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 3إصابات غير محلية

جمع عشرات العينات من مخالطي ُمصاب
عمان
«كورونا» في ّ

خالل تجواله في وسط البلد

الديحاني يؤكد «االردن جنة»

االنباط-عمان

جال ال�سفري الكويتي يف االردن عزيز
ال ��دي� �ح ��اين يف ع �م ��ان ع �� �ص��ر اجل�م�ع��ة
وزار ب��رف�ق��ة ��س�م�ير احل �ي��اري وح�سني
اجلغبري وخالد ال�سواعري و�سط البلد.
ال���س�ف�ير ال��دي �ح��اين امل �ح��ب ل�ل�اردن
وجلاللة امللك واحلري�ص على دميومة
االخوة واملحبة بني البلدين ال�شقيقني
بقيادة جاللة امللك و�سمو امري الكويت

3
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  3حاالت جديدة
غ�ي�ر حم�ل�ي��ة ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل �� �س �ت �ج �دّ ،يف
اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع العدد الإجمايل

للإ�صابات منذ بدء الوباء �إىل .9021
و�أ� �ش��ار امل��وج��ز الإع�لام��ي ال���ص��ادر ع��ن رئا�سة
الوزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن احلاالت اجلديدة
��س�ج�ل��ت لأردن� �ي�ي�ن ق��ادم�ي�ن م��ن اخل � ��ارج ،ممن
يقيمون يف ف �ن��ادق احل�ج��ر ( 1م��ن ال���س�ع��ود ّي��ة،

و 1م��ن الإم � � ��ارات ،و 1م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية).
كما �سجلت حالتا �شفاء يف م�ست�شفى الأم�ير
حمزة� ،إ�ضافة �إىل �إجراء  1097فح�صاً خمرب ّياً،
لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت

الغرايبة :نسعى لجذب مزيد من االستثمارات
في مجال تكنولوجيا المعلومات
االنباط-عمان

�أكد وزير االقت�صاد الرقمي والريادة املهند�س
م�ث�ن��ى ال�غ��راي�ب��ة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ج��ذب م��زي��د من
اال��س�ت�ث�م��ارات يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات
وخ�صو�صا ملا يتميز به الأردن كونه جهة جاذبة
لل�شركات �سواء املحلية والأجنبية ملا يتمتع به
الأردن م��ن ت��وف��ر بنية حتتية ج��اه��زة وك ��وادر
ب�شرية ذوي مهارات عالية وت�شريعات حمفزة

لال�ستثمار.
جاء ذلك خالل زيارة وزير االقت�صاد الرقمي
وال ��ري ��ادة اخلمي�س ل�شركة نيك�ستو الأردن �ي��ة
املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات ان�شاء ال�شركات
وال� �ف ��رق ال�ت�ق�ن�ي��ة وت �ق��دمي احل �ل��ول امل�ت�ك��ام�ل��ة
ل�شركات تكنولوجيا املعلومات الراغبة بتو�سيع
�أع�ضاء فريقها بكفاءة داخل وخارج الأردن.
وا�ستمع ال��وزي��ر الغرايبة خ�لال ال��زي��ارة اىل

مياهنا تسيطر على تغير طفيف
بنوعية المياه في جبل الحسين
االنباط-عمان

�سيطرت ��ش��رك��ة م�ي��اه الأردن “مياهنا”
ام ����س اجل�م�ع��ة ع�ل��ى ت�غ�ير ط�ف�ي��ف بنوعية
مياه ال�شرب يف دخلة مغلقة مبنطقة جبل
احل�سني ،بالعا�صمة عمان .
و�أو��ض��ح بيان �صادر عن املكتب الإعالمي
ل �ل �� �ش��رك��ة� ،أن ات� ��� �ص ��ا ًال ه��ات �ف �ي �اً م ��ن �أح ��د
املواطنني �أفاد بتغري نوعية املياه يف منزله،
وع�ل��ى ال�ف��ور توجهت ف��رق ال�شركة الفنية
ون �ف��ذت م���س�ح��ا ��ش��ام�لا مل�ن�ط�ق��ة ال���ش�ك��وى،
حيث مت عزل املنطقة وف�صل و�صلة منزلية

�شرح مف�صل قدمه مدير ع��ام ال�شركة ال�سيد
ب�ه��اء ال��دي��ن زل ��وم ح��ول طبيعة ع�م��ل ال�شركة
واخل ��دم ��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال �� �ش��رك��ة ل�ل�ع�م�لاء
وق�ي��ام�ه��ا ب�ت�ق��دمي ح �ل��ول ت�ق�ن�ي��ة م �ت �ط��ورة من
خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ م���ش��اري��ع ك�ب�رى م�ن�ه��ا اخل��ا��ص��ة
ومنها احلكومية يف االردن ودول اخلليج و�أهمها
ال�سعودية والإمارات.

