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الملك :التحسينات بصندوق المعونة
ّ
مكنته من االستجابة السريعة للمتغيرات

الرزاز :دائرة الجمارك جزء من
منظومة تحقيق األمن الوطني
االنباط-وكاالت
اأك� ��د رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ،ال��دك �ت��ور ع�م��ر
ال � � ��رزاز ،اأه �م �ي��ة ال� � ��دور ال � ��ذي ت �ق ��وم ب��ه
دائ��رة اجلمارك العامة يف حماية الوطن
وامل �ج �ت �م��ع االأردين م��ن خم�ت�ل��ف االآف� ��ات
التي تهدده وامل�ساهمة يف زي��ادة تناف�سية
االقت�ساد الوطني وحماية املال العام.
كما اأك��د رئي�س ال ��وزراء ،ل��دى زي��ارت��ه
�سباح ام�س اخلمي�س ،اإىل دائرة اجلمارك
ال �ع��ام��ة ول �ق��ائ��ه م��دي��ره��ا ال� �ع ��ام وك �ب��ار
م��وظ �ف �ي �ه��ا ،اأن دائ � � ��رة اجل � �م� ��ارك ج��زء
ال ي �ت �ج��زاأ م ��ن م �ن �ظ��وم��ة حت �ق �ي��ق االأم ��ن

ال��وط�ن��ي وح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وامل�ح��اف�ظ��ة
على امل��واط��ن و�سحته ،م�سيفا اأن دوره��ا
“مرادف وم��واز وال يقل اأهمية يف هذه
امل��رح �ل��ة ع ��ن ع �م��ل ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة يف
ح��را� �س��ة احل� ��دود واالأج� �ه ��زة االأم �ن �ي��ة يف
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االأم ��ن ال��داخ�ل��ي وجي�سنا
االأبي�س الذي يحارب الكورونا”.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ،خ ��ال ال�ل�ق��اء
الذي ح�سره وزراء املالية الدكتور ممد
الع�سع�س والدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء
�سامي الداوود والدولة ل�سوؤون االإعام.
التفا�صيل �ص «»2

توضيح من شركة مناجم
الفوسفات األردنية حول الحجز
التحفظي من أحد البنوك المحلية
االنباط-عمان

2

الصفدي يؤكد اهمية الدور االوروبي للحؤول
دون تنفيذ القرار االسرائيلي
االنباط-عمان
اأك��د وزي��ر اخلارجية و��س�وؤون املغرتبني اأمين
ال���س�ف��دي ام ����س اأه�م�ي��ة ال ��دور ال ��ذي ي �ق��وم به
االحت ��اد االأوروب� ��ي ودول ��ه ل�ل�ح�وؤول دون تنفيذ
ق��رار اإ�سرائيل �سم اأرا� ��س فل�سطينية واإح�ي��اء
اجل�ه��ود ال�سلمية امل�ستهدفة ح��ل ال�سراع على
اأ�سا�س حل الدولتني.

وثمن ال�سفدي خال مادثات اأجراها عرب
الهاتف م��ع املمثل االأع�ل��ى لل�سوؤون اخلارجية
وال�سيا�سة االأمنية يف االحتاد االأوروب��ي جوزيب
بوريل املواقف ال�سلبة لاحتاد يف رف�س ال�سم
خرقاً للقانون الدويل والتحذير من انعكا�ساته
ع�ل��ى ج �ه��ود حت�ق�ي��ق ال �� �س��ام ال �ع��ادل وف ��ق حل
الدولتني وعلى اأ�سا�س القانون ال��دويل .واأك��د
ال�سفدي وب��وري��ل ا��س�ت�م��رار التن�سيق والعمل

اصابة محلية بـ «كورونا»
و 4من الخارج
االنباط-عمان

الكويت ،و 1من اليمن ،و 1من ال�سعود ّية).

حُ�س ِّجلت يف االأردن ام�س )5( ،حاالت اإ�سابة
ب�ف��رو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج�دّ ،واح ��دة منها
م�ل� ّي��ة ،وال�ب�ق� ّي��ة خ��ارج � ّي��ة ،ل��رت�ف��ع ع��دد
حاالت اال�سابة يف اململكة اإىل  6021حاالت.
وت ��وزع ��ت اال�� �س ��اب ��ات :ح��ال��ة م �ل � ّي��ة يف
مافظة العا�سمة ،يت ّم اال�ستق�ساء حال ّياً
عن �سبب االإ�سابة ،وقد ّ
مت اتخاذ االإجراءات
ال��ازم��ة وحت��دي��د املخالطني وفح�سهم،
و( )4ح��االت اإ�سابة لقادمني من اخل��ارج،
مم��ن ي�ق�ي�م��ون يف ف �ن��ادق احل �ج��ر 2( .من

كما حُ�س ِّجلت اأي�ساً ( )3حاالت �سفاء لهذا
اليوم ،جميعها يف م�ست�سفى االأمر حمزة،
فيما ّ
مت اإج ��راء ( )0509فح�ساً خم��رب ّي�اً،
وب��ذل��ك ي�سبح اإج �م��ايل ع��دد الفحو�سات
التي اأجريت حتى االآن ( )161294فح�ساً.
واأك ��دت احلكومة اأن��ه بعد ت�سجيل حالة
اإ�سابة مل ّية اليوم ،ي�ستم ّر الو�سع الوبائي
احلايل مب�ستوى (معتدل اخلطورة).
التفا�صيل �ص «»3

امل���س��رتك ل �ل �ح �وؤول دون تنفيذ ال���س��م واإع� ��ادة
اإطاق مفاو�سات جادة لتحقيق ال�سام العادل
على اأ�سا�س حل الدولتني .وحذر ال�سفدي من
اأن تنفيذ ق ��رار ال���س��م �سيكون خ��رق��ا فا�سحا
ل�ل�ق��ان��ون ال ��دويل و�سين�سف ك��ل االأ� �س ����س التي
قامت عليها العملية ال�سلمية.

التفا�صيل �ص «»2

اأع�ل�ن��ت وزي ��رة ال�ط��اق��ة وال� ��روة املعدنية
امل �ه �ن��د� �س��ة ه��ال��ة زوات� � ��ي ،ام ����س اخل�م�ي����س،
ا� �س �ت �ك �م��ال اجل ��ان ��ب ال �ع��راق��ي اإالج � � ��راءات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وال �ب ��دء بتحميل ال�سهاريج
بالنفط اخلام اإي ��ذان ��ا ب �ع��ودة ت��دف��ق نفط
العراق اىل اململكة.
واأو� �س �ح��ت يف ت���س��ري��ح �سحفي ام ����س ان
عودة تدفق النفط الذي ينقل برا تاتي بعد
اتفاق اجلانبني االأردين والعراقي االأ�سبوع
املا�سي على ا�ستئناف �سادرات نفط العراق

االنباط -برتا
هناأ وزير الدولة ل�سوؤون االإعام اأجمد عودة
الع�سايلة اأ�سرة وكالة االأن�ب��اء االأردن�ي��ة (ب��رتا)
بعيد تاأ�سي�سها احلادي واخلم�سني ،الذي �سادف
ام�س اخلمي�س املوافق لل�ساد�س ع�سر من متوز.
وقال الع�سايلة خال لقائه مدير عام وكالة
االأن �ب ��اء االأردن� �ي ��ة (ب� ��رتا) ،وم� ��دراء امل��دي��ري��ات
ال���س�ح�ف�ي��ة واالإداري � � ��ة يف دار رئ��ا� �س��ة ال � ��وزراء
مت ����س اخل �م �ي ����س ،اإن “ برتا” مت �ي��زت ط ��وال

اىل م���س�ف��اة ال �ب��رتول االأردن� �ي ��ة يف مدينة
الزرقاء.
واأكدت الوزيرة زواتي اأهمية هذه اخلطوة
يف تعزيز عاقات التعاون الطاقي االأردين-
ال �ع��راق��ي يف اط� ��ار ح��زم��ة م �� �س��اري��ع يعمل
عليها اجلانبان مبا يخدم م�سالح البلدي
وال�سعبني ال�سقيقني.
وبلغ اج �م��ايل واردات اململكة م��ن نفط
ال �ع��راق منذ ان�ط��اق عملية �سحن النفط
العراق اىل اململكة يف اخلام�س من اأيلول.
التفا�صيل �ص «»3

«االنتحار» ..جرس إنذار يدق أبواب ساسة لبنان
االنباط-وكاالت
اأن��ا م�س ك��اف��ر ..ب�س اجل��وع كافر بتلك العبارة
اأ�سدل �ساب لبناين �ستار حياته باالنتحار ،يف بلد
عربي يعاين �سغوطا اقت�سادية قا�سية
اأن �ه��ى ال �� �س��اب ح�ي��ات��ه ب�ط�ل��ق ن� ��اري يف ال��راأ���س
ب��ال�ع��ا��س�م��ة ب � ��روت ،ل�ي�ف�ي��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى 4
اأ�سخا�س متكنوا من االنتحار يف غ�سون � 42ساعة
ويحذر مراقبون من ت�ساعف اأعداد املنتحرين
يف لبنان موؤخرا ،على وقع اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية يف
تاريخه ،خلفت احتجاجات �سعبية غر م�سبوقة
وبتنامي ظاهرة االنتحار� ،سيما بني ال�سباب،
ت���س��ر اأ� �س��اب��ع االت �ه ��ام اإىل اإخ �ف��اق��ات �سيا�سية
واق�ت���س��ادي��ة واجتماعية مي��ر بها البلد العربي

املاأزوم
االأنا�سول توا�سلت مع ام��راأة يف العقد الثالث
من عمرها خا�ست جتربة انتحار فا�سلة غرت
م���س��ار ح�ي��ات�ه��ا ب�ع��د اأن منحتها احل �ي��اة فر�سة
جديدة للبقاء ،كما تطرقت اإىل اجلانب الديني
واالجتماعي للظاهرة املتنامية يف لبنان
ناجية من املوت
ق��ال��ت � �س��ارة (ا� �س��م م�ستعار 33 /ع��ام��ا) خ��ال
جائحة كورونا مت ت�سريحي من العمل ،وتع ّر�ست
مل�سايقات معنويّة ونف�س ّية م��ن ج��ان��ب االأ� �س��رة،
خا�سة اأنني امراأة مطلقة
وت��اب�ع��ت :م��ع خ���س��ارة م���س��در رزق ��ي ،تع ّر�ست
عائلتي الأزم ��ة م��ال� ّي��ة ح� ��ادّة ،اإذ اأ��س�ي��ب �سقيقي

ووال ��دي بنوبات ع�سب ّية ،م��ا دفعهما اأحيانا اإىل
تعنيفي وكاأين مذنبة
واأ�سافت :يف حلظة �سعف �سعرت اأنه مل تعد يل
طاقة لاحتمال ،فق ّررت و�سع نهاية حلياتي ،بعد
اأن واجهت اعتداء من �سقيقي بال�سرب املربح ،بعد
اأن ف�سلنا يف دفع فاتورة الكهرباء
و�سردت قائلة :اأم�سكت ب�سفرة حاقة (ح��ادة)
وحاولت قطع �سرايني ي��دي ،لكنّ والدتي حلقت
بي ومنعتني قبل اأن امتكن من اإنهاء حياتي
واختتمت قائلة :بعد احل��ادث �سعرت اأن احلياة
منحتني فر�سة جديدة للبقاء .جتربتي االأليمة
يجب اأن ت�ك��ون ع��ربة للجميع ،حت� ّل��وا ب��االإمي��ان
وال�سرب
حرام �سرعًا

التفا�صيل �ص «»3

العضايلة  :بترا نقلت رسالة الدولة بأبهى صورها

زواتي تعلن عودة تدفق نفط
العراق الى المملكة
االنباط-عمان

بينت �سركة مناجم الفو�سفات االأردنية
ان �ه��ا �ستعمل ع�ل��ى ال���س��ر ب� �اإج ��راءات فك
احل �ج��ز ال�ت�ح�ف�ظ��ي ع��ن االأم � ��وال امل�ن�ق��ول��ة
وغر املنقولة لل�سركة خال االأيام القليلة
القادمة بناء على ال��دع��وى املقامة عليها
من اأحد البنوك املحلية ،موؤكدة اأن احلجز
مل ول��ن يوؤثر ب�اأي �سكل من االأ�سكال على
اأع �م��ال ال�سركة وت�سرفاتها والتزاماتها

املالية.
واأو�سحت ال�سركة اأن �سبب هذه الق�سية
ي�ع��ود اإىل ان ��س��رك��ة ال�ف��و��س�ف��ات االأردن �ي��ة
كانت يف  9002وبو�سفها �سريكاً يف �سركة
االأبي�س لاأ�سمدة والكيماويات قد كفلت
م��ع ب��اق��ي ال �� �س��رك��اء يف ال���س��رك��ة امل��ذك��ورة
التزامات �سركة االأبي�س يف عقد التاأجر
التمويلي اجل��اري فيما بينها وبني البنك
املدعي.

�سنواتها ال�ت��ي جت ��اوزت اخلم�سني ع��ام��ا باأنها
مطة لتخريج ال�ك�ف��اءات ال�سحفية املتميزة
على م�ستوى ال��وط��ن العربي وال�ع��امل ،م�سيدا
باإ�سهاماتها الكبرة يف نقل احلقيقة ور�سالة
الدولة االأردنية باأبهى �سورها.
واأك��د ا�ستمرار دع��م احلكومة لوكالة االأنباء
االأردن�ي��ة يف تاأدية دوره��ا ور�سالتها ،مثنيا على
دور الزميات والزماء خال جائحة كورونا
يف نقل احلقيقية ورواي��ة ال��دول��ة بكل �سفافية
وم�سداقية ،وتوجيه ر�سائل التوعية والتحذير

م ��ن خم ��اط ��ر ال� ��وب� ��اء ،مم ��ا � �س��اع��د ع �ل��ى ن�ق��ل
النموذج االأردين لبقية دول ال�ع��امل يف قدرتنا
على التعامل مع الوباء واحلد من انت�ساره بني
امل��واط�ن��ني.وح��ول هيكلة املوؤ�س�سات االإعامية
ال��ر��س�م�ي��ة ،اأك ��د الع�سايلة اأن م��و��س��وع هيكلة
القطاع العام يهدف اإىل تر�سيق اجلهاز االإداري
وحت�سني االأداء “ وه��ذا امل��و��س��وع يعترب جهدا
ا�سرتاتيجيا للوطن وعابرا للحكومات”.

التفا�صيل �ص «»2

مياهنا تعد بحل جذري لشكاوى
المياه في الخالدية
االنباط-عمان

وع ��دت ��س��رك��ة م �ي��اه االأردن “مياهنا”
باإيجاد حل ج��ذري ل�سكاوى نق�س كميات
املياه الوا�سلة اإىل منازل املواطنني يف بلدة
اخلالدية مبحافظة املفرق.
وقال م�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�سركة
مياهنا الإدارة �سوؤون مياه الزرقاء املهند�س
يو�سف العطيان ام�س اخلمي�س ،اإنّ العمل
جار حاليا على تاأمني م�سدر مائي مبا�سر
ي �ك��ون خم���س���س��ا ف �ق��ط ل �ت��زوي��د مطة
اخلالدية باملياه ،م�سرا اإىل اأن تنفيذ هذا

احلل �سيكون خال االأ�سبوع املقبل.
وكان املواطنون اأنه منذ بدء تزويد بلدة
اخلالدية باملياه من خال خط خو التابع
ل�سركة مياهنا يف مافظة ال��زرق��اء بدال
م��ن خ��ط ال��زع��رتي ال�ت��اب��ع ل���س��رك��ة مياه
ال��رم��وك ،ف�اإن كميات املياه الوا�سلة اإىل
منازلهم انخف�ست بنحو الن�سف.
وطالب املواطنون يف البلدة الواقعة يف
لواء البادية ال�سمالية الغربية مبحافظة
املفرق بزيادة كميات �سخ املياه لبلدتهم.
التفا�صيل �ص «»2

الكويت تبحث مع فرنسا وبريطانيا
جهود حل أزمات المنطقة

ومن الناحية ال�سرعية ،قال ال�سيخ علي الغزاوي،
مدير مو ّؤ�س�سات اأزه��ر البقاع تابع ل��دار الفتوى
اللبنانية :ك� ّل ال�سرائع ال�سماويّة أات��ت من اأجل
حفظ الدين والن�سب وحفظ العقل والنف�س
واأو�سح الغزاوي ،قتل النف�س حُم� ّرم ،ومن قتل
النف�س وك أا ّنه قتل النا�س جميعًا ومن اأحياها فكاأ ّنه
اأحيا النا�س جميعًا
وتابع :االأ�سل اأن نحافظ على نفو�سنا واأرواحنا،
وال يجوز الأي اإن�سان اأن ي�ستعجل يف اإخراج روحه اأو
اأن ي�ستعجل يف اإنهاء حياته يف الدنيا
واأ�ساف :احلياة �سكر و�سرب ،ويف ال�سراء والقلةّ
يحُخترب االإن�سان ب�سربه

التفا�صيل �ص «»6
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املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك :التحسينات بصندوق المعونة ّ
مكنته من االستجابة السريعة للمتغيرات

أهم ّية وجود تغذية راجعة للتأكد من نجاح انتهاج أفضل الطرق لتقديم الدعم

االنباط -عمان

أا ّكد جاللة امللك عبداهلل الثاين �سرورة تو�سيع
نطاق احلماية االجتماعية للو�سول اإىل االأ�سر
املحتاجة ،وموا�سلة اال�ستفادة من التطوير الذي
ح�سل ختتالل فتترتة جائحة “كورونا” لتح�سني
اخلدمات املُقدّمة لالأ�سر امل�ستفيدة حالياً.
و�سدّد جاللة امللك خالل زيارته اإىل �سندوق
املعونة الوطنية ام�س اخلمي�س ،على اأهميّة وجود
تغذية راجعة من امل�ستفيدين للتاأكد من انتهاج
اأفت�تستتل ال تطتترق لتقدمي التتدعتتمُ ،متثت ّمتنتاً اجلهود
املبذولة يف اإن�ساء قاعدة بيانات وطنية ت�ستهدف
الفئات املحتاجة.
و أا� تستتاد جاللته بجهود الت�تستنتتدوق واملوؤ�س�سة
العامة لل�سمان االجتماعي خالل االأ�سهر املا�سية،
حيث �سكال مثالني للموؤ�س�سات الوطنية الفاعلة،
م�سرياً جاللة امللك اإىل متابعته للتح�سينات التي
اأدخلها �سندوق املعونة الوطنية على اخلدمات
املُقدّمة للمواطنني ،وجعلته قادراً على اال�ستجابة
ال�سريعةللمتغريات.
واأثتنتتى جاللة امللك على ا�ستجابة ال�سندوق
وج ته تتوده لتتدعتتم ع ت ّمتتال امل تيتتاومتتة التتذيتتن ت تاأثتتروا
بتتاجلتتائ تحتتة ،وكتتذلتتك م تب تتادرة حُ تتزم التتدعتتم التتتتي
قدّمتها موؤ�س�سة “ال�سمان” وكان لها دور كبري يف
دعم �سريحة مُهمة من العمّال الذين كانوا بحاجة
حلماية وظائفهم ،واأ�سحاب العمل ممن احتاجوا
دعماً للبقاء يف ال�سوق.
متتن جتهتتتته اأ ّكت تتد رئتيت�تتس ال ت تتوزراء عتمتتر ال تترزاز
اأن جاللة امللك وجّ تته احلكومة منذ بتتدايتتة اأزمتتة
كتتورونتتا ،اإىل االعتناء ب�سالمة املواطن والرتكيز
يف الوقت ذاته على االأحتتوال املعي�سية للمواطنني
بخا�سة بع�س التفتئتتات وحتتتديتتداً عتمتتال املياومة
الذين فقدوا م�سادر دخولهم.
ول تفتتت اإىل اأن وزارة التتتنتمتيتتة االجتتتمتتاعتيتتة
و�سندوق املعونة الوطنية در�سا جمموعة املعايري
ال تتتتي ح تتددت ال تف تئتتات املتحتتتتاجتتة لتتتقتتدمي التتدعتتم
التتالزمتتة لها ،وكذلك وَجَ تتد ال�سمان االجتماعي
الت تتذي يتعتطتتي ب تتدل “التعطل ع تتن العمل” اأن
التداعيات جتتراء اجلائحة تتطلب وجتتود برامج

نثمن جهود إنشاء قاعدة بيانات وطنية تستهدف الفئات المحتاجة
مبادرات «الضمان» ساهمت بدعم شريحة مهمة من العمال وأصحاب العمل
جديدة.
و أا� تس تتارت وزي تترة التنمية االجتتتمتتاعتيتتة ب�سمة
ا�سحاقات اإىل التتدور الذي يلعبه ال�سجل الوطني
املتتوحتتد ،بت�سهيل عملية ت�سميم برامج احلماية
االجتماعية ودعم طرق اال�ستهداف.
ولفتت الوزيرة اإىل تطوير اأنظمة اال�ستهداف
من البنية التحتية واالأنظمة االإلكرتونية ،بهدف
الو�سول اإىل املواطنني اجلدد بينهم عدد كبري من
االأ�سر التي يطالها الدعم الأول متترة ،وقد �ساعد
يف الو�سول اإليها ا أالمتتوال التي ُخ�س�ست لها من
�سندوق “همّة وطن”.
وا�ستمع جاللة امللك اإىل اإيجاز قدّمه مدير عام
�سندوق املعونة الوطنية عمر امل�ساقبة حول برامج
احلتمتتايتتة االجتتتمتتاعتيتتة التتتتي ينفذها الت�تستنتتدوق،
مت�تستترياً اإىل اأن ن�سبة ال�سمول يف بتترامتتج الدعم
احلكومي ارتفعت من  90 – 60باملائة من االأ�سر
التتتتي تقدمت بطلب التتدعتتم ختتالل اأزم تتة كتتورونتتا
لتطال  420األف اأ�سرة.
واأو� ت تست تتح اأن بتترنتتامتتج دعت تتم عت ت ّم تتال امل تيتتاومتتة

والعاملني ب�سكل غري منتظم ،ا�ستهدف  250األف
اأ�سرة بن�سبة ت�سل اإىل نحو ( )16باملائة من االأ�سر
املُقيمة داخل االأردن ،ويقدّم الدعم النقدي املوؤقت
على مرحلتني (كتتل مرحلة ملتتدة ثتتالثتتة اأ�سهر)،
بكلفة تبلغ  164مليون دينار للمرحلة االأوىل.
ولفت امل�ساقبة اإىل العوامل التي �ساعدت على
اال�ستجابة ب�سرعة خالل االأزمتتة ،ومتثلت باإن�ساء
ال�سجل الوطني املوحد ،الذي يحتوي على بيانات
جلميع االأ� تستتر االأردن تي تتة وغتتري االأردنت تي تتة ،وبتنتتاء
اأنظمة التحويالت النقدية االإلكرتونية املرتبطة
مع مقدمي خدمات الدفع االإلتكتترتوين باإ�سراف
رقابي من البنك املركزي ،وبناء نظام اال�ستهداف
الوطني للدعم احلكومي با�ستخدام  57موؤ�سراً
لقيا�س م�ستوى معي�سة االأ� تستتر وجتتهتيتتز بتتوابتتة
موحّ دة ال�ستقبال طلبات الدعم احلكومي.
وعر�س مدير عام ال�سندوق امل�ساريع والربامج
امل�ستقبلية على املدى الق�سري ،والتي ت�سمل :دعم
عتمتتال املتيتتاومتتة (املتترحتلتتة التثتتانتيتتة) ،ودعتتم اخلبز،
والتتدعتتم التكميلي (املتترحتلتتة التثتتالتثتتة) ،وتو�سعة

برنامج (تكافل  ،)3واملتعتتونتتات املالية االإ�سافية
لالأ�سر االأ�سد فقراً ،باالإ�سافة اإىل ا�ستدامة تنفيذ
برنامج املعونات ال�سهرية لالأ�سر الفقرية ،مُقدّراً
كلفة التنفيذ حتتوايل ن�سف مليار دينار ،وت�سمل
( )1.6مليون اأ�سرة.
وق ت تدّم متتديتتر عتتام املتوؤ�تست�تستتة التعتتامتتة لل�سمان
االجتماعي التتدكتتتتور حتتازم رحاحلة �سرحاً أامتتام
جتتاللتتة امل تلتتك ح تتول ح تتزم االإ� تس تنتتاد االقتتت�تستتادي
االجتماعي ،التي و ّفتترت �سيولة اإ�سافية للقطاع
اخلا�س تقدّر بت ( )120مليون دينار.
و�تستمتلتتت احلت تتزم تتختفتيت�تتس ال ت ُك تلتتف املتترتتبتطتتة
بالعمالة حيث ا�ستفاد منها  17األف من�ساأة و()474
األتتف عامل ،وتاأجيل دفتتع م�ستحقات “ال�سمان”
عن اأ�سهر اآذار وني�سان واأيار واإتاحة تق�سيطها حتى
نهاية  2023من دون فوائد.
كما قامت املوؤ�س�سة بتوزيع م�ساعدات عينية
على غري املقتدرين ا�ستفاد منها ( )113األف عامل
بكلفة تقدر ( )4.5مليون دينار ،فيما �سملت حزمة
دعم اال�ستقرار الوظيفي واملعي�سي برامج ت�سامن
( 1و  )2واملتعلقة بتاأمني اأجور ومداخيل للعاملني
يف القطاع اخلا�س ،اإذ ا�ستفاد منها ( )106اآالف
عامل و( )11األتتف من�ساأة .ولفت الرحاحلة اإىل
وجود برامج م�ساندة ،قدمت دعماً نقدياً مبا�سراً
بحد اأعتلتتى ( )450دي تنتتاراً للم�سرتكني احلاليني
وال�سابقني يف ال�سمان االجتماعي ،ا�ستفاد منها
( )261األتتف م�سرتك ،اإذ تقدر املبالغ امل�سروفة
( )38مليون دينار.
واأ�تستتار اإىل برامج حزمة دعتتم مرحلة التعايف
االق تت ت� تستتادي ،وه تتي :بتترنتتامتتج حتمتتايتتة ال تتذي جتتاء
للحفاظ على اال�ستقرار الوظيفي واملعي�سي يف
القطاعات االأكرث ت�سرراً باجلائحة و�سمل قطاعي
ال�سياحة والنقل ،وبرنامج متكني اقت�سادي (1
و ،)2حيث ا�ستفاد من الربنامج االأول ( )148األف
عامل و 7اأالف من�ساأة ،بينما ا�ستفاد من الربنامج
الثاين ( )171األف عامل بكلفة تقدر بت ( )29مليون
دينار .ورافق جاللة امللك يف الزيارة رئي�س الديوان
امللكي الها�سمي ،وم�ست�سار جاللة امللك لالت�سال
والتن�سيق ،وم�ست�سار جتتاللتتة املتلتتك لل�سيا�سات
واالإعالم.

الرزاز :دائرة الجمارك جزء من منظومة تحقيق األمن الوطني
االنباط-وكاالت

اأكد رئي�س الوزراء ،الدكتور عمر الرزاز ،اأهمية
ال تتدور التتذي تتقتتوم بتته دائ تترة اجلتمتتارك العامة يف
حتمتتايتتة التتوطتتن واملتجتتتمتتع االأردين متتن خمتلف
ا آالفتتات التي تهدده وامل�ساهمة يف زيتتادة تناف�سية
االقت�ساد الوطني وحماية املال العام.
كما اأك تتد رئي�س ال ت تتوزراء ،لتتدى زيتتارتتته �سباح
ام�س اخلمي�س ،اإىل دائرة اجلمارك العامة ولقائه
مديرها العام وكبار موظفيها ،اأن دائرة اجلمارك
جزء ال يتجزاأ من منظومة حتقيق االأمن الوطني
وح تمتتايتتة املت تتال ال تعتتام وامل تحتتاف تظتتة ع تلتتى املتتواطتتن
و�سحته ،م�سيفا اأن دورها “مرادف ومواز وال يقل
اأهمية يف هتتذه املرحلة عن عمل التقتتوات امل�سلحة
يف حرا�سة احلدود واالأجهزة االأمنية يف املحافظة
على االأمن الداخلي وجي�سنا االأبي�س الذي يحارب
الكورونا”.
وقال رئي�س الوزراء ،خالل اللقاء الذي ح�سره
وزراء املالية الدكتور حممد الع�سع�س والتتدولتتة
لت�تستوؤون رئا�سة ال تتوزراء �سامي ال تتداوود والتتدولتتة
ل�سوؤون االإعالم اأجمد الع�سايلة“ ،نحن فخورون
بعمل التتدائتترة و�تستترعتتة االرت تقتتاء بت تتاالأداء وب�سكل
ملمو�س نرى نتائجه على اأر�س الواقع رغم وجود
خطورة ميدانية بعمل كوادرها”.
واأث تنتتى رئي�س الت تتوزراء على جتهتتود و إاجت تتراءات
مكافحة املخدرات واحلد منها ب�سكل كبري ،حماية
الأمن جمتمعنا و�سبابنا من �سرورها ،مثلما اأ�سار
اإىل ت�ساوؤل حجم التهريب يف ال�سجائر والنجاحات
الكبرية التي مت حتقيقها خدمة مل�سلحة الوطن
واملواطن و�سحته.

و أاك ت تتد الت ت تترزاز اأه تم تيتتة امل تتواءم تتة ب تتني ت�سهيل
ا إالج تتراءات على املواطنني وامل�ستوردين والتجار
والت�سديد يف منع التهريب والغ�س التجاري ،الفتا
اإىل اأنتته بتطوير االأداء ن�سبح متتن اأوائ تتل التتدول
العاملية يف اأمن وت�سهيل التجارة.
واأكتتد التترزاز �سرورة اأن تتم عمليات التخمني
وفق اإجراءات ومعايري �سارمة ووا�سحة ويف حال
وجود اعرتا�س من قبل املواطن اأو التاجر توفري
اآليات وا�سحة لالعرتا�س والتظلم بكل �سفافية،
م�سيفا “هناك فرق بني مواطن له حق وبني من
يلجاأ اإىل الغ�س والتهريب” ،موؤكدا اأن اإجتتراءات
التتدائتترة �ست�سهم يف مت�تستتاعتتدة املتتواطتتن والتتتتاجتتر
وامل ت� تس تتتتورد امل تل تتتتزم عتلتتى حتتقتيتتق اأرب ت تتاح حقيقية
بطريقة �سليمة ولي�س نتيجة الغ�س والعمل خارج
القانون.
ولفت رئي�س ال تتوزراء اإىل اأن احلكومة طورت
قتتانتتون اجل تم تتارك ومت تتعتتديتلتته أاكت تترث متتن متترة،
م�سريا اإىل اأن جمل�س التتوزراء �سيقر الت�سريعات

التي متكن الدائرة من تعزيز وتطوير عملها يف
مكافحة التهريب والغ�س وتغليظ العقوبات على
املخالفني ،م�سريا اإىل اأهمية التكامل يف االإجراءات
بني عمل دائرة اجلمارك وجمارك �سلطة منطقة
العقبة االقت�سادية اخلا�سة وال�سراكة احلقيقة مع
القطاع اخلا�س.
وا�ستمع رئي�س التتوزراء اإىل اإيجاز قدمه مدير
عتتام دائتترة اجلتمتتارك ،التلتتواء الدكتور عبداملجيد
التترحتتامتنتتة ،حتتول �سري العمل وا إالجن ت تتازات التي
حتققها الدائرة كاإحدى اأذرع وزارة املالية لتنفيذ
ال�سيا�سة املالية وت�سهيل التتتجتتارة وتعزيز بيئة
ا أالعت تم تتال لتتتكتتون أاك تترث تتنتتافت�تستيتتة واملت�تستتاهتمتتة يف
حتقيق االأمن ال�سامل ومكافحة تهريب املخدرات
واالأ�سلحة.
واأكد اأن دائرة اجلمارك ت�سعى اإىل حتقيق االأمن
الوطني ال�سامل املتمثل باالأمن املتتايل وحت�سيل
ال�سرائب والر�سوم ،اإىل جانب االأمن االجتماعي
من خالل منع دختتول االآفتتات واملخدرات وغريها

اإىل التتوطتتن .ولفت اإىل اأن التتدائتترة ت�سعى اأي�سا
اإىل حماية االأمن االقت�سادي عرب ت�سهيل عمليات
التجارة وت�سجيع اال�ستثمار داخل االأردن ،وحماية
ا أالم تتن االأم تنتتي متتن ختتالل منع دخ تتول االأ�سلحة
واملتفجرات وما ي�سر يف �سالمة املجتمع.
ك تمتتا اأ�ت تس تتار الت تل تتواء التترحتتام تنتتة اإىل اأن دائ تترة
اجلمارك �سعت خالل جائحة كورونا اإىل ا�ستمرار
التجارة ومنع توقفها.
واط تلتتع رئتيت�تتس الت ت تتوزراء ،خ تتالل جتتولتتتته ،على
ق�سم نظام التتبع االإل تكتترتوين ملراقبة �ساحنات
التترتانتتزيتتت عتترب االأق تم تتار الت�تستنتتاعتيتتة ال تتتتي يتم
ت تقتتدمي تهتتا يف  79م تترك تتزا لتلتعتمتتل ع تلتتى متتتتابتعتتة
ال�ساحنات امل تتارة واختتت�تستتار التتوقتتت والتتتاأكتتد من
التزامها بتعليمات مرورها عرب اململكة.
ولتفتتت رئتيت�تتس ال ت تتوزراء اإىل اأهتمتيتتة التنتظتتام يف
مراقبة ومتابعة كل �ساحنة ترانزيت منذ دخولها
وحتى مغادرتها اأرا�سي اململكة وت�سهيل االإجراءات.
كما اطلع الرزاز ،خالل جولته ،يف ق�سم املراقبة
واملتابعة امليدانية على عمليات املعاينة امليدانية
ومتابعة عمليات معاينة ال�سلع والب�سائع يف املرافق
واملتتراكتتز اجلمركية للتاأكد من �سالمة الب�سائع
التتتتي تتتدختتل اململكة متتن ختتالل فح�سها باأجهزة
حديثة للك�سف عن حمتوى احلاويات وال�ساحنات.
و�ساهد رئي�س ال تتوزراء منتتاذج من عمليات �سبط
متتواد غتتري م�سموح باإدخالها للمملكة؛ حيث مت
فح�س حاوية ادعى م�ستوردها باأنها حتوي مواد
منزلية ليتم اكت�ساف احتوائها على األعاب نارية
وملح بتتارود ومتفجرات واأجهزة تفجري عن بعد،
اإ�سافة اإىل اكت�ساف كميات كبرية من ال�سجائر
االإلكرتونية والدخان يف اإحدى ال�ساحنات.

الصفدي يؤكد اهمية الدور االوروبي
للحؤول دون تنفيذ القرار االسرائيلي
االنباط-عمان

اأكتتد وزيتتر اخلارجية و� تس توؤون املغرتبني اأميتتن
ال�سفدي ام�س اأهمية الدور الذي يقوم به االحتاد
االأوروبي ودوله للحوؤول دون تنفيذ قرار اإ�سرائيل
�سم اأرا� تتس فل�سطينية واإحتيتتاء اجلتهتتود ال�سلمية
امل�ستهدفة حل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني.
وثمن ال�سفدي خالل حمادثات اأجراها عرب
التهتتاتتتف متتع املتمتثتتل االأع تلتتى لتلت�تستوؤون اخلتتارجتيتتة
وال�سيا�سة االأمنية يف االحتتتاد االأوروب تتي جوزيب
بتتوريتتل املتتواقتتف ال�سلبة لتتالحتتتاد يف رف�س ال�سم
خرقاً للقانون التتدويل والتحذير من انعكا�ساته
على جهود حتقيق ال�سالم العادل وفق حل الدولتني
وعتلتتى اأ�تستتا�تتس التقتتانتتون الت تتدويل .واأك تتد ال�سفدي
وبوريل ا�ستمرار التن�سيق والعمل امل�سرتك للحوؤول
دون تنفيذ ال�سم واإعتتادة اإطتتالق مفاو�سات جادة
لتحقيق ال�سالم العادل على اأ�سا�س حل الدولتني.
وحذر ال�سفدي من اأن تنفيذ قرار ال�سم �سيكون
خرقا فا�سحا للقانون الدويل و�سين�سف كل االأ�س�س
التي قامت عليها العملية ال�سلمية و�سيجعل من
ختيتتار التتدولتتة التتواحتتدة مت تاآ ًال حتمياً .و�تستتدد على

�سرورة تكاتف جهود املجتمع التتدويل ملنع تنفيذ
قتترار ال�سم واإيتجتتاد اأفتتق حقيقي لتحقيق ال�سالم
التعتتادل وال�سامل .وا�ستعر�س ال�سفدي وبوريل
امل�ستجدات االإقليمية واأكتتدا ا�ستمرار العمل على
تتعتتزيتتز الت�تستتراكتتة االأردنت تي تتة-االأوروبت تي تتة يف جميع
املجاالت .و�سكر ال�سفدي بوريل على الدعم الذي
يقدمه االحتتتاد للمملكة مل�ساعدتها على مواجهة
التتتحتتديتتات االقتتت�تستتاديتتة وتتبتعتتات جائحة كتتورونتتا
وعبء اللجوء .اإىل ذلك بحث ال�سفدي التطورات
املرتبطة باجلهود الدولية امل�ستهدفة منع ال�سم
واإطت تتالق متفتتاو�تستتات �سلمية ج تتادة حلتتل الت�تستتراع
على اأ�سا�س حل الدولتني مع وزير خارجية التفيا
اإدجار�س رينكيفيت�س واأكد الوزيران املوقف الواحد
يف رف�س ال�سم خرقا للقانون التتدويل وتقوي�سا
للجهود ال�سلمية .و�سكر ال�سفدي رينكيفيت�س على
موقف بالده الراف�س لل�سم واملتم�سك بالقانون
ال تتدويل وحتتل التتدولتتتتني .وثت ّمتتن رينكيفيت�س دور
اململكة االأ�سا�س يف جهود حتقيق ال�سالم واال�ستقرار
يف املنطقة .واأكتتد التتوزيتتران ا�ستمرار العمل على
تعزيز العالقات الثنائية والت�سامن يف مواجهة
جائحة كورونا وتبعاتها.

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة
عمل بعنوان :الحوكمة المائية العابرة للحدود
االنباط-عمان

افتتتتتتح رئتيت�تتس جتتامتعتتة التعتلتتوم والتكنولوجيا
الدكتور �سائب خري�سات فعاليات ور�سة احلوكمة
املتتائتيتتة وال تتتتي تتهتتدف اىل بتنتتاء املتعتترفتتة وال تقتتدرة
للم�ساركني وتعزيز االدارة املتكاملة للموارد املائية
عابرة احلدود والرتكيز على قانون املياه الدويل.
ورحب الدكتور خري�سات خالل افتتاح الور�سة
عرب من�سة مايكرو�سوفت تيمز باحل�سور وحتدث
عن افتتاح مركز دبلوما�سية املياه كاأحدث مراكز
اجلتتامتعتتة وال تتذي مت انت�تستتاءه يف نهاية عتتام 2019
وبدعم من الوكالة ال�سوي�سرية لالأمناء خا�سة
اأن قطاع املياه من اهم القطاعات التي تلعب دورا
كتبتتريا يف النمو االقتتت�تستتادي املت�تستتتتدام الأي دولتتة
حتيتتث تعترب االردن متتن اأف تقتتر ال تتدول يف التعتتامل
متتن حتيتتث ح�سة ال تفتترد متتن امل تتاء .وال تقتتى عميد
كلية الهند�سة والتقتتائتتم بتتاعتمتتال املتتركتتز الدكتور
�سهيل ك تيتتوان حمتتا�تستترة حت تتدث بتهتتا عتتن املتتركتتز
واأهتتدافتته جمتتال معاجلة اال�ستخدام غري املن�سق
ملتتوارد املياه امل�سرتكة وامل�سرت�سدة مببادئ قانون
املياه التتدويل ،والتطلعات امل�ستقبلية التي ي�سعى
اليها املركز لي�سبح مركزا رئي�سا متميزا لتن�سيق
البحث والدرا�سات وتوفري التدريب يف جمال املياة
والدبلوما�سية عتترب احلتتدود يف ال�سرق االو�سط
وذلك من خالل توفري جميع املعلومات والبيانات
التتالزمتتة لتاأهيل التكتتوادر املتخ�س�سة ال�سرورية
يف هذا املجال .واأ�سار كيوان اىل ان املركز يهدف
لتحديث املتعتترفتتة وتتعتتزيتتز ال تقتتدرة لتتدى �سانعي
القرار للتعامل ب�سكل متزايد مع الق�سايا املتعلقة

بادارة موارد املياة.
وحت تتدث متتديتتر التتتتدريتتب ال�سيد ف ت توؤاد باطح
والتتدك تتتتور اخلتبتتري التعتتاملتتي يف � تس توؤون القانونية
املرتبطة بالفانون الدويل املائي عن جتربة نظام
احلو�س املائي ل�سمال غرب �سحارى
كما حتتتدث الدكتور عبد اهلل التتدروبتتي املدير
الت�تستتابتتق لتقت�تستتم درا�ت تس تتات امل تيتتاه بتتاملتتركتتز التعتتربتتي
لتتدرا� تستتات املتنتتاطتتق اجلتتافتتةعتتن التتو�تستتع املتتائتتي يف
ال�سرق االأو�تستتط ب�سكل عتتام وعتتن احللول املثالية
للمحافظة على املياة من حيث ا�ستغالل م�سادرها
وتنويع بدائلها والو�سول اىل الرتتيبات امل�سنفة
واملت�تستتتتدامتتة وال تتتتي ت�سرت�سد مب تبتتادئ التقتتانتتون
التتدويل ،واثتتار تغري املناخ على املتتوارد املائية على
اأ�سا�س اخل�سائ�س االقليمية .وقتتدم ال�سيد زياد
خياط م�سوؤول الت�تستوؤون االقت�سادية يف منظمة
اال�سكوا ملحة عامة عن املتتوارد املائية يف املنطقة
العربية ،وحتتتدث الدكتور �سداد عطيلي الوزير
ا أال�تستبتتق للمياة يف دول تتة فل�سطني عتتن التجربة
الفل�سطينية يف مفاو�سات املياه م�سريا اىل الدعم
الفل�سطيني واالجراءات املتبعة يف فل�سطني الدارة
موارد املياه وي�سارك يف الور�سة العديد من اخلرباء
والباحثني الدوليني ملا يزيد عن  35م�ساركا من
االأردن و�سوريا ولبنان وفل�سطني واململكة املتحدة
وا�سبانيا والتي ت�ستمر لثالثة ايام .وي�سار اىل اأن
مركز دبلوما�سية املياة يعمل على اجراء جمموعة
من الور�س االأ�سا�سية واملتقدمة حول علوم املياة
والدبلوما�سية املائية وو�سع برامج وور�تتس عمل
خا�سة لبناء قدرات اخلريجني وجميع االأطراف
املعنية يف جمال املناق�سات املتعلقة يف جمال املياة.

صفر إصابات كورونا بين الكوادر الطبية
بمستشفى الملك المؤسس
االنباط-وكاالت

ن�سرت املجلة العلمية واملحكمة عاملياً وامل�سنفة
“اأنال�س اوف ميدي�سني اند �سريجري” موؤخرا،
ورقة بحثية ال�ست�ساري جراحة االأوعية الدموية
مب�ست�سفى امللك املوؤ�س�س عبداهلل اجلامعي ومدير
التتدائتترة الطبية التتدكتتتتور نبيل التتزعتبتتي بعنوان
ن�سبة انت�سار مر�س فريو�س كورونا امل�ستجد بني
التكتتوادر الطبية يف م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س عبد
اهلل اجلتتامتعتتي .وقتتال الزعبي امت�تتس اخلمي�س اإن
البحث خل�س اإىل اإن ن�سبة انت�سار الفريو�س بني
كوادر م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س خالل فرتة اجلائحة
كان �سفراً باملئة مقارن ًة بامل�ست�سفيات العاملية التي
تعاملت مع نف�س املر�س.
واأو�سح الزعبي اأن ال�سبب يف ذلك يعود ب�سكل

كتبتتري لتلت�تستيتتا�تستتات التطتبتيتتة التنتتاجتحتتة واالل تت تتزام
باخلطة الوطنية التي اتبعتها اإدارة امل�ست�سفى
وجميع العاملني خالل فرتة اجلائحة للمحافظة
ع تلتتى � تستتالمتتة ال ت تكت تتوادر ال تط تب تيتتة والتتتمتتريت�تستيتتة
والفنية واالإداريتتة ،موؤكدا اأن اإدارة جامعة العلوم
والتتتكتنتتولتتوجتيتتا وع تمتتادتتتي كتلتيتتة ال تطتتب والتبتحتتث
العلمي عملت ب�سكل غري م�سبوق لت�سهيل اإجراء
البحوث العلمية لتمكني اجلميع من اال�ستفادة
متتن التتتجتتارب االإداريت تتة والطبية مل�ست�سفى امللك
املوؤ�س�س خالل فرتة اجلائحة.
وب تتني اأن ال تب تحتتث اج ت تتري ع تلتتى  375متتوظتفتتا
وموظفة من الكوادر الطبية والتمري�سية والفنية
واالإداريتتة .وميكن الدخول لالطالع على البحث
على املجلة العلمية على الرابط https://doi.
-2020.06.038.j.amsu/10.1016/org

هنئ بعيد تأسيسها الحادي والخمسين

العضايلة  :بترا نقلت رسالة الدولة بأبهى صورها
االنباط -برتا

هناأ وزيتتر الدولة ل�سوؤون ا إالعتتالم اأجمتتد عودة
الع�سايلة اأ�سرة وكالة االأنباء االأردنية (برتا) بعيد
تاأ�سي�سها احلتتادي واخلم�سني ،التتذي �سادف ام�س
اخلمي�س املوافق لل�ساد�س ع�سر من متوز.
وق ت تتال ال تع ت� تستتاي تلتتة خت تتالل ل تقتتائتته متتديتتر عتتام
وكالة االأنباء االأردنية (بتترتا) ،ومتتدراء املديريات
ال�سحفية واالإداري تتة يف دار رئا�سة ال تتوزراء مت�س
اخلمي�س ،اإن “ برتا” متيزت طوال �سنواتها التي
جت تتاوزت اخلم�سني عتتامتتا بت أانتهتتا حمطة لتخريج
الكفاءات ال�سحفية املتميزة على م�ستوى الوطن
العربي والتعتتامل ،م�سيدا باإ�سهاماتها الكبرية يف
نتقتتل احلقيقة ور� تستتالتتة التتدولتتة االأردن تي تتة باأبهى
�تستتورهتتا .و أاك تتد ا�تستتتمتترار دعتتم احلتكتتومتتة لوكالة
االأنتبتتاء االأردنتيتتة يف تاأدية دورهتتا ور�سالتها ،مثنيا
على دور الزميالت والزمالء خالل جائحة كورونا

يف نتقتتل احلقيقية وروايت تتة التتدولتتة بتكتتل �سفافية
وم�سداقية ،وتوجيه ر�سائل التوعية والتحذير
من خماطر الوباء ،مما �ساعد على نقل النموذج
االأردين لبقية دول العامل يف قدرتنا على التعامل
متتع التتوبتتاء واحل تتد متتن انتتت�تستتاره بتتني املتتواطتنتتني.
وحول هيكلة املوؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية ،اأكد
الع�سايلة اأن مو�سوع هيكلة القطاع العام يهدف
اإىل تر�سيق اجلهاز االإداري وحت�سني االأداء “ وهذا
املو�سوع يعترب جهدا ا�سرتاتيجيا للوطن وعابرا
للحكومات” .واأ�سار اإىل اأن احلكومة وبتوجيهات
ملكية �سامية قدمت خالل هذا العام منوذجا مهما
للهيكلة بعد دمج جهازيّ الدرك والدفاع املدين مع
مديرية االأمن العام .واأ�ساف اأن الغاية النبيلة من
اإجتتراء اإ�سالحات يف ا إالعتتالم الر�سمي هي تقدمي
اأف�سل اخلدمات االإعالمية للمواطنني ،وتعزيز
ال�سورة االإيجابية عن التتدولتتة االأردن تيتتة؛ مت ؤو ّكتتداً
اأن هيكلة املوؤ�س�سات الثالث لن يوؤثر على هويّتها

االإعالميّة واخت�سا�ساتها ،لك ّنه ي�سمن التن�سيق
بينها ،والتمايز والتخ�س�س وعدم تقاطع املحتوى.
وفيما يتعلق بجديّة احلكومة يف حماربة الف�ساد،
قال الع�سايلة“ :انتهجنا منذ اليوم ا أالوّل ،نهجا
فاع ًال وغري م�سبوق يف حماربة الف�ساد والق�ساء
على الرتهّل االإداري واحلفاظ على املال العام”،
وقتتد تعاملت احلكومة بجديّة وحتتزم مع خمتلف
الق�سايا التي طراأت ،واجلميع مل�سوا ذلك .كما اأ�سار
اإىل اأن تعديل غالبيّة القوانني الناظمة ملكافحة
الف�ساد والق�ساء على الرتهّل االإداري ما هو اإال
دليل على اجلديّة واحلزم يف مكافحة الف�ساد مثل
قوانني :قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد ،وقانون
دي تتوان املحا�سبة ،وقتتانتتون الك�سب غتتري املت�تستتروع.
وتطرق الع�سايلة يف هتتذا ال�سدد اإىل اأ ّن تعديل
الت�سريعات �ساهم يف تعزيز ا�ستقالليّة املوؤ�سّ �سات
التترقتتاب ت ّيتتة ،وزي ت تتادة �تستتالحت ّيتتاتتهتتا ومتتكتيتنتهتتا من
حماربة الف�ساد وحماية املال العام بك ّل حزم مثل

ديوان املحا�سبة وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد.
واأكد اأن النهج اجلديد يف التعامل مع تقارير ديوان
املحا�سبة اأ�سهم يف ا�سرتداد املال العام فتتوراً ،وعدم
االنتظار ل�سنوات ال�سرتداده ،م�ستعر�سا عددا من
االأرقتتام اخلا�سة بتقارير الديوان خالل ال�سنوات
االأرب تتع املا�سية ،ففي عتتام  2017حت ّولتتت احلكومة
( )49قت�تست ّيتتة اإىل متكتتافتحتتة ال تف ت� تستتاد ،و( )6اإىل
الق�ساء ،وا�سرتدّت  118مليون دينار ،وعتتام 2018
حوّلت ( )37ق�سيّة اإىل مكافحة الف�ساد و( )48اإىل
الق�ساء وا�سرتدّت  110ماليني دينار ،وعام 2019
حوّلت ( )33ق�سيّة اإىل مكافحة الف�ساد و( )20اإىل
الق�ساء ،وحتى �سهر حزيران من عام  2020حوّلت
( )8ق�سايا اإىل مكافحة الف�ساد و( )2اإىل الق�ساء.
كما اأكتتد الع�سايلة اأهمية دور اجلهات التنفيذيّة
الرئي�سة يف حماربة التهرّب ال�سريبي والتهريب
اجلمركي من خالل دائرة اجلمارك ودائرة �سريبة
التتدختتل واملتبتيتعتتات .و أا� تستتار اإىل اأن دائ تترة �سريبة

التتدختتل واملتبتيتعتتات ،تتهتتدف اإىل ت�سهيل اإجت تتراءات
دفع ال�سريبة على امللتزمني �سريبيا ،اإ�سافة اإىل
حمتتاربتتة التهرب ال�سريبي وتغليظ االج تتراءات
املتعلقة بتته ،بينما تتهتتدف دائ تترة اجل تمتتارك ،اإىل
ت�سهيل االإجتتراءات على امللتزمني وت�سهيل حركة
التجارة ،ومكافحة التهريب اجلمركي ،وتغليظ
العقوبات على املتهتتربتتني .ب تتدوره ،قتتال متتديتتر عام
وكالة االأنباء االأردنية الزميل فايق حجازين ،اإن
وكالة االأنباء االأردنية (برتا) �ستبقى كما عهدتها
الدولة يف خدمة الوطن ونقل احلقيقة والر�سالة
االإعتتالمتيتتة التهتتادفتتة للمواطنني ،متوؤكتتدا اأن ثقة
احلكومة لبرتا �سيزيد من م�سوؤولياتها ودورها يف
نقل وعك�س ر�سالة الدولة االأردنية للخارج.
وا� تستتار حتجتتازيتتن اإىل اأهتمتيتتة دور ال�سحافة
كت�تستلتطتتة رقتتاب تيتتة  ،م تتن خ تتالل ك تتتتابتتة التتتقتتاريتتر
والتحقيقات ال�سحفية اال�ستق�سائية ،التي ت�ساهم
يف تعديل االإجراءات وت�سليط ال�سوء على مكامن

اخللل وال�سعف يف املوؤ�س�سات والقطاعات احليوية،
وذل تتك مبتتا ي�سهم يف � تستتالح املتجتتتمتتع وتنميته.
وحت تتدث م تتدراء املتتديتتريتتات ال�سحفية واالإداريت تتة
ختتالل اللقاء عتتن عتتدد متتن املوا�سيع التي ت�سغل
التتراأي العام كهيكلة موؤ�س�سات االإعتتالم الر�سمي،
وج تهتتود احل تكتتومتتة يف إاع ت تتادة املتتواط تنتتني والتتذيتتن
تقطعت بهم ال�سبل نتيجة جائحة كورونا ،اإ�سافة
اإىل التطرق لعدد من الق�سايا املحلية االآختترى.
وكتتان وزيتتر الدولة ل�سوؤون االإعتتالم هناأ العاملني
يف وكالة االأنباء االأردنية (برتا) عرب تغريدة على
ح�سابه بتويرت �سباح اليوم قائال“ :م�سرية حافلة
من العطاء واالإجناز وتخريج االأجيال الالمعة يف
ا إالعتتالم ميّزت وكالة االأنباء االأردنية برتا  ،التي
حتتفل واالأ�سرة االإعالمية االأردنية بعيدها الت 51
اليوم .ثابتون على نهج دعم ومتكني هذا ال�سرح
ا إالعتتالمتتي الوطني لي�ستمر كما كتتان اأحتتد منابر
ر�سالة الدولة ومبادئها”.

املحلي
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اصابة محلية بـ «كورونا» و 4من الخارج
االنباط –عمان
�� ُ�ش� ِّ�ج�ل��ت يف الأردن ام ����س )5( ،ح��الت
اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتج ّد ،واحدة
منها حمل ّية ،والبق ّية خ��ارج� ّي��ة ،لريتفع
ع� ��دد ح � ��الت ال�� �ش ��اب ��ة يف امل �م �ل �ك��ة اإىل
 1206حالت.
وت��وزع��ت ال� �ش��اب��ات :ح��ال��ة حم�ل� ّي��ة يف
حم��اف �ظ��ة ال �ع��ا� �ش �م��ة ،ي �ت � ّم ال��ش�ت�ق���ش��اء
حال ّياً عن �شبب الإ�شابة ،وق��د ّ
مت اتخاذ
الإج ��راءات ال��الزم��ة وحت��دي��د املخالطني
وفح�شهم ،و( )4حالت اإ�شابة لقادمني
م ��ن اخل � � ��ارج ،مم ��ن ي �ق �ي �م��ون يف ف �ن��ادق
احلجر 2( .من الكويت ،و 1من اليمن،
و 1من ال�شعود ّية).
ك�م��ا �� ُ�ش� ِّ�ج�ل��ت اأي���ش�اً ( )3ح��الت �شفاء
لهذا اليوم ،جميعها يف م�شت�شفى الأمري
مت إاج��راء ( )9050فح�شاً
حمزة ،فيما ّ
خم ��رب ّي� �اً ،وب��ذل��ك ي���ش�ب��ح اإج �م ��ايل ع��دد
ال �ف �ح��و� �ش��ات ال �ت��ي اأج ��ري ��ت ح �ت��ى الآن
( )492161فح�شاً.
واأكدت احلكومة اأنه بعد ت�شجيل حالة
إا� �ش��اب��ة حم �ل � ّي��ة ال �ي ��وم ،ي���ش�ت�م� ّر ال��و��ش��ع

ناديا مصطفى الصمادي

ال ��وب ��ائ ��ي احل� � ��ايل مب �� �ش �ت��وى (م �ع �ت��دل
اخلطورة) ،وبالتايل ل يت ّم النتقال اإىل
م�شتوى منخف�س اخل�ط��ورة ا ّإل يف حال
م��رور ع�شرة اأ ّي ��ام متتالية دون ت�شجيل

اإ�شابات حمل ّية.
ال�شحة اإىل �شرورة التق ّيد
ودعت وزارة
ّ
ب � إاج��راءات ال��وق��اي��ة ،وارت ��داء ال�ك� ّم��ام��ات،
وال�ت�ب��اع��د اجل���ش��دي ،وا��ش�ت�خ��دام تطبيق

(اأمان) للتنبيه يف حال خمالطة اأ�شخا�س
م �� �ش��اب��ني ،وك ��ذل ��ك ت�ط�ب�ي��ق (��ش�ح�ت��ك)
ال��ذي ي��و ّف��ر معلومات واإر� �ش��ادات �شح ّية
ووقائية مه ّمة.

زواتي تعلن عودة تدفق نفط العراق الى المملكة
االنباط-عمان

اأعلنت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية
امل�ه�ن��د��ش��ة ه��ال��ة زوات ��ي ،ام����س اخلمي�س،
ا��ش�ت�ك�م��ال اجل��ان��ب ال �ع��راق��ي اإلج� ��راءات
اللوج�شتية وال�ب��دء بتحميل ال�شهاريج
بالنفط اخلام اإي��ذان��ا ب�ع��ودة ت��دف��ق نفط
العراق اىل اململكة.
واأو�شحت يف ت�شريح �شحفي ام�س ان
ع��ودة تدفق النفط ال��ذي ينقل برا تاتي
بعد ات�ف��اق اجل��ان�ب��ني الأردين وال�ع��راق��ي
الأ�شبوع املا�شي على ا�شتئناف �شادرات
ن� �ف ��ط ال � �ع� ��راق اىل م �� �ش �ف��اة ال� �ب ��رول
الأردنية يف مدينة الزرقاء.
واأك� ��دت ال��وزي��رة زوات ��ي اأه �م �ي��ة ه��ذه
اخل� �ط ��وة يف ت �ع��زي��ز ع ��الق ��ات ال �ت �ع��اون
الطاقي الأردين -العراقي يف اطار حزمة

م�شاريع يعمل عليها اجلانبان مبا يخدم
م�شالح البلدي وال�شعبني ال�شقيقني.
وبلغ اجمايل واردات اململكة من نفط

العراق منذ انطالق عملية �شحن النفط
العراق اىل اململكة يف اخلام�س من اأيلول
 2019وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ن�ي���ش��ان امل��ا��ش��ي

حوايل 44ر 2مليون برميل بواقع 10
الف برميل يوميا.
وح ��ول ال �ي��ة ا� �ش �ت��رياد ال�ن�ف��ط يف ظل
الإج� ��راءات احلكومية مل��واج�ه��ة حتديات
ان �ت �� �ش��ار وب ��اء (ك ��ورون ��ا) ،ق��ال��ت زوات ��ي،
ان ال �ع �م �ل �ي��ة ت �ت��م ب �ت �ف��ري��غ ال �� �ش �ه��اري��ج
ال �ع��راق �ي��ة يف ال �� �ش �ه��اري��ج الردن � �ي� ��ة يف
املنطقة احلدودية بني البلدين ،التزاما
ب� ��الإج� ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا احل �ك��وم��ة
ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �� �ش��ار ف ��ريو� ��س (ك ��ورون ��ا)
امل�شتجد(كوفيد.)-19
وياتي ا� �ش �ت��رياد ال�ن�ف��ط م��ن ال�ع��راق
يف اإط � ��ار م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م ب��ني ال �ع��راق
والأردن ،امل��وق�ع��ة يف ال �ث��اين م��ن �شباط
 2019والتي تق�شي با�شترياد نحو 10
اآلف برميل يومياً ،ت�شكل  7يف املائة من
احتياجات اململكة.

توضيح من شركة مناجم الفوسفات األردنية حول الحجز
التحفظي من أحد البنوك المحلية
االنباط-عمان

ب �ي �ن ��ت �� �ش ��رك ��ة م� �ن ��اج ��م ال �ف��و� �ش �ف��ات
الأردن � � �ي� � ��ة ان� �ه ��ا � �ش �ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى ال �� �ش��ري
ب � �اإج� ��راءات ف ��ك احل �ج��ز ال �ت �ح �ف �ظ��ي ع��ن
الأم��وال املنقولة وغ��ري املنقولة لل�شركة
خ��الل الأي ��ام القليلة ال�ق��ادم��ة ب�ن��اء على
ال��دع��وى املقامة عليها م��ن اأح��د البنوك
املحلية ،موؤكدة اأن احلجز مل ول��ن يوؤثر

ب� � �اأي � �ش �ك��ل م ��ن الأ�� �ش� �ك ��ال ع �ل��ى اأع� �م ��ال
ال�شركة وت�شرفاتها والتزاماتها املالية.
واأو�� �ش� �ح ��ت ال �� �ش��رك��ة اأن � �ش �ب��ب ه��ذه
الق�شية ي�ع��ود اإىل ان �شركة الفو�شفات
الأردنية كانت يف  2009وبو�شفها �شريكاً
يف �شركة الأبي�س لالأ�شمدة والكيماويات
ق��د كفلت م��ع ب��اق��ي ال���ش��رك��اء يف ال�شركة
امل ��ذك ��ورة ال �ت��زام��ات � �ش��رك��ة الأب �ي ����س يف
ع �ق��د ال �ت �اأج��ري ال�ت�م��وي�ل��ي اجل� ��اري فيما

ب�ي�ن�ه��ا وب ��ني ال �ب �ن��ك امل��دع��ي يف ال��دع��وى
ال�ت��ي ��ش��در ق��رار احل�ج��ز التحفظي على
ذمتها ،علماً باأن ح�شة �شركة الفو�شفات
يف ال�شركة املذكورة كانت بتاريخ الكفالة
عبارة عن ( )15%من راأ�شمال ال�شركة
وان حدود كفالة �شركة الفو�شفات هي ما
ي�شاوي ( )130%من قيمة ح�شتها يف
راأ�س املال.
واأك � ��دت ال �� �ش��رك��ة اأن ال�ق���ش�ي��ة تتعلق

بالنزاع القانوين حول م�شوؤولية ال�شركاء
ع��ن ال �ت��زام��ات ال���ش��رك��ة امل��دي�ن��ة النا�شئة
ع��ن ع �ق��د ت �اأج��ري مت��وي �ل��ي ،واأن الأرق� ��ام
ال�ت��ي مت ت��داول �ه��ا ع��رب م��واق��ع ال�ت��وا��ش��ل
الج �ت �م��اع��ي ب�خ���ش��و���س ق�ي�م��ة امل�ط��ال�ب��ة
امل��ال �ي��ة ع �ل��ى � �ش��رك��ة م �ن��اج��م ال�ف��و��ش�ف��ات
الأردن �ي��ة غ��ري ��ش�ح�ي�ح��ة ،م �وؤك��دة اأه�م�ي��ة
ا�شتقاء املعلومات والأخبار حول ال�شركة
من م�شادرها الر�شمية.

الخدمة المدنية يعقد أول جلسة مؤتمتة ألعمال اللجنة
المركزية للموارد البشرية
االنباط-عمان

ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة ل �ل �م��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة يف دي � � ��وان اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
اج �ت �م��اع �ه��ا الأول ،ال � �ي� ��وم اخل �م �ي ����س،
با�شتخدام ال�ن�ظ��ام الإل �ك��روين اخلا�س
باإدارة وتنظيم اأعمال اللجنة.
وق��ال ال��دي��وان ،يف ب�ي��ان ،اإن الجتماع
ج� ��اء ا� �ش �ت �ك �م��ال ل �ل �ن �ه��ج ال� �ش��رات �ي �ج��ي
للتحول الإل �ك��روين لأع �م��ال وخ��دم��ات
ال��دي��وان ،خا�شة يف ال �ظ��روف ال�ت��ي مير
بها العامل خالل جائحة فريو�س كورونا
امل���ش�ت�ج��د ،ال ��ذي ف��ر���س اأمن��اط��ا ج��دي��دة
للعمل ع��ن ب�ع��د ،وه��و ن�ت��اج ج�ه��ود ذات�ي��ة
من كوادر موظفي ديوان اخلدمة املدنية
خالل فرة احلظر.
وق ��ال رئ�ي����س دي� ��وان اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة
رئي�س اللجنة� ،شامح النا�شر ،يف افتتاح
اجلل�شة مع الأع�شاء ،اإن الديوان ي�شعى
ب�خ�ط��ى ح�ث�ي�ث��ة لأمت� �ت ��ة ج�م�ي��ع ال�ل�ج��ان
الفنية واملركزية وربطها اإلكرونيا مع
�شركائنا من الدوائر واملوؤ�ش�شات ،مو�شحا
اأن امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن ت�ط��وي��ر ال�ن�ظ��ام
�شركز على و�شع ختم اإلكروين بحيث
يتم امل�شادقة على امل�ع��ام��الت اإلكرونيا
وتزويد التطبيق بجميع ت�شريعات املوارد
ال�ب���ش��ري��ة ،ورب �ط��ه ب�ق�ي��ود امل��وظ �ف��ني مع
دائ ��رة الأح ��وال املدنية مم��ا ي�شاعد على
�شرعة اتخاذ القرار باأعلى درجات املهنية.
واأو� �ش �ح��ت اأم ��ني ع��ام دي ��وان اخل��دم��ة
املدنية ،بدرية البلبي�شي ،اأن تطبيق اللجنة
امل��رك��زي��ة ل�ل�م��وارد الب�شرية الإل �ك��روين
يهدف اإىل تعزيز كفاءة اأمانة �شر اللجنة
باإدارة وتنظيم اأعمالها فنيا واإداريا وعقد

كيف تبدأ

طريقة البدء هي التوقف عن احلديث والبدء يف القيام به .ل �شيء ميكن اأن يتم دون الأمل
والثقة .ل��ذا نحتاج اإىل القيام بالأ�شياء ال�شعبة يف حني اأنها ل ت��زال �شهلة والقيام بالأ�شياء
العظيمة بينما ل تزال �شغرية .علينا اأن نبداأ من حيث نقف  ،واأن نعمل باأي اأدوات لدينا حتت
قيادتنا  ،وميكن العثور على اأدوات اأف�شل ونحن من�شي قدمًا.
الو�شول اإىل هدف هو نقطة البداية لهدف اآخر .ما نح�شل عليه من خالل حتقيق اأهدافنا
لي�س بنف�س اأهمية ما نحققه من خالل حتقيق اأهدافنا .قد نواجه هزائم كثرية ولكن يجب األ
نهزم لأننا لن نفوز اأبدًا اإذا مل نبداأ اأب�دًا .املفتاح هو احلفاظ على ال�شركة فقط مع الأ�شخا�س
الذين يرفعوننا  ،والذين ميثل ح�شورهم اأف�شل ما لدينا .عندما نف�شل  ،نتعلم من الأخطاء
التي ارتكبناها وهي حتفزنا على العمل بجدية اأكرب.
تعلمت اأنه ميكننا فعل اأي �شيء  ،لكن ل ميكننا فعل كل �شيء يف نف�س الوقت .لذا  ،علينا اأن
نفكر يف اأولوياتنا لي�س من حيث الأن�شطة التي نقوم بها  ،ولكن عندما نكون قادرين على القيام
بها لأن التوقيت هو كل �شيء.
�شخ�شا مل يكن
الأ�شخا�س الذين يوؤثرون علينا هم الأ�شخا�س الذين يوؤمنون بنا .قد نكون
ً
اأحدًا من قبل وقد فعل ذلك لأنه كلما بذلنا املزيد من اجلهد  ،كلما ا�شتطعنا القيام به .ل اأعتقد
اأننا يجب اأن نكون اأف�شل من اأي �شخ�س اآخر .ال�شيء الأكرث اأهمية هو العتقاد باأننا يجب اأن
نكون اأف�شل مما كنا نعتقد يف اأي وقت م�شى وميكننا حتقيق اأق�شى اإمكاناتنا.
اإذا كانت هناك فر�شة يف املليون ميكننا القيام ب�شيء اأو اأي �شيء  ،للحفاظ على ما نريده من
النهاية  ،فعلينا القيام به .يجب اأن نعمل الآن ونتحرك نحو اأهدافنا .نحن بحاجة اإىل تطوير
ال�شعور بالإحلاح يف حياتنا .كل ما نريده يف احلياة � ،شرييده الآخرون ا ً
أي�شا .لذا  ،علينا اأن نوؤمن
باأنف�شنا مبا يكفي لقبول فكرة اأن لكل منا حقًا مت�شاويًا يف احل�شول عليها.
اإرادة النجاح مهمة  ،ولكن الأهم هو اإرادة ال�شتعداد لأنف�شنا للتغلب على اأي عقبات �شتاأتي
يف طريقنا بينما نت�شلق �شلم النجاح لأننا ل ن�شتطيع اأن نتوقع اأن ن�شل اإىل هدفنا اإذا مل نراهن
وحتقيق ذلك.
هناك تقدم �شواء كنا من�شي قدما اأو اإىل ال��وراء .خال�شة القول هي اأننا نتحرك! نحن ل
ن�شمح لأي �شيء اأن يعوقنا للو�شول اإىل هدفنا لأننا ل نعرف ما اإذا كان باإمكاننا القيام ب�شيء ما
مل نتمكن بالطبع من القيام بذلك.

النائب السعود يثمن اللفتة الملكية
بعالج طفلة فلسطينية
االنباط-عمان
ث �م��ن رئ �ي ����س جل �ن��ة ف�ل���ش�ط��ني ال�ن�ي��اب�ي��ة
ال �ن��ائ��ب امل �ح��ام��ي ي�ح�ي��ى ال �� �ش �ع��ود ،اللفتة
امللكية ب�ع��الج الطفلة الفل�شطينية ايلني
احلنتويل التي تعاين مر�شا نادرا.
وا� �ش��ار يف ت�شريح ام����س اخلمي�س ،اىل
ان توجيهات جاللة امللك ع�ب��داهلل الثاين
ال �ع��اج �ل��ة ب �ع��الج احل �ن �ت��ويل يف م�شت�شفى
امل �ل �ك��ة ران� �ي ��ا مب��دي �ن��ة احل �� �ش��ني ال �ط �ب �ي��ة،
ت ��دل ع �ل��ى ح��ر���س ج��الل �ت��ه ع �ل��ى م���ش��ان��دة
الأ�شقاء الفل�شطينيني .وق��ال :لطاملا عزز

ج��الل��ة امل�ل��ك ع��رب ج �ه��وده ق�ي�م��ة الق�شية
الفل�شطينية العالية باعتبارها ثابتا من
ث��واب��ت الأردن ال��را��ش�خ��ة ،لف�ت��ا اىل وقفة
جاللته مع ال�شعب الفل�شطيني عرب الدعم
وامل�شاندة املتوا�شلة حتى يت�شنى لل�شعب
الفل�شطيني اإق��ام��ة دول �ت��ه امل���ش�ت�ق�ل��ة ذات
ال�شيادة الكاملة وعا�شمتها القد�س.
وا� � �ش� ��اف :اإن م �ن��ا� �ش��دة ذوي ال�ط�ف�ل��ة
مت �ث��ل واج �ب��ا وط �ن �ي��ا ي �ع��ززه ج��الل��ة امل�ل��ك
ل��دى الأردن وم�وؤ��ش���ش��ات��ه جت��اه فل�شطني
الأر�س والن�شان معربا عن فخره بالقيادة
الأردنية .

وزير الثقافة يشارك في تشييع
الروائي فركوح
االنباط-عمان
� �ش ��ارك وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال��دك �ت��ور ب��ا��ش��م
ال�ط��وي���ش��ي يف ت���ش�ي�ي��ع ال ��روائ ��ي وال �ق��ا���س
وامل��رج��م وال �ن��ا� �ش��ر ال �ي��ا���س ف��رك��وح ال��ذي
واف��اه الأج��ل اأم�س ،ووري ال��رثى يف مقربة
اأم احل� ��ريان ال �ي��وم اخل�م�ي����س .ك�م��ا ��ش��ارك
يف ال�ت���ش�ي�ي��ع ع ��دد م ��ن ال �ك �ت��اب وامل�ث�ق�ف��ني
والفنانني والنا�شرين واأ��ش��دق��اء ال��راح��ل.
ي���ش��ار اإىل اأن ال��راح��ل ف��رك��وح م��ن مواليد
ع� � ّم ��ان ع ��ام  ،1948ح��ا� �ش��ل ع �ل��ى درج ��ة
البكالوريو�س يف الفل�شفة وعلم النف�س من
جامعة بريوت العربية ،وهو مو ّؤ�ش�س ومدير
عام دار اأزمنة للن�شر ،و�شدرت له كتب كثرية
مبا فيها الروايات والق�ش�س الق�شرية منها
قامات الزبد ،من يحرث البحر ،طيور عمان
حت�ل��ق منخف�شة ،م ��رياث الأخ� ��ري ،اأع�م��دة
الغبار اأر�س اليمبو�س.
ول� ��ه ع� ��دد م ��ن امل� �وؤل� �ف ��ات ال �ت ��ي ت�ت���ش��ل
ب��امل �ع��رف��ة وال��رج �م��ة واحل� � � ��وارات ،م�ن�ه��ا:
الكتابة عند التخوم ،الكاتب عالمة �شوؤال،

ب�ي��ان ال��وع��ي امل���ش��ري��ب ،وح��از على جائزة
الدولة الت�شجيعية عام  ،1990والدولة
التقديرية عام  ،1997وهي اجلائزة التي
متنحها وزارة الثقافة مل��ن ق��دم اإ�شهامات
مميزة يف احلقول الأدبية والثقافية.

وزير الصحة يبحث مع شركة ادوية
تزويد االردن بمطعوم كورونا
اجتماعات اللجنة بدون ا�شتخدام الورق،
حيث ميكن ال�ن�ظ��ام اأع���ش��اء اللجنة من
ت���ش�ف��ح اأج� �ن ��دة اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ووث��ائ�ق�ه��ا
اإل�ك��رون�ي��ا ع��ن ب�ع��د ،كما ي�شاهم النظام
بتعزيز ال�ك�ف��اءة الفنية للجنة املركزية
وال�ل�ج��ان ال��داع�م��ة لها وذل��ك م��ن خالل
توثيق املوا�شيع املعرو�شة على اللجنة
وق ��رارات �ه ��ا ��ش�م��ن ال �ن �ظ��ام الإل� �ك ��روين
وت�شنيفها ح�شب املو�شوع اأو الدائرة.
كما يهدف التطبيق الإل �ك��روين اإىل
ت�شهيل عملية ال�ب�ح��ث الإل �ك��روين عن
احل��الت امل�شابهة مبا يدعم ال��راأي الفني
و�شمان تر�شيد وات�شاق ق��رارات اللجنة

ت �ع��زي��زا مل �ب��داأ ت �ك��اف �وؤ ال �ف��ر���س وال �ع��دال��ة
وامل� ��� �ش ��اواة وال �ت��ي حت �ك��م ع�م�ل�ي��ة تنظيم
الوظيفة العامة.
ي��ذك��ر اأن ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ل �ل �م��وارد
الب�شرية ت�شكلت يف ديوان اخلدمة املدنية
مب��وج��ب اأح� �ك ��ام امل � ��ادة رق ��م ( )37من
ن�ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وي �ن��اط ب�ه��ا ع��دة
م�ه��ام م��ن اأب��رزه��ا درا��ش��ة م�شروع ج��دول
الت�شكيالت الوظائف واإحالته اإىل دائرة
امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة ،حت��دي��د الح �ت �ي��اج��ات
امل���ش�ت�ق�ب�ل�ي��ة م��ن امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وف�ق��ا
لربامج وم�شاريع الدائرة ،اإقرار تعليمات
الدوام الر�شمي والجازات ال�شنوية ومنح

امل � �غ� ��ادرات ،وال�ت�ن���ش�ي��ب ل �ل��وزي��ر بتعديل
اأو� �ش��اع املوظفني �شمن الفئتني الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة وم��ن ف�ئ��ة اإىل اأخ ��رى وتعديل
اأو�� �ش ��اع امل��وظ �ف��ني م��ن ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة
اإىل الدرجة الأوىل �شمن الفئة الثالثة،
واع �ت �م ��اد ب �ط��اق��ات ال��و� �ش��ف ال��وظ�ي�ف��ي
القيا�شية الدالة للوظائف ،اإقرار النماذج
امل��وح��دة لتعيني امل��وظ �ف��ني ب�ع�ق��ود ل��دى
جميع الدوائر اأو العقود ال�شاملة جلميع
ال� �ع ��الوات وع �ق��ود ب ��دل جم ��از اأو م �ع��ار،
النظر يف قيمة العقود ال�شاملة جلميع
ال � �ع� ��الوات ،وال �ن �ظ��ر يف جت��دي��د ال�ع�ق��ود
ال�شاملة.

االنباط-عمان
بحث وزير ال�شحة الدكتور �شعد جابر
مع �شركة «فايزر» لالأدوية امكانية تزويد
الأردن باعداد كافية من مطعوم فريو�س
كورونا يف حال مت ت�شنيعه وثبوت جناحه
عامليا.
وق��ال ال��دك�ت��ور ج��اب��ر يف ب�ي��ان �شحفي
ام ����س اخل�م�ي����س اأن ه ��ذه امل �� �ش��اع��ي ت �اأت��ي
�شمن جهود احلكومة وال��وزارة يف توفري
املطعوم ل�الأردن�ي��ني بعد ان قامت مراكز

البحث بالتجارب عليه يف املرحلة الثالثة
وبداأت جتربة اللقاح على الب�شر .
ون �ظ ��را ل �ت��زاي��د ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي على
ال �ل �ق��اح يف ح ��ال اإن �ت��اج��ه اأو� �ش��ح ال��دك�ت��ور
جابر ان وزارة ال�شحة قامت بالتوا�شل
والتوقيع على عدة اتفاقيات مع �شركات
ع��امل �ي��ة ك� ��ربى ل �ت��زوي��د الأردن ب��ال �ل �ق��اح
يف ح ��ال جن ��اح ال �ت �ج��ارب وت� �اأم ��ني ح��اج��ة
الأردن � �ي� ��ني ب��امل �ط �ع��وم يف ظ ��ل ال�ت�ن��اف����س
ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال�ل�ق��اح ب�ح�ل��ول ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
اجلاري

االقت�صادي
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صندوق النقد :إفالس الشركات الصغيرة
والمتوسطة قد يتضاعف  3مرات

رفضت خفض األسعار ..مبيعات
شركة ألماس عالمية تتراجع %96

دبي  -العربية

ح� ��ذر � �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال� � ��دويل م��ن
اأن م�ع��دل اإف��ا���س ال���ص��رك��ات ال�صغرية
واملتو�صطة قد يت�صاعف  3م��رات العام
احلايل يف غياب الدعم احلكومي الكايف،
مما يهدد بوقف االنتعا�س االقت�صادي
وي�صبب عدم اال�صتقرار املايل.
وق��ال ال���ص�ن��دوق يف ت�ق��ري��ره االأخ��ري
اإن حتليل امل��وظ�ف��ن يف  17دول��ة ي�صري
اإىل ارت �ف��اع ح ��االت اإف��ا���س ال���ص��رك��ات
ال�صغرية واملتو�صطة من  %4اإىل .%12
واأ� � � �ص� � ��اف ال� �ت� �ق ��ري ��ر اأن م� �ع ��دالت
االإفا�س يف قطاع اخلدمات قد يرتفع
يف ال �ب �ل��د ال� �ع ��ادي ب �اأك��ر م��ن ع���ص��ري��ن
نقطة مئوية ،فيما توقع منوا متوا�صعا
يف معدل اإف��ا���س الن�صاطات االأ�صا�صية
مبا فيها الزراعة.
ووف � �ق � �اً ل �� �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال � ��دويل،
ف �اإن اأك��ر من ثلث ال�صركات ال�صغرية
يف ك�ن��دا وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة وبريطانيا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ت �ت��وق��ع اأن ي�ت��م
اإغاقها نهائيا العام املقبل.
اأك��دت مديرة �صندوق النقد الدويل
ك��ري���ص�ت��ال�ي�ن��ا ج��ورج �ي �ي �ف��ا ،اأن االأزم� ��ة

دبي  -العربية

الناجمة ع��ن وب��اء ك��وف�ي��د 19-دخلت يف
مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتاأمن
“انتعا�س دائم وعادل” ،حمذرة من اأن
العامل “مل يتغلب” على االأزمة بعد.
ويف م �ق��ال ع�ل��ى م��دون��ة ن���ص��رت قبل
اأي� ��ام م��ن اج �ت �م��اع اف��را� �ص��ي ملجموعة

ال�ع���ص��ري��ن ب��رئ��ا��ص��ة ال���ص�ع��ودي��ة ،ع��ددت
جورجييفا االأولويات وهي االإبقاء على
إاج ��راءات احلماية االجتماعية “اإن مل
يكن تو�صيعها” ،وموا�صلة اإن�ف��اق امل��ال
العام لتحفيز االقت�صاد.
وم� ��ن ب ��ن ه� ��ذه االأول � ��وي � ��ات اأي �� �ص��ا،

�� � �ص � ��ددت ج ��ورج� �ي� �ي� �ف ��ا ع� �ل ��ى � � �ص� ��رورة
اال�صتفادة من “الفر�صة التي ال ُت�صنح
اإال م� ��رة واح � ��دة يف القرن” وت�ت�م�ث��ل
باإعادة بناء عامل “اأكر عدالة ومراعاة
للبيئة وا�صتدامة وذكاء وخ�صو�صا اأكر
قدرة على املقاومة».

مل ت� �ن� �ج ��ح �� �ص ��رك ��ة “دي بريز”
ب �ت �� �ص �ج �ي��ل اأي م �ب �ي �ع��ات ت ��ذك ��ر م��ن
االأح� �ج ��ار ال �ك��رمي��ة يف ال��رب��ع ال�ث��اين
من هذا العام  ،ما ي�صري اإىل اأن جتارة
االأمل ��ا� ��س ت�ل�ق��ت ��ص��رب��ة ق��ا��ص�ي��ة ج��راء
فريو�س كورونا الذي اأدى اإىل اإغاق
م �ع �ظ��م م �ت��اج��ر امل� �ج ��وه ��رات وغ �ي��اب
الطلب.

وتراجعت مبيعات ال�صركة ب� %96
من املا�س اخلام لت�صل اإىل  56مليون
دوالر يف الربع الثاين مقارنة مبيعات
جت ��اوزت  1.3م�ل�ي��ار دوالر يف ال�ف��رة
املماثلة من .2019
وق��دم��ت دي ب��ريز ت �ن��ازالت ك�ب��رية
لقواعد املبيعات ،مما ي�صمح للعماء
بالراجع عن العقود وعر�س املا�س يف
مواقع بديلة ،اإال اأن ال�صركة رف�صت
خف�س اأ�صعارها.

أسهم أوروبا تتراجع في ظل توتر
بين الصين وأمريكا ونتائج
ضعيفة للشركات

أسعار الذهب نحو  5آالف دوالر ..والتضخم
خارج السيطرة!
دبي  -العربية

ب �ع��د اأن ا� �ص �ت �ط��اع حت�ق�ي��ق ع��ائ��د على
اال�صتثمار قدره  %47خال العام اجلاري
امل� �ل ��يء ب ��اال� �ص �ط ��راب ��ات ،ي ��راه ��ن م��دي��ر
� �ص �ن��دوق حت ��وط ع �ل��ى ال ��ذه ��ب واأدوات
الدين احلكومية ،قائا اإن العقد القادم
�صيت�صم بالت�صخم ،ولن ت�صتطيع البنوك
املركزية ال�صيطرة عليه.
دي��اج��و ب��اري��ا ،ال ��ذي ي��دي��ر ��ص�ن��دوق
 Quadriga Igneoالبالغ اأ�صوله
 450م�ل�ي��ون دوالر ،ق ��ال اإن ال���ص�ي��ا��ص��ات
التحفيزية النقدية غري امل�صبوقة ،تغذي
خ�ل��ق ف�ق��اع��ة أال� �ص �ع��ار االأ�� �ص ��ول ،واإدم� ��ان
دي��ون ال���ص��رك��ات ،مم��ا يجعل رف��ع اأ�صعار
ال�ف��ائ��دة م�صتحيا ب��دون ح��دوث انهيار
اقت�صادي.
ويف اأعقاب جنون ال�صوق ،يقول مدير
ال�صندوق ،الذي تعج حمفظته باالأ�صول
التحوطية ،اإن الذهب قد يرتفع بن 3
اآالف و 5اآالف دوالر ل �اأون �� �ص��ة خ��ال
 3اإىل  5اأع� ��وام ،م�ق��ارن��ة ب�صعره احل��ايل
البالغ  1800دوالر.
وق��ال ب��اري��ا�“ :صرى خ��ال العقد
امل �ق �ب��ل حم� � ��اوالت ي��ائ �� �ص��ة الإن � �ق ��اذ اآث� ��ار
م��ا ي �ج��ري ح��ال �ي��ا ،اإذ ت �ق��وم احل �ك��وم��ات
وال�ب�ن��وك بطباعة ال�ن�ق��ود واالق��را���س،
وتنقذ كل من مير ب�اأزم��ة ،بغ�س النظر

فرانكفورت  -رويرتز

ع��ن الثمن ،فقط حلماية النظام الكلي
من االإنهيار».
ويف الوقت الذي تعمل فيه ال�صناديق
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ع �ل��ى ت��ول �ي��د ع ��وائ ��د مب ��رور
ال � ��وق � ��ت ،مي� �ي ��ل �� �ص� �ن ��دوق ب� ��اري� ��ا اإىل
التحوط من االنهيار الكبري ،يف الوقت
ال��ذي ي�ت��م ف�ي��ه ج�ن��ي االأم� ��وال م��ع م��رور

الوقت.
ويف الوقت الذي ال يقلق فيه امل�صوؤولون
يف ال��والي��ات املتحدة م��ن ارت�ف��اع كبري يف
م�صتوى الت�صخم ،موؤكدين اأن الفيدرايل
االأم ��ريك ��ي ل��دي��ه االأدوات ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
هذا االأم��ر ،يرى باريا اأن حزم التحفيز
فاقمت امل�صاكل يف النظام املايل.

وارتفعت قيمة االأ�صول التي يديرها
ب��اري��ا .وي���ص�ت�ث�م��ر ال���ص�ن��دوق  %50من
اأ�صوله بالذهب ،و %20يف اأدوات الدين
احلكومية ،والباقي ي�صتثمره يف خيارات
ا��ص��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ح م��ن الفو�صى
يف ال���ص��وق مثل ا��ص�ت��دع��اء خ �ي��ارات عقود
الذهب ،واال�صتثمار يف الدوالر.

أسعار النفط تتراجع بعد موافقة أوبك +على تقليص خفض اإلنتاج

ت��راج�ع��ت االأ��ص�ه��م االأوروب �ي��ة ع��ن اأع�ل��ى
م �� �ص �ت��وى يف � �ص �ه��ر ام� �� ��س اخل �م �ي �� ��س ،يف
ال��وق��ت ال��ذي كبح فيه تنامي ال�ت��وت��ر بن
الواليات املتحدة وال�صن اآماال ب�صاأن تعايف
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ��ص��ري�ع��ا ،بينما يرقب
امل�صتثمرون نتيجة اجتماع البنك املركزي
االأوروبي.
ون ��زل امل �وؤ� �ص��ر ��ص�ت��وك����س  600االأوروب� ��ي
 0.7باملئة بحلول ال�صاعة  0717بتوقيت
جرينت�س ،بعد اأن اأغلق عند اأعلى م�صتوى
يف خم�صة اأ�صابيع يف اجلل�صة ال�صابقة.
كما عززت جمموعة من تقارير االأرباح
ال�صعيفة االنخفا�س ،اإذ هبط �صهم هاينكن
الهولندية ل�صناعة اجلعة  4.9باملئة وهوى
�صهم جمموعة ريت�صمونت لل�صلع الفاخرة
خم�صة باملئة اإذ تلقت مبيعات ال�صركتن

��ص��رب��ة بفعل اإج� ��راءات ال �ع��زل ال �ع��ام التي
ت�صتهدف مكافحة فريو�س كورونا.
وط � �غ� ��ى ت �� �ص ��اع ��د ال� �ت ��وت ��ر ب� ��ن ب �ك��ن
ووا��ص�ن�ط��ن ب���ص�اأن ال�ت�ج��ارة والتكنولوجيا
وامل�صائل اجليو�صيا�صية على بيانات تظهر
اأن اق�ت���ص��اد ال���ص��ن ع��اود ال�ن�م��و يف ال��رب��ع
ال� �ث ��اين ب �ع��د ت ��راج ��ع ن��اج��م ع ��ن ف��ريو���س
كورونا.
وت�ت�ح��ول االأن �ظ��ار اإىل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
االأوروب � ��ي ال ��ذي م��ن امل �ق��رر اأن ي�ع�ل��ن عن
ق� ��راره ب �� �ص �اأن ال���ص�ي��ا��ص��ة ال�ن�ق��دي��ة بحلول
ال �� �ص��اع��ة  1145ب�ت��وق�ي��ت ج��ري�ن�ت����س ،لكن
من املوؤكد اأن البنك �صيبقي على �صيا�صته
دون ت �غ �ي��ري ب �ع��د ��ص�ل���ص�ل��ة م ��ن اخل �ط��وات
اال�صتثنائية.
وارت� �ف ��ع ��ص�ه��م زاالن � ��دو االأمل��ان �ي��ة لبيع
االأزياء بالتجزئة عرب االإنرنت  2.8باملئة
مع رفعها لتوقعات االأرباح يف �صنة كاملة.

المركزي األوروبي يحارب الركود ويبقي
على سياسته فائقة التيسير

طوكيو -رويرتز

ت ��راج� �ع ��ت اأ� � �ص � �ع ��ار ال� �ن� �ف ��ط ام ����س
اخلمي�س بعد اأن اتفقت اأوبك وحلفاوؤها
بقيادة رو�صيا على تقلي�س قيود قيا�صية
على االإم� ��دادات اع�ت�ب��ارا م��ن اأغ�صط�س
اآب لكن اآمال التعايف ال�صريع يف الطلب
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ع��د ��ص�ح��ب كبري
ملخزونات اخلام فيها حد من الراجع.
وب� �ح� �ل ��ول ال �� �ص��اع��ة  0646ب �ت��وق �ي��ت
جرينت�س ،انخف�س خام برنت � 33صنتا
اأو  0.8باملئة لي�صل �صعر الربميل اإىل
 43.46دوالر .وهبط خام غرب تك�صا�س
الو�صيط االأم��ري�ك��ي � 42صنتا اأو واح��دا
ب��امل �ئ��ة اإىل  40.78دوالر ل �ل��ربم �ي��ل.
وارت �ف �ع ��ت االأ�� �ص� �ع ��ار اث �ن��ن ب��امل �ئ��ة ي��وم
االأرب� �ع ��اء م��دف��وع��ة ب��راج��ع خم��زون��ات
اخلام االأمريكية.
وات �ف �ق��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ب �ل��دان امل �� �ص��درة
ل �ل �ب��رول (اأوب � � ��ك) وح� �ل� �ف ��اوؤه ��ا ،وه��ي
امل�ج�م��وع��ة امل�ع��روف��ة ب��ا��ص��م اأوب� ��ك ،+ي��وم
االأرب � �ع� ��اء ع �ل��ى ت�ق�ل�ي����س خ�ف����س اإن �ت��اج
ال�ن�ف��ط اع �ت �ب��ارا م��ن اأغ���ص�ط����س اآب مع
تعايف االقت�صاد العاملي ببطء من تبعات
جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد.
وتخف�س اأوب��ك +االإنتاج مبقدار 9.7
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا م�ن��ذ م��اي��و اأي ��ار،
مب��ا ي�ع��ادل ع�صرة باملئة م��ن ا إالم ��دادات
العاملية لكن اعتبارا من اأغ�صط�س اآب،
م ��ن امل �ق ��رر اأن ت�ت�ق�ل����س ال�ت�خ�ف�ي���ص��ات

فرانكفورت  -رويرتز

ر��ص�م�ي��ا اإىل  7.7م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يوميا
حتى دي�صمرب كانون االأول.
واأظ�ه��رت بيانات من اإدارة معلومات
ال� �ط ��اق ��ة االأم ��ري� �ك� �ي ��ة اأن خم ��زون ��ات
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م ��ن ال �ن �ف��ط اخل ��ام
ه�ب�ط��ت مب �ق��دار  7.5م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يف
االأ� �ص �ب��وع امل��ا� �ص��ي وذل ��ك ب��امل �ق��ارن��ة مع
ت�ق��دي��رات حمللن يف ا�صتطاع اأجرته
روي � � ��رز ل �ه �ب ��وط ق� � ��دره  2.1م �ل �ي��ون
برميل.

وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ات � �ف� ��اق اأوب� � ��ك+
الر�صمي ،ق��ال وزي��ر الطاقة ال�صعودي
االأم� � ��ري ع �ب��د ال �ع��زي��ز ب ��ن � �ص �ل �م��ان اإن
ت�خ�ف�ي���ص��ات االإن� �ت ��اج يف اأغ �� �ص �ط ����س اآب
و�صبتمرب اأيلول �صت�صل يف نهاية املطاف
اإىل م��ا ب��ن  8.1و 8.3م �ل �ي��ون ب��رم�ي��ل
ي��وم �ي��ا ت �ق��ري �ب��ا .واأ� � �ص� ��اف ال ��وزي ��ر اأن
ال�صبب هو اأن دوال من املجموعة اأنتجت
ب���ص�ك��ل زائ� ��د يف وق ��ت � �ص��اب��ق م��ن ال �ع��ام
�صتعو�س ذلك عرب تخفي�صات اإ�صافية

يف اأغ�صط�س اآب و�صبتمرب اأيلول.
وق��ال ف��احت ب��ريول امل��دي��ر التنفيذي
ل��وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول�ي��ة ي��وم االأرب �ع��اء
اإن ال� �ت ��وازن ي �ع��ود ب �ب��طء اإىل اأ�� �ص ��واق
ال �ن �ف��ط ال �ع��امل �ي��ة ب �ع��د ال �� �ص��دم��ات ال�ت��ي
�صهدتها اأثناء االإغاقات التي فر�صتها
احلكومات حول العامل الحتواء فريو�س
ك��ورون��ا .واأ��ص��اف ب��ريول اأن من املتوقع
اأن تبلغ اأ��ص�ع��ار ال�ن�ف��ط ن�ح��و  40دوالرا
للربميل يف االأ�صهر املقبلة.

اأبقى البنك املركزي االأوروب��ي ،ام�س
اخل �م �ي ����س ،ع �ل��ى ��ص�ي��ا��ص�ت��ه دون ت�غ�ي��ري،
ل �ي �ل �ت �ق��ط االأن� �ف ��ا� ��س ب �ع��د � �ص �ل �� �ص �ل��ة م��ن
ال �ت��داب��ري غ��ري امل���ص�ب��وق��ة ال �ت��ي ات�خ��ذه��ا
على مدى االأ�صهر االأربعة املا�صية الإنقاذ
االقت�صاد الذي يحارب اأكرب ركود تعيه
الذاكرة ب�صبب فريو�س كورونا.
وي �� �ص��ري ال �ب �ن��ك ب��ال �ف �ع��ل اأح �ج��ام��ا
ق�ي��ا��ص�ي��ة م ��ن ال ��دي ��ون الإب� �ق ��اء ت�ك��ال�ي��ف
االق��را���س منخف�صة وي��دف��ع للبنوك
اأمواال لكي حت�صل على ال�صيولة ،وذلك
بهدف تخفيف ركود ناجم عن اجلائحة
قد يخف�س الناجت بنحو  %10هذا العام.
ل �ك��ن ب �ي��ان��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة �� �ص ��ادرة يف
االآون��ة االأخ��رية فاقت التوقعات ،ت�صري
اإىل اأن التعايف م�صتمر ،لذا فاإنه ال توجد

حاجة ملحة لكي يقوم البنك املركزي
االأوروب � ��ي ب��امل��زي��د م��ن اخل �ط��وات ،حتى
اإذا كانت خماطر ح��دوث موجة جديدة
م��ن االإ��ص��اب��ات تعني اأن االآف ��اق ال ت��زال
تكتنفها ال�صبابية.
وب��ال�ق��رار ال��ذي ات�خ��ذه البنك اليوم
اخلمي�س ،ما زال البنك املركزي مي�صي
على م�صار �صراء ديون ت�صل قيمتها اإىل
 1.35تريليون يورو حتى يونيو حزيران
القادم مبوجب برنامج طارئ مل�صريات
اجل��ائ�ح��ة وم��ا ي���ص��ل اإىل  1.8تريليون
ي � ��ورو اإذا ج� ��رى اح �ت �� �ص��اب م �� �ص��ري��ات
اأخرى.
واأبقى البنك اأي�صا على الفائدة على
االإي � � ��داع ع �ن��د م �� �ص �ت��وى ق �ي��ا� �ص��ي م�ت��دن
ن�صبته ��ص��ال��ب  ،%0.5بينما اأب �ق��ى على
�صعر عمليات اإع ��ادة التمويل الرئي�صي
للبنك عند �صفر باملئة.

الدويل
اجلمعة
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بايدن :ترامب يريد فتح المدارس لنيل درجات انتخابية مرتفعة
االنباط-وكاالت

قال جو بايدن مر�شح احلزب الدميقراطي
لنتخابات الرئا�شة الأم��ري�ك�ي��ة ،اإن الرئي�س
دون��ال��د ت��رام��ب ي�شر على اإع ��ادة فتح امل��دار���س
اإنقاذا مل�شاعيه للفوز بفرتة ولية ثانية
وقال بايدن لأطفال �شاألوا عن املو�شوع اأثناء
لقاء �شم  25مانحا ي��وم الأرب �ع��اء واأم�ك��ن فيه
جمع  3.8مليون دولر حلملته “علينا الآن اأن
نبذل اجلهد اجلهيد لل�شيطرة على الفريو�س”
واأ� �ش��اف ن��ائ��ب الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�شابق
“لكن ت��رام��ب ل ي��ري��د ال �ق �ي��ام ب �ه��ذا اجل�ه��د
امل�شني .اإن��ه يريد اإع��ادة فتح امل��دار���س وح�شب
لأنه يخ�شى اأن تت�شرر فر�س اإعادة انتخابه اإن
مل تفتح”

وتتبنى الإدارات التعليمية يف اأرجاء الوليات
املتحدة نهجا حذرا اإزاء إاع��ادة فتح اأبوابها بعد
العطلة ال�شيفية يف وق��ت تقرتب فيه حالت
الإ�شابة بفريو�س كورونا من  3.5مليون حالة،
مم��ا يثري توتر اأول �ي��اء الأم ��ور ال��ذي��ن ي�شعون
جاهدين لتحقيق ت ��وازن ب��ن واج�ب��ات العمل
وم�شوؤوليات املنزل
وطالب ترامب الأ�شبوع املا�شي باإعادة فتح
املدار�س ،وهو ما يتعار�س مع الإر��ش��ادات التي
و�شعها خ��راء ال�شحة العامة يف احلكومة.
وه��دد الرئي�س بحرمان امل��دار���س من الأم��وال
احلكومية اإذا مل متتثل ،بح�شب “رويرتز”
وي���ش��ري ت��رام��ب وم � ؤوي ��دوه اإىل احتياجات
الأطفال التعليمية واإىل القت�شاد �شمن اأ�شباب
اإ�شراره على فتح املدار�س

صحيفة 4 :أسباب تفسر دور إسرائيل ب تفجيرات إيران
االنباط-وكاالت

ن�شرت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” مقال لداليا
دا�شا كي ،مديرة مركز �شيا�شات ال�شرق الأو�شط
مب� ؤو��ش���ش��ة ران� ��د ،حللت ف�ي��ه ال� ��دور الإ��ش��رائ�ي�ل��ي
بالتفجريات الإي��ران�ي��ة الأخ ��رية وق��ال��ت الكاتبة
اإن هناك اأربعة اأ�شباب وراء �شن “اإ�شرائيل” حربا
خفية تقوم بها بطريقة اأكرث و�شوحا ،وقد ترتك
تداعيات �شلبية عليها وت�شيف اأن اإي��ران �شهدت
خ��ال الأ�شابيع املا�شية �شل�شلة من التفجريات
غري العادية �شربت عددا من املن�شاآت احليوية مثل
مركز تخ�شيب نووي وم�شانع واأنابيب غاز ،ب�شكل
دع��ا ع��ددا م��ن الدبلوما�شين واملحللن للتكهن
ب��وج��ود أا��ش��اب��ع اإ�شرائيلية اأو اأمريكية اأو جهات
اأخ��رى يف الهجمات ورغ��م �شعوبة احل�شول على
معلومات حقيقية من داخ��ل اإي��ران ،اإل اأن هناك
اأدلة متناق�شة برزت خا�شة فيما يتعلق بالهجوم
ع �ل��ى م��واق��ع م��رت�ب�ط��ة ب��ال��رام��ج ال���ش��اروخ�ي��ة
وال �ن��ووي��ة وك��ان��ت �شحيفة “نيويورك تاميز”
ا�شتندت على “م�شدر ا�شتخباراتي �شرق اأو�شطي”
زع ��م اأن “اإ�شرائيل ه��ي ال �ت��ي ف �ج��رت امل�ن���ش�اأة
النووية يف نطنز ،ويف البناية التي ا�شتاأنفت فيها
اإيران ن�شاطات التخ�شيب باأجهزة الطرد املركزي
املتقدمة” .ون �� �ش��رت �شحيفة “ذا ت��امي��ز اوف
اإ�شرائيل” اأن هذا امل�شوؤول رمبا كان مدير املو�شاد
يو�شي كوهن وترى الكاتبة ب�”وا�شنطن بو�شت”
اأن هذه احل��وادث تعك�س توترا متزايدا وت�شعيدا
بن اإي��ران والوليات املتحدة و”اإ�شرائيل” ومنذ
خروج الرئي�س دونالد ترامب من املعاهدة النووية
يف اأيار/مايو  2018وت�شيف اأن التوتر املتزايد هي
ق�شة ع��ادي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ال�ط��ائ��رة امل�شرية التي
قتلت قائد فيلق القد�س قا�شم �شليماين يف كانون
الثاين/يناير .وردت اإيران ب�شرب قواعد ع�شكرية
يف العراق ينت�شر فيها اجلنود الأمريكيون
ولكن التوتر املتزايد بن اإي��ران و”اإ�شرائيل”
غري مفهوم بدرجة كبرية .ورجحت عدة تقارير
اأن “اإ�شرائيل وج��دت فر�شة الآن ل�شرب مفاعل

نطنز ،واأنها قد توا�شل عمليات التخريب يف داخل
اإيران” ولعل الدافع لهذا العتقاد عدة عوامل،
الأول منها :اأن اإ�شرائيل ترى الفر�شة �شانحة يف
ما تعتقد اأن��ه �شعف اإي ��راين .حيث يعتقد �شناع
ال�شيا�شة يف “اإ�شرائيل” ،على نحو م�شابه لإدارة
ت��رام��ب ،اأن اإي��ران تعي�س حالة �شعف وبناء على
حمادثات مع حمللن اإ�شرائيلين فاإنهم يرون اأن
“ال�شعف الإيراين” نابع من �شيا�شة اأق�شى �شغط
التي متار�شها ال��ولي��ات امل�ت�ح��دة ،واآث ��ار فريو�س
كورونا،بالإ�شافةلتداعياتالتظاهراتالعامةالتي
�شهدتها الباد يف اخلريف املا�شي ويرى املحللون
الأمنيون الإ�شرائيليون اأن عملية قتل �شليماين
كانت ناجحة ،وهم بهذه احلالة يتفقون مع رواية
اإدارة ترامب اأن العملية اأعادت �شيا�شة الردع التي
متنع اإي ��ران م��ن ��ش��رب الأه� ��داف الأم��ري�ك�ي��ة اأو
�شركائها يف املنطقة ومع اأن هذا احلديث جاء يف
وقت ردت فيه اجلماعات املوالية لإيران يف العراق
بهجمات �شاروخية �شد اجلنود الأمريكين وقتلت
جندين اأمريكين واآخر بريطاين وحاولت اإيران
يف ني�شان/اأبريل �شن هجوم اإلكرتوين �شد البنى
التحتية املائية الإ�شرائيلية .فيما ف�شلت الوليات
املتحدة يف احل�شول على دعم دويل لتمديد حظر
ال�شاح على اإيران الذي �شينتهي يف ت�شرين الأول/
اأك �ت��وب��ر وم��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر “اإ�شرائيل” ف�شعف
اإي ��ران وعزلتها يخلق فر�شة لعمليات ج��دي��دة.

وقال م�شوؤول دفاعي اإ�شرائيلي بارز اإن الإيرانين
ينتظرون نهاية ف��رتة ترامب وياأملون باتفاقية
نووية جديدة مع جوزيف بايدن اأما العامل الثاين
فهو “عقيدة الأخطبوط” الإ�شرائيلية .وبناء على
هذه العقيدة فيجب �شرب اإي��ران مبا�شرة ،وهذه
العقيدة التي دعا اإليها وزي��ر احل��رب الإ�شرائيلي
ال�شابق نفتايل بينت وت�شمل �شرب الإي��ران�ي��ن
يف �شوريا وال�ع��راق ولي�س اجلماعات الوكيلة عن
طهران باملنطقة مثل حزب اهلل اللبناين وقد �شنت
“اإ�شرائيل” وعلى م��دى �شنن “حملة ما بن
احلروب” الهادفة ملنع الإيرانين من بناء موطئ
قدم لهم على احلدو الإ�شرائيلية مع �شوريا .ولكن
“اإ�شرائيل” و�شعت حملتها لت�شمل العراق ،وهو
م�ي��دان ح�شا�س يف ��ش��وء ال��وج��ود الأم��ري�ك��ي فيه
وما هو مهم هي النزعة الإ�شرائيلية لاعرتاف
ب��و� �ش��وح اأن �ه��ا ت�ق��ف وراء ال�ه�ج�م��ات ب�شكل نقل
املواجهة من “حرب الظل” اإىل “حرب مفتوحة”
وي���ش��اف اإىل ه��ذي��ن العاملن ع��ام��ل ث��ال��ث وهو
“تاريخ اإ�شرائيل يف �شرب املواقع النووية باملنطقة،
ومنع اأي دولة من اكت�شاب القوة النووية” .فقد
دم ��رت إا��ش��رائ�ي��ل مفاعل اأوزي � ��راك ال�ع��راق��ي عام
 ،1981وامل�ن���ش�اأة ال�ن��ووي��ة ال�شورية يف الكبار عام
 ،2007و�شاعدت كما قيل ب�شن حرب اإلكرتونية �شد
اأجهزة الطرد املركزي الإيرانية عام  2009حيث مت
ن�شر فريو�س �شتاك�شنت

وح�ت��ى ل��و ك��ان��ت الهجمات ناجحة فمن غري
ال��وا��ش��ح اأن�ه��ا حققت مكا�شب ا�شرتاتيجية .ويف
بع�س احل��الت زادت م��ن ال�شباق الإقليمي على
الت�شلح النووي
ووج� ��د ال �ع��امل ال���ش�ي��ا��ش��ي م��ال �ف��ري��د ب ��روت-
هيغهامر اأدلة اأر�شيفية اأن تدمري مفاعل اأوزيراك
دفعت �شدام ح�شن للبحث عن طرق لبناء القدرة
النووية وعلى مدى عقد من الزمان
وت��وق�ف��ت امل �ح ��اولت ب�شكل عملي ب�ع��د ح��رب
اخل�ل�ي��ج  1991ع�ن��دم��ا ق��ام��ت ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة
للطاقة الذرية باإزالة الأ�شلحة املرتبطة بالرامج
النووية ودمرت املن�شاآت النووية املعروفة
ورغ � ��م ت ��دم ��ري اأج � �ه� ��زة ال� �ط ��رد امل� ��رك� ��زي يف
هجمات �شتاك�شنت اإل اأنه عمق الرغبة الإيرانية
ب�ت�ط��وي��ر ب��رام��ج ن��ووي��ة ��ش��ري��ة .ب��ل وا�شتطاعت
تطوير ب��راجم�ه��ا ال�ن��ووي��ة بطريقة ميكنها من
حتويل ال�ي��وران�ي��وم اإىل اأ�شلحة ومب��دى اأ�شابيع،
وذل ��ك ح���ش��ب ب�ع����س ال�ت�ق��اري��ر وال �ع��ام��ل ال��راب��ع
امل�ه��م ه��و اإدارة ت��رام��ب ال�ت��ي ل ت�ق��وم ب��احل��د من
ن�شاطات “اإ�شرائيل” .فهي واإن مل ت�شتبعد عما
ع�شكريا علنيا �شد اإيران ولكنها كما ورد يف تقرير
“نيويورك تاميز” تقوم بالتن�شيق مع “اإ�شرائيل”
يف العمليات الأخرية
ويف احل��د الأدن��ى رمب��ا ك��ان ل��دى “اإ�شرائيل”
ال���ش��وء الأخ���ش��ر ،يف وق��ت يختفي فيه النقا�س
داخل املوؤ�ش�شة الع�شكرية وال�شيا�شية والأمنية حول
منافع اخل �ي��ارات الع�شكرية �شد اإي ��ران كما كان
يحدث يف املا�شي وبناء على هذه العوامل الأربعة
فتورط “اإ�شرائيل” بالهجوم على مفاعل نطنز
لي�س م�شتغربا بل وهناك عمليات أاخ��رى قادمة.
لكن ره��ان “اإ�شرائيل” على ع��دم ال��رد الإي��راين
فيه خماطرة ،وفقا للكاتبة وقالت“ :من ال�شعب
ال���ش�ي�ط��رة ع�ل��ى الت�شعيد ع�ن��دم��ا ت�ك��ون الأم ��ور
ملتهبة ،خا�شة عندما ي�شغط املت�شددون باجتاه
رد انتقامي .وبعمليات كهذه تقوم اأمريكا واإ�شرائيل
بدفع اإيران نحو مت�شك اأقوى بالرنامج النووي
ومواجهات اإقليمية خطرية”

من هو المدير الجديد لحملة ترامب االنتخابية؟
االنباط-وكاالت

ا�شتبدل الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
مدير حملته النتخابية ،اأم�س الأرب�ع��اء ،يف
خطوة تهدف لتعزيز فر�س اإع��ادة انتخابه،
بينما ي�اأت��ي خلف املر�شح الدميقراطي جو
ب��اي��دن يف ا�شتطاعات ال ��راأي قبل اأق��ل من
اأربعة اأ�شهر من النتخابات املقررة يف الثالث
من نوفمر /ت�شرين الثاين
وق��ال ترامب على �شفحته يف “تويرت”،
إان��ه �شي�شتبدل ب��راد بار�شكيل ،مدير حملته
و�شيعن ب��د ًل منه بيل �شتبن ،نائب مدير
احلملة
وك��ان �شتبن ي�شغل من�شب ن��ائ��ب مدير
احلملة ،وقد ح ّل مبوجب هذا القرار حم ّل
براد بار�شكيل الذي قال ترامب اإ ّنه لن يغادر
فريق حملته بل �شيعود ملزاولة مهامه ال�شابقة
ب���ش�ف�ت��ه م� ��� �ش� �وؤو ًل ع ��ن “ال�شرتاتيجيات
الرقمية والبيانية العظيمة” للحملة

وت ��دور منذ ف��رتة تكهنات بتغيري مدير
احلملة .واأُلقي باللوم على بار�شكيل يف انعقاد
م �وؤمت��ر انتخابي �شعيف يف تو�شا بولية
اأوكاهوما ال�شهر املا�شي ،مل يح�شره �شوى
عدد اأقل بكثري من املتوقع
وا��ش�ط��ر ب��ار��ش�ك�ي��ل وم �� �ش �وؤول��ون اآخ ��رون

باحلملة للخ�شوع حلجر ذاتي لأ�شبوعن بعد
تف�س لفريو�س كورونا اأعقب املوؤمتر
ٍ
وقال ترامب يف بيان ،اإن بار�شكيل و�شتبن
“�شاركا بقوة يف فوزنا التاريخي يف ،2016
واأتطلع اأن ن�شجل معاً فوزاً ثانياً كبرياً ومهماً
للغاية”

وتابع اأن هذا الفوز “�شيكون اأ�شهل بكثري،
اإذ اإن اأرقامنا يف ا�شتطاعات ال��راأي ترتفع
ب���ش��رع��ة والق �ت �� �ش��اد ي�ت�ح���ش��ن وال �ل �ق��اح��ات
والعاجات يف طريقها اإلينا قريباً .كما اأن
الأمريكين يريدون �شوارع ومناطق اآمنة”
و� �ش �خ��ر ال��رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري ع �ل �ن �اً من
العديد من ا�شتطاعات الراأي ،التي اأظهرت
اأن م�شتويات تاأييده اأدنى من بايدن
وج ��اء ت��رام��ب وراء ب��اي��دن بع�شر نقاط
م� �ئ ��وي ��ة ،يف ا� �ش �ت �ط ��اع لآراء ال �ن��اخ �ب��ن
امل�شجلن اأجرته وكالة “رويرتز” وموؤ�ش�شة
“اإيب�شو�س”
وان�ه��ال م�شت�شارون ل��رتام��ب يف اأح��ادي��ث
خا�شة ب��الن�ت�ق��اد على احلملة النتخابية،
ق��ائ�ل��ن اإن �ه��ا تفتقر اإىل ر��ش��ال��ة ج��وه��ري��ة.
لكنهم قالوا اإن ترامب يتحمل اأي�شاً قدراً من
امل�شوؤولية؛ لأنه مل ي�شر على نهج حمدد يف ما
يتعلق بكيفية اإي�شال ر�شالته حول ما �شيفعله
خال الفرتة الثانية بالبيت الأبي�س

الرئيس السيسي :مصر تهدف
لتفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبي
االنباط-وكاالت

اأع� �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��ا� �ش��م ال��رئ��ا� �ش��ة
امل���ش��ري��ة ب���ش��ام را� �ش ��ي ،اأن الرئي�س
امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي التقى
� �ش �ب��اح ي ��وم اخل �م �ي ����س ،وف ��د م�شايخ
واأعيان القبائل الليبية ،لبحث تطورات

الأزمة هناك
وقال را�شي ،اإن ال�شي�شي اأكد خال
ال�ل�ق��اء اأن ال�ه��دف الأ��ش��ا��ش��ي للجهود
امل���ش��ري��ة ع�ل��ى ك��اف��ة امل���ش�ت��وي��ات جت��اه
ليبيا هو تفعيل الإرادة احلرة لل�شعب
الليبي من اأجل م�شتقبل اأف�شل لباده
ولاأجيال القادمة من اأبنائه

مقدونيا الشمالية ..مؤيدو االنضمام إلى
االتحاد األوروبي يتقدمون في االنتخابات
االنباط-وكاالت

اأع� �ل ��ن ح� ��زب الحت � ��اد ال� �ش��رتاك��ي
الدميقراطي يف مقدونيا ال�شمالية،
ب�ق�ي��ادة رئي�س ال� ��وزراء ال�شابق زوران
زاي �ي��ف ،امل �وؤي��د لن���ش�م��ام ال �ب��اد اإىل
الحت� � � ��اد الأوروب� � � � � � ��ي ،ع� ��ن ف � � ��وزه يف
النتخابات الرملانية
وقال الأمن العام للحزب ليوبت�شو
ن �ي �ك��ول��وف �� �ش �ك��ي ،اإن ال� �ش��رتاك �ي��ن
الدميقراطين يتقدمون على اأق��رب
م�ن��اف���ش�ي��ه مب�ق�ع��دي��ن وه� �ن ��اك ت��وج��ه
لزيادة التقدم ،ح�شب النتائج ال��واردة
من مراكز القرتاع
واأ�شاف�“ :شرف كبري يل اأن اأعلن
فوز حزبي وحتالفنا الأو��ش��ع ...بفارق
ملمو�س”
وت �� �ش��ري ال �ن �ت��ائ��ج الأول� � �ي � ��ة ل �ف��رز
 %70م��ن الأ�� �ش ��وات اإىل اأن الحت ��اد
ال� � �ش� ��رتاك� ��ي ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ح���ش��ل
على  %36.8م��ن الأ� �ش��وات ،وح�شول
مناف�شه الرئي�شي حزب VMRO-
 DPMNEالقومي املعار�س بقيادة
خري�شتيان ميت�شكو�شكي على %35.9
من الأ�شوات .كما ح�شل حزب DUI

املمثل لاأقلية الألبانية يف الباد على
%10
وب �ل �غ��ت ن���ش�ب��ة ح �� �ش��ور ال�ن��اخ�ب��ن
 %50.86ممن يتمتعون بحق الت�شويت
ي ��ذك ��ر اأن زع� �ي ��م ال�� �ش ��رتاك� �ي ��ن
ال��دمي�ق��راط�ي��ن زوران زاي �ي��ف ال��ذي
يرتاأ�س احلكومة منذ عام  2017ي�شعى
لن �� �ش �م��ام م �ق��دون �ي��ا ال���ش�م��ال�ي��ة اإىل
الحتاد الأوروب��ي ،بعد اأن ان�شمت اإىل
حلف الناتو عقب ت�شوية اخلافات مع
اليونان ب�شاأن ت�شمية الباد
وق ��دم زاي�ي��ف ا�شتقالته يف فراير
امل��ا��ش��ي ،ب��الإ��ش��اف��ة اإىل ح��ل ال��رمل��ان،
بعد اأن رف�س الحتاد الأوروبي حتديد
م ��وع ��د لإط� � � ��اق امل� �ف ��او�� �ش ��ات ح��ول
ع�شوية مقدونيا ال�شمالية .وبعد �شهر
من ذلك اأعلنت بروك�شل عن ا�شتعدادها
للمفاو�شات ،لكن موعدها مل يحدد
ب �ع��د ،ب�ي�ن�م��ا ي��رج��ح ال��دب�ل��وم��ا��ش�ي��ون
انطاقها هذا العام
وم��ن �شاأن ف��وز الحت��اد ال�شرتاكي
الدميقراطي اأن ي�شبح نقطة حتول
ح��ا� �ش �م��ة يف م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ف��او� �ش��ات
م��ع الحت ��اد الأوروب � ��ي ح��ول ع�شوية
مقدونيا ال�شمالية فيه

الكيلة :إسرائيل تعرقل إدخال
أجهزة فحص كورونا إلى الضفة
االنباط-وكاالت

قالت وزي��رة ال�شحة د.م��ي الكيلة
ي ��وم اخل�م�ي����س ،اإن اإ� �ش��رائ �ي��ل تعرقل
اإدخ��ال اأجهزة فح�س فريو�س كورونا
امل�شتجد اإىل ال�شفة الغربية ،بدعوى
وق��ف التن�شيق الأم�ن��ي معها .وذك��رت
الكيلة ،لاإذاعة الفل�شطينية الر�شمية،
اأن ات�شالت فل�شطينية مكثفة جتري
مع املنظمات الدولية لإدخال كمية من
امل�شتلزمات الطبية واأجهزة الفح�س
ترف�س اإ�شرائيل اإدخالها

واأفادت باأن اجتماعاً �شيعقد اليوم يف
رام اهلل مع الأمم املتحدة ،لبحث كيفية
اإدخ��ال اأجهزة فح�س فريو�س كورونا
يف ظل وقف التن�شيق الفل�شطيني مع
اإ�شرائيل ،م�شرية اإىل اأن املواد الازمة
لإج� � ��راء ف �ح��و� �ش��ات ك ��ورون ��ا �شتكون
متوفرة خال الثاثة اأ�شهر القادمة
ياأتي ذلك فيما اأعلنت وزارة ال�شحة
ال�ف�ل���ش�ط�ي�ن�ي��ة ال� �ي ��وم ع ��ن ت���ش�ج�ي��ل
ح��ال�ت��ي وف ��اة واأك� ��رث م��ن  463اإ��ش��اب��ة
بفريو�س كورونا امل�شتجد يف الأرا�شي
الفل�شطينية خال ال� � 24شاعة املا�شية

موسكو :واشنطن معنية بتشكيل
بؤر توتر عند الحدود الروسية
االنباط-عمان

ذكر نائب وزير اخلارجية الرو�شي
اأندريه رودينكو ،اإن الوليات املتحدة
تهتم يف �شياق �شيا�شتها ل��ردع رو�شيا،
بخلق ب �وؤر م��ن ع��دم ال��ش�ت�ق��رار على
طول احلدود الرو�شية
واأ� � �ش� ��اف رودي� �ن� �ك ��و :اإن “تبدي
ال��ولي��ات املتحدة ،يف اإط��ار �شيا�شتها
ال �ع��ام��ة لح� �ت ��واء رو� �ش �ي��ا ،اله �ت �م��ام
ب�خ�ل��ق ب� � �وؤر م�ت�ق�ي�ح��ة ،ع �ل��ى حميط
ح��دود رو�شيا الحت��ادي��ة ،الأم��ر الذي
�شيجرنا على ا�شتخدام املوارد املتاحة
ملواجهة هذه التهديدات”

واأو� �ش��ح ،اأن وا�شنطن تعتقد اأنها
�شتتمكن بهذه الطريقة م��ن �شرف
ان �ت �ب��اه رو� �ش �ي��ا ع��ن امل �� �ش��ارك��ة يف حل
امزيد من امل�شاكل العاملية
وتابع“ :الرد الوحيد الذي ميكننا
تقدميه ،هو العتماد على الإمكانات
املوجودة وامل��وارد التي تراكمت لدينا
ع��ر ت��اري �خ �ن��ا ،م��ع حم��اول��ة ح��ل ما
ي�شمى ب��ال���ش��راع��ات امل �ج �م��دة ،وم��ن
خ��ال ال�ت�ع��اون الثنائي ،بطريقة اأو
باأخرى خلق احلوافز لإمكانية احلل،
ول �ك��ي ت ��رى ه ��ذه الأط � ��راف بنف�شها
ج�م�ي��ع م ��زاي ��ا ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون مع
رو�شيا”

حملة فلسطينية دولية إلطالق سراح أسير مصاب ب «كورونا» ..ومخاوف من تفشي الفيروس بين األسرى

االنباط-وكاالت

ل تزال �شلطات ال�شجون الإ�شرائيلية ،تتعمد
باإهمال حالة الأ��ش��رى الفل�شطينين املر�شى،
واأبرزهم الأ�شري كمال اأبو وعر ،امل�شاب مبر�س
ال �� �ش��رط��ان ،وال � ��ذي اك�ت���ش��ف م� �وؤخ ��را إا��ش��اب�ت��ه
بفريو�س ك��ورون��ا  ،يف ال��وق��ت ال��ذي اأعلنت فيه
وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�ب��دء بحملة دول�ي��ة لإط��اق
�شراحه بناء على تعليمات الرئي�س حممود عبا�س
وقد اأعطى الرئي�س حممود عبا�س تعليماته
للجهات امل�شوؤولة ك��اف��ة ،للقيام ب � حملة دولية
لل�شغط على ا�شرائيل لتقدمي العاج املنا�شب
لاأ�شري اأبو وعر ،والفراج الفوري عنه
وجاء ذلك خال ات�شال هاتفي اأجراه الرئي�س
مع والد الأ�شري ،مطمئنا على �شحة جنله الذي
يعاين من مر�س ال�شرطان ومن فريو�س كورونا
من جهتها اأعلنت وزارة اخلارجية ،اأن��ه بناء

ع�ل��ى تعليمات ال��رئ�ي����س ع�ب��ا���س ب ��داأت التحرك
ع�ل��ى ع��دة م�شتويات م��ن بينها الأمم املتحدة
واملوؤ�ش�شات التابعة لها كمجل�س حقوق الن�شان
ومنظمة ال�شحة العاملية ،وق��ال رئي�س الإدارة
العامة ل �اأمم املتحدة ومنظماتها املتخ�ش�شة
وحقوق الإن�شان يف ال��وزارة عمر عو�س اهلل ،انه
�شيتم الطلب من منظمة ال�شحة العاملية تفعيل
قرار �شابق للمنظمة بت�شكيل جلنة تق�شي حقائق
لاطاع على او�شاع الأ�شرى ال�شحية وظروف
اعتقالهم
واأكد اأن ق�شية ال�شري كمال ابو وعر و�شلت
اىل مكتب الم ��ن ال�ع��ام ل �اأمم امل�ت�ح��دة ،واأن��ه
�شيتم م�ت��اب�ع��ة امل �ل��ف م��ن ق�ب��ل امل��راق��ب ال��دائ��م
لدولة فل�شطن يف الأمم املتحدة ال�شفري ريا�س
من�شور ،م�شيفا انه يتم النتظار لفتح املدعية
ال�ع��ام��ة للجنائية حتقيقا ب�ح��ال��ة الو� �ش��اع يف
الرا��ش��ي الفل�شطينية واجل��رائ��م التي يرتكبها

الحتال ومن بينها الأ�شرى
وق��ال اإن��ه �شيتم التعميم على ��ش�ف��راء دول��ة
فل�شطن يف كافة دول العامل للحديث عن ق�شية
ال�شرى وخا�شة ابو وعر ل� ف�شح ممار�شات دولة
الحتال و�شيا�شة الهمال الطبي جتاه الأ�شرى
ويف ال�شياق ،طالب ممثلو الهيئات املخت�شة يف
جمال الأ�شرى باإطاق �شراح أاب��و وع��ر ،وجميع
الأ�شرى املر�شى ب�شكل فوري ،واأكد ممثلو هيئة
ال� �ش��رى وامل �ح��رري��ن ون� ��ادي الأ� �ش��ري والهيئة
الوطنية العليا لن�شرة الأ�شرى ومركز حريات،
يف موؤمتر �شحايف عقد يف رام اهلل اخلمي�س ،اأن
الأ��ش��رى يتعر�شون لهجمة غري م�شبوقة منذ
بداية جائحة كورونا  ،واأن هذا الأم��ر يتناق�س
مع كل الأع��راف الدولية التي تقوم على حماية
الأ�شرى من اجلائحة باإطاق �شراحهم
وخ ��ال امل �وؤمت��ر ات�ه��م رئ�ي����س ن ��ادي الأ��ش��ري
قدورة فار�س ،الحتال باأنه ي�شعى لن�شر كورونا

عر اقتحام املنازل الفل�شطينية من قبل جنود
ق��د ي �ك��ون��ون م���ش��اب��ن وي �خ��ال �ط��ون امل��واط�ن��ن
والأ�شرى ،لفتا اإىل اأن الحتال يعطي الأ�شرى
بدل الكمامات الطبية قطعا من القما�س ل تقي
من الفريو�س
وه� �ن ��اك خم � ��اوف ف�ل���ش�ط�ي�ن�ي��ة م ��ن و� �ش��ول
ال�ف��ريو���س اخل �ط��ري ،وع�ل��ى ن�ط��اق وا� �ش��ع داخ��ل
��ش�ج��ون الح� �ت ��ال ،ب���ش�ب��ب ا� �ش �ت �م��رار ح�م��ات
الع�ت�ق��ال الإ��ش��رائ�ي�ل�ي��ة ،وع ��دم ات �خ��اذ �شلطات
الح �ت��ال اأي ت��داب��ري وق��ائ�ي��ة داخ ��ل ال�شجون،
وال �ت��ي ت�شهد اك�ت�ظ��اظ��ا وتفتقر ل�ك��ل مقومات
احلياة ،فيما ل تقدم �شلطات الحتال الرعاية
ال�شحية للمر�شى ،ول تقوم بتعقيم ال�شجون،
ومتنع و�شول مواد التنظيف لاأ�شرى
ويف ه��ذا ال���ش�ي��اق ،ق��ال��ت وزي ��رة ال�شحة مي
كيلة ،اأن ال�شلطة الفل�شطينية ،بانتظار رد من
ال�شليب الأحمر الدويل حول ايجاد اآلية حمددة

ت�شمن ات��اح��ة امل �ج��ال للطواقم الفل�شطينية،
بعمل فحو�شات فريو�س كورونا لاأ�شرى لدى
الحتال
وب� �خ ��اف الأ� � �ش ��ري اأب � ��و وع � ��ر ،ف �ق��د ق��ام��ت
ق��وات الح �ت��ال ب�ع��زل ع��دد آاخ��ر م��ن الأ� �ش��رى،
لا�شتباه باإ�شابتهم بالفريو�س ،فيما قامت بعمل
فحو�شات اأخرى لأ�شرى ،لكن جهات فل�شطينية
�شككت يف نتيجة الفحو�شات
وكان الأ�شري اأبو وعر املحكوم بال�شجن املوؤبد
�شت مرات ،اإ�شافة اإىل  50عاما ،اأعلن عن اإ�شابته
قبل اأي ��ام ،بفريو�س ك��ورون��ا  ،خ��ال رحلة نقله
امل��ري��رة م��ن اأح��د ال�شجون ال�ت��ي يقبع ب�ه��ا ،اإىل
م�شفى اإ�شرائيلي ،للعاج من مر�س ال�شرطان،
ومل يكن يعلم هذا الأ�شري ،اأن رحلة العاج هذه
�شتلقي عليه ماأ�شاة مر�س جديدة ،تهدد حياته
بخطر املوت ،خا�شة واأن و�شعه ال�شحي �شعب،
ويعاين من �شعف يف جهاز املناعة

وك ��ان ن ��ادي الأ� �ش ��ري ،ق ��ال اإن اإدارة �شجون
الحتال اأبلغت الأ��ش��رى ،اأن الأ�شري كمال اأبو
وعر خ�شع لعملية جراحية لو�شع اأنبوب تنف�س
له
ويف ال���ش�ب��اق ،ح ��ذرت هيئة � �ش �وؤون الأ� �ش��رى
واملحررين ،من تفاقم احلالة ال�شحية لاأ�شري
ن���ش��ال اأب ��و ع��اه��ور ( 46ع��ام��ا) م��ن ب�ي��ت حل��م،
وال�ق��اب��ع يف م�شت�شفى (�شجن ال��رم�ل��ة) ،وال��ذي
ي�ع��اين م��ن ف�شل ك�ل��وي ،وق��د ت�ب� ّ�ن م � ؤوخ��را اأن��ه
م�شاب مبر�س �شرطان الكلى
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة ،اإن الأ� �ش ��ري اأب� ��و ع��اه��ور ل
ميلك �شوى كلية واحدة ،وو�شعه ال�شحي حرج،
وق��د مت التحقيق معه م��ن قبل جهاز ال�شاباك
الإ�شرائيلي ،رغم ما يعانيه من اأمرا�س ،وقد مت
تقدمي طلب من قبل حماميه ملحكمة الحتال
يف �شجن عوفر للمطالبة ب��الإف��راج عنه بحكم
و�شعه ال�شحي اخلطري ،ومت رف�س الطلب
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«االنتحار» ..جرس إنذار يدق أبواب ساسة لبنان
االنباط-وكاالت

اأن��ا م�س كافر ..ب�س اجل��وع كافر بتلك العبارة
اأ�سدل �ساب لبناين �ستار حياته باالنتحار ،يف بلد
عربي يعاين �سغوطا اقت�سادية قا�سية
اأن �ه��ى ال���س��اب ح�ي��ات��ه ب�ط�ل��ق ن ��اري يف ال��راأ���س
ب��ال�ع��ا��س�م��ة ب � ��روت ،ل�ي�ف�ي��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى 4
اأ�سخا�س متكنوا من االنتحار يف غ�سون � 24ساعة
ويحذر مراقبون من ت�ساعف اأعداد املنتحرين
يف لبنان موؤخرا ،على وقع اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية يف
تاريخه ،خلفت احتجاجات �سعبية غر م�سبوقة
وبتنامي ظاهرة االنتحار� ،سيما بني ال�سباب،
ت���س��ر اأ� �س��اب��ع االت �ه ��ام اإىل اإخ �ف��اق��ات �سيا�سية
واقت�سادية واجتماعية مير بها البلد العربي املاأزوم
االأنا�سول توا�سلت مع ام��راأة يف العقد الثالث
من عمرها خا�ست جتربة انتحار فا�سلة غرت
م���س��ار ح�ي��ات�ه��ا ب�ع��د اأن منحتها احل �ي��اة فر�سة
جديدة للبقاء ،كما تطرقت اإىل اجلانب الديني
واالجتماعي للظاهرة املتنامية يف لبنان
ناجية من املوت
ق��ال��ت ��س��ارة (ا��س��م م�ستعار 33 /ع��ام��ا) خالل
جائحة كورونا مت ت�سريحي من العمل ،وتع ّر�ست
مل�سايقات معنويّة ونف�سيّة م��ن ج��ان��ب االأ� �س��رة،
خا�سة اأنني امراأة مطلقة
وت��اب�ع��ت :م��ع خ���س��ارة م�سدر رزق ��ي ،تع ّر�ست
عائلتي الأزم ��ة م��ال� ّي��ة ح� ��ادّة ،اإذ أا��س�ي��ب �سقيقي
ووال ��دي بنوبات ع�سبيّة ،م��ا دفعهما اأحيانا اإىل
تعنيفي وكاأين مذنبة
واأ�سافت :يف حلظة �سعف �سعرت اأنه مل تعد يل
طاقة لالحتمال ،فق ّررت و�سع نهاية حلياتي ،بعد

اأن واجهت اعتداء من �سقيقي بال�سرب املربح ،بعد
اأن ف�سلنا يف دفع فاتورة الكهرباء
و�سردت قائلة :اأم�سكت ب�سفرة حالقة (حادة)
وحاولت قطع �سرايني يديّ ،
لكن والدتي حلقت بي
ومنعتني قبل اأن امتكن من اإنهاء حياتي
واختتمت قائلة :بعد احلادث �سعرت اأن احلياة
منحتني فر�سة جديدة للبقاء .جتربتي االأليمة
يجب اأن ت�ك��ون ع��ربة للجميع ،حت� ّل��وا ب��االإمي��ان
وال�سرب
حرام �سرعًا
وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال���س��رع�ي��ة ،ق ��ال ال���س�ي��خ علي
ال�غ��زاوي ،مدير موؤ�سّ �سات اأزه��ر البقاع تابع لدار
الفتوى اللبنانية :ك ّل ال�سرائع ال�سماويّة اأتت من
اأجل حفظ الدين والن�سب وحفظ العقل والنف�س
واأو�سح الغزاوي ،قتل النف�س حُم ّرم ،ومن قتل
النف�س وك أا ّنه قتل النا�س جميعًا ومن اأحياها فك أا ّنه

اأحيا النا�س جميعًا
وتابع :االأ�سل اأن نحافظ على نفو�سنا واأرواحنا،
وال يجوز الأي اإن�سان اأن ي�ستعجل يف اإخراج روحه اأو
اأن ي�ستعجل يف اإنهاء حياته يف الدنيا
واأ�� �س ��اف :احل �ي��اة �سكر و� �س��رب ،ويف ال���س��راء
والق ّلة يحُخترب االإن�سان ب�سربه
وح��ول �سرورة ما�سبة امل�سوؤولني عن تنامي
هذه الظاهرة يف لبنان ،قال الغزاوي املنتحر ب�سبب
�سيق الرزق اأو حتى �سعف ديني امل�سوؤول عنه هو
املجتمع الذي ينتمي اإليه
اأعداد متزايدة
ووف ��ق اأح� ��دث اإح �� �س��اء ر��س�م��ي ل �ق��وى االأم ��ن
الداخلي� ،سجّ ل يف لبنان العام املا�سي 171 ،حالة
انتحار ،الأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم ما بني  18و29
عاما
فيما ت�سر اإح�ساءات غر ر�سمية اإىل م�ساعفة

ه��ذه االأع� ��داد خ��الل ال �ع��ام اجل� ��اري ،ب�سبب ع��دة
ع��وام��ل اأب��رزه��ا االأو� �س ��اع االق�ت���س��ادي��ة اخلانقة
وتداعيات تف�سي فرو�س كورونا على �سوق العمل
يف البالد
وق��ال اأمي��ن رحمة ،م�سوؤول التوا�سل بجمعيّة
اإم��رباي ����س (غ ��ر ح�ك��وم�ي��ة)  ،اإن ع ��دد ب��الغ��ات
االنتحار ت�ساعف هذا العام ،اإذ تراوحت بني 400
و � 500سهريا ،بعد اأن كانت حوايل � 200سهريا عام
2019
وت��اب��ع :ب��ني اأغ���س�ط����س/اآب ودي�سمرب /كانون
اأوّل املا�سيني ،تلقينا نحو  788ات�ساال ب�ساأن حاالت
انتحار
فيما تلقينا  1768ات�ساال خالل الفرتة املمتدة
بني يناير /كانون ثان واأبريل/ني�سان املا�سيني ،
بح�سب رحمة
وع ��زا اأ� �س �ب��اب ت�ن��ام��ي ال �ظ��اه��رة اإىل ت��داع�ي��ات
جائحة كورونا واحلجر املنزيل والعنف االأ�سري،
اإ�سافة اإىل تدهور االأو�ساع االقت�سادية واملالية يف
لبنان
واأو�سح اأن نحو  90باملئة من االأ�سخا�س الذين
ي�ف�ك��رون يف االن �ت �ح��ار ي�ع��ان��ون أام��را� �س��ا نف�سيّة،
ووب��ال �ت��ايل ف � �اإن ال��وق��اي��ة ب��ال�ت��وع�ي��ة والت�سجيع
�سروريا لتفادي تنامي تلك الظاهرة
وبدورها قالت االأخ�سائية واملعاجلة النف�سية
النا ق�سق�س ،لالأنا�سول ،اإ ّن الدعم النف�سي ملن
يعانون اأفكارا �سوداوية اأمر مهم
وتابعت :مي ّر لبنان باأو�ساع �سيا�سية واقت�سادية
ومالية غ��ر م�ستق ّرة ،دفعت املواطنني وخا�سة
الفئة العمرية من ال�سباب اإىل القلق واالكتئاب
واالإرهاق النف�سي( .االأنا�سول)

الكويت تبحث مع فرنسا وبريطانيا جهود حل أزمات المنطقة
االنباط-وكاالت

ب �ح �ث��ت ال� �ك ��وي ��ت م� ��ع ك� ��ل م� ��ن ف��رن �� �س��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا ،اخلمي�س ،ال�ت�ط��ورات االأخ ��رة
على ال�ساحتني االإقليمية والدولية واجلهود
الرامية حلل اأزمات املنطقة
جاء ذلك خالل لقاء بالكويت جمع وزير
اخلارجية اأحمد نا�سر ال�سباح ،مع نظره
الفرن�سي جان اإيف لودريان ،وات�سال هاتفي
مع نظره الربيطاين دومينيك راب ،وفق
الوكالة الر�سمية (كونا)
وت�سمنت املباحثات الكويتية الفرن�سية
ت �ب��ادال يف وج ��دت ال�ن�ظ��ر ح �ي��ال ال �ت �ط��ورات
االأخرة على ال�ساحتني االإقليمية والدولية
وب �ح��ث وزي� � ��را خ��ارج �ي��ة ال �ب �ل��دي��ن اآخ ��ر

امل�ستجدات املتعلقة باجلدود الدولية الرامية
نحو اإيجاد حل لالأزمات يف املنطقة
كما تطرق االت�سال الهاتفي بني وزيري
اخل��ارج�ي��ة الكويتي وال��ربي�ط��اين اإىل بحث
م�ستجدات الق�سايا االإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
والتطورات ال�سيا�سية يف املنطقة
واأك ��د اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى م��وا��س�ل��ة التن�سيق
والتعاون القائمني فيما بينما عرب التباحث
والت�ساور امل�ستمرين يف كل الق�سايا ،مل
االمتام امل�سرتك بني البلدين  ،ح�سب امل�سدر
ذاته
وت���س�ه��د امل�ن�ط�ق��ة ،ال �ت��ي ت�ع��ج ب���س��راع��ات
م�سلحة وتوترات �سيا�سية ،زخما عربيا ودوليا
الفتا خالل االأ�سهر املا�سية ،ال�سيما يف ليبيا
واليمن و�سوريا

ملء سد النهضة..إعالن إثيوبي يتراجع وترقب مصري سوداني
االنباط -وكاالت

�سهد ملف �سد النه�سة املتنازع عليه ،االأربعاء،
�ساعات ع�سيبة ،عقب اإعالن اأدي�س اأبابا بدء ملء
ال�سد ،مع تلميح اخلرطوم لذلك ،قبل اأن ترتاجع
اإثيوبيا وتنفي اإمت��ام ذل��ك ،وتطللب م�سر منها
تو�سيحا عاجال ،تاله اعتذار اإثيوبي عما اأعلن
ويف خ�سم ذل��ك ،دع��ت االأمم املتحدة البلدان
ال �ث��الت ل �ع��دم اإ� �س��اع��ة ال �ف��ر���س امل�ت�ب�ق�ي��ة حلل
اخلالفات يف ملف ال�سد ،بجانب اإع��الن جمل�س
االأمن اإمكانية عقد جل�سة جديدة عن ال�سد حال
طلب االأع�ساء ذلك
ور� �س��دت االأن��ا��س��ول تفا�سيل تلك ال�ساعات
الع�سيبة على النحو التايل:
اأوال :اإثيوبيا وامللء :اإعالن فرتاجع فاعتذار
نقل التلفزيون االإثيوبي احلكومي ،االأربعاء،
ت�سريحات لوزير املياه والري والطاقة� ،سيلي�سي
بيكيلي ،توؤكد بدء ب��الده ملء ال�سد ،بعد يومني
من ختام مفاو�سات بني بالده وم�سر وال�سودان،
مل تف�س التفاق بينهم
وبعد تداول �سريع لالإعالن االإثيوبي يف و�سائل
االإع��الم ،تراجع بيكيلي يف ت�سريح ل� اأ�سو�سيتيد
بر�س عن ت�سريحه ال�سابق عن بدء امللء
واأو�سح اأن حديثه كان مرتبطا ب�سحة ال�سور
التي نقلتها االأق�م��ار ال�سناعية قبل اأي��ام لل�سد،
م�سرا اإىل اأن تو�سح فقط االأمطار الغزيرة ولي�س
امللء

وال �ث��الث��اء ،ن���س��رت وك��ال��ة اأ�سو�سيتيد بر�س
االأمريكية �سور اأق�م��ار �سناعية ر�سدتها وكالة
الف�ساء االأوروبية بتاريخ  9يوليو /متوز اجلاري،
ت�سر اإىل بدء ملء خزان ال�سد االإثيوبي
وبعد الرتاجع ،قالت هيئة االإذاع��ة االإثيوبية
الوطنية (التلفزيون احل�ك��وم��ي) ،يف ب�ي��ان على
�سفحتها بفي�سبوك :ن�ع�ت��ذر ع��ن اخل �ط �اأ ال��ذي
ارتكبناه يف تف�سر ت�سريحات وزير الري واملياه
والطاقة ب�ساأن �سد النه�سة
واأ�سافت اأن �سوء التف�سر كان باخلطاأ  ،وغر
متعمد
ثانيا :ال�سودان  :تلميح مللء ال�سد
ويف رواية مغايرة ب�ساأن جتمع االأمطار ،قالت
وزارة ال��ري ال�سودانية ،يف ب�ي��ان ،االأرب �ع��اء ،اإنها
حترت عن طريق اأجهزتها املخت�سة عما ن�سر من
معلومات و�سور ملتقطة باالأقمار عن بدء اإثيوبيا
يف م��لء �سد النه�سة ب��امل�ي��اه واأ��س��اف��ت ال ��وزارة:
ات�سح جليا م��ن خ��الل مقايي�س ت��دف��ق امل�ي��اه يف
مطة ال��دمي احل��دودي��ة م��ع اإث�ي��وب�ي��ا اأن هناك
تراجعا يف م�ستويات املياه مبا يعادل  90مليون
مرت مكعب يوميا ما يوؤكد اإغالق بوابات ال�سد ،
يف اإ�سارة لبدء اأوىل خطوات ملئه واأكدت اخلرطوم
اأنها جتدد رف�سها الأية اإج��راءات اأحادية اجلانب
يتخذها اأي ط��رف خ�سو�سا مع ا�ستمرار جهود
االحت��اد االأفريقي للتو�سل اإىل توافق واأو�سحت
اأن احلكومة ال�سودانية �ستتابع هذه التطورات مبا
يوؤمن امل�سالح القومية ال�سودانية

ثالثا :م�سر :طلب تو�سيح عاجل من اإثيوبيا
ب��دوره��ا اأعلنت وزارة اخلارجية امل�سرية ،يف
بيان االأرب�ع��اء ،اأن بالدها طلبت اإي�ساحاً ر�سمياً
عاج ًال من احلكومة االإثيوبية ب�ساأن مدى �سحة
ه��ذا م��لء ال�سد واأك��دت اأن م�سر توا�سل متابعة
ت �ط��ورات م��ا ي�ت��م اإث ��ارت ��ه يف االإع � ��الم ح ��ول ه��ذا
املو�سوع
رابعا :دعوة اأممية وجل�سة مبجل�س االأمن قد
تعقد بدوره ،قال �ستيفان دوغريك ،املتحدث با�سم
اأم��ني عام االأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س ،اإن
االأمني العام يتابع التطورات اجلارية ب�ساأن ال�سد
واأ� �س ��اف امل�ت�ح��دث يف ت���س��ري�ح��ات �سحفية:
اأع �ت �ق��د اأن � ��ه م ��ن امل �ه��م ل �ق ��ادة م���س��ر واإث �ي��وب �ي��ا
وال�سودان ،اأن ي�ستمروا يف اغتنام الفر�س املتبقية
حلل خالفاتهم والتو�سل التفاق متبادل املنفعة
جلميع �سعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل
وردا علي �سوؤال ب�ساأن ع��دم اأهمية اإثيوبيا يف
ملء ال�سد قال دوغريك اأعتقد اأننا نعلم اأن هناك
اأمطار غزيرة ،واأعتقد اأي�سا اأن هناك نقا�سا يدور
حول ما يجري بال�سبط فيما اأعلن جمل�س االأمن،
اأن��ه م�ستعد للنظر جم��ددا يف ملف اخل��الف بني
م�سر واأثيوبيا وال�سودان ب�ساأن �سد النه�سة حال
طلب اأع�ساء اإثارة املو�سوع جاء ذلك يف ت�سريحات
�سحفية اأدىل بها ال�سفر االأمل� ��اين ،كري�ستوف
هوي�سجن ال��ذي ترتاأ�س ب��الده الرئا�سة الدورية
الأعمال املجل�س لل�سهر اجلاري وقال هوي�سجن:
ا�ستمعنا يف االجتماع ال�سابق الذي عقده املجل�س

لوجهات نظر ممثلي الدول االأع�ساء
ونهاية يونيو/حزيران املا�سي عقد جمل�س
االأمن ،جل�سة خا�سة ملناق�سة اأزمة ال�سد ،بعد اأيام
من تقدمي م�سر طلبا بذلك خ�سية ملء منفرد
من اإثيوبيا ،و آان��ذاك �سهدت اجلل�سة حث اأع�ساء
املجل�س للدول الثالث موا�سلة احلوار واالبتعاد
عن االإجراءات االأحادية
واأع ��رب هوي�سجن ع��ن اأم�ل��ه اأن تثمراجلهود
التي يبذلها االحتاد االأفريقي بني الدول الثالث
اإىل ن�ت��ائ��ج اإي�ج��اب�ي��ة وم ��ن  13-3ي��ول �ي��و /مت��وز
اجلاري ،ا�ستمرت اجتماعات للبلدان الثالثة ،عرب
تقنية الفيديو ،بني وزراء املياه ،لبحث التو�سل
اإىل اتفاق ب�ساأن ملء وت�سغيل ال�سد ،وذلك برعاية
االحت��اد االإفريقي ،لكنها انتهت دون اتفاق رغم
اإعالن حتقيق تقدم يف املفاو�سات
ومل ي�سدر االحت ��اد االإف��ري�ق��ي موقفه ب�ساأن
نتائج تلك املفاو�سات
وتتم�سك اإثيوبيا مبلء وت�سغيل ال�سد خالل
ي��ول�ي��و اجل� ��اري ،فيما ت��رف����س م�سر وال���س��ودان
اإقدام اأدي�س اأبابا على هذه اخلطوة قبل التو�سل
اإىل ات�ف��اق وتخ�سى م�سر م��ن امل�سا�س بح�ستها
ال�سنوية من مياه نهر النيل ،البالغة  55.5مليار
مرت مكعب ،وتطالب باتفاق حول ملفات ،بينها
اأمان ال�سد ،وحتديد قواعد ملئه يف اأوقات اجلفاف
فيما تقول اأدي�س اأبابا اإنها ال ت�ستهدف االإ�سرار
مب�سالح م�سر وال���س��ودان ،واإن الهدف من بناء
ال�سد توليد الكهرباء وتنمية بالدها

صراع على النفط :حفتر يستعد
للمعركة مع حكومة الوفاق وتركيا
االنباط-وكاالت

حتت العنوان اأعاله ،كتبت ليديا مي�سنيك،
يف “غازيتا رو” ،ع��ن خماطر ان ��دالع حرب
م �ب��ا� �س��رة ب��ني ت��رك �ي��ا وم �� �س��ر ع �ل��ى االأر�� ��س
الليبية ،وال�سوؤال عما اإذا كانت ليبيا �ستبقى
قائمة كدولة اأم ال؟ وج��اء يف املقال :ي�ستعد
اجلي�س الوطني الليبي بقيادة امل�سر خليفة
حفرت ملعركة كبرة مع قوات حكومة الوفاق
الوطني والقوات الرتكية الداعمة لها ،على
مدينة �سرت ذات االأهمية اال�سرتاتيجية ويف
ال�سدد ،قال مدير مركز �سراكة احل�سارات
مبعهد مو�سكو احلكومي للعالقات الدولية،
� �س �ف��ر رو� �س �ي��ا ال �� �س��اب��ق يف ال �ي �م��ن ول�ي�ب�ي��ا
وت��ون����س ،بنيامني ب��وب��وف ،ل�”غازيتا رو”:
“اجلفرة و��س��رت ،نقطتان مهمتان ميكن
م��ن خاللهما االق ��رتاب م��ن حقول النفط.
ال ت�ق��ع ه��ذه احل �ق��ول يف ط��راب�ل����س ،اإمن ��ا يف
برقة ،اأي يف اجلزء ال�سرقي من ليبيا .ومن
اأجل اال�ستمرار يف اأداء عملها ،حتتاج حكومة
الوفاق الوطني اإىل املال ،اأي اإىل بيع النفط”

وللباحث يف جامعة االإدارة احلكومية ،خبر
ن� ��ادي ف ��ال ��داي ،ف��ره��اد اإب��راه �ي �م��وف ،راأي
مماثل ،فهو ي��رى اأن ال�سيطرة على مدينة
��س��رت ال�ساحلية مهمة مل�ستقبل ليبيا كلها
فيما ق��ال خ�ب��ر م��رك��ز ك��ارن�ي�غ��ي مبو�سكو،
األيك�سي ماال�سينكو“ :احلديث عن احتالل
��س��رت دل�ي��ل على اأن ليبيا ت�ن�ه��ار .فب�سرف
النظر عمن �سي�سيطر عليها ،لن ي�وؤدي ذلك
اإىل وح��دة ليبيا ،إامن��ا اإىل ا�ستمرار احل��رب
االأه �ل �ي��ة .اأي اأن �ن��ا اأم ��ام و��س��ع م�ي�وؤو���س منه
متاما .ولي�س من الوا�سح على االإطالق ما اإذا
كانت ليبيا �ستبقى اأم ال”يتمتع كال الطرفني
بدعم من دول اأجنبية .فرتكيا ،تدعم حكومة
الوفاق الوطني بن�ساط؛ فيما يتمتع اجلي�س
الوطني الليبي بدعم م�سر ووفقا لفرهاد
اإبراهيموف ،اإذا دخلت م�سر املعركة يف ليبيا،
ف �اإن ال�سرق االأو��س��ط �سيواجه حربا وا�سعة
النطاق مع عواقب ال ميكن التنبوؤ بها وعلى
هذه اخللفية ،ال يقت�سر اخلطر على ا�ستمرار
ال�سراع الداخلي الليبي ،فقد تبداأ مواجهة
مبا�سرة بني تركيا وم�سر يف هذه املنطقة

حيفا ترى النور من نطفة مهربة
من والدها األسير عماد موسى
االنباط-وكاالت

مت�ك�ن��ت ال�ط�ف�ل��ة “حيفا” ان ت ��رى ال�ن��ور
من نطفة مهربة من قلب �سجون االحتالل
لتعانق فل�سطينالطفلة فل�سطينية ولدت بعد
تهريب نطفة من والدها القابع يف ال�سجون
االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،بعدما اأجن�ب��ت زوج ��ة االأ��س��ر،
عماد عطا يا�سر مو�سى ،من قرية مركة جنوب
جنني طفلة حرّة من وال� ٍد اأ�سر لبنى روؤوف،
زوجة االأ�سر مو�سى ،و�سعت طفلتها االأوىل يف

م�ست�سفى جنني احلكومي ،واختارت لها ا�سم
“حيفا” واعتربت اإجنابها ل� “حيفا” انت�ساراً،
وق��ال��ت“ :اإن ذل��ك ي��دل على اأن االح�ت��الل ال
ي�ستطيع ك�سر اإرادت �ن ��ا وق��وت�ن��ا ،واأ� �س��جّ ��ع كل
زوج��ات االأ�سرى اأن يحذين حذوي” ،متمنية
االإف� � � ��راج ال �ع��اج��ل ع ��ن زوج� �ه ��ا وع� ��ن جميع
االأ� �س��رى ي��ذك��ر اأن االأ� �س��ر ع�م��اد م��و��س��ى هو
من م��رري �سفقة التبادل عام  2011واأعيد
اع�ت�ق��ال��ه ع ��ام  2014وح�ك�م��ت ع�ل�ي��ه �سلطات
االحتالل بال�سجن  12عاماً

قرقاش :ال يمكن أن يكون عالمنا العربي
مشاعًا للتدخل اإلقليمي دون حساب
االنباط-وكاالت

اأك ��د وزي ��ر ال��دول��ة االإم ��ارات ��ي لل�سوؤون
اخل ��ارج �ي ��ة ال ��دك �ت ��ور اأن� � ��ور ق��رق��ا���س ي��وم
اخل�م�ي����س ،اأن ��ه ال مي�ك��ن اأن ي �ك��ون ال�ع��امل
العربي وعوا�سمه م�ساعاً للتدخل االإقليمي
دون ح�ساب اأو عقاب
وك� �ت ��ب ق ��رق ��ا� ��س يف ت �غ ��ري ��دة ل ��ه ع�ل��ى

“تويرت”“ :ال ميكن اأن يكون عاملنا العربي
وعوا�سمه م�ساعاً للتدخل االإقليمي دون
ح�ساب اأو عقاب ،وال بد لزمن تدخل احل�سود
وامللي�سيات واملرتزقة االنك�سارية اأن يويل
واأ� �س��ار ،اإىل اأ ّن التاريخ �سيحكم بق�سوة
على م��ن ف � ّرط يف �سيادته وم��ن ي�ستقوي
بالقوى االإقليمية لهوى حزبي اأو متذرعاً
ب�سعف النظام العربي”

مقتل سبعة عناصر أمن عسكريين
أتراك في تحطم طائرة استطالع
االنباط-وكاالت

قتل �سبعة عنا�سر اأمن ع�سكريني اأتراك
يف حتطم طائرتهم ب�سرق ال�ب��الد ،وف��ق ما
اأعلنت و�سائل اإعالم ر�سمية اخلمي�س
ونقلت وكالة االأنا�سول عن وزير الداخلية
��س�ل�ي�م��ان ��س��وي�ل��و اأن ط ��ائ ��رة اال��س�ت�ط��الع
حتطمت يف جبال اآرتو�س ،وهي بركان خامد
يف مافظة وان
واأ�� �س ��اف وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة اأن االت���س��ال
ب��ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق��ل ط�ي��اري��ن اثنني
وخ�م���س��ة م��وظ�ف��ني ت�ق�ن�ي��ني  ،ق�ط��ع ق��راب��ة
ال�ساعة  19،45( 22،45ت غ) االأربعاء ،مو�سحا
اأنها �سقطت عن ارتفاع  2200مرتا
وتوجه �سويلو يف وق��ت الح��ق اإىل موقع
حتطم الطائرة كما اأظهرت �سور له برفقة
ع�سكريني ن�سرت على ح�سابه على تويرت ،يف
املنطقة الوعرة
والطائرة الذي يعود ت�سنيعها للعام 2015
كانت تقوم مبهمة ا�ستطالع ومراقبة يف وان
ويف مافظة هكاري امل�ج��اورة ذات الغالبية

الكردية ،منذ االإثنني ،وفق االأنا�سول
ول �ه �ك��اري ح ��دود م���س��رتك��ة م��ع ال �ع��راق،
و�سهدت العديد من اال�ستباكات بني القوات
الرتكية وم�سلحني اأك��رادا خ��الل عقود من
التمرد
ون �ع��ى ح��اك��م وان م �م��د أام � ��ني بيلمز
االأبطال ال�سبعة على تويرت وقدم تعازيه اإىل
عائالتهم
وجت ��ري احل�ك��وم��ة حتقيقا يف احل ��ادث،
بح�سب احلاكم
وق�ت��ل ط �ي��اران ت��رك�ي��ان يف  2018عندما
حت�ط�م��ت ط��ائ��رة ت��دري��ب ع���س�ك��ري��ة خ��الل
متارين يف مافظة اإزمر غربا
يف �سباط/فرباير وقع انهياران ثلجيان
يف مافظة وان النائية واجلبلية الواقعة
على احل��دود ال�سرقية لرتكيا ،اأودي��ا بحياة
� 41سخ�سا
يف وق��ت �سابق ه��ذا ال�سهر ��س��رب زل��زال
بقوة  5،7درج��ات اإي��ران املجاورة ما اأدى اإىل
اإ�سابة ع�سرات االأ�سخا�س ب�ج��روح يف هذه
املحافظة

هآرتس :انتقادات لضابط جديد عين لمباحثات التهدئة مع حماس

االنباط-وكاالت

ا�ستعر�ست �سحيفة اإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة جملة
من االنتقادات لقرار تعيني عميد احتياط
اإ�سر بن لولو كم�سوؤول عن ملف مباحثات
التهدئة مع حركة حما�س
واعتربت �سحيفة “هاآرت�س” العربية اأن
تعيني رئي�س اأرك ��ان اجلي�س اأف�ي��ف كوخايف
ل�”بن بولو” بهذا املن�سب “خطوة لتقليل
االنتقادات من عائالت اجلنود االإ�سرائيليني
االأ�سرى يف غزة”
واأو�� � �س� � �ح � ��ت ك ��ات� �ب ��ة ال� �ت� �ق ��ري ��ر ي�ن�ي��ف
كوفوفيت�س يف “هاآرت�س” ،اأن ق��رار كوخايف
ج ��اء رغ ��م اأن “تنفيذ ��س�ي��ا��س��ة احل�ك��وم��ة
االإ�سرائيلية يف القطاع ،تقع حتت م�سوؤولية

من�سق اأع�م��ال احلكومة يف امل�ن��اط��ق ،التابع
لوزارة االأمن”
وب �ح �� �س��ب م� ��� �س ��ادر يف ج� �ه ��از احل � ��رب،
“ا�ستهدف التعيني االلتفاف على املن�سق
ومتكني اجلي�س االإ�سرائيلي من الدفع قدما
بالت�سوية واإدخ��ال امل�ساعدات لغزة يف فرتة
ماربة كورونا دون التعر�س لنقد عائالت
اجل �ن��ود االأ�� �س ��رى ل ��دى ح �م��ا���س ،الأن تلك
العائالت تطالب بربط كل خطوة يف القطاع
باإعادة اجلنود”
و�سادق كوخايف يف �سباط/فرباير املا�سي،
على تعيني “بن لولو” لت�سلم مهامه ،بناء
على طلب قائد املنطقة اجلنوبية اجلرنال
هرت�سي هليفي ،ال ��ذي الح��ظ اأن �سباطا
كبارا يف وح��دة املن�سق ال يعملون كما يجب

يف مو�سوع مباحثات الهدنة مع حما�س ،ويف
حاالت عديدة ال يحولون معلومات ذات �سلة
لقيادة املنطقة اجلنوبية
ونبهت ال�سحيفة ،اأن “بن لولو ال يتحدث
العربية ،ومل ي�سغل يف يوم من االأيام وظائف
كان مطلوبا فيها العمل مع �سكان عرب اأو
مع منظمات دولية ،وبح�سب جهات يف جهاز
االأم ��ن ،ه��و ال يفهم كيف ت�سر االأم ��ور يف
القطاع ،كما اأنه ال ميتلك اأي تاأثر على ما
يجري يف وظيفته”
وك�سف م�سدر اأمني اإ�سرائيلي اأن “بن
لولو حتى االآن مل ي�سارك يف املحادثات مع
الو�سطاء القطريني اأو امل�سريني بني حما�س
واإ�سرائيل ،لكنه ح�سر ل�ق��اءات وقابل عدة
مرات مبعوث االأمم املتحدة لل�سرق االأو�سط

نيكوالي ميالدينوف ،وهذه باالأ�سا�س كانت
مادثات لتحديث املعلومات ،ولي�ست �سيئا
حا�سما”
كما اأكد م�سدر اآخر يف جهاز احل��رب ،اأن
“بن لولو ال يفهم كيف ت�سر االأمور ،وال
يعرف كيف �سيدفع بالت�سوية قدما ،وعمليا
ه��و ال ي�ستطع ف�ع��ل � �س��يء ب� ��دون اجل�ه��ات
ذات العالقة مثل :املن�سق ،وجمل�س االأم��ن
القومي ،وال�ساباك ،وم��ن غر الوا�سح ما
هي اأف�سليته”
وعرب م�سدر اأمني يف حديثه لل�سحيفة
عن ده�سته من تعيني “بن لولو” ،وال يدري
ما مربر تعيينه ،يف حني انتقد م�سدر اأمني
اآخر تعيني “بن لولو” يف هذه الوظيفة التي
�ستكلف “اإ�سرائيل” ع�سرات اآالف ال�سواكل

�سهريا ،وه��و “ال ميتلك اخللفية من اأجل
القيام بهذه الوظيفة”
ويف �سياق االن �ت �ق��اد ،ذك ��رت “هاآرت�س”،
اأن ت�ع�ي��ني “بن لولو” يف ه ��ذه ال��وظ�ي�ف��ة
ال�ت��ي تتطلب الو�ساطة م��ا ب��ني ق�ط��اع غزة
واالح �ت��الل “ال مت�ن��ع اأن ي�ك��ون نا�سطا يف
ال���س�ب�ك��ات االجتماعية” ،م���س��رة اإىل اأن
“بن لولو” امتدح يف تغريدة له “متزيق
جرافة ع�سكرية اإ�سرائيلية جثمان ال�سهيد
الفل�سطيني ممد علي الناعم ( 27عاما)،
قرب ال�سلك العازل مع غزة يف وقت �سابق”
وك�ت��ب ب��ن ل��ول��و“ :اأنا ال اأق�ب��ل االنتقاد
ال��ذي ي�سمع �سد عملية اجلي�س باأخذ جثة
الفل�سطيني ،يف نظري هذه عملية �سحيحة،
ومهمة اإر�سال �سيارة ممية الإح�سار جثة

الفل�سطيني رمبا �ست�ساعد يف اإعادة جنودنا”
وا�ست�سهد ممد علي الناعم �سباح االأحد
� 23سباط /فرباير املا�سي ،بعد ا�ستهدافه
بقذيفة دب��اب��ة اإ�سرائيلية ،واأ��س�ي��ب ثالثة
اآخرون بر�سا�س االحتالل خالل ماولتهم
اإنقاذ جثمان ال�سهيد ،قبل اأن تتمكن جرافة
ع�سكرية اإ�سرائيلية من اختطافه والتنكيل
به يف “م�سهد موؤمل”
ورد ج�ي����س االح �ت��الل ع�ل��ى االن �ت �ق��ادات
على تعيني “بن لولو” بقوله“ :بن لولو
لديه جتربة كبرة م��ن وظائفه ال�سابقة،
يف التن�سيق ما بني جهات متعددة ،يف اإدارة
م���س��اري��ع ،ويف اإط ��ار عمله ي�ق��وم بالتن�سيق
بني جهات دولية ،مدنية واأمنية تعمل بهذا
ال�ساأن”

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرة
هاتفك على الباركود
لرى اأخبار «الريا�سة»
يف املوقع اللكروين
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اتحاد الكرة يصدر اجندة بطوالته
االنباط – عمان

أا� �س��درت دائ��رة امل�سابقات ب��احت��اد كرة
ال �ق��دم ،اأج �ن��دة ب �ط��ولت امل��و� �س��م ،2020
وال�ت��ي ت�ستاأنف يف الثالث م��ن اآب املقبل
ع��رب ب�ط��ول��ة دوري امل �ح��رف��ني .وت�سهد
مرحلة الذهاب من الدوري التي ت�ستمر
حتى  1ت�سرين الأول ،فرة توقف واحدة
خال اأي��ام “فيفا” من  9-1اأيلول ،على
ان ينطلق “الإياب” يف اخلام�س ع�سر من
ت�سرين الأول ،حتى نهاية العام احلايل
 31كانون الأول .ويراعي جدول الدوري
يف م��رح�ل��ة الإي � ��اب ،م���س��ارك��ة الفي�سلي
واجل � ��زي � ��رة يف ب �ط ��ول ��ة ك � �اأ�� ��س الإحت� � ��اد
الآ��س�ي��وي وال�ت��ي مل حت��دد موعدها بعد،
م��ع الأخ� ��ذ ب�ع��ني الإع �ت �ب��ار ف ��رة ت��وق��ف
“فيفا” من  18-9ت�سرين الثاين.
يف امل � �ق ��اب ��ل ،ي �ن �ط �ل��ق ك � �اأ�� ��س الردن
خ��ال مرحلة اإي ��اب ال ��دوري ،مب�ساركة
اأن��دي��ة امل�ح��رف��ني ف�ق��ط .وح ��ددت دائ��رة
امل �� �س��اب �ق��ات  19ت �� �س��ري��ن الأول م��وع��دا
لنطاق دوري الدرجة الوىل ،على اأن
ت�ستمر حتى  29كانون الأول ،فيما يبداأ

دوري “الثانية”  16ت�سرين الأول لغاية
 18ك��ان��ون الأول ،بنظام ال ��دوري امل�ج��زاأ
م��ن مرحلة واح��دة ،وت�ستكمل مباريات
“الثالثة”  16اآب املقبل .يف ذات الإجتاه،

ت �ب ��د أا ف ��رة ال �ق �ي��د وال �ت �ح��ري��ر ال�ث��ان�ي��ة
ل��اع�ب��ني ،يف ال�ث��ال��ث م��ن ت�سرين الأول
حتى  14من ال�سهر ذات��ه .اإىل ذل��ك ،ويف
ظ��ل ح��ر���س الإحت ��اد على �سامة اأرك��ان

ال �ل �ع �ب��ة ك ��اف ��ة ،م ��ع اأه �م �ي��ة ا� �س �ت �م��راري��ة
بطولت الفئات العمرية ،فقد تقرر ما
اإ�ستكمال اجل��ولت املتبقية
ي� �ل ��ي:
ل �ل �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة لأن ��دي ��ة امل �ح��رف��ني.
اعتماد
الغاء مباريات الدور الثاين.
ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الدور
الأول ،لتحديد امل��راك��ز ال�ث��اث��ة الأوىل
من كل بطولة.
على ان تكون مواعيد البطولت كما
يلي:
دوري ت  ،15بالفرة من  11اأيلول
حتى  23ت�سرين الأول.
دوري ت  ،17بالفرة من  26اأيلول
حتى  31ت�سرين الأول.
دوري ت  ،20ب��ال�ف��رة م��ن  7اأي�ل��ول
حتى  12ت�سرين الأول.
وح� ��ول م �� �س��اب �ق��ات ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة
لأن� ��دي� ��ة ال � ��درج � ��ات الوىل وال �ث��ان �ي��ة
وال�ث��ال�ث��ة ،ت�ق��رر ان�ط��اق دوري ت  15يف
 14اآب امل�ق�ب��ل وح �ت��ى  25اأي �ل��ول ال �ق��ادم،
وم�ن��اف���س��ات ت  17م��ن  15اآب ل�غ��اي��ة 26
اأي�ل��ول ،ودوري ت  20بالفرة من  24اآب
حتى  5ت�سرين الأول.

سباق السرعة االول ينطلق اليوم
االنباط – عمان

تنطلق يف ال�ساعة التا�سعة م��ن �سباح
ال �ي��وم اجل�م�ع��ة م�ن��اف���س��ات ��س�ب��اق ال�سرعة
اجلولة الأوىل من بطولة الأردن ل�سباقات
ال���س��رع��ة ال��ذي �سينطلق يف حلبة ن��ادي
ال �� �س �ي��ارات امل�ل�ك��ي ،وت �ق��ام اجل��ول��ة الأوىل
لل�سباق بالفرة من ال�ساعة � 9سباحا اإىل
ال�ساعة � 11سباحا والثانية م��ن ال�ساعة
� 11سباحا اإىل ال�ساعة  12.30ظهرا وتقام
اجلولة الفا�سلة لأف�سل نتيجة يحققها
 15مت�سابقا ع�ن��د ال���س��اع��ة  13.30ظهرا
والتوقف لداء �ساة اجلمعة.وي�سارك يف
اجل��ول��ة ك��ل م��ن غيث ال��وري�ك��ات (اي�ف��و 7
بروتو تايب) ،م�سطفى العطاري (ايفو،(8
اإي�ه��اب ال�سرفا (ايفو�،)6ساكر جويحان(
اي � �ف� ��و ب� ��روت� ��و ت � ��اي � ��ب) ،حم� �م ��د ت�ي���س��ر

(اي �ف��و ،)6اأم��ر نا�سيف (اي�ف��و  ،)6اأجم��د
ال�ع�ن��ا��س��وة (اي� �ف ��و� � ،)8س��امل ط�ع�ي�م��ة (ب��ي

ام دبليو اي��ه  ،) 30رائ��د ده�سان (�سوبارو
امربيزا) ،حممد �سبيحات (ايفو  ،)6جاد

نبا�س (تويوتا ايه �سي  ،)86عروة مدانات
(�سوبارو ام��ربي��زا) ،خالد جمعة (رينو 5
ج��ي ت��ي) ،اأن����س ت��وغ��وج (��س��وب��ارو ل�ي��ون )،
اأجم��د احل ��وراين (��س�ي��ات)� ،سياء ك��رزون
(ت��وي��وت��ا) ،اأح �م��د ج��ان �خ��وت (يف دب�ل�ي��و)،
ف��ار���س ال��دل�ق�م��وين (� �س��وب��ارو ام��ربي��زا)،
) ،ب�ه��اء ال��دل�ق�م��وين (��س��وب��ارو ام��ربي��زا)،
عا�سم ع��ارف (دايهات�سو) ،ب��ال قباوي
(ت��وي��وت��ا) ،ع��ام��ر م��و��س��ى (ت��وي��وت��ا ) ،زي��د
عبد الغني (ت��وي��وت��ا) ،ح�سني عبد الغني
(تويوتا) ،اأحمد حممد (بيجو) ،م�سطفى
جمعة (��س��روي��ن) ،عمار القي�سي (ب��ي ام
دب�ل�ي��و)�� ،) ،س��ام��ر اأب ��و زي��د (ب�ي�ج��و) ،ي��زن
قطان (اي �ف��و ،)9ط��ه اأب��و ع��ادي (تويوتا)،
ف� ��را�� ��س ه ��ا� �س ��م (لن �� �س �ي ��ا دل � �ت� ��ا) ،ع �م��ار
رم ��ان (��س��وب��ار ام��ربي��زا)� ،سام�س فليفل
(�سوبارو) ،عاطف عواد (�سوبارو)

مشاركة حكامنا في دورة « الفار»

االنباط – عمان

ي���س��ارك احل �ك��ام ال��دول �ي��ون اده��م
خم� � ��ادم� � ��ة ،اح � �م� ��د ف� �ي� ��� �س ��ل ،ع �ب��د
الرحمن عقل ،احمد موؤن�س ،حممود
ظ��اه��ر ،وحم�م��د ب�ك��ار يف دورة حكام
ال�ف�ي��دي��و « ،»VARال �ت��ي يقيمها
الحت��اد الآ��س�ي��وي ل�ك��رة ال�ق��دم عرب
تقنية الفيديو “عن ُبعد” ،منت�سف
اآب امل�ق�ب��ل .وح���س��ب م �� �س �وؤول دائ��رة
احلكام نا�سر دروي�س ،تاأتي ال��دورة

� �س �م��ن خ �ط��ط الحت� � ��اد الآ�� �س� �ي ��وي
ل �ت �ط��وي��ر وت ��دري ��ب ح� �ك ��ام ال�ن�خ�ب��ة
ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ة “الفيديو امل�ساعد”،
ب � �ه� ��دف ت ��و�� �س� �ي ��ع ق � ��اع � ��دة احل� �ك ��ام
امل �ع �ت �م��دي��ن ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ق ��ارة.
وب ��ني دروي� �� ��س ان ب��رن��ام��ج ال� ��دورة
ي�سمل حما�سرات نظرية عن اأهمية
الت�سالت والعمل اجلماعي ،وخط
التدخل ،بال�سافة اىل الربوتوكول
والإج � � � ��راءات اخل��ا� �س��ة ب�ت�ق�ن�ي��ة ال� �
«..»VAR

اندية المحترفين تستعرض
البروتوكول الصحي

كورونا تمنع صالح من التكريم
لندن – وكاالت

اعتذر حممد �ساح ،لع��ب ليفربول،
ع��ن ع��دم احل���س��ور اإىل ال�ق��اه��رة حل�سور
حفل تكرميه الذي ينوي الحتاد امل�سري
لكرة القدم اإقامته ،بعد تتويج �ساح مع
الريدز بلقب الدوري الإجنليزي.
وق��اد �ساح فريقه ليفربول للتتويج
ب� ��ال� ��دوري الإجن� �ل� �ي ��زي ،لأول م� ��رة ب�ع��د
غياب  30عا ًما ،بعدما ح�سم املناف�سة مع
مان�س�سر �سيتي ح��ام��ل ال�ل�ق��ب .واأج��رى
اأع�ساء اللجنة اخلما�سية وجهاز املنتخب
ات�سالت لتهنئة �ساح واإخ �ط��اره بحفل
ال�ت�ك��رمي ،لكن ال��اع��ب اأك��د اأن احلكومة
الإجن �ل �ي��زي��ة ات �خ��ذت ق� ��رارا ب� �اأن اأي ف��رد
يغادر اأرا�سيها ول��و ليوم واح��د ثم يعود،
ي�ت��م ع��زل��ه  14ي��و ًم��ا ،ل���س�م��ان خ �ل��وه من
فرو�س كورونا .وقرر احتاد الكرة ،تاأجيل
ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي اخل��ا���س ب���س��اح ،واق��رح
ج �ه��از امل �ن �ت �خ��ب اأن ي �ت��م م ��ع اأول جت�م��ع
للفراعنة ل�سمان ح�سور جميع زمائه
يف املنتخب.

االنباط – عمان

ع �ق ��دت دائ� � ��رة امل �� �س��اب �ق��ات ب��احت��اد
ك� � ��رة ال � �ق� ��دم اج� �ت� �م ��اع ��ا م� ��ع م� � ��دراء
ال�ف��رق لأن��دي��ة امل�ح��رف��ني ،ا�ستعدادا
ل� �س �ت �ئ �ن��اف م �ب��اري��ات امل��و� �س��م ،2020
مطلع ال�سهر املقبل .وا�ستعر�س نائب
م��دي��ر دائ ��رة امل���س��اب�ق��ات حم�م��د منكو
خال الإجتماع ،تفا�سيل الربوتوكل
ال�سحي الذي �سيتبع خال املباريات،

وكافة اإجراءات ال�سامة العامة .كما
اأ� �س ��ار خ ��ال الإج �ت �م��اع اإىل الأع� ��داد
امل �� �س �م��وح ت ��واج ��ده ��ا م ��ن ك ��ل ف��ري��ق
خال املباريات ،على املن�سة الر�سمية
ودك � ��ة ال � �ب� ��دلء ،اىل ج��ان��ب ال� �ك ��وادر
التنظيمية .وي�ستاأنف املو�سم الكروي
 2020عرب دوري املحرفني ،يف الثالث
م ��ن ال �� �س �ه��ر امل �ق �ب��ل ،ع �ل��ى ان ي�ع�ق��ب
ذل ��ك ب ��دء خم�ت�ل��ف ال �ب �ط��ولت ب�سكل
تدريجي.

انجاز عالمي للبطل التونسي لزاز

مشاركة واسعة في دورة مدربي حراس المرمى
االنباط – عمان

ان� �ط� �ل� �ق ��ت ي� � ��وم ام � ��� ��س اخل �م �ي ����س
فعاليات دورة مدربي حرا�س املرمى
الآ� �س �ي��وي��ة ل�ل�م���س�ت��وى ال �ث ��اين ،على
م��اع��ب ال �ب��ول��و يف م��دي�ن��ة احل�سني
ل�ل���س�ب��اب .وت �ق��ام ال� ��دورة ع�ل��ى ث��اث
م � ��راح � ��ل ،ب � �اإ� � �س� ��راف امل �ح��ا� �س��ري��ن
الآ�سيويني األيك�س فين�سل وخلدون
ار� � �س � �ي� ��دات ،وامل �ن �� �س��ق ال � �ع� ��ام ف� ��ادي
ال���س�ن��اق ،وت���س�ت�م��ل ع�ل��ى حم��ا��س��رات
ن �ظ��ري��ة وع �م �ل �ي��ة .وت���س�ت�م��ر امل��رح�ل��ة
الوىل ح �ت��ى الأح � � ��د  19اجل� � ��اري،
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ب ��ال� �ف ��رة م� ��ن 22 - 19
اآب امل �ق �ب��ل ،وال �ث��ال �ث��ة م��ن  10ل�غ��اي��ة
 12اأي� �ل ��ول ال� �ق ��ادم .وت���س�ه��د ال� ��دورة
م �� �س��ارك��ة ع� ��دد م ��ن جن� ��وم ح��را� �س��ة
املرمى ب��الأردن :معتز يا�سني ،اأحمد
عبد ال�ستار ،ل �وؤي ال�ع�م��اي��رة ،ع�سام

ابو ظبي – وكاالت

ال ��رمي ��اوي ،اأح �م��د ال �� �س �ه��وان ،ع�م��اد
ال �� �س �ل��ول ،ع �ل��ي احل��وي �ط��ات ،ح�سني

داه�س ،فرا�س حممد العدوان ،اأحمد
اجل �غ �ب��ر ،ي��و� �س��ف اب ��و ل �ب��دة ،م��ال��ك

امل���س��ري ،ع�م��اد ال�ط��راي��رة ،ب��ال ابو
لوي� ،ساح اأمر ،رامي الب�سيتي.

اأ��س�ب��ح امل��اك��م ال�ت��ون���س��ي م�ن��ر ل � ّزاز
اأول ريا�سي عربي يحقق انت�سا ًرا مهما
يف اأح ��د ن� ��زالت ب�ط��ول��ة  ،UFCوه��و
الحت��اد الأ��س�ه��ر عامليا يف ف�ن��ون القتال
املختلطة .وفاز ل ّزاز على املاكم الغاين
عبد ال��رزاق ح�سن فجر ام�س اخلمي�س

يف اإح ��دى حلبات امل��اك�م��ة يف اأب��وظ�ب��ي،
وذلك بعد اأن حقق عودة مهمة يف املباراة،
عقب تاأخره يف البداية .وجتدر الإ�سارة
اإىل اأن منر لزاز ( 77كلج) ،يقيم حال ًيا
يف الإمارات العربية املتحدة ،وين�سط يف
عامل الفنون القتالية املختلطة منذ 10
�سنوات ،ويعد اأول مقاتل عربي ين�سم
اإىل .UFC
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غوغل تطلق أداة لفك رموز اللغة الهيروغليفية
االنباط-وكاالت

اأع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة غ ��وغ ��ل ،ي ��وم الأرب� �ع ��اء،
ع��ن اإط ��اق اأداة ج��دي��دة ت�شتخدم ال��ذك��اء
ال��ش�ط�ن��اع��ي ل�ف��ك رم ��وز الهريوغليفية
امل�شرية اإىل اللغتني العربية والإجنليزية.
ك� �م ��ا �� �ش� �ت� �ق ��وم الأداة ال � �ت� ��ي ت �� �ش �م��ى
“فابري�شيو�س” بتقدمي جتربة تفاعلية
ل �اأ� �ش �خ��ا���س م ��ن ج �م �ي��ع اأن � �ح� ��اء ال �ع��امل
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ك �ت��اب��ة ال �ه��ريوغ �ل �ي �ف �ي��ة،
بالإ�شافة اإىل دع��م وت�شهيل جهود علماء
امل�شريات ورفع م�شتوى الوعي حول تاريخ
وتراث احل�شارة امل�شرية القدمية.
وتتوفر اأداة “فابري�شيو�س” على من�شة
غ��وغ��ل للفنون وال�ث�ق��اف��ة امل�ج��ان�ي��ة ،والتي
ت���ش� ّ�ج��ع ب��دوره��ا الأف � ��راد يف ال �ت �ع � ّرف على
فنون وت��راث ومعامل ثقافية تابعة لأكرث
من األفي موؤ�ش�شة ثقافية حول العامل.
وميكن للجميع التفاعل مع وا�شتك�شاف
ه ��ذه امل �ع��امل وال �ك �ن��وز م��ن خ ��ال تقنيات
ال ��واق ��ع الف ��را�� �ش ��ي ،اأو ال ��واق ��ع امل �ع��زز،
بالإ�شافة اإىل �شور عالية اجلودة وغريها
من التجارب التفاعلية.
وت�شعى الأداة اإىل ت�شهيل عملية جمع
وفهر�شة وفهم رم��وز اللغة الهريوغليفية
عرب ا�شتخدام التعلم الآيل.
وت���ش��اع��د ع�ل�م��اء امل �� �ش��ري��ات يف ترجمة

الهريوغليفية اإىل ال�ل�غ��ة الإجن�ل�ي��زي��ة يف
ال ��وق ��ت احل� ��ايل و�� �ش ��وف ت �ت��وف��ر اإم �ك��ان �ي��ة
الرجمة اإىل اللغة العربية قريباً.
ك �م��ا ت��وف��ر ف��ر� �ش��ة ل �اأ� �ش �خ��ا���س ح��ول
العامل من كتابة وم�شاركة ر�شائل خا�شة
مكتوبة باللغة الهريوغليفية وتعلم املزيد
عنها.
وميكن جلميع حمبي الثقافة الطاع
ع� �ل ��ى � �ش �ف �ح ��ة خم �� �ش �� �ش��ة ل �ل �ح �� �ش��ارة
ال�ف��رع��ون�ي��ة ع�ل��ى من�شة غ��وغ��ل للفنون
والثقافة ،تت�شمن عر�س امللك ت��وت عنخ
اآم � ��ون واأه� ��رام� ��ات اجل �ي��زة وك �ت��اب امل��وت��ى
وغريهم.
وتعلي ًقا على تلك املنا�شبة ،قال ت�شان�س
ك��ون �ي��ور ،م �� �ش �وؤول م���ش��اري��ع احل �ف��اظ على
الراث يف غوغل للفنون والثقافة“ :نحن
متحم�شون لإط��اق ه��ذه الأداة اجل��دي��دة
ال�ت��ي ت�شعى لت�شليط ال�شوء على ثقافة
م�شر الغنية».
وتابع“ :خال الع�شر �شنوات الأخ��رية،
اأطلقنا يف غوغل م�شاريع عدّة لإبراز معامل
ثقافية وتاريخية يف املنطقة ،تلك املوجودة
يف م���ش��ر والإم� � � ��ارات ول �ب �ن��ان وفل�شطني
وت��ون����س وغ��ريه��ا م��ن ال ��دول املختلفة من
خال اإتاحة �شور على خرائط غوغل اإىل
جانب تقنية التجول الفرا�شي ومن�شة
غوغل للفنون والثقافة».

«الطفل المعجزة» حصد  26مليون دوالر ..ولديه  26مليون متابع
االنباط-وكاالت
ي��وا��ش��ل اأ��ش�ه��ر طفل على م��وق��ع يوتيوب،
راي��ان كاجي ،ال�شعود خ��ال اإج ��راءات العزل
ال� �ع ��ام ال ��رام� �ي ��ة لح � �ت ��واء ف ��ريو� ��س ك ��ورون ��ا
امل�شتجد.
الطفل الأم��ريك��ي ( 8اأع ��وام) ،وال��ذي بداأ
قناته “عامل رايان” على يوتيوب ل�شتعرا�س
لعبه اأم��ام اأف ��راد اأ��ش��رت��ه وال�شغار الآخ��ري��ن،
جنى  26مليون دولر ك�شاحب اأعلى دخل من
�شناعة املحتوى على الإن��رن��ت يف ،2019
ولديه الآن  25.7مليون م�شرك.
وع ��ادة م��ا ت�شتمل مقاطع ك��اج��ي امل�شورة
على وال��دي��ه �شيون ول��وان ،وجت�ت��ذب مايني
امل�شاهدات اأ�شبوعيا.
ومنذ اأن بداأت اإج��راءات العزل العام للحد
م��ن ان �ت �� �ش��ار ف��ريو���س ك ��ورون ��ا ،ع �م��د ك��اج��ي،
��ش�اأن��ه � �ش �اأن ال�ع��دي��د م��ن امل �وؤث��ري��ن الآخ��ري��ن
على الإنرنت ،اإىل تركيز حمتواه ،فهو ينتج
الآن حم �ت��وى ي ��دور ح ��ول الأن �� �ش �ط��ة امل��رح��ة
داخ ��ل امل �ن��زل وم�ق��اب��ات تعليمية م��ع خ��رباء
الفريو�شات.
وي �ق��ول ك��اج��ي“ :عندما ك�ن��ت يف الثالثة

وتاأمل الأ�شرة تو�شيع “عامل رايان” لي�شل
اإىل اجل�م�ه��ور ال�ع��امل��ي بعمل مقاطع م�شورة
باللغتني الإ�شبانية واليابانية.

� �ش��اه��دت جم �م��وع��ة م ��ن الأط � �ف� ��ال ال���ش�غ��ار
الآخرين على يوتيوب و�شاألت والدتي عما اإذا
كان باإمكاين فعل ذلك اأي�شا فاأجابتني ‘نعم›».

ويف ال��وق��ت احل ��ايل ،يتو�شع ك��اج��ي اأي�شا
خ��ارج ح��دود قناته ،اإذ اأطلق فر�شة ومعجون
اأ�شنان يحمان ا�شمه.

تمثال المتظاهرة السوداء يصمد يوما واحدا فقط قبل إزالته

روسيا تحقق في ظهور «األنهار
البرتقالية» بمنجم األورال

االنباط-وكاالت
ي�ق��وم الدع ��اء ال �ع��ام يف رو��ش�ي��ا بتفتي�س
م�ن���ش�اأة م��ن امل�ف��ر���س اأن �ه��ا ت�ع��ال��ج ج��ري��ان
الأحما�س من منجم الأورال املهجور بعد
ظهور مقاطع فيديو ملجاري تفي�س باللون
الربتقايل.
وب� �ح� ��� �ش ��ب � �ش �ح �ي �ف��ة “الغارديان”
الربيطانية فقد اأظ�ه��رت لقطات لطائرة
درون� ��ز ن���ش��ره��ا م ��دون ع�ل��ى �شفحته على
اإن�شتغرام الأ�شبوع املا�شي اأن�ه��ارا برتقالية
بالقرب من منجم كربيتيد النحا�س املهجور
بالقرب من قرية ليوفيخا الرو�شية.
ون�شر املدون على اإن�شتغرام جمموعة من
اللقطات التي انت�شرت على و�شائل التوا�شل
الجتماعي قائا اإن “املنجم غمرته املياه
وتتدفق منه الأنهار احلم�شية ،وت�شمم كل
ما تلم�شه».
وت� �ظ� �ه ��ر م� �ق ��اط ��ع ال� �ف� �ي ��دي ��و الأن � �ه� ��ار
الربتقالية املتدفقة يف مناطق الغابات قرب
قرية ليوفيخا.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��ش��م ال�ن�ي��اب��ة العامة
مارينا كاناتوفا لوكالة الأنباء الفرن�شية:
“بداأ مكتب املدعي العام يف منطقة نيزين
ت��اغ�ي��ل بفح�س امل�ن���ش�اأة ال �ت��ي ت�ع��ال��ج مياه
ال�شرف من منجم ليفيكين�شكي».

واأ��ش��اف��ت اأن اخل ��رباء ال��رو���س يقومون
باأخذ عينات لتحديد ما اإذا كانت معاجلة
امل �ي��اه احل�م���ش�ي��ة م��ن امل �ن �ج��م ت �ت��واف��ق مع
القواعد ال�شحية.
ويقول ع��امل البيئة اأن��دري��ه فوليغوف،
الذي يراأ�س منظمة اإيكوبرافو املحلية غري
احلكومية ،اإن املياه امللوثة كان من املفر�س
حتييدها يف ب��رك��ة �شناعية لكنها فا�شت
ب�شبب الأمطار الغزيرة.
ووف�ق��ا لر�شالة ن�شرها فوليغوف ،فقد
ح��ذر ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة م��ن ت�ف��اق��م الأو� �ش��اع
يف املن�شاأة العام املا�شي ،لكنه تلقى ردا باأن
ال�شركة املنوطة مبعاجلة امللوثات مل يتم
متويلها ب�شكل ك��اف ول ميكنها � �ش��راء ما
يكفي من اجلري لتحييد الأحما�س.
وب�ح���ش��ب و� �ش��ائ��ل اإع� ��ام حم�ل�ي��ة  ،فقد
طلبت ح�ك��وم��ة �شفريدلوف�شك الإقليمية
اإغ��اق املنجم ولكن مو�شكو رف�شت بحجة
وجود موارد قيمة يف املنطقة.
وكانت قد ك�شفت حادثة الت�شرب النفطي
يف القطب ال�شمايل ال�شهر املا�شي عن حجم
ال�ت�ل��وث ال�شناعي ال�ت��ي ت�ع��اين م�ن��ه ،حيث
يتم يف الغالب معاقبة ال�شركات بغرامات
خمف�شة ،مما يعني ترك النفايات اخلطرة
دون معاجلة ل�شنوات ب�شبب بريوقراطية
العمل يف رو�شيا.

عودة جدارية «المرأة المحجبة»
إلى فرنسا
االنباط-وكاالت

االنباط-وكاالت
اأزال م�شوؤولو مدينة بري�شتول الإجنليزية،
اخلمي�س ،متثال اإح��دى نا�شطات حركة حياة
ال�شود مهمة ،ال��ذي ج��رى و�شعه على قاعدة
مت �ث��ال اإدوارد ك��ول���ش�ت��ون ،ت��اج��ر ال��رق�ي��ق من
القرن ال�شابع ع�شر.
و�شنع الفنان مارك كوين متثال للنا�شطة
جني ري��د ،املتظاهرة التي التقطت لها �شورة
وه ��ي ت �ق��ف ع �ل��ى ق��اع��دة ال �ت �م �ث��ال ،ب �ع��د ق�ي��ام

املتظاهرين ب�شحب مت�ث��ال اإدوارد كول�شتون
واإلقائه يف ميناء بري�شتول يف  7يونيو.
وو� �ش��ع ال�ت�م�ث��ال ق�ب��ل ف�ج��ر الأرب� �ع ��اء ،دون
م��واف�ق��ة �شلطات امل��دي�ن��ة ،مم��ا دف��ع ال�شلطات
لإزالته بعد � 24شاعة فقط من ن�شبه.
وق��ال جمل�س مدينة بري�شتول اإن التمثال
“�شيو�شع يف متحفنا يف ح ��ال اأراد ال�ف�ن��ان
ا�شرجاعه اأو التربع به ملجموعتنا».
وع� ��ا�� ��س ك ��ول �� �ش �ت ��ون يف ال � �ق� ��رن ال �� �ش��اب��ع
ع �� �ش��ر ومت� �ك ��ن م� ��ن ت �ك��وي��ن ث� � ��روة م� ��ن ن�ق��ل
تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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العبيد الأف��ارق��ة ع��رب امل�ح�ي��ط الأط�ل���ش��ي اإىل
الأمريكتني.
وا� �ش �ت �ه ��ر ك��ول �� �ش �ت��ون ب �ت �م��وي��ل امل� ��دار�� ��س
واجلمعيات اخلريية يف بري�شتول ،التي تبعد
 195كيلومرا جنوب غربي لندن.
وج��اء اإ�شقاط التمثال �شمن حملة عاملية
ملناه�شة العن�شرية والعبودية ،انطلقت عقب
مقتل جورج فلويد ،اأمريكي اأ�شود ،على يد رجل
�شرطة يف مينيابولي�س الأمريكية ،يف مايو.
وق ��ام ��ت � �ش �ل �ط��ات امل��دي �ن��ة ب � �اإخ ��راج مت�ث��ال

كول�شتون من امليناء واأعلنت اعتزامها و�شعه يف
متحف ،اإىل جانب لفتات من مظاهرة “حياة
ال�شود مهمة».
وقال عمدة بري�شتول مارفن ري�س اإن القرار
ب�شاأن ما ينبغي اأن يو�شع بدل لتمثال كول�شتون
يجب اأن يتخذه اأهايل و�شكان مدينة بري�شتول.
وق��ال ري�س لبي ب��ي �شي“ :ل يتعلق الأم��ر
ب �اإ� �ش �ق ��اط مت� �ث ��ال ج � ��ني ،ه ��ي ام� � � ��راأة م �ث��رية
لاإعجاب للغاية .اإن الأمر يتعلق باإزالة متثال
لفنان مقيم يف لندن جاء وو�شعه دون اإذن».
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فارس شرعان

اأع��ادت اإيطاليا ،لفرن�شا جدارية ر�شمها
ف�ن��ان ال �� �ش��ارع ال��ربي �ط��اين بانك�شي بعدما
�شرقت من م�شرح باتاكان يف باري�س ،الذي
قتل فيه م�شلحون مت�شددون ع�شرات من
الأ�شخا�س يف هجوم يف نوفمرب .2015
ويف ي ��ون �ي ��و  ،2018ر�� �ش ��م ب��ان �ك �� �ش��ي
ج��داري��ة لم��راأة حمجبة يبدو على وجهها
احل��زن على باب خمرج للطوارئ يف م�شرح
احل� �ف ��ات ،ال � ��ذي ق �ت��ل ف �ي��ه � 90شخ�شا
يف واح ��د م��ن ه�ج�م��ات من�شقة بالعا�شمة
الفرن�شية اأوقعت يف املجمل  130قتيا.
وع��رثت ال�شرطة الإيطالية على الباب،

الذي �شرق يف يناير  ،2019ال�شهر املا�شي
يف م��زرع��ة و�شلمته لل�شفري ال�ف��رن���ش��ي يف
روم��ا ،الثاثاء ،ال��ذي يوافق يوم البا�شتيل
وهو اأهم عيد وطني فرن�شي.
وق��ال ال�شفري كري�شتيان ما�شيه خال
مرا�شم بال�شفارة “ا�شتعادة ه��ذا ال�ب��اب يف
عيدنا الوطني حلظة موؤثرة للغاية( .هذا
ال �ب��اب) ك��ان ��ش��اه��دا ع�ل��ى م��ذب�ح��ة ح�شدت
اأرواح � 90شخ�شا».
واأ��ش��اف “هرب كثريون عرب ه��ذا الباب
املخ�ش�س ل �ل �ط��وارئ .ع��ا���س و��ش�م��ع و�شهد
املذبحة باأكملها».
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