اىل ال�سجن ».

فريدمان.. ذراع ترامب المثير للجدل والداعم لمخطط الضم واالستيطان 

أوضاع حياتية وصحية كارثية يعيشها األسرى بتوقيف »عصيون«

االحتالل يصادق على بناء 240 وحدة 
استيطانية بالقدس المحتلة

قصف فرنسي يدمر أنفاقا 
لـ»داعش« في العراق

قائد جديد لفرقة الضفة 
في جيش االحتالل

روسيا تتعهد بفرض عقوبات مضادة 
على بريطانيا

االنباط - وكاالت

“اأرا�سي  ���س��ل��ط��ة  ت�����س��م��ى  م���ا  ���س��ادق��ت 

م�سروع  ع��ل��ى  ال��ث��اث��اء  ام�����س  اإ�سرائيل” 

قلب  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف  وح����دة   240 اإق���ام���ة 

القد�س املحتلة.

وذك��������رت ال���ق���ن���اة ال�������س���اب���ع���ة ال���ع���ربي���ة 

اأّن����ه ���س��ي��ج��ري ب��ن��اء ال���وح���دات يف منطقة 

ال��ق��دمي  ت�سيدك”  “�سعاريه  م�ست�سفى 

من  مقربة  وعلى  القد�س،  يف  يافا  ب�سارع 

ال��ب��ل��دة ال���ق���دمي���ة. و���س��ت�����س��م��ل ال���وح���دات 

�سقًقا  ت�سم  مرتفعة،  م��ب��اين   5 اجل��دي��دة 

�سكنية، وم�سالح جتارية وفنادق �سغرة.

“مو�سي  القد�س  بلدية  رئي�س  وامتدح 

ال��وح��دات  اإّن  ق��ائ��ًا  امل�����س��ادق��ة،  ليوؤون” 

املدينة  يف  املهمة  امل�ساريع  اأح��د  اجل��دي��دة 

والذي �سيجري دجمه مع منطقة مدخل 

القد�س، التي يجري ت�سييدها هذه الأيام.

االنباط - وكاالت

ك���ّب���د ال����ط����ران احل����رب����ي ال��ف��رن�����س��ي 

امل���ن�������س���وي يف ال���ت���ح���ال���ف ال�������دويل ال����ذي 

�سد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تتزعمه 

“داع�س” الإره���اب���ي يف  ف��ل��ول  الإره������اب، 

اأحد اأخطر اجلزر �سمايل العراق، خ�سائر 

فادحة.

واأفادت خلية الإعام الأمني العراقي، 

ال��ف��رن�����س��ي �سمن  ال����ط����ران  ب�����اأن  ام�������س 

ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل، ن��ف��ذ ���س��رب��ات ج��وي��ة 

ا���س��ت��ه��دف��ت اأن����ف����اق ت�����س��ت��خ��دم م����ن ق��ب��ل 

جزيرة  يف  الإره��اب��ي��ة  “داع�س”  ع�سابات 

كنعو�س، �سمايل حمافظة �ساح الدين. 

واأو�سحت اأن ال�سربات متت �سمن قاطع 

ع��م��ل��ي��ات ����س���اح ال����دي����ن، واأ����س���ف���رت عن 

تدمر اأنفاق “داع�س” بالكامل.

ت��ع��د من  ال��ت��ي  وت��ق��ع ج��زي��رة كنعو�س 

“داع�س” وفلوله،  لختباء  املواقع  اأخطر 

على بعد نحو 40 كيلو مرتا �سمال ق�ساء 

ال�������س���رق���اط، ����س���م���ايل حم���اف���ظ���ة ���س��اح 

الدين.

اأن  ال��ع��راق��ي��ة،  ال���دف���اع  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

�سربات  نفذ  العراقي  احل��رب��ي  ال��ط��ران 

جوية دقيقة، دمر خالها �سيارة مفخخة 

واأنفاقا كان ي�ستخدمها اإرهابيو “داع�س«.

وج���اء يف ب��ي��ان ال����وزارة “متكن اأب��ط��ال 

ط���ران اجل��ي�����س واأث���ن���اء ت��ق��دمي الإ���س��ن��اد 

ق��ي��ادة عمليات  ل��ق��ط��ع��ات اجل��ي�����س ���س��م��ن 

مفخخة  عجلة  تدمر  من  الدين  �ساح 

لع�سابات  ن��ف��ق  وت���دم���ر  م��ت��وق��ف��ة  ك��ان��ت 

“داع�س” واأربع م�سافات كان ي�ستخدمها 
الإرهابيون كوكر لهم«.

 ،2017 الأول  كانون  يف  ال��ع��راق،  واأعلن 

حترير كامل اأرا�سيه من قب�سة  “داع�س” 

بعد نحو ثاث �سنوات ون�سف ال�سنة من 

ال��ذي  امل��واج��ه��ات م��ع التنظيم الإره��اب��ي، 

احتل نحو ثلث الباد.

االنباط - وكاالت

ق�����رر ق���ائ���د اأرك��������ان ج��ي�����س الح���ت���ال 

ج��دي��د  ق��ائ��د  ت��ع��ي��ني  كوخايف”  “اأفيف 
لفرقة ال�سفة الغربية املحتلة.

“يديعوت احرونوت”  وذكرت �سحيفة 

“اآيف  ي��دع��ى  اجل���دي���د  ال��ق��ائ��د  اأن  ام�������س، 

م��ن�����س��ب  م�����وؤخ�����ًرا  ���س��غ��ل  ال������ذي  بلوت” 

برئي�س  اخل���ا����س  ال��ع�����س��ك��ري  ال�����س��ك��رت��ر 

احل��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، وامل�����س��ئ��ول 

ال�سيا�سي  امل�����س��ت��وي��ني  ب��ني  التن�سيق  ع��ن 

والع�سكري.

م�ستوطنة  يف  “بلوت”  عائلة  وتعي�س 

وتلقى  اهلل،  رام  ق���رب  ت�سوف”  “نفيه 
الع�سكرية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��در���س��ة  يف  تعليمه 

ب���ت���خ���ري���ج���ه���ا  وامل������ع������روف������ة  “عيلي” 
للمتطرفني. وا�سرتك “بلوت” يف املعارك 

غ����زة خ���ال  ق���ط���اع  ����س���م���ايل  دارت  ال���ت���ي 

عدة  و�سغل   ،2014 ع��ام  الأخ���ر  ال��ع��دوان 

منا�سب من بينها قيادة لواء الكوماندوز.

االنباط - وكاالت

اأن رو���س��ي��ا  ال��ك��رم��ل��ني، ام�������س،  اأع���ل���ن 

�ستفر�س عقوبات م�سادة على بريطانيا 

الأ�سبوع نظاماً  بعدما ك�سفت لندن هذا 

حقوق  منتهكي  ���س��د  ل��ع��ق��وب��ات  ج��دي��داً 

ومنظمات  �سخ�سيات  ت�ستهدف  الإن�سان 

بينهم م�سوؤولون رو�س م�ستبه بتورطهم 

يف وفاة حمامي يف ال�سجن.

وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال��ك��رم��ل��ني 

اإل  مي��ك��ن��ن��ا  “ل  ب��ي�����س��ك��وف:  دمي������رتي 

ال����ن����وع م��ن  ل���ه���ذا  ب���الأ����س���ف  ن�����س��ع��ر  اأن 

اأن��ه  م�سيفا  الودية”،  غ��ر  الإج����راءات 

املعاملة  مبداأ  تطبيق  �سيتم  “بالطبع 
باملثل«.

التي  القائمة  على  رو�سيا   25 درج 
ُ
واأ

ك�سفت عنها وزارة اخلارجية الربيطانية 

ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ال����س���ت���ب���اه ب���ت���ورط���ه���م يف 

يف  ماغنيت�سكي  �سرغي  امل��ح��ام��ي  وف���اة 

كان  ال��ذي  ماغنيت�سكي  وت��ويف  ال�سجن. 

للممول  ال�سريبية  ال�����س��وؤون  م�ست�سار 

الربيطاين وليام براودر يف ال�سجن اإثر 

بعدما   2009 ع��ام  منه  يعالج  مل  مر�س 

ات���ه���م م�������س���وؤول���ني يف رو����س���ي���ا ب��اح��ت��ي��ال 

230 مليون دولر. �سريبي قيمته 

وم����ن ب���ني امل�����س��ت��ه��دف��ني ب��ال��ع��ق��وب��ات 

األ��ك�����س��ان��در ب��ا���س��رتي��ك��ني، رئ��ي�����س جلنة 

بالرئي�س  مبا�سرة  املرتبطة  التحقيق 

فادمير بوتني.

ون������ددت ����س���ف���ارة م��و���س��ك��و يف ل���ن���دن، 

رو�سيا  نظام  اأن  على  م�سددة  بالعقوبات 

ال�����س��ل��ط��ات  ع���ن  “م�ستقل”  ال��ق�����س��ائ��ي 

القانون فح�سب«. التنفيذية و”يديره 

ال���وزراء  رئي�س  با�سم  متحدث  وق��ال 

بوري�س جون�سون اإّن العقوبات ت�ستهدف 

اأ���س��واأ  “بع�ٍس م��ن  م��ت��ورط��ني يف  اأف����راداً 

ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق الإن�������س���ان ���س��م��ع��ة يف 

لندن،  فر�ست  كما  الأخ���رة«.  ال�سنوات 

اأي�ساً، عقوبات على اأفراد من ال�سعودية 

ال�سمالية. وكوريا 

واّتهمت لندن رو�سيا بالقيام باأن�سطة 

هجوما  ت�سمل  لا�ستقرار”  “مزعزعة 
مبقتل  يت�سبب  ك��اد   2018 ع��ام  كيميائيا 

اجل��ا���س��و���س امل������زدوج ال�����س��اب��ق ���س��رغ��ي 

وابنته. �سكريبال 

ورف�ست رو�سيا التهم باأن �سباطاً من 

ا�ستخدموا  النافذ  ا�ستخباراتها  جهاز 

�سكريبال  لت�سميم  ق���وي  اأع�����س��اب  غ���از 

ا�ستخبارات  اأجهزة  مع  تعاونه  على  رداً 

وغربية. بريطانية 

االنباط - وكاالت

الغرابلي  �سعدي  الأ�سر  عائلة  ت��زال  ل 

“75 عاما” تعي�س حالة من القلق ال�سديد 
ب��ع��د ت�����س��ارب الأن���ب���اء ع���ن ا���س��ت�����س��ه��اده يف 

�سجون الحتال الإ�سرائيلي.

وفتحت  ا�ست�سهاده  خرب  العائلة  وتلقت 

ب��ي��ت ع����زاء ق��ب��ل اأن ت��ت��ل��ق��ي ات�����س��ال اآخ���ر 

من  ال��واردة  النباء  لكن  ال�ست�سهاد  ينفي 

ال�سجون توكد انه بحالة اخلطر ال�سديد.

ات�����س��ال  “تلقينا  الأ����س���ر  جن���ل  وق����ال 

هاتفيا من داخل ال�سجون تفيد با�ست�سهاد 

الأنباء،  اي�سل وت�ساربت  الوالد من �سجن 

ثم جاء تاأكيد من ال�سليب الأحمر الدويل 

تنفي ال�ست�سهاد واأنه متواجد يف م�ست�سفي 

�سوركا و�سيكون هناك طبيب من ال�سليب 

على  لاإطمئنان  عائلته  وكلته  وحم��ام��ي 

اأن ال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر  ح���ال���ت���ه«. واأو�����س����ح 

ل��وال��ده غر  ب���اأن احل��ال��ة ال�سحية  اأب��ل��غ��ه 

م�����س��ت��ق��رة، خ��ا���س��ة اأن ي��ع��اين م���ن م��ر���س 

���س��رط��ان ال��ربو���س��ت��ات وم���ر����س ال�����س��ك��ري 

وال�سغط و�سعف ال�سمع والإب�سار، نتيجة 

الهمال الطبي ت�ساعفت وتدهورت حالته 

ال�سحية.

واأ�ساف اأنه مل ير والده منذ العام 1999 

وكان حينها عمره 24 عاما والآن عمره 50 

تقدم بطلب  ح��اول  اأن��ه  اإىل  ع��ام��ا، م�سرا 

زيارة له مرات عدة ولكن يف كل مرة ياأتي 

رف�س اأمني. واأ�سار اإىل اأن اآخر حماولة له 

الدويل  الحمر  ال�سليب  خال  من  كانت 

ع���ام 2017 ب��ت��ق��دمي زي�����ارة ل���وال���ده وع��ن��د 

و���س��ول��ه ع��ل��ى ح��اج��ز ب��ي��ت ح��ان��ون اأرج��ع��ه 

جنود الحتال وُمنع من الزيارة.

وحاول من خال ح�سوله على ت�سريح 

ت���اج���ر ودخ����ول����ه الأرا������س�����ي امل��ح��ت��ل��ة ع���ام 

قوبلت  ولكن  ل��وال��ده،  زي��ارة  تقدمي   2015

من  اأح���د  ل  اأن���ه  م�سيفا  اأي�����س��ا،  بالرف�س 

افراد اأ�سرته زار والده منذ 25 عاما.

وط���ال���ب م��وؤ���س�����س��ات ح���ق���وق الإن�������س���ان 

وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر 

ت��ق��دمي  اأو  ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى الإف���������راج ع���ن���ه 

م�ساعدة لهم بت�سريح لزيارته لاإطمئنان 

على حالته ال�سحية.

عن  الإف����راج  خ��رب  ينتظر  �سهيل  وك���ان 

اأي �سفقة تبادل لاأ�سرى ولكن  وال��ده يف 

ان��ت��ظ��اره ط��ال ووال���ده الآن يف حالة موت 

�سريري مب�ست�سفي �سوروكا.

وا�����س����اف:)اأه����م ف���ق���دان خ����ال �سجن 

50 ومل نراه  24 عاما والن  الوالد عمري 

يف اأي منا�سبة ل بفرح ول �ساف احفاده ول 

حد بعرف(.

�سهيل  اأم  الأ����س���ر  زوج����ة  ف��ي��م��ا مت��ن��ت 

ال��غ��راب��ل��ي ال�����س��ف��اء ل��زوج��ه��ا ال����ذي يعاين 

ال��وي��ات داخ���ل الأ���س��ر م��ن ع��زل ان��ف��رادي 

واإه���م���ال ط��ب��ي متعمد وم��ن��ع م��ن ال��زي��ارة 

مل  عاما   25 اأن  واأ���س��اف��ت  طويلة.  �سنوات 

امل�سموح  ف��ق��ط  �سقيقه  وك���ان  زوج���ه���ا،  ت��ر 

ل��ه ب��زي��ارت��ه وب��ع��د وف��ات��ه م��ن��ع��ت �سلطات 

الحتال اأبنائهن من الزيارة

من  كانت  الدائمة  اأمنيته  اأن  وتابعت، 

ك��ان��ت ت�سلها من  ال��ت��ى  ال��ر���س��ائ��ل  خ���ال 

اأبنائه واأحفاده الذين مل  اأن يري  ال�سجن 

واأ�سارت  ماحمهم.  يعرف  ول  ي�ساهدهم 

فهي  عليها  كبرة  كانت  امل�سوؤولية  اأن  اإىل 

الأم والأب لبنائها وحاولت تعوي�س غياب 

اأن الأ�سر كان يعمل  والدهم عنهم. علما 

مدر�سا يف الريا�سيات وخطاطا قبل اأ�سره 

1994 وحكم  اأي�����س��ا، واع��ت��ق��ل ع���ام  وت��اج��ر 

احل��ي��اة،  م���دى  بال�سجن  ع��ل��ي��ه  الح���ت���ال 

وتعّر�س للعزل النفرادي ل�سنوات طويلة 

تعر�س فيها لعدة اأمرا�س.

األسير الغرابلي.. رحلة عذاب داخل السجون ومصير غامض بمشفى العزل
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االنباط -  عمان

 �ت��ف��ق �الأم���ن �ل��ع��ام الحت��اد غ��رب �آ�سيا 

�الأم��ن  �لرميحي  وج��ا���س��م  �ل�����س��امل  خليل 

�ل��ع��ام الحت���اد ك��اأ���س �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي لكرة 

�لطرفن  بن  �لتن�سيق  �أهمية  على  �لقدم 

مب���ا ي���خ���دم �الأه��������د�ف �مل�������س���رك���ة. وع��ق��د 

�ل�����س��امل و�ل��رم��ي��ح��ي �ج��ت��م��اع��اً ع��ر تقنية 

�الأو�ساع  ملناق�سة  ُبعد،  �ملرئي عن  �الت�سال 

�ل��ر�ه��ن��ة و�أي����ة م�����س��ت��ج��د�ت �أخ����رى ط���ر�أت 

ب�سبب  �الحت��ادي��ن  م�سابقات  �أج��ن��دة  ع��ل��ى 

تد�عيات  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة  فر�سته  م��ا 

�لبطوالت  من  �لعديد  مو�عيد  على  �أث��رت 

�مل���درج���ة ع��ل��ى �ل���روزن���ام���ت���ن. ويف ب��د�ي��ة 

�الج��ت��م��اع ث��م��ن �ل�����س��امل ن��ي��اب��ًة ع��ن �حت��اد 

غرب �آ�سيا �لدور �لفاعل �لذي يلعبه �حتاد 

كاأ�س �خلليج �لعربي يف �ملنطقة و�إ�سهاماته 

و�لفني،  �الإد�ري  ب�سقيها  �للعبة  تطوير  يف 

ر�سالة  يحمالن  �الحت��ادي��ن  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

ق���د ت��ك��ون و�ح�����دة �إىل ح���د ك��ب��ر، ق��ي��ا���س��اً 

�لغرب  �ملنطقة  يف  لتحقيقه  ي�سعيان  مب��ا 

�الآ�����س����ي����وي����ة م����ن �ل�����ق�����ارة ع����ر �ل����ر�م����ج 

�ل�سمولية �لتي تت�سمنها ��سر�تيجيتهما. 

�حتاد  يقدمه  ما  �لرميحي  قدر  وباملقابل، 

�آ�سيا يف �الإقليم، �الأمر �لذي ينعك�س  غرب 

ب�����س��ك��ل �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى �الحت������اد�ت �الأه��ل��ي��ة 

جميعها  تن�سوي  �ل��ت��ي  �خلليجية  وم��ن��ه��ا 

حتت مظلته، ويعزز من م�ساعيها للتطوير 

وبالتايل  �لقدم،  كرة  مب�ستويات  و�الرتقاء 

�لت�ساركية بن  �لدفع نحو متتن �لعالقة 

�ل�سامل  قيام  �الجتماع  وتخلل  �الحتادين. 

�الحتادين  �أجندة  با�ستعر��س  و�لرميحي 

وما �أ�سابهما من تعديالت �إجبارية �أخرة 

ب�سبب �أزمة كورونا 

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكروين

 تعاون بين اتحاد غرب آسيا وكأس الخليج

 جوارديوال يتمنى بقاء ميسي

 مرجان جديد كرة معان

لندن – وكاالت

حتدث بيب جو�رديوال مدرب مان�س�سر 

9 م��ب��اري��ات  ���س��ي��ت��ي، ع���ن خ�����س��ارة ف��ري��ق��ه ل����

و�حتمالية  �مل��و���س��م،  ه��ذ�  �ل��رمي��رل��ي��ج  يف 

ف��ري��ق��ه.وع��ق��د  �إىل  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  �ن��ت��ق��ال 

ج����و�ردي����وال �م�����س م���وؤمت���ر� ���س��ح��ف��ي��ا قبل 

م��و�ج��ه��ة ن��ي��وك��ا���س��ل �ل��ي��وم يف �جل��ول��ة رق��م 

34 من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز. و��ستهل 

جو�رديوال �ملوؤمتر �ل�سحفي باحلديث عما 

�إذ� كان يرغب يف وجود فرة �لر�حة خالل 

�ل�سوطن يف �ملو�سم �ملقبل: “ال، �أعتقد �أننا 

حت�سر�ت  لقلة  حالًيا  �لر�حة  تلك  وفرنا 

�أ�سابيع   3 �لفرق، بعدما ح�سلنا على  جميع 

�لن�ساط”.  ال���س��ت��ئ��ن��اف  ل��ال���س��ت��ع��د�د  ف��ق��ط 

ليفربول  على  تغلبه  على  جو�رديوال  وعلق 

وم���ن ث��م �ل�����س��ق��وط �أم����ام ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون: 

ما �أردنا  �إىل  بالنظر  جيدة  ب�سورة  “لعبنا 
ف��ع��ل��ه، �ل���ت���ز�م �ل��الع��ب��ن م��ت��و�ج��د ك��م��ا هو 

ولكن  ر�ئ��ع��ة،  مو��سم  ث��الث��ة  �أو  �ث��ن��ن  بعد 

�أن  يجب  �أخطاء،  نرتكب  �الأحيان  بع�س  يف 

معقابتنا  وتتم  �ملباريات،  بع�س  يف  نتفادها 

ن�سف  “يف  ب�سببها”.و�أ�ساف:  ك��ف��ري��ق 

مدريد،  ري��ال  و�أم��ام  �آر�سنال  �أم��ام  �لنهائي 

قدرتنا  يف  �أث��ق  �الأخطاء،  تلك  تفادي  يجب 

على �للعب ب�سورة جيدة ال �أ�سكك يف ذلك، 

منلك ثباتا جيد� يف �مل�ستوى وفر�سة كبرة 

يف �لتاأهل”. وعن �ل�سبب ور�ء تاأخره بفارق 

 9 تخ�سر  “عندما  قال:  ليفربول  عن  كبر 

بالرميرليج  �ل��ف��وز  ميكنك  ال  م��ب��اري��ات، 

يف �لوقت �حلايل، رمبا كان �الأمر ممكًنا يف 

يجب  فالبطل  �الآن،  �أم��ا  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت 

عليه ح�سد �أكرث من 90 نقطة”.

وع��������ن �ح����ت����م����ال����ي����ة �ن�����ت�����ق�����ال �ل���ن���ج���م 

�سيتي  ملان�س�سر  مي�سي  ليونيل  �الأرجنتيني 

�الن��ت��ق��االت حتى  �أحت����دث ع��ن  “لن  ع��ل��ق: 

مع  ليو  ي�ستمر  �أن  و�أمنيتي  �ملو�سم،  نهاية 

بر�سلونة”.

االنباط - عمان

ت��و���س��ل ن����ادي م��ع��ان الت���ف���اق م���ع الع��ب 

يف  للعب  م��رج��ان،  �سعيد  �لوطني  �ملنتخب 

مناف�سات  خ��الل  �لقدم  لكرة  �لنادي  فريق 

 3 ي����وم  ي�����س��ت��اأن��ف  �ل����ذي  �مل��ح��رف��ن  دوري 

ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  �مل���ق���ب���ل. و�أك������د  �آب 

�ت�����س��االت  �ج����ر�ء  �لقططي  ع��ب��د�هلل  م��ع��ان 

�ل�ساعات  خ���الل  �ل��الع��ب  م��ع  وم��ف��او���س��ات 

�مل��ا���س��ي��ة، �ن��ت��ه��ت ب���االت���ف���اق ع��ل��ى �ن�����س��م��ام 

الأول  يظهر  �ل��ذي  م��ع��ان  ل�سفوف  م��رج��ان 

و��ساف  �ملحرفن.  �أندية  �سفوف  يف  مرة 

�أن �لتعاقد مع العب بحجم مرجان، ي�سكل 

بدعم  �أي�����س��ا  يتمتع  �ل���ذي  للفريق  �إ���س��اف��ة 

�إد�ري كبر، يف �إطار �ل�سعي لظهور تاريخي 

يف دوري �ملحرفن، م�سر� �إىل �أن مرجان 

�ملدير  و�أثنى  �لفريق  تدريبات  يف  �سي�سارك 

�لفخري  �لنادي  رئي�س  حر�س  على  �لفني 

جميع  لتوفر  �لنادي،  و�إد�رة  �ملعاين،  عمر 

�ملتاحة،  �المكانات  �سمن  �لفريق  متطلبات 

�أمال يف تقدمي م�ستويات جيدة يف �لدوري. 

ي�سار �إىل �أن مرجان لعب يف �ملو�سم �ملا�سي 

بد�ية  ينتقل  �أن  قبل  �ل��وح��د�ت،  فريق  م��ع 

�مل��و���س��م �حل����ايل ل��ف��ري��ق �ل��ف��ي�����س��ل��ي، ول��ك��ن 

ب�سبب خالف مع �جلهاز  �سرعان ما غادره 

�لفني .
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�للبناين  �الأن�سار عر �الحتاد  نادي  تقدم 

ل����ك����رة �ل����ق����دم ب���ط���ل���ب ر����س���م���ي ال���س��ت�����س��اف��ة 

لكاأ�س  �ملجموعات  دور  من  �لثانية  �ملجموعة 

�الحت�����اد �الآ����س���ي���وي.  وت�����س��م �مل��ج��م��وع��ة �إىل 

�لفي�سلي  م��ن  ك��ل  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��ف��ري��ق  ج��ان��ب 

و�لكويت  �ل�سوري  و�لوثبة  �ال�سيوي  ممثلنا 

�ل��ك��وي��ت��ي.  و�أك���د م��دي��ر ن���ادي �الأن�����س��ار بالل 

�ملجموعة  با�ست�سافة  مهتم  فريقه  �أن  ف��ر�ج  

يف ظل �سفاء لبنان بن�سبة كبرة من فرو�س 

�الأر����س���ي���ة  وج������ود  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  ك����ورون����ا 

�مل��ن��ا���س��ب��ة ال���س��ت�����س��اف��ة م��ب��اري��ات جم��م��وع��ت��ه.  

�أجل  من  متاحة  خيار�ت  عدة  “لدينا  وتابع: 

�للعب  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ح��ي��ث  �مل��ج��م��وع��ة  ��ست�سافة 

على ملعب مدينة كميل �سمعون �لريا�سية يف 

�ل�سهيد  �لرئي�س  �إىل ملعب  باالإ�سافة  بروت 

رفيق �حلريري يف �سيد� باالإ�سافة �إىل ملعب 

جونية”.  يف  ���س��ه��اب  ف�����وؤ�د  �ل��رئ��ي�����س  جم��م��ع 

ل��ل��م��الع��ب  خ���ي���ار�ت  ع���دة  “منلك  و�أ�����س����اف: 

�لطبيعي  �لع�سب  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

و�ل�سناعي”. 

�ب���دى  و�ن  ���س��ب��ق  �ل��ف��ي�����س��ل��ي  �ن  وي���ذك���ر 

�����س���ت���ع���د�ده ال���س��ت�����س��اف��ة ف����رق �مل���ج���وع���ة من 

خ���الل �ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل��ت��ي �ط��ل��ق��ه��ا م��وؤخ��ر� 

�ك��د  ���س��ام��ر �حل����ور�ين و�ل����ذي  ع�����س��و �الد�رة 

بان  �لو�سع �لوبائي يف �الأردن م�سيطر عليه 

��ست�سافة  فر�سة  �أن  �أعتقد  لذلك  بالكامل، 

�أ�سبه  �ستكون  جمموعته  للقاء�ت  �لفي�سلي 

“�سنقوم  �حل��ور�ين:  و�أ�ساف  باملح�سومة”. 

جم����دًد� مب��خ��اط��ب��ة �الحت����اد �الآ���س��ي��وي ب�ساأن 

بهذ�  ونن�سق  �مل��ج��م��وع��ة،  ل��ق��اء�ت  ��ست�سافة 

�ل�ساأن خالل �الأيام �ملقبلة”. ويت�سدر �لكويت 

نقاط،   4 بر�سيد  �لثانية  �ملجموعة  �لكويتي 

وي�ستقر  ن��ق��اط(،   3( �للبناين  �الأن�����س��ار  يليه 

ثم  بنقطتن،  �لثالث  باملركز  �ل�سوري  �لوثبة 

�لفي�سلي بر�سيد نقطة و�حدة.

االنباط – عمان

جنح �حتاد كرة �لقدم، يف تقدمي �لوثائق 

�ملنتخب  قائد  �حقية  توؤكد  �لتي  و�ل��دالئ��ل 

�ل���وط���ن���ي ع���ام���ر ���س��ف��ي��ع، يف دخ�����ول ق��ائ��م��ة 

�لدولية  للمباريات  خو�ساً  �لالعبن  �ك��رث 

�للعبة،  ت��اري��خ  �ل��ع��امل، ع��ر  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

و��ستقر�ره يف �ملركز �لتا�سع عاملياً.

وع���ل���ى �م����ت����د�د �ال����س���ه���ر �الخ�������رة، ب���د�أ 

�الحتاد يف مر��سلة �الحتاد �لدويل “فيفا”، 

للتاأكيد على �حقية �سفيع يف دخول �لقائمة، 

يف  م��ب��ار�ة،   )175( يف  �لن�سامى  مثل  �ن  بعد 

�لوقت �لذي كان يعتمد فيه “فيفا” )154( 

لقاء دويل فقط لقائد �لن�سامى.

وبعد تقدمي كافة �لوثائق �ملطلوبة، على 

و�ل��ذي  �لن�سامى  م��ع  �سفيع  ت��اري��خ  �م��ت��د�د 

 ،2002 �آب   17 يف  ودي���اً  كينيا  مب��و�ج��ه��ة  ب���د�أ 

و�لر�سمية،  �لودية  �للقاء�ت  جميع  مت�سمناً 

�الردين،  ل���الحت���اد  ر���س��م��ي��اً  “فيفا”  �أك�����د 

�ل��ن�����س��ام��ى،  ل��ق��ائ��د  م���ب���ار�ة  �ع��ت��م��اده )168( 

و����س��ت��ق��ر�ره ب��ال��ت��ايل يف �مل��رك��ز �ل��ت��ا���س��ع، يف 

للمو�جهات  خو�ساً  �لالعبن  �ك��رث  قائمة 

�لدولية.

وي�ستقر �مل�سري �ملعتزل �حمد ح�سن على 

مبار�ة،   )184( بر�سيد  حالياً  �لقائمة  ر�أ�س 

�ل��ذي  �سفيع  ع��ن  فقط  ل��ق��اء   )16( وب��ف��ارق 

م��ا ي����ز�ل مي��ث��ل �ل��ن�����س��ام��ى ون����ادي �ل��ف��ي��ح��اء 

�سرجيو  �ال���س��ب��اين  ي��ح��ت��ل  �ل�����س��ع��ودي.ك��م��ا 

170 لقاء  ر�م���و����س �مل��رك��ز �ل��ث��ام��ن ح��ال��ي��اً ب�����

�ملخ�سرم  �حل��ار���س  ي���رز  ك��م��ا  �سفيع،  �م���ام 

 176 ب��� �ساد�ساً  ب��وف��ون  جوليوجي  �الي��ط��ايل 

يو��سل  �الردين  �الحت���اد  �ن  ي��ذك��ر  م��ب��ار�ة. 

�ملباريات  ال�سافة  “فيفا”،  م��ع  مر��سالته 

للرقم  وو�سوله  �سفيع،  ر�سيد  على  �ل�سبع 

�لدويل  �الحت��اد  ق��ر�ر  بانتظار  لقاء،   )175(

�أو �لغائها ب�سكل نهائي. بتاأكيد �عتمادها 

االنباط – عمان

ح��دد ن��ادي �جل��زي��رة، م��و�ع��ي��د �مل��ب��اري��ات 

��ستعد�د� لدوري  �لقدم،  �لودية لفريق كرة 

�ل�سهر   3 ي���وم  ي�����س��ت��اأن��ف  �ل����ذي  �مل��ح��رف��ن 

به  �أف�سى  ما  وفق  �جلزيرة  ويلتقي  �ملقبل. 

�لنادي نور �جلبايل،  �لكرة يف  مدير ن�ساط 

ومع  �خلمي�س،  غ��د  ي��وم  �الأردن  �سباب  م��ع 

16 �حل�����ايل، وي��ل��ع��ب �ل��ف��ري��ق  �ل��رم��ث��ا ي���وم 

21، ث���م ي��ع��ود  �جل����زي����رة م���ع �الأه����ل����ي ي����وم 

قبل  منه،   22 يوم  �أم��ام معان  للعب  �لفريق 

�إرب��د  �حل�سن  بلقاء  حت�سر�ته  يختتم  �أن 

28 �حل�����ايل. وي���و�����س���ل الع���ب���و ف��ري��ق  ي����وم 

�جلزيرة لكرة �لقدم، تدريباتهم �ل�سباحية 

�أب��و  �أجم��د  �لفني  �مل��دي��ر  بقيادة  و�مل�سائية، 

طعيمة، بهدف رفع درجة جاهزية �لفريق. 

بت�سويب  �جل��زي��رة  �إد�رة  ق��ام��ت  ذل���ك،  �إىل 

بع�س �الأمور �الإد�رية يف �لنادي، من خالل 

ب��دال  للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  �ل��ع��ك�����س  �سليم  تعين 

�لواليات  يف  �ملتو�جد  �ل�ساري�سي  ناجي  من 

�ملتحدة �الأمركية، كما تقرر تعين حممود 

عفانة �أمينا لل�سر .

 االنصار والفيصلي يطالبان استضافة مجموعة اسيا

شفيع ضمن كبار نجوم العالم

الجزيرة يلتقي شباب االردن وديا

�ن  عليه   .. �خ��ر  كوكب  من  الع��ب  �ن��ه  لو  كما  مي�سي  ليونيل  �لنجم  عن  يتحدثون 

فوق  فنونه  ن�سر  �ن  منذ   .. �ملالين  �بهربه  �ل��ذي  �الد�ء  �سحر  على  عمره  طول  يبقى 

�ر�سية �ملالعب قبل �عو�م طو�ل و�ن يتحلي بذ�ت �ملو�هب �لتي توجته ملكا على عر�س 

كرة �لقدم يف �لعامل ..وو�سعته �ىل جانب �لنجوم �لكبار من حيث �البهار وقوة �الد�ء 

و�سحره .. بيليه ومار�دونا  و�لقلة �لقليلة من عظماء �ل�ساحرة �مل�ستديرة �لذين تركو� 

�ملميزة  �لعالقة  تلك  �لفخر  بكل  ويذكر   .. دوم��ا  �لتاريخ  �سيذكرها  تن�سى  ال  ب�سمات 

�لتي ربطت هوؤالء �لكبار مع �لكرة ..وذ�ك �ل�سحر �لذي نرثوه فوق �مل�ستطيل �الخ�سر 

وو�سعهم على عر�س قلوب كل �ملحبن يف �لعامل ..!!

فريق  يقدمه  �ل���ذي  �مل�ستقر  غ��ر  �الد�ء  رب��ط��ت  طريفة  و�ح��ادي��ث  ع��دي��دة  �ق��اوي��ل 

بر�سلونة و�لنتائج غر �ملتوقعة �لتي يحققها يف �لدوري �ال�سباين حاليا ... بالر�جع 

جنم  �د�ء  م�ستوى  على  م��دري��د  ري��ال  ر��سها  وعلى  �الخ��رى  �ل��ف��رق  ع�ساق  ي��ر�ه  �ل��ذي 

كلفت  ..و�لتي  �الخرة  �ملهمة  باملباريات  للفوز  فريقه  بقيادة  ..وف�سله  مي�سي  �لنجوم 

ذ�ت  ..وه��و  �الزيل  ملناف�سه  ذهب  من  طبق  على  وتقدميها  بال�سد�رة  �لتفريط  �لبطل 

رونالدو �ىل يوفنتو�س  �ل�سابق وهد�فه  �لريال  �نتقال جنم  ر�فق فرة  �لذي  �حلديث 

�اليطايل و�نعكا�س هذ� �حلدث من تاثر �سلبي على م�ستوى �لفريق �مللكي ر�فقه حتى 

يومنا هذ� ..وكاأن �لالعب �لنجم ال يتاثر بالكثر من �لظروف �لتي ت�ساهم يف تر�جع 

�د�ئه مثل غره من �لنجوم ..!!

ويبدو �ن جنومية العب كبر بحجم مي�سي تفر�س عليه �ن يخالف طبيعة �لب�سر 

ينهال  �لذي  �لنقد  يتجنب  ..حتى  �لبدين  �ملجهود  وتر�جع  �لعمر  يف  �لتقدم  وم�ساألة 

ال  مي�سي  بان  �ملتابعن  كل  قناعة  ..رغ��م  �الخ��رة  �لفريق  نتائج  ب�سبب  نهار  ليل  عليه 

ز�ل يعد �لعن�سر �لرئي�س يف منظومة بر�سلونة و�لقائد �ملوجه و�سابط �يقاع �لفريق .. 

�لنجوم و�متعو� و�سجلو� وتفوقو�  �لقليل من م�ستو�ه �نطلق  �لذي �ن حترك و��ستعاد 

�لفارق يف كل مل�سة فنية يقدمها كما كان عليه �حلال يف لقاء  ..وهو كذلك من ي�سنع 

�ملجانية  �ل��ه��د�ي��ا  وق���دم  �لعجب  �سنع  لكنه  فيه  ي�سجل  مل  ..�ل���ذي  �الخ���ر  ف��ي��اري��ال 

لزمالئه ليحققو� �لفوز �ملهم ..!!

و�ل�سحر  و�ل��ف��ن  �جلميل  �الد�ء  ع�سر  بعد  م��ا  خ��ري��ف  وب��د�ي��ة  �لعمر  ت��ق��دم  ورغ���م 

�لقدم  كرة  و��سطورة  �لفرح  ..�سانع  تفا�سيله  بكل  مي�سي  يبقى  �لعامل  به  �متع  �لذي 

..لن  �ملعمورة  �رج��اء  كافة  يف  �لكرة  ع�ساق  كل  ذ�ك��رة  يف  �د�ئ��ه  �نطبع  �ل��ذي  و�ساحرها 

�الد�ء و�هد�ف  �لعطاء ودرو�س يف  تنتظره كل حن م�سرة من  �لتي  تن�سى �جلماهر 

يبقى  مي�سي  �لعطاء الن  تر�جع  يبدلها  ولن  �ل�سنن  ..لن متحوها  �لبال  يف  حمفورة 

��ستاأثر  للجميع  وحبه  و�سرته  بتو��سعه  ..النه  وكبر�  �سغر�  تع�سقه  �لذي  �لوحيد 

�ي  م�سو�ر  ..و�ن  �حكام  للعمر  �ن  ي�سدقو�  لن  �لذين  �لعامل  يف  �لكرة  ع�ساق  بقلوب 

العب ال بد �ن ينتهي ولو بعد حن ..!!

عوني فريج

ميسي ..نجم لألبد  !!
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مهمة سهلة للبرشا لمواصلة المطاردة

 ليفربول في مهمة تسجيل االرقام

 نجوم الملكي يرفضون المكافأت

مدريد - وكاالت

م��ت��ت��ال��ي��ة،  ان��ت�����ص��ارات   7 �أن ح��ق��ق  ب��ع��د   

ل���ي���رب���ع يف �����س����د�رة �ل��������دوري �لإ����س���ب���اين 

�أم���ام غ��رمي��ه بر�سلونة،  ن��ق��اط  �أرب���ع  ب��ف��ارق 

مو��سلة  �إىل  بالتاأكيد  مدريد  ريال  يتطلع 

�لن��ت�����س��ار�ت ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي �ألف��ي�����س ي��وم 

�خلام�سة  �ملرحلة  ختام  يف  �ملقبل،  �جلمعة 

�م�س   مناف�ساتها  �فتتحت  �لتي  و�لثالثني 

عن�سر�  م��دري��د  ري���ال  و�سيفتقد  �ل��ث��الث��اء 

حيث  �ألف��ي�����س،  مو�جهة  يف  بالفريق  مهما 

مدريد  ري��ال  قائد  ر�مو�س  �سريجيو  يغيب 

ع��ن م��ب��ار�ة ي���وم �جل��م��ع��ة ل��الإي��ق��اف ب�سبب 

�ل��ب��ط��اق��ات و���س��ج��ل ر�م��و���س خم�سة  ت��ر�ك��م 

�أه��������د�ف ل����ري����ال م����دري����د م���ن���ذ ����س��ت��ئ��ن��اف 

ب�سبب جائحة  �لتوقف  بعد فرة  �ملناف�سات 

هديف  �سجل  وقد  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 

�لفوز 1 / �سفر للفريق يف كل من مبار�تيه 

�ملا�سيتني �أمام خيتايف و�أتلتيك بيلباو وجاء 

ح�سل  لكنه  ج���ز�ء،  �سربتي  م��ن  �ل��ه��دف��ان 

ع��ل��ى �إن�����ذ�ر يف �مل���ب���ار�ة �أم�����ام ب��ي��ل��ب��او �أم�����س 

�لأحد، ح�سم غيابه عن مو�جهة �ألفي�س

�لفوز  ه��دف  ت�سجيل  بعد  ر�مو�س  وق��ال 

ف���ى ب��ي��ل��ب��او ب�������س���اأن �أرق����ام����ه م���ع �ل��ف��ري��ق: 

�أم����ر�  ت��ع��د  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  “�لإح�سائيات 
�لفريق  م�ساعدة  يف  فقط  �أرغ��ب  ثانويا... 

و�ل���ف���وز ب����ال����دوري ه����ذ� �مل���و����س���م، ل���و كنت 

�أو جو�ئز فردية،  �أ�سعى لإجناز�ت �سخ�سية 

�ل�سيء  لكن  �لتن�س،  للعبة  نف�سي  لكر�ست 

�لأك���ر �أه��م��ي��ة )يف ك���رة �ل��ق��دم( ه��و �ل��ذي 

يفوز به �لفريق«

�ألف��ي�����س �سهلة  �أم���ام  �مل��ب��ار�ة  ورمب��ا تعد 

�لناحية  من  مدريد  لريال  بالن�سبة  للغاية 

�لنظرية، حيث تلقى �ألفي�س خم�س هز�ئم 

متتالية و�أقيل �آ�سيري جاريتانو من تدريب 

�لفريق عقب �لهزمية �أمام بلد �لوليد

ثمينة  ف��ر���س��ة  ت�سكل  �مل��ب��ار�ة  �أن  ورغ���م 

�أخرى  ريال مدريد لالقر�ب خطوة  �أمام 

زين  �لفرن�سي  �لتتويج، يرف�س  من من�سة 

ل��ري��ال مدريد  �لفني  �مل��دي��ر  �ل��دي��ن زي��د�ن 

�عتبار �أي �سيء حم�سوما

وقد يح�سم هبوط �إ�سبانيول بالفعل �إىل 

�أمام بر�سلونة يف  �لدرجة �لثانية بالهزمية 

مبار�ة �ليوم �لأربعاء

بر�سلونة  مو�جهة  �إ�سبانيول  و�سيخو�س 

كالريي،  جوناثان  �ملهاجم  جهود  مفتقد� 

�لذي طرد خالل �ملبار�ة �أمام ليجاني�س

لإ�سبانيول  �ملوؤقت  �مل��درب  روفيتي  وقال 

مو��سلة  علينا  يجب  �إن��ه  لالعبني  :”قلت 

�لكفاح وعدم �ل�ست�سالم

ريال  لقاء  �لأربعاء  �ليوم  م�ساء  وت�سهد 

�أو�سا�سونا وخيتايف مع فياريال،  بيتي�س مع 

ليفانتي  م��ع  م��اي��ورك��ا  ري���ال  يلتقي  بينما 

�إ�سبيلية  مع  وبيلباو  ليجاني�س  مع  و�إي��ب��ار 

�سو�سيد�د مع  ريال  ويلتقي  م�ساء �خلمي�س 

غرناطة م�ساء �جلمعة

لندن - وكاالت  

�ل���دوري  م��ن   34 �مل��رح��ل��ة  ع��ن��دم��ا تنطلق 

�ل�سر�ع  على  �لأ���س��و�ء  �ست�سلط  �لإجنليزي، 

ب��ني ف���رق �مل��ر�ك��ز �لأخ����رية م��ن �أج���ل ت��ف��ادي 

�ل���ه���ب���وط �م�����ا �أ�����س����ت����ون ف���ي���ال وب����ورمن����وث، 

�ملرحلة  يف  �سعوبة  �أك���ر  مهمة  ف��ي��و�ج��ه��ان 

�إي��دي هاو  �ملقبل وق��ال  ي��وم �خلمي�س  نف�سها 

�مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ل��ب��ورمن��وث �إن ث��ق��ة �ل��ف��ري��ق 

ملو�جهة  ��ستعد�ده  خ��الل  لالختبار  تخ�سع 

عقب  ه��او  وق���ال  �ملقبلة  م��ب��ار�ت��ه  يف  توتنهام 

 /  2 يونايتد  مان�س�سر  �أم��ام  �لفريق  هزمية 

وعليه  �سلبية  حالة  من  يعاين  �لفريق  �إن   5

فيال،  �أ�ستون  �أم��ا  �سريعا  ذل��ك  من  �لتخل�س 

يونايتد  مان�س�سر  �أم���ام  م��ب��ار�ت��ه  فيخو�س 

م�ساء �خلمي�س يف ختام مناف�سات �ملرحلة

�أما وولفرهامبتون �ساحب �ملركز �ل�ساد�س 

ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط �أم����ام �آر���س��ن��ال، فيلتقي 

�سيفيلد يونايتد �ليوم �لأربعاء، �لذي ي�سهد 

�أي�����س��ا ل��ق��اء ل��ي��ف��رب��ول �ل��ب��ط��ل م��ع ب��ر�ي��ت��ون 

وجتاوز ليفربول، �لذي كان قد ح�سم �للقب 

بالفعل، كبوة �لهزمية �لثقيلة �أمام مان�س�سر 

�سيتي �سفر / 4 وتغلب على �أ�ستون فيال 2 / 

�سفر �لأحد

ومع تبقي خم�س مر�حل على �لنهاية، ل 

يز�ل باإمكان ليفربول، �لذي يحتل �ل�سد�رة 

�لقيا�سي  �لرقم  حتطيم  نقطة،   89 بر�سيد 

مو�سم  خ���الل  نقطة   100 ح�سد  يف  �ملتمثل 

و�حد بالدوري �لإجنليزي

لكن يورجن كلوب، �ملدير �لفني لليفربول، 

قال �إن فريقه ل يز�ل ي�سب تركيزه على كل 

مبار�ة على حد

�ملرحلة  ه��ذه  �إىل  وق��ال كلوب :”مل ن�سل 

ومل نحقق ه��ذه �لأرق���ام من خ��الل �لتفكري 

�أمتنى  �ل��ق��ي��ا���س��ي��ة...  �لأرق����ام  ب�����س��اأن حتطيم 

نحطم  عندما  �ل�ساأن  بهذ�  �لتفكري  �أب���د�أ  �أن 

ينتهي  عندما  �أو  �لقيا�سية  �لأرق����ام  بالفعل 

�ملو�سم«

ويف م��ب��ار�ت��ني �أخ���ري���ني م�����س��اء �لأرب���ع���اء، 

يلتقي مان�س�سر �سيتي مع نيوكا�سل وبرينلي 

م���ع و����س���ت ه����ام ب��ي��ن��م��ا ي��ل��ع��ب �إي���ف���رت���ون مع 

�ساوثهامبتون م�ساء �خلمي�س .

مدريد - وكاالت

�إ�سبانية،  �إعالمية  و�سائل  ك�سف 

يخطط  ر�ئ��ع��ة  لفتة  ع��ن  �ل��ث��الث��اء، 

لع��ب��و ري����ال م��دري��د ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ا يف 

ريال  ويت�سدر  بالليجا  �لفوز  حالة 

 77 بر�سيد  �لليجا،  ترتيب  مدريد، 

نقطة، متفوًقا على بر�سلونة �ساحب 

 4 �مل���رك���ز �ل���ث���اين )73 ن��ق��ط��ة( ق��ب��ل 

ج����ولت ف��ق��ط م���ن ن��ه��اي��ة �مل�����س��اب��ق��ة 

“�ل�سريجنيتو”  ل��رن��ام��ج  ووف���ًق���ا 

ف��اإن لعبي ري��ال مدريد  �لإ���س��ب��اين، 

ي��خ��ط��ط��ون لإع������ادة �مل���ك���اف���اآت �ل��ت��ي 

يف  �ل���ن���ادي،  �إىل  عليها  �سيح�سلون 

و�أ�سار  �ل��دوري  بلقب  �لتتويج  حالة 

ي��رغ��ب��ون  �مل���ريجن���ي  لع��ب��ي  �أن  �إىل 

�ملالية  �لأزم��ة  �لنادي خالل  دعم  يف 

�ل��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا، ب�����س��ب��ب ف��ريو���س 

�أن لع��ب��ي  �مل�����س��ت��ج��د ي��ذك��ر  ك���ورون���ا 

على  و�ف��ق��و�  �أن  �سبق  م��دري��د  ري���ال 

لتقليل  �ملو�سم،  هذ�  رو�تبهم  خف�س 

�لناجتة عن فريو�س  �لنادي  خ�سائر 

كورونا .
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�رصبيا - وكاالت

ت��������ّرع لع������ب ك������رة �مل���������س����رب �ل���������س����رب����ي ن����وف����اك 

دجوكوفيت�س �مل�سنف �أول عاملياً باأكر من 40 �ألف يورو 

�ألف دولر( لبلدة �سربية ت�سررت ب�سدة من وباء   45(

حملية  �إع��الم  و�سائل  ذكرته  ملا  وفقاً  �مل�ستجد،  كورونا 

موقعها   على  كلوب” �لريا�سية  “�سبورت  قناة  وذك��رت 

�لإل����ك����روين �أن دج��وك��وف��ي��ت�����س �ل����ذي �أع���ل���ن �إ���س��اب��ت��ه 

يف  ب���از�ر  ن��ويف  لبلدة  ت��ّرع  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س 

�لتف�سي  مكافحة  يف  مل�ساعدتها  �سربيا  غ��رب  ج��ن��وب 

للعدوى �ملتز�يد 

وكانت �لبلدة �أعلنت حالة �لطو�رئ �و�خر حزير�ن/

يونيو ب�سبب �نت�سار “كوفيد-1 بعد �لنجاح يف �ل�سيطرة 

على �ملوجة �لأوىل من تف�سي �لفريو�س يف �أو�ئل �يار/

ت�سجل  حيث  جديدة  موجة  �لآن  �سربيا  �سهدت  مايو، 

مقارنة  �لأخ���رية  �لأي���ام  يف  يومياً  200 حالة  م��ن  �أك��ر 

بنحو 50 حالة قبل �سهر و�سلطت �لأ�سو�ء موؤخر�ً على 

�سربيا بعد �ل�سماح لدجوكوفيت�س بتنظيم دورة خريية 

“جولة �أدريا” يف دول �لبلقان بد�أت يف �لعا�سمة بلغر�د 
قبل  كرو�تيا  يف  و��ستمرت  حزير�ن/يونيو  منت�سف  يف 

لعدد  بالفريو�س  �إ�سابة  ح��الت  �كت�ساف  عقب  تتوقف 

�أ�سيب  دجوكوفيت�س  ع��ن  ..وع���د�  فيها  �مل�ساركني  م��ن 

ب��ال��ف��ريو���س ك��ل م��ن زوج��ت��ه �إي��ل��ي��ن��ا وم��درب��ه �ل��ك��رو�ت��ي 

فيكتور  م��و�ط��ن��ه  و�ل��الع��ب��ون  �يفاني�سيفيت�س  غ���ور�ن 

و�لكرو�تي  دمييروف  غريغور  و�لبلغاري  ترويت�سكي 

�سوء  عن  لالعتذ�ر  �ل�سربي  دفع  ما  ت�سوريت�س،  بورنا 

تقدير �لو�سع �ل�سحي .

 فيتال لم يتخذ القرار

 الجماهير تخترق الحظر

 نجم الهالل يتعافى من كورونا

برلني - وكاالت

فريق  ���س��ائ��ق  فيتيل  �سيب�ستيان  ق��ال 

ف����ري�ري �مل��ن��اف�����س يف ���س��ب��اق��ات ���س��ي��ار�ت 

1، �إنه مل يتخذ قر�ر� ب�ساأن ما  فورمول 

ف��ري�ري  مع  عقده  نهاية  عقب  �سيفعله 

و�أبدى �ل�سائق �لأملاين رغبته ب�سكل عام 

يف مو��سلة �مل�سو�ر يف مناف�سات فورمول  

 33“ �ل�سابق  �لعامل  بطل  فيتيل،  وق��ال 

�سريفو�س  لقناة  ت�سريحات  يف  عاما” 

�أتو�سل  “مل  �لنم�ساوية:  �لتليفزيونية 

�إىل قر�ر بعد، ول �أعرف ماذ� �ساأقرر«  

وك�����ان ف��ي��ت��ي��ل، �ل�����ذي ت����وج 4 م����ر�ت 

�لتي  �لفرة  �لعامل خالل  بطولة  بلقب 

�ن�سم  ق��د  ب���ول،  ري��د  ف��ري��ق  م��ع  ق�ساها 

�أخفق يف  2015 لكنه  �إىل فري�ري يف عام 

ب�سيارة  جمدد�  �لعامل  ببطولة  �لتتويج 

�لإيطايل  �لفريق 

و�ف��ت��ت��ح ف��ي��ت��ي��ل م�������س���و�ره يف �مل��و���س��م 

�سباق  يف  �لعا�سر  �ملركز  ب��اإح��ر�ز  �حل��ايل 

�أقيم  �ل��ذي  �لنم�ساوي  �لكرى  �جلائزة 

ب��ط��ول��ة  �ف��ت��ت��اح  �لأح�����د يف  �لأول  �أم�������س 

�لعامل .

برلني - وكاالت

�سد  ب��رمي��ن  ف���ريدر  م��ب��ار�ة  �سهدت 

�إي�����اب  يف  �لول  �م�������س  ه���اي���ن���ده���امي، 

و�ل��ه��ب��وط يف دوري  �ل�����س��ع��ود  م��ل��ح��ق 

�نتهت  �ل��ت��ي  �لأمل���اين،  �لأوىل  �ل��درج��ة 

ح��دًث��ا   ،)2-2( �لإي���ج���اب���ي  ب��ال��ت��ع��ادل 

م�سجعا   50 ح��و�يل  وح�سر  ��ستثنائًيا 

يف �مل��درج��ات، يف م�سهد غ��ري ع��ادي يف 

تف�سي  ظل قر�ر غياب �جلماهري منذ 

تدخل  قليلة  دقائق  وبعد  كورونا  وباء 

�مل�����س��وؤول��ون، ور�ف���ق���و� �جل��م��اه��ري �إىل 

خ����ارج �مل��ل��ع��ب، ل��ت��ط��ب��ي��ق ق��ان��ون حظر 

ح�سور �جلماهري

2-2 يف جمموع  �ل��ف��ري��ق��ان  وت��ع��ادل 

�لذهاب  مبار�ة  �نتهاء  عقب  �للقاءين، 

ب����ال����ت����ع����ادل �ل�������س���ل���ب���ي، ل���ك���ن ب���رمي���ن 

����س��ت��ف��اد م��ن ق��اع��دة �ح��ت�����س��اب �ل��ه��دف 

على  ليحافظ  بهدفني  �لأر����س  خ��ارج 

�لبوند�سليجا. ��ستمر�ره يف 

الريا�ض - وكاالت

تطور  ع��ن  ���س��ع��ودي��ة،  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 

ج���دي���د ب�������س���اأن �إ����س���اب���ة جن����م �ل���ه���الل، 

�ل�����ب�����ريويف �ل�������دويل �أن�����دري�����ه ك���اري���ل���و، 

�أنباء  و�أك��دت  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س 

كاريلو  �أن  �ملا�سية  �لقليلة  �لأي��ام  خالل 

نهاية  �ل��ه��الل  ت��دري��ب��ات  يف  �سينخرط 

ه����ذ� �لأ�����س����ب����وع، و����س���ي���ك���ون يف م��ق��دم��ة 

�لإع���د�دي  �ل��ف��ري��ق  مبع�سكر  �مل�ساركني 

�إن��ه��اء  �ل��د�خ��ل��ي �مل��ق��ام يف �ل��ري��ا���س بعد 

ف�����رة �حل���ج���ر وت���ع���اف���ي���ه م����ن ك���ورون���ا 

برنامج  �خلا�س  للح�ساب  وفقا  ولكن 

24 �سعودي  �حل�ساد �لريا�سي عر قناة 

�ل���ري���ا����س���ي���ة ع���ل���ى ت����وي����ر، ف������اإن لع���ب 

�ل��ه��الل ي��ت��و�ج��د حت��ت �ل��ع��ن��اي��ة يف �أح��د 

�مل�ست�سفيات ب�سبب تفاقم حالة �لعار�س 

ل��ه ومل ت�سدر  ت��ع��ر���س  �ل���ذي  �ل�����س��ح��ي 

بيان  �أي  �لآن  حتى  �ل��ه��الل  ن��ادي  �إد�رة 

بهذ� �ل�ساأن .

 موقف إنساني من دجوكوفيتش
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االنباط-وكاالت

�أك���������س����ف����ورد  ق��������ال خ����ب����ر يف ج����ام����ع����ة 

�لربيطانية، �إن �كت�شافات جديدة �أظهرت �أن 

كـ”�لفريو�س  كــان  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س 

�أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  م����وج����ود�  �إذ  �خلفي”، 

�لعامل، حتى ظهر يف بيئة مو�تية كال�سني، 

كونه كان “خامال«.

ن�ساأة  ب�����س��اأن  �لآن  �ل��ع��ام ح��ت��ى  و�لع��ت��ق��اد 

فريو�س كورونا هو �أنه بد�أ بالتف�شي يف �شوق 

�ملاأكوالت �لبحرية مبدينة ووهان �ل�شينية، 

�أو�خر دي�شمرب 2019.

�لتي  �لنظريات  مــن  �لكثري  ظهرت  لكن 

تزعم �أن كورونا ظهر يف مناطق �أخرى خارج 

�ل�سني، مل يتم �إثباتها حتى �لآن.

وذك��ر �خلبر يف مركز �لطب �ملبني على 

�لأدلة يف جامعة �أك�سفورد، توم جيفرو�سون، 

�حلديثة  �لكت�سافات  من  �سل�سلة  هناك  �أن 

تظهر وجود كورونا يف مناطق عدة يف �لعامل، 

قبل �لإعالن عن وجوده يف �آ�سيا، وحتديد� يف 

“تلغر�ف”  �أوردت �سحيفة  ما  وفق  �ل�سني، 

�لربيطانية.

و�أ�ساف �أن ذلك دليل جديد على �أن �أ�سل 

حلظة  ي��ن��ت��ظ��ر  وك����ان  “عاملي”،  �لــفــريو�ــس 

مو�تية من �أجل �لتف�سي �ل�سريع.

و�أك����د �خل��ب��ر �ل��ري��ط��اين �ل��ع��ث��ور على 

�إ�سبانيا  يف  �ل��ف��رو���س  م��ن  ���س��غ��رة  ع��ي��ن��ات 

يف  ك��ورون��ا  ظهور  قبل  و�ل��ر�زي��ل  و�إيطاليا 

ووهان.

�لتي  �لأ���س��ب��اب  يف  �لتحقيق  �إىل  دع��ا  كما 

ب��ي��ئ��ات، مثل  �ل��ف��رو���س يف  �زده����ار  �إىل  �أدت 

م�سانع �لأغذية ومر�كز تعبئة �للحوم.

ويعتقد جيفرو�سون �أن هناك رمبا طرقا 

�أخرى تنقل عدوى �لفرو�س، مثل ��ستعمال 

�مل���ر�ح���ي�������س �مل�������س���رك���ة ون����ظ����ام �ل�������س���رف 

�ل�شحي.

ودل������ل ع���ل���ى وج���ه���ة ن���ظ���ره ب���ال���ق���ول �إن 

فرو�س  تف�سي  �أث��ن��اء  وقعت  �سخمة  وف��ي��ات 

�لإنفلونز� �لإ�سبانية عام 1918، يف ظروف 

غام�سة، فعلى �سبيل �ملثال، تويف 30 يف �ملئة 

من �سكان �سامو� �لغربية )جزيرة يف �ملحيط 

�لهادئ( ومل يكن لدى هوؤلء �ت�سال بالعامل 

�خلارجي.

وق����ال �إن �ل��ت��ف�����س��ر �مل��م��ك��ن مل��ا ح���دث هو 

وجود ظروف بيئية وكثافة �سكانية، �أدت �إىل 

تف�سي �لفرو�س هناك.

االنباط-وكاالت

ت��ل��ع��ب ط���ري���ق���ة ط���ه���ي �لأط���ع���م���ة دور� 

ين�سح  لذ�  ��ستفادة �جل�سم منها،  مهما يف 

بع�س  تناول  عن  بالبتعاد  �لتغذية  خر�ء 

ب�سورة  ُتطبخ  مل  �لتي  �أو  �لنيئة  �ملاأكولت 

جيدة، ملا ت�شببه من م�شكالت �شحية.

و�ن��ت�����س��رت ث��ق��اف��ة �لأغ����ذي����ة �ل��ن��ي��ئ��ة يف 

من  �لكثر  وتخ�س�ست  �لأخ����رة،  �لآون����ة 

�لطعام، وذل��ك  �ل��ن��وع م��ن  �ملطاعم يف ه��ذ� 

ما  �أو  �لنيء،  �لطعام  حمية  �نت�سار  ظل  يف 

ممار�شة  وهــي  �خلام”،  بـ”�لغذ�ء  يــعــرف 

دون طهيها  �أغذية  تناول  تت�سمن  غذ�ئية 

جيد�.

�لت�سمم  �أن  ح��دي��ث��ة،  در�����س���ة  و�أث���ب���ت���ت 

�ل��غ��ذ�ئ��ي ه��و �أح���د خم��اط��ر ت��ن��اول �لطعام 

بني  و�لأم��ع��اء  �ملعدة  �لتهاب  ز�د  �إذ  �ل��ن��يء، 

�أو  �لنيئة  �حليو�نية  �ملنتجات  م�ستهلكي 

غر �ملطبوخة.

وحت�����ذر �ل���در�����س���ة م���ن ت���ن���اول �أط��ع��م��ة 

ب�سكل  �أك��ل��ه��ا  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���س  �ع��ت��اد  تقليدية 

كبر، يف حال مل تطبخ جيد�، مثل �للحوم 

و�لأ�سماك على �ختالف �أنو�عها، و�حلليب 

�إ�سافة  �لنيء،  و�لبي�س  ومنتجاته،  �خل��ام 

�إىل �لأطعمة �ملدخنة و�ملخللة و�ملجففة.

�ملنتجات  بع�س  �أي�سا  �لقائمة  وت�سمل 

�ل���زر�ع���ي���ة، �إذ ح����ذرت �ل���در�����س���ة م���ن �أك���ل 

�ل�سم�س،  وع��ب��اد  �ل��ن��يء  و�لأرز  �لبطاط�س 

�لبكتريا  يقتل  �جليد  �لطهي  لأن  نظر� 

�ل�شامة.

هذ�  �أن�سار  يدعي  �لآخ��ر،  �لطرف  على 

�أن طهي �لطعام يعمل  �لنوع من �حلميات 

�ملوجودة  �لإن��زمي��ات  وتدمر  تك�سر  على 

فيه، ويخلف بع�س �ملو�د �ل�سامة.

وي�سددون على �أن �لطعام �لنيء ميتلك 

�أعلى من  �أك�سدة،  وم�ساد�ت  قيمة غذ�ئية 

�لطعام �ملطبوخ.

االنباط-عمان

رمبا تفاجاأ �لعامل عندما ظهر فرو�س كورونا 

�لعامل،  ومناطق  دول  معظم  يف  وتف�سى  �مل�ستجد 

ل��ك��ن ت��اري��خ �ل��ع��امل ي��ح��ف��ل ب��الأوب��ئ��ة و�لأم���ر�����س 

�لب�سر، وت�سببت  �أبادت مئات ماليني  �لتي  �لقاتلة 

باأزمات ��ستغرق جتاوز �آثارها �سنو�ت عديدة.

وقد تكمن �ملفاجاأة �أي�سا يف عدم تو�سل �لعلماء، 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل، �إىل عالج �أو لقاح لفرو�س 

“كوفيد19-”،  ل��وب��اء  �مل�سبب  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا 

و�لعلمي،  �لطبي  �مل��ج��ال  يف  �ل��ه��ائ��ل  �ل��ت��ق��دم  رغ��م 

خ�سو�سا يف �لعقود �لأخرة.

ع��ل��ى �أي ح�����ال، ف��م��ن خ����الل م��ق��ارن��ة �حل��ج��م 

�مل�����س��ت��ج��د، ل  ك���ورون���ا  �حل��ق��ي��ق��ي لتف�سي ف��رو���س 

�لأكرث  �لأوبئة  �إط��ار مقارنة مع  بد من و�سعه يف 

و�الأ�شد فتكا يف �لتاريخ.

م��وؤخ��ر�، ظ��ه��رت ح��ال��ة مر�سية ج��دي��د قدمية 

يف �ل�����س��ني، ب�����د�أت ت��ث��ر �ل���ذع���ر رغ���م �أن���ه���ا ح��ال��ة 

و�ح�����دة، لكنها ت��ذك��ر ب��وب��اء ق��ت��ل م��ئ��ات �مل��الي��ني، 

“�ملوت  با�سم  �مل��ع��روف  �لدبلي”  “�لطاعون  وهــو 

�الأ�شود”، وهو �لوباء �لأكرث فتكا بالب�سر على مر 

�لتاريخ.

 فقد ت�سبب �ملوت �لأ�سود، يف �لقرن �لر�بع ع�سر 

1347 و1351، مبقتل ما  وحتديد� بني عامي 

ل يقل عن 200 مليون �سخ�س يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل، ويعتقد �أنه ن�ساأ يف �ل�سني �أو بالقرب منها، 

�أنحاء  باقي  �إىل  ذلك  وبعد  �إيطاليا  �إىل  �نتقل  ثم 

�أوروبا، ثم �إىل خمتلف دول �لعامل، وفقا ل�سحيفة 

ميل” �لربيطانية. “ديلي 
�أم�����ا وب�����اء �جل������دري، ف��ق��د ت�����س��ب��ب ب���وف���اة 56 

مليون �سخ�س عندما ظهر عام 1520، وت�سببت 

�لإن��ف��ل��ون��ز� �لإ���س��ب��ان��ي��ة �ل��ت��ي ظ��ه��رت ب��ع��د �حل��رب 

بني  ما  بوفاة   ،)1918-1919( �لأوىل  �لعاملية 

�إن�سان يف خمتلف �أنحاء �لعامل،  مليون  و50   40

ع��ام��ي  ب���ني  �أودى ط���اع���ون ج��و���س��ت��ن��ي��ان،  يف ح���ني 

مليون  و50   30 بني  من  بحياة  و542،   541
�لإمر�طورية  �نهيار  �سببا يف  كان  ورمبا  �سخ�س، 

�لبيزنطية.

“�لأيدز”،  �ملكت�سبة  �ملناعة  نق�س  مر�س  �أم��ا 

�لذي ظهر عام 1981 وماز�ل منت�سر� حتى وقتنا 

25 و35 مليون  ب��ني  م��ا  ف����اأودى بحياة  �حل���ايل، 

�سخ�س.

�لطاعون  �آخ��ر من  1855، ظهر نوع  ويف عام 

عرف با�سم “�لطاعون �لثالث”، ويعتقد �أنه ظهر 

�أن  ب��ال�����س��ني لأول م����رة، ق��ب��ل  يف م��ق��اط��ع��ة ي��ون��ان 

�أنحاء �لعامل، مت�سببا بوفاة نحو  ينت�سر يف جميع 

ن�سمة. مليون   12
ويبني �لإنفوغر�فيك �ملرفق �أكرث �لأوبئة فتكا 

يف تاريخ �لب�سرية، بدء� بفرو�س �سار�س )-2002

2003( و�نتهاء بالطاعون �لدبلي �أو �ملوت �لأ�سود 
�لذي ت�سبب بوفاة 200 مليون �إن�سان.

وي�����س��ت��ع��ر���س �لإن��ف��وغ��ر�ف��ي��ك ن��ح��و 20 وبـــاء، 

مب��ع��ل��وم��ات �أول����ي����ة ع��ن��ه��ا، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ف��رو���س��ات 

و�أوبئة مر�س )-2019�لآن( و�إيبول )2014( 

و�إنفلونز�   )19 �لقرن  )�أو�خ��ر  �ل�سفر�ء  و�حلمى 

)�ل��ق��رن  �لكبر  و�ل��ط��اع��ون   )2009( �خل��ن��ازي��ر 

و�لكولر�   )725 )ع��ام  �لياباين  و�جل��دري   )17
و�إن��ف��ل��ون��ز� ه��ون��غ كونغ   )1817 �ل�����س��اد���س )ع���ام 

 )1889( �ل���رو����س���ي���ة  و�لإن���ف���ل���ون���ز�   )1968(

و�لآ�سيوية )1665(.

وكذلك �لطاعون �لكبر يف �لقرن �ل�سابع ع�سر، 

وطاعون �أنطونيان بني عامي 165 و180، �لذي 

ت�سبب بوفاة 5 ماليني �سخ�س.

�أم��ا فرو�س ك��ورون��ا �جل��دي��د، �ل��ذي ظهر �أول 

�أ�ساب حتى  �ل�سني، فقد  يف مدينة ووهان بو�سط 

�الآن �أكرث من 11.7 مليون �إن�سان، وت�سبب بوفاة 

ما يزيد على 541 �ألف �سخ�س يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل.

 تقرير: كورونا كان 
»يختبئ« حول العالم 

قبل ظهوره بالصين

 أطعمة تقليدية قد تشكل خطرا.. إذا لم تطبخ جيدا

 تاريخ األوبئة األكثر فتكا في العالم

 كورونا واإليدز.. كيف رجع العالم
 10 سنوات إلى الوراء ؟

 مسبار األمل.. تعرف على التقنية 
المتطورة الستكشاف المريخ

االنباط-وكاالت

كبر  ت��ر�ج��ع  ع��ن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ك�سفت 

�ل��ت��ق��دم  يف  للور�ء”،  ���س��ن��و�ت   10 “يعيدنا 
�لعلمي مبو�جهة مر�س �لإيدز، ب�سبب تف�سي 

�أوق��ف جميع  �لذي  �مل�ستجد،  فرو�س كورونا 

�لبحوث �لعلمية �ملهمة.

�إن معركة  �لثنني،  �ملتحدة،  �لأمم  وقالت 

�لعامل مع مر�س �لإيدز �لناجم عن فرو�س 

تعرثت،  يف(  �آي  )�إت�س  �ملكت�سب  �ملناعة  نق�س 

ه��ذ�  و�إن  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ظ��ه��ور  ق��ب��ل 

يهدد  حديثا  ظهر  �ل��ذي  �لفرو�سي  �مل��ر���س 

�لآن باأن يعيد �لتقدم �ملحرز يف مو�جهة )�إت�س 

�آي يف( لع�سر �سنو�ت �أو �أكرث �إىل �لور�ء.

وقال برنامج �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لإيدز 

يف تقرير: “لن يتم حتقيق �لأهد�ف �لعاملية 

وحتى   ..2020 ل��ع��ام  يف  �آي  باإت�س  �ملتعلقة 

�ملكا�سب �لتي حتققت ميكن �أن ت�سيع ويتعرث 

�لتقدم بدرجة �أكر �إذ� مل نتخذ �إجر�ء�ت«.

 2019 ع��ام  ع��ن  �لبيانات  �أح���دث  وتفيد 

باأن 38 مليون �سخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل 

م�سابون بفرو�س )�إت�س �آي يف( �مل�سبب ملر�س 

�لإيدز، وهو ما يزيد بو�قع مليون �سخ�س عن 

عام 2018.

وكان حو�يل 25.4 مليون �سخ�س يعانون 

يتلقون  �ملكت�سب  �ملناعة  نق�س  ف��رو���س  م��ن 

�لعالج �مل�ساد يف عام 2019، وهو تقدم كبر 

م��ق��ارن��ة ب��ع��ق��د م�����س��ى، ل��ك��ن ل ي����ز�ل 12.6 

مليون �سخ�س �آخر ل يح�سلون على �لأدوية، 

وهو مايهدد جهود مكافحة �لفرو�س ووقف 

�نت�ساره.

ووجد �لتقرير �أي�سا �أن �لعامل متاأخر جد� 

بفرو�س  �جلديدة  �لإ�سابات  من  �لوقاية  يف 

نق�س �ملناعة �ملكت�سب، �إذ جرى ت�سجيل 1.7 

مليون حالة �إ�سابة جديدة بالفرو�س يف عام 

.2019
�لتنفيذية  �مل��دي��رة  بيانيما،  ويني  وق��ال��ت 

�لإي�����دز:  مل��ك��اف��ح��ة  �مل��ت��ح��دة  ل��رن��ام��ج �لأمم 

خالل  ي��وم  كل  حا�سم  �إج��ر�ء  �تخاذ  “يجب 
�إىل �مل�سار  �ل��ع��امل  ي��ع��ود  �مل��ق��ب��ل ح��ت��ى  �ل��ع��ق��د 

�ل�����س��ح��ي��ح لإن���ه���اء وب����اء �لإي�����دز ب��ح��ل��ول ع��ام 

.»2030
�نت�سر  منطقتني  �أ�سو�أ  �أن  �لرنامج  وذكر 

هما  �ملكت�سب  �مل��ن��اع��ة  نق�س  ف��رو���س  فيهما 

����س���رق �أوروب�������ا و�آ����س���ي���ا �ل��و���س��ط��ى �إذ ���س��ه��دت��ا 

يف  �ملــئــة  يف   72 “مذهلة”بن�شبة  زي���ادة  معا 

�لإ����س���اب���ات �جل���دي���دة ب��ال��ف��رو���س م��ن��ذ ع��ام 

.2010
ك��م��ا �رت��ف��ع��ت وت�����رة �ل���ع���دوى �جل���دي���دة 

بالفرو�س يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

يف   21 وبن�شبة  �ملئة،  يف   22 بن�سبة  �أفريقيا 

�ملئة يف �أمريكا �لالتينية.

االنباط-وكاالت

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  ك�سفت 

�ل���ث���الث���اء، ع���ن �أب������رز �لأج����ه����زة �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�مل�ستخدمة يف م�سبار �لأمل �لذي �سينطلق 

�ملريخ،  ��ستك�ساف كوكب  �أي��ام يف رحلة  بعد 

وهو �مل�سبار �لأول من نوعه عربيا.

��ستعر�س  “توير”،  ع��ر  تغريدة  ويف 

�مل���ك���ت���ب �لإع�����الم�����ي حل���ك���وم���ة دب������ي، �أب�����رز 

�لأجهزة �مل�ستخدمة يف �مل�سبار.

وق�����ال �مل��ك��ت��ب �إن ه����ذه �لأج����ه����زة �ل��ت��ي 

هي  �ملريخ  عن  �جلديدة  �لبيانات  �ستجمع 

على �لنحو �لتايل:

ك���ام���ر� رقمية  ك���ام���ر� �ل���س��ت��ك�����س��اف: 

�لدقة  عالية  ملونة  رقمية  �سور  لإلتقاط 

يف  و�لأوزون  �جلليد  وقيا�س  �ملريخ  لكوكب 

�لطبقة �ل�سفلى للغالف �جلوي.

�ملقيا�س �لطيفي بالأ�سعة حتت �حمر�ء: 

يقي�س درجات �حلر�رة وتوزيع �لغبار وبخار 

�ل�سفلى  �لطبقة  يف  �جلليدية  و�لغيوم  �ملاء 

للغالف �جلوي.

�مل��ق��ي��ا���س �ل��ط��ي��ف��ي ب���الأ����س���ع���ة م���ا ف��وق 

و�أول  �لأوك�����س��ج��ني  ي��ق��ي�����س  �ل��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة: 

�أك�����س��ي��د �ل���ك���رب���ون يف �ل��ط��ب��ق��ة �حل���ر�ري���ة 

�لطبقة  يف  و�لأوك�����س��ج��ني  و�ل��ه��ي��دروج��ني 

�لعليا للغالف �جلوي.

ت��ط��ل��ق �لإم����������ار�ت يف  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 

عربي  م�سبار  �أول  �جل����اري،  ي��ول��ي��و   15
“م�شبار  ��سم  ويحمل  �مل��ري��خ،  ل�ستك�ساف 

�لأمل«.

وياأتي �إطالق �مل�سروع يف �إطار “م�سروع 

ي�سر  �ملريخ” �ل��ذي  ال�شتك�شاف  �الإمـــار�ت 

وفقا للجدول �لزمني �ملعتمد رغم حتديات 

�نت�سار فرو�س كورونا، بح�سب وكالة �أنباء 

�الإمار�ت “و�م«.

�شت�شبح  �لأمل”  “م�سبار  وب���اإط���الق 

م�سبار�  ت�سع  عربية  دول���ة  �أول  �لإم�����ار�ت 

�لكوكب  ل�ستك�ساف  �مل��د�ر  يف  م��اأه��ول  غر 

�ملا�سي  �لعام  �أر�سلت  بعدما  وذلك  �لأحمر، 

�أي��ام يف حمطة  ثمانية  �أم�سى  ر�ئ��د ف�ساء 

�لف�ساء �لدولية.

و�لختبار�ت  �لتجهيز�ت  قيادة  ويتوىل 

من  �ملــكــون  �لأمل”  “م�سبار  ع��م��ل  ف��ري��ق 

كـــــــو�در �إمــــار�تــــيــــة �ـــشـــابـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 

�ل�������س���رك���اء �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ني و�ل��ع��ل��م��ي��ني 

مل�سروع �لإمار�ت ل�ستك�ساف �ملريخ.

�ل�ساعة  عند  �لأم���ل،  م�سبار  و�سينطلق 

�ل���ي���اب���ان  ب��ت��وق��ي��ت  ���س��ب��اح��ا   5:51:27
)00:51:27 بعد منت�سف �لليل بتوقيت 

�لأرب��ع��اء  ي���وم  غ(  ت   20،51( �لإم������ار�ت( 

م��رك��ز  م���ن   2020 يــولــيــو   15 �مل����و�ف����ق 

تانيغا�سيما �لف�سائي” يف �ليابان.