التفا�صيل �ص «»3

االنباط-عمان

�أك ��د ال �ن��اط��ق ال��ر��س �م��ي ب��ا��س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة و� �ش ��ؤون امل�غ�ترب�ين ال�سفري
� �ض �ي��ف اهلل ع �ل��ي ال� �ف ��اي ��ز� ،أن � ��ه ��س�ي�ت��م

االنباط-عمان

مت اخل�م�ي����س ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ث�ق��اف�ي��ة بني
اجل ��ام� �ع ��ة الأم�ي��رك � �ي� ��ة يف م� ��ادب� ��ا وم� ��دار�� ��س
البطريركية الالتينية يف الأردن ،ت�ق��دم فيها
اجلامعة مبوجبها لأوائل الثانوية العامة يف �أربع
منحا كاملة.
من مدار�س البطريركية الالتينية ً
وم ّثل املدار�س لهذه الغاية املدير العام الأب و�سام
من�صور ،وم ّثل اجلامعة الدكتور نبيل �أيوب رئي�س

اجلامعة ،بح�ضور النائب البطريركي يف الأردن
املطران وليم �شوملي ومدير املركز الكاثوليكي
للإعالم الأب رفعت بدر واملدير امل��ايل ملطرانية
الالتني ال�شما�س ج�بران �سالمة ،و�أع�ضاء من
جمل�س أ�م �ن��اء اجلامعة وك ��وادر �إدارة امل��دار���س.
وت�ضاف هذه املنح �إىل جمموعة املنح املقدمة من
اجلامعة مبوجب االتفاقية املوقعة بينها وبني
ع�شرات املدار�س اخلا�صة يف الأردن .وتخ�ص هذه

ت�سيري رحلة �إىل املنامة خالل الأ�سبوع
ال�ق��ادم لت�أمني ع��ودة دفعة جديدة من
املواطنيني االردنيني.
التفا�صيل �ص «»2

املنح مدار�س البطريركية الالتينية الثانوية يف
مناطق اجلبيهة والفحي�ص وامل�صدار ومادبا التي
ح�ضر مدرا�ؤها كذلك حفل التوقيع.
وق��د ورد يف م�ستهل االت�ف��اق�ي��ة“ :من حيث
�أن اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف م ��ادب ��ا وم ��دار� ��س
البطريركية الالتينية يف الأردن تابعة لنف�س
هيئة املالك ولها �أهداف تربوية م�شرتكة.

التفا�صيل �ص «»2

«الشرطة المجتمع ّية» و« حقق »يستكمالن
حملة «عشان نظل بخير» في المناطق السياح ّية
االنباط-عمان
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التفا�صيل �ص «»2

وا�صلت ال�شرطة املجتمعية وم�ب��ادرة حقق،
�إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة ويل العهد ام�س تنفيذ
�سل�سلة م��ن الفعاليات ال�ت��وع��و ّي��ة يف املناطق
ال�سياح ّية يف خمتلف حمافظات اململكة ،وذلك
�ضمن فعاليات احلملة املجتمع ّية “ع�شان نظل
بخري” التي �أطلقت بال�شراكة ما بني ال�شرطة
املجتمعية و م�ؤ�س�سة ويل العهد .
وت �� �ض � ّم �ن��ت ال �ف �ع��ال �ي��ات ت ��وزي ��ع م �ن �� �ش��ورات
توعو ّية من قبل فر�سان وفار�سات مبادرة حقق
يرافقهم �ضباط و�أف ��راد ال�شرطة املجتمع ّية

يف املناطق ال�سياح ّية ،بالإ�ضافة �إىل التوا�صل
امل�ب��ا��ش��ر م��ع ر ّواد امل ��واق ��ع ،وحت�ف�ي��زه��م جت��اه
قواعد ال�سالمة العا ّمة من تباعد اجتماعي
ولب�س الكمامات.
وبد�أت فعاليات اليوم يف منطقة جبل القلعة
ويف مدينة جر�ش الأثر ّية ،و�ست�ستمر احلملة
ّ
وخطة عمل حم��ددة وبتنفيذ �سل�سلة �أخ��رى
م��ن الفعاليات على م��دى �أ�سبوعني يف قلعة
الكرك ،وقلعة الرب�ض.
اجلدير ذكره �أن حملة «ع�شان نظل بخري».

التفا�صيل �ص «»2

في خطوة مفاجئة ..أمريكا تحث نتنياهو على عدم تنفيذ مخطط الضم
االنباط-وكاالت

3

الخارجية :رحلة جديدة الى المنامة
االسبوع المقبل لتأمين عودة المواطنين

الجامعة األميركية ومدارس البطريركية
الالتينية توقعان اتفاقية تعاون جديدة

المطران خروستوفورس عطاهلل
يزور البخيت

احرتازياً.
وا� �ش��ارت ال�شركة يف بيانها �إىل �أن جميع
الإجراءات الت�صويبية تتم بالتن�سيق الكامل
مع املخت�صني يف �سلطة املياه ووزارة ال�صحة،
م�ؤكدة تزويد املواطنني يف منطقة ال�شكوى
باملياه بوا�سطة �صهاريج ال�شركة.
وا�� � �ض � ��اف� ،إن ال � �ف� ��رق ال �ف �ن �ي��ة ات �خ ��ذت
االج � � ��راءات ال�ت���ص��وي�ب�ي��ة ال�ل�ازم ��ة لإع� ��ادة
املياه �إىل املنطقة بعد الت�أكد من مطابقتها
املوا�صفة الفنية.

العبارة الهوائية في محمية عجلون
تعزز سياحة المغامرة

منذ بدء اجلائحة وحتى الآن ( )260005فح�صاً.
وجددت ال��وزارة الت�أكيد على �أنّ خطر الوباء
ما زال موجوداً رغم انخفا�ض عدد الإ�صابات،
داع�ي��ة اجلميع �إىل � �ض��رورة التق ّيد ب ��إج��راءات
الوقاية ،وارتداء الك ّمامات ،والتباعد اجل�سدي.

تنقل بني املحالت واالماكن ال�سياخية
املحلية وقال ل عمون “بالفعل االردن
جنة»..
ال�سفري اط �م ��أن ع�ل��ى �صحة �صاحب
اق� ��دم وا� �ش �ه��ر اك �� �ش��اك ال �ث �ق��اف��ة وب�ي��ع
الكتب “ك�شك ابوعلي” زتناول الكنافة
ال�ن��اب�ل���س�ي��ة ع �ن��د ح�ب�ي�ب��ة و� �س��ط ال�ب�ل��د
(دخ�ل��ة البنك ال�ع��رب��ي) وج��ال يف جبل
عمان وجبل اللويبدة واحت�سى القهوة
يف احد حمالت اللويبدة

ك�شف م���س��اع��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم��ري�ك��ي
ديفيد �شينكر ،النقاب عن �أن بالده حثت رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،على عدم
الإق � ��دام ع�ل��ى خ �ط��وات ق��د مت�ن��ع �إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية ،يف وق��ت يَدر�س فيه تنفيذ خطته
لفر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية على مناطق يف
ال�ضفة الغربية.
وق ��ال �شينكر� ،إن نتنياهو ي��واج��ه �ضغوطا
داخ�ل�ي��ة ك��ون بع�ض م ��ؤي��دي��ه ي��ري��دون فر�ض
ال���س�ي��ادة ولكنهم يتحفظون م��ن �إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية.
و�أ� �ض��اف ان��ه ل��ن ي�ف��اج��أ اذا مل ن��ر �أي �شيء
ولكنه يعتقد ان يقوم نتنياهو بتنفيذ �شيء ما .

و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأمريكي� ،إن �إ�سرائيل تعي
التداعيات واالنعكا�سات التي قد ترتتب عليها
م�ث��ل ه��ذه اخل �ط��وة م��ن ق�ب��ل ال ��دول العربية
والأوروبية ال�صديقة.
يذكر �أن رئي�س الكني�ست الإ�سرائيلي ياريف
ليفني ،قال الثالثاء املا�ضي� ،إن �أمريكا لي�ست
مهتمة بتطبيق ال���ض��م الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ملناطق
ال�ضفة الغربية يف الوقت احلايل.
و�أ� �ض��اف ليفني يف حم��ادث��ات مغلقة خ�لال
الأي��ام الأخ�يرة وف��ق القناة ال�سابعة العربية:
الأم��ري �ك �ي��ون ال ي �ه �ت �م��ون ب��ال �� �س �ي��ادة ح��ال�ي��ا،
ونتنياهو لي�س على ا�ستعداد للعمل بدونهم”.
وك � ��ان � ��ت وزي � � � ��رة اال�� �س� �ت� �ي� �ع ��اب وال� �ه� �ج ��رة
الإ�سرائيلية.

التفا�صيل �ص «»6

املحلي
ال�سبت
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استئصال ورم نادر ممتد للشريان االبهري البطني
لمريض بمدينة الحسين الطبية

االنباط-عمان

جن��ح ف��ري��ق ط�ب��ي مب��دي�ن��ة احل�سني
ال�ط�ب�ي��ة م �ك��ون م��ن اط �ب��اء اجل��راح��ة
العامة واالورام واطباء جراحة االوعية
ال ��دم ��وي ��ة وال� ��� �ش ��راي�ي�ن ،ب��ا��س�ت�ئ���ص��ال
ك��ام��ل ل� ��ورم ل�ي�ف��ي ن� ��ادر م��ن االم �ع��اء

بعملية جراحية ملري�ض ا�شتملت على
ا�ستئ�صال وا�ستبدال ال�شريان االبهري
البطني نتيجة امتداد الورم �إىل داخل
جدار ال�شريان.
ويعك�س اج��راء مثل ه��ذه العمليات
ال�ن��وع�ي��ة يف اخل��دم��ات الطبية امللكية
م � ��دى ال � �ك � �ف� ��اءة ال �ف �ن �ي��ة واخل� �ب ��رات

امل �ت��راك� � �م � ��ة وال � �ت � �ك� ��ام � �ل � �ي� ��ة ب� ��وج� ��ود
اخت�صا�صات رئي�سية وف��رع�ي��ة تتمتع
ب �ه��ا ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�م��ري���ض�ي��ة،
والتعاون البناء فيما بينها مبا يحقق
اف�ضل النتائج واعلى درجات اجلودة يف
التعامل مع خمتلف احلاالت املر�ضية.
وق� ��ال م���س�ت���ش��ار اجل ��راح ��ة ال�ع��ام��ة
وج� ��راح� ��ة ال �ك �ب ��د واالورام ال �ع �ق �ي��د
الطبيب �سهم الق�سو�س ،ان هذا الورم
ي���ص�ي��ب م ��ا ن���س�ب�ت��ه �أق� ��ل م ��ن �شخ�ص
م��ن ك��ل م�ل�ي��وين ��ش�خ����ص ،م���ش�يرا اىل
ان ال� ��ورم ك ��ان ��س�ب�ب�اً لإن �� �س��داد ج��زئ��ي
يف االم� �ع ��اء ،وان ع�م�ل�ي��ة اال��س�ت�ئ���ص��ال
ال�ك��ام��ل ب�ه��ذه احل��ال��ة املتقدمة لي�ست
مم �ك �ن��ة ب � ��دون ا� �س �ت �ئ �� �ص��ال ال �� �ش��ري��ان
االب� �ه ��ري ال��رئ �ي �� �س��ي ،ب �ت �� �ش��ارك �ي��ة م��ع
اط � �ب� ��اء ج� ��راح� ��ة االوع � �ي� ��ة ال ��دم ��وي ��ة
وال���ش��راي�ين .وا� �ش��ار م�ست�شار ج��راح��ة

االوع�ي��ة ال��دم��وي��ة وال���ش��راي�ين العقيد
الطبيب جان ال�شي�شاين اىل �أن امتداد
ه��ذا ال ��ورم �إىل داخ��ل ج��دار ال�شريان
وعدم ا�ستئ�صاله ي��ؤدي يف النهاية اىل
نزيف �شديد ووفاة املري�ض ،مما �شكل
دافعاً رئي�سياً ا�ضافياً ال�ستئ�صال هذا
ال ��ورم وال���ش��ري��ان الرئي�سي االب�ه��ري،
حيث �أن ه��ذا االم �ت��داد ن��ادر ج��داً ،وال
يوجد �سوى عدد حمدود من احلاالت
امل�شابهة املن�شورة عاملياً.
وب �ي�ن م �� �س �ت �� �ش��ار ج ��راح ��ة االوع �ي ��ة
ال��دم��وي��ة وال���ش��راي�ين امل �ق��دم الطبيب
حممد الر�شايدة ان ال�صور الطبقية
وف �ح��و���ص االن �� �س �ج��ة ال �ت��ي مت ��ت بعد
اج� � ��راء ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ي �ن��ت اال� �س �ت �ئ �� �ص��ال
ال�ك��ام��ل ل �ل��ورم ،و��س�ي�ت��م م�ت��اب�ع��ة حالة
امل��ري ����ض ب���ش�ك��ل دوري ب�ع��د ان مت��اث��ل
لل�شفاء وغادر امل�ست�شفى ب�صحة جيدة.

تركيب جهاز فحص عينات كورونا بمديرية صحة العقبة
االنباط-وكاالت

�أك ��د م��دي��ر م��دي��ري��ة ��ص�ح��ة حمافظة
العقبة الدكتور �صائب ابو عبود �أن وزارة
ال���ص�ح��ة ق��ام��ت ام����س اجل�م�ع��ة ،برتكيب

ج �ه��از ل�ف�ح����ص ع�ي�ن��ات ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
يف م��دي��ري��ة ال �� �ص �ح��ة ق �� �س��م االم ��را� ��ض
ال �� �ص��دري��ة و� �ص �ح��ة ال ��واف ��دي ��ن مب��دي�ن��ة
العقبة.
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عينة حيث بلغ عدد العينات الرتاكمي يف
حمافظة العقبة منذ ب��دء �أزم��ة ك��ورون��ا
 13897عينة وان عـدد العينات االيجابية
�صفر يف املحافظة منذ بدء اجلائحة.
و�أ��ض��اف ان��ه مت �أي�ضا �سحب  3عينات

للمحجور عليهم والقادمني من احلجر
الإل��زام��ي والعديد م��ن �سائقي ال�شحن،
داع�ي��ا جميع م��ن مت �سحب عينات لهم،
االلتزام باحلجر املنزيل  14يوما حفاظا
على �سالمتهم .

مياهنا تسيطر على تغير طفيف بنوعية المياه في جبل الحسين
االنباط-عمان

�سيطرت �شركة مياه الأردن “مياهنا”
ام�س اجلمعة على تغري طفيف بنوعية
م �ي��اه ال �� �ش��رب يف دخ �ل��ة م�غ�ل�ق��ة مبنطقة
جبل احل�سني ،بالعا�صمة عمان .
و�أو� � � �ض� � ��ح ب � �ي ��ان � � �ص� ��ادر ع� ��ن امل �ك �ت��ب
الإعالمي لل�شركة� ،أن ات�صا ًال هاتفياً من
�أحد املواطنني �أفاد بتغري نوعية املياه يف
منزله ،وعلى الفور توجهت فرق ال�شركة
ال�ف�ن�ي��ة ون �ف��ذت م���س�ح��ا � �ش��ام�لا ملنطقة
ال�شكوى ،حيث مت ع��زل املنطقة وف�صل
و�صلة منزلية احرتازياً.

وا�شارت ال�شركة يف بيانها �إىل �أن جميع
الإج � ��راءات الت�صويبية ت�ت��م بالتن�سيق
ال �ك��ام��ل م��ع امل�خ�ت���ص�ين يف ��س�ل�ط��ة امل�ي��اه
ووزارة ال�صحة ،م�ؤكدة تزويد املواطنني
يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش �ك��وى ب��امل �ي��اه ب��وا� �س �ط��ة
�صهاريج ال�شركة.
وا�� �ض ��اف� ،إن ال �ف��رق ال�ف�ن�ي��ة ات �خ��ذت
االج ��راءات الت�صويبية ال�لازم��ة لإع��ادة
امل � �ي� ��اه �إىل امل �ن �ط �ق��ة ب �ع��د ال� �ت� ��أك ��د م��ن
مطابقتها امل��وا��ص�ف��ة الفنية ،بالتن�سيق
الكامل مع املختربات املركزية يف �سلطة
امل�ي��اه ووزارة ال�صحة وخم�ت�برات �شركة
مياهنا.

ضد ّية الجهل والمعرفة
ّ
في زمن كورونا
د.محمد طالب عبيدات
حتى يف زمن جائحة كورونا بقدر ما يوجد �أنا�س �أذكياء ومتميزين وقادرين على متييز
الغث من ال�سمني ،هنالك �أي�ضا ولو فئة قليلة جتهل بواطن ﻷا�مور يف بع�ض ﻷا��شياء ،وترددت
قبل الكتابة عن املو�ضوع لكنني �أيقنت بوجود هذه الفئة مبجتمعاتنا والتي حتاول �أن تعيدنا
للمربع ﻷا�ول ،وال يخلو ﻷا�مر من ذلك ،مقدرا وحمرتما م�شاعر القراء الكرام:
 .1اجلهل يف الدين :ال�سبب الرئي�س للتطرف عند البع�ض اجلهل يف الدين وعدم معرفة
مقا�صد ال�شريعة ،حيث �أن البع�ض يف�سر الن�صو�ص على هواه وال تنعك�س عباداته على تعامله
مع النا�س!
 .2اجلهل يف املرور� :أرى �أن البع�ض يجهل الثقافة املرورية ،مما ي�ؤدي ﻹ�رباك حركة املرور
و�إزدياد احلوادث املرورية ب�إطراد ،ولعل ﻷا�زمات املرورية التي نلحظها رمبا يكون �سببها �أحد
ﻷا��شخا�ص الذين ثقافتهم املرورية �ضعيفة ،ك�إيقاف املركبة و�إغالق �أحد امل�سارب على �سبيل
املثال!
 .3اجلهل بالقانون :اجلهل بالقانون ال يحمي املغفلني ،قاعدة قانونية يعزف على �أوتارها
كثريون ،لكن الثقافة القانونية واجبة لغايات �إحرتام القانون ومعرفة احلقوق والواجبات
ككفتي ميزان املواطنة ال�صاحلة.
 .4اجلهل التنموي :اجلهل يف ق�ضايا التنمية ي�ؤدي حلرمان املجتمع من طاقات ال�شباب
وعطائهم و�إنتاجيتهم ﻷ�ن خطط النهو�ض ا ﻹ�قت�صادي حتتاج للتنمية.
 .5اجلهل البيئي :البع�ض يخال العبث والتلوث يف البيئة يقت�صر على املخلفات ال�صلبة
وال�سائلة وال�غ��ازي��ة ،لكنهم ال يعلمون �أن هنالك التلوث الب�صري وال�ضو�ضائي والفكري
والعقائدي وال�سيا�سي وا ﻹ�ن�ساين وغريها ،فكل جهل وتقوقع وتعفن هو تلوث.
 .6اجلهل العلمي :ال �أل��وم البع�ض ممن يجهلون علوم بع�ض ﻷا���ش�ي��اء ،فا ﻹ�ن�سان لي�س
متخ�ص�ص يف كل �شيء لكن ا ﻹ��ستزادة يف الثقافة العامة مهمة ،بيد �أن املهم �أن ال نفتي مبا
ال نعلم!
ﻷ
 .7اجلهل ا ﻹ�ن�ساين :رمبا يكون هذا النوع من اجلهل �أخطر �أنواع اجلهل �ن ا ﻹ�ن�سان الذي
ال يتفاعل مع بني جن�سه ال يتح�س�س همومهم وم�شاكلهم والتحديات التي تواجههم.
 .8اجلهل املعريف :ا ﻹ��شاعة تنت�شر يف املجتمعات كنتيجة للجهل ،واملعرفة هي ﻷا��سا�س يف
كبح جماحها.
ﻷ
ﻷ
 .9اجلهل الرتبوي :تربية ا�بناء لي�ست با�مر ال�سهل ،فهي حتتاج لتح�صينهم ومتكينهم
من خالل والدين عارفني ال جاهلني ،وهذا بالطبع يقت�ضي خربات ومهارات توا�صل و�إت�صال
وحوار وغريها.
 .10قائمة �أن��واع اجلهل تطول حيث التنوع يف خمتلف القطاعات والتخ�ص�صات ،لكنني
�أ�شرت لبع�ضها ،واملطلوب امل�ساهمة يف الق�ضاء على اجلهل �أنى كان م�صدرة �أو مكانه لغايات �أال
ينغ�ص اجلاهلون على �أ�صحاب ر�سالة العمل والعطاء.
ب�صراحة :و�صلنا ﻷا�لفية الثالثة ك�ألفية علوم وتكنولوجيا ويف زمن كورونا ،وما زال اجلهل
يعترب امل�سبب والعامل ﻷا�ول يف كثري من الق�ضايا كالتطرف وا ﻹ�ره��اب وا ﻹ��شاعة والعنف
وحوادث ال�سري وغريها ،ومطلوب التب�صر واملعرفة ﻷ
با��شياء للق�ضاء على ‘الداعو�ش’ الذي
ينمو بداخل الفئة القليلة والفايرو�سية امل�ؤثرة يف عاملنا!

الخارجية :رحلة جديدة الى المنامة
االسبوع المقبل لتأمين عودة المواطنين
االنباط-عمان

الجامعة األميركية ومدارس البطريركية الالتينية
توقعان اتفاقية تعاون جديدة

�أك� � ��د ال� �ن ��اط ��ق ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م
وزارة اخلارجية و��ش��ؤون املغرتبني
ال�سفري �ضيف اهلل علي الفايز� ،أنه
�سيتم ت�سيري رحلة �إىل املنامة خالل
الأ�سبوع القادم لت�أمني ع��ودة دفعة

جديدة من املواطنيني االردنيني.
ك �م��ا ب�ي�ن ال �ف��اي��ز �أن� ��ه مت ت ��أم�ين
عودة حوايل  120مواطنا اردنيا من
مملكة البحرين ال�شقيقة
بتاريخ 2020 / 7 / 15وذل��ك من
خالل رحلة ا�ستثنائية على طريان
اخلليج

بلدية السلط الكبرى تعتمد مسلخ اللحوم
الحمراء التابع لها لبيع وذبح االضاحي
االنباط-ال�سلط

ق��ال رئي�س بلدية ال�سلط ال�ك�برى املهند�س
خالد اخل�شمان� ،إن البلدية قررت اعتماد م�سلخ
اللحوم احل�م��راء التابع لها وامل��وج��ود مبنطقة
وادي �شعيب وال�ساحة املجاورة له كموقع وحيد
لبيع وذب ��ح الأ� �ض��اح��ي وذل ��ك ب�ه��دف احل��د من
ظاهرتي البيع والذبح الع�شوائي .
وا��ض��اف املهند�س اخل�شمان  ،ان��ه مت اعتماد
ه��ذا امل��وق��ع ل�سهولة الو�صول �إل�ي��ه ،وك��ون��ه يعد
موقعا بعيدا عن التجمعات ال�سكانية ومراعاة
لل�سالمة امل��روري��ة م��ع ت��وف��ر ��س��اح��ات وم��واق��ف
للتحميل والتنزيل و�سهولة التحكم بعملية البيع
والذبح من الناحية البيئية.
وا�شار اخل�شمان اىل �أن البلدية �ستقوم بالزام
التجار وا�صحاب املوا�شي ب�إخراج اال�ضاحي التي
يتم رف�ضها م��ن قبل الطبيب البيطري قبل
ال��ذب��ح يف ح��ال خمالفاتها ال���ش��روط ال�شرعية
وال�صحية علما بانه �سيتواجد يف منطقة امل�سلخ

ط�ب�ي�ب�ين ب�ي�ط��ري�ين وك � ��ادر ال ��دائ ��رة ال�صحية
ل���ض�م��ان ��س�ير اج � ��راءات ال�ب�ي��ع وال��ذب��ح ح�سب
اال�صول.
وبح�سب امل�ه�ن��د���س اخل���ش�م��ان ف� ��إن البلدية
�ستعمل على جتهيز موقع البيع وخدماته من
ماء وكهرباء ،ا�ضافة اىل اال�شراف الطبي والعمل
على التخل�ص من خملفات عملية الذبح مقابل
(دينار واح��د) عن كل ر�أ���س من االغنام واعتماد
ال�سعر الر�سمي ال�ستخدام م�سلخ البلدية لعملية
الذبح.
وبني بانه �سي�سمح للتجار وا�صحاب املوا�شي
ب�ع��ر���ض وب �ي��ع اال� �ض��اح��ي داخ ��ل امل��وق��ع امل�ح��دد
اع�ت�ب��اراً م��ن  25مت��وز احل��ايل ولغاية راب��ع اي��ام
عيد اال�ضحى املبارك و�سيتم تطبيق التعليمات
الواردة يف امر الدفاع رقم  11بخ�صو�ص اجراءات
ال�سالمة العامة ،م�ؤكدا بانه �سيتم خمالفة كل
من ال يلتزم بالتعليمات اعاله من ناحية التقيد
مبوقع البيع والذبح واالجراءات ال�صحية.

زراعة قصبة مأدبا ولواء ذيبان تضعان
خطة متكاملة للحد من انتشار الحرائق
االنباط-عمان

مت اخلمي�س ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ثقافية
بني اجلامعة الأمريكية يف مادبا ومدار�س
البطريركية الالتينية يف الأردن ،تقدم
فيها اجلامعة مبوجبها لأوائ��ل الثانوية
العامة يف �أرب��ع من مدار�س البطريركية
منحا كاملة .وم ّثل املدار�س لهذه
الالتينية ً
ال�غ��اي��ة امل��دي��ر ال�ع��ام الأب و��س��ام من�صور،
وم ّثل اجلامعة الدكتور نبيل �أيوب رئي�س
اجلامعة ،بح�ضور النائب البطريركي يف
الأردن املطران وليم �شوملي ومدير املركز
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ل�ل��إع�ل�ام الأب رف �ع��ت ب��در
واملدير امل��ايل ملطرانية الالتني ال�شما�س
جربان �سالمة ،و�أع�ضاء من جمل�س �أمناء
اجلامعة وك��وادر �إدارة امل��دار���س .وت�ضاف
هذه املنح �إىل جمموعة املنح املقدمة من
اجلامعة مبوجب االتفاقية املوقعة بينها
وبني ع�شرات املدار�س اخلا�صة يف الأردن.

وتخ�ص ه��ذه املنح م��دار���س البطريركية
الالتينية ال�ث��ان��وي��ة يف م�ن��اط��ق اجلبيهة
والفحي�ص وامل���ص��دار وم��ادب��ا التي ح�ضر
مدرا�ؤها كذلك حفل التوقيع.
وق��د ورد يف م�ستهل االت�ف��اق�ي��ة“ :من
ح�ي��ث �أن اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف م��ادب��ا
وم� ��دار�� ��س ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ال�لات �ي �ن �ي��ة يف

الأردن ت��اب�ع��ة ل�ن�ف����س ه�ي�ئ��ة امل��ال��ك ول�ه��ا
�أه ��داف تربوية م�شرتكة ،وم��ن حيث �أن
م ��دار� ��س ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ت��رف��د اجل��ام�ع��ة
�سنويا بعدد كبري من الطالب والطالبات،
ف�إن اجلامعة الأمريكية يف مادبا والإدارة
العامة للمدار�س ترغبان يف تقوية �أوا�صر
التعاون بينهما ورعاية الطالب املتفوقني

م��ن م��دار���س ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة الالتينية يف
االردن للح�صول على درجة البكالوريو�س
يف اجلامعة الأمريكية».
ي �� �ش��ار اىل ان اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة
يف م��ادب��ا ق��د م���ض��ى ع �ل��ى ت��أ��س�ي���س�ه��ا 11
��س�ن��ة وه��ي ت�ق��دم  20ب��رن��اجم��ا خمتل ًفا.
وب��الإ� �ض��اف��ة اىل ال�ب�رام��ج امل �ع��روف��ة مثل
ال�صيدلة والهند�سة و�إدارة الأعمال وعلم
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الأح � �ي� ��اء وع �ل��م امل �خ �ت�برات
وغريها  ...و�ستقدم اجلامعة قري ًبا مادة
علم البيانات والذكاء اال�صطناعي وتهيء
ل�برن��ام��ج م��اج���س�ت�ير يف �إدارة امل�خ��اط��ر
.Risk Management
و��ص��رح رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل
�أي ��وب ب� ��أن اجل��ام�ع��ة ��س�ت�ك��رم ه��ذا ال�شهر
طالبها املتفوقني يف الف�صلني املا�ضيني،
حيث متيزت اجلامعة ب��إدام��ة التعلم عن
بعد خالل فرتة الإغالق التي ت�سببت بها
جائحة كورونا.

االنباط-مادبا

و�ضعت مديريتا زراع ��ة ق�صبة م��أدب��ا ول��واء
ذيبان خطة متكاملة بالتعاون مع الدفاع املدين
الخ��رى ذات العالقة للحد
والبلديات واجلهات أ
من احلرائق يف الغابات خالل ال�صيف احلايل .
وقال مدير مديرية زراعة لواء ذيبان املهند�س
عبد الوهاب ابو الغنم  ،ان م�ساحة ارا�ضي احلراج
يف لواء ذيبان تبلغ نحو  141الف دومن ،حيث مت
�أخ��ذ االحتياطات والتدابري الالزمة من خالل
ن�شر الطوافني وعمال احلماية يف جميع املناطق
والتن�سيق وال�ت�ع��اون امل�ستمر م��ع ك ��وادر ال��دف��اع
امل��دين واملجتمع املحلي ملنع انت�شار احل��رائ��ق �أو
تقطيع �أخ�شاب الغابات .و�أ�شار املهند�س ابو الغنم
اىل انه مت عمل خطوط نار يف املناطق احلرجية
كثيفة الأع���ش��اب وو��ض��ع ف��رق اط�ف��اء وم�ن��اوب��ات
يومية وعلى مدار ال�ساعة يف الغابات و�صهاريج
مياه حت�سبا لأي طارئ .بدروه ،بني مدير مديرية
ق�صبة م�أدبا املهند�س عبد النا�صر ابو طبيله ،انه
مت العمل والتن�سيق مع مديرية ا�شغال حمافظة
م��أدب��ا والبلديات يف املناطق احلرجية ال�ساخنة

بهدف ت�أمني الآليات لفتح وت�أهيل الطرق داخل
الغابات ملواجهة اي ط��ارئ .و�أو�ضح املهند�س ابو
طبيله ب�أن حرائق الغابات تدمر املنظومة البيئية
وتت�سبب بفقدان العديد من اال�شجار املعمرة التي
ت�صل �أعمارها �إىل مئات ال�سنني ،كما ان حرائق
الغابات ت�شكل عامال كبريا من عوامل الزحف
ال�صحراوي.
وقال رئي�س بلدية ذيبان عادل اجلنادبة ،انه مت
تنظيف جنبات الطرق من احل�شائ�ش والأع�شاب
اجلافة للحد من انت�شار احلرائق كما مت تزويد
مديرية الزراعة بامل�ضخات واملياه وفتح الطرق
داخ��ل الغابات ملواجهة ح��االت ال�ط��وارئ .و�أ�شار
رئي�س بلدية م ��أدب��ا املهند�س �أح�م��د الف�ساطلة
�إىل ان البلدية وب��ال�ت�ع��اون م��ع م��دي��ري��ة زراع��ة
لواء ذيبان قامت بتنظيم حملة توعوية لتحذير
املواطنني من رم��ي �أع�ق��اب ال�سجائر من نوافذ
مركباتهم او ت��رك ال�ن��ار م�شتعلة بعد رح�لات
التنزه للحد م��ن انت�شار احل��رائ��ق ،م�شريا اىل
التعاون والتن�سيق امل�ستمر مع مديرية الزراعة
بهذا اخل�صو�ص.

املحلي
ال�سبت
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جمع عشرات العينات من مخالطي ُمصاب «كورونا» في ع ّمان

االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  3حاالت
ج ��دي ��دة غ�ي�ر حم�ل�ي��ة ب �ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
امل�ستجدّ ،يف اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع
العدد الإجمايل للإ�صابات منذ بدء الوباء
�إىل .1209
و�أ� �ش��ار امل��وج��ز الإع�ل�ام��ي ال���ص��ادر عن
رئ��ا� �س��ة ال� � ��وزراء ووزارة ال���ص�ح��ة �إىل �أن
احلاالت اجلديدة �سجلت لأردنيني قادمني
من اخلارج ،ممن يقيمون يف فنادق احلجر
( 1من ال�سعود ّية ،و 1من الإمارات ،و 1من
الواليات املتحدة الأمريكية).
كما �سجلت حالتا �شفاء يف م�ست�شفى

الأم �ي�ر ح �م��زة� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إج� ��راء 7901
ف�ح���ص�اً خم�ب�ر ّي� �اً ،لي�صبح �إج �م��ايل ع��دد
الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء اجلائحة
وحتى الآن ( )500062فح�صاً.
وج��ددت ال��وزارة الت�أكيد على �أنّ خطر
الوباء ما زال موجوداً رغم انخفا�ض عدد
الإ� �ص ��اب ��ات ،داع �ي��ة اجل�م�ي��ع �إىل � �ض��رورة
ال �ت �ق � ّي��د ب� � ��إج � ��راءات ال ��وق ��اي ��ة ،وارت� � ��داء
الك ّمامات ،والتباعد اجل�سدي.
ك�م��ا �أك � ��دت �أه �م � ّي��ة ا� �س �ت �خ��دام تطبيق
“�أمان” الذي �ساهم باكت�شاف العديد من
احلاالت ،م�شرية �إىل �أن احلالة املحل ّية التي
ّ
مت اكت�شافها �أم�س كانت من م�ستخدمي

ه��ذا التطبيق ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل �سهولة
التق�صي الوبائي �إىل جميع
و�صول ف��رق
ّ
خمالطيها.
و�أ� �ش��ارت ال ��وزارة �إىل �أه�م� ّي��ة ا�ستخدام
تطبيق “�صحتك” الذي يز ّود م�ستخدميه
ب��أح��دث املعلومات والأخ�ب��ار واالكت�شافات
امل �ت �ع � ّل �ق��ة ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا يف ال �ع ��امل،
بالإ�ضافة �إىل احتوائه على �إر�شادات �صح ّية
وحت��ذي��رات وتنبيهات تتع ّلق مب�ستجدّات
احلالة الوبائ ّية.
م��ن جهته ق��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م اللجنة
الوطنية للأوبئة ،الدكتور نذير عبيدات،
�إن ف��رق التق�صي الوبائي �سحبت ع�شرات

العينات ملخالطي م�صاب بفريو�س كورونا
امل�ستجد يف ع ّمان ،وذل��ك للت�أكد من عدم
انتقال عدوى اجلائحة �إليهم.
و�سحبت ع�شرات الأعداد من الفحو�ص
ُ
امل�خ�بري��ة وامل���س�ح��ات الأن�ف�ي��ة البلعومية،
وه��ذا العدد قابل للزيادة اعتمادا على ما
يك�شف عنه املخالطني.
و�أو�ضح �أنه ال بد من �أخذ عينات �أخرى
بعد �أ�سبوع وبعد �أ�سبوعني حتى يتم الت�أكد
من �أن املخالطني غري م�صابني ،م�ضيفا
�أن نتائج الفح�ص املخربي حتتاج لنحو 24
�ساعة للظهور.
وح� ��ددت ف ��رق التق�صي ال��وب��ائ��ي ع��دد
املخالطني للحالة امل�صابة يف منطقة جبل
املريخ يف ع ّمان ،وفق عبيدات.
عبيدات ق��ال �إن �إن�ت��اج اللقاح لفريو�س
ك ��ورون ��ا “بات �� �ض ��رورة يف ظ ��ل ان�ت���ش��اره
عامليا” ،م�شريا �إىل �أن “مو�ضوع ك�سب
الوقت حاملا توفر اللقاح هي ا�سرتاتيجية
جيدة” يتبعها الأردن.
وب�ين �إن ع��دد م��ن ال�شركات يف العامل
“بلغت م ��راح ��ل م �ت �ق��دم��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بالتجارب املعمولة على اللقاح».
وقال �إن تزامن فريو�س كورونا امل�ستجد
مع الإنفلونزا املو�سمية يف اخلريف وال�شتاء
الذي يحدث لأول مرة ،ي�شكل حتديا على
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف العامل ونحن منها
يف الأردن.
و�أو�ضح �أنه “ال بد من توفر الفحو�ص
املخربية للإنلفونزا املو�سمية ولكوفيد
.”19اململكة

العبارة الهوائية في محمية عجلون تعزز سياحة المغامرة
االنباط-عجلون
��س��اه�م��ت ل�ع�ب��ة ال �ع �ب��ارة ال�ه��وائ�ي��ة التي
�أطلقتها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
بتمويل من البنك اال�ستثماري يف حممية
غ��اب��ات عجلون بتعزيز ال�سياحية وزي��ادة
االقبال على املحمية لتجربتها واال�ستمتاع
باالجواء الطبيعية.
وق��ال مدير املحمية عثمان الطوالبة،
ان العبارة الهوائية ت�شكل نقلة نوعية يف
مفهوم �سياحة املغامرة وتعطي للباحثني
ع��ن جت��رب��ة مثل ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�سياحة
فر�صة للنزول و�سط اجلبال العالية على
طول  330مرتاً.
وا� � �ض� ��اف ام � ��� ��س ،ان ه � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
ال�سياحة ي�ساهم يف ت��وف�ير ف��ر���ص العمل
للعديد م��ن اب�ن��اء املحافظة ودع��م برامج

ال��زراع��ة الع�ضوية ب��اال��ض��اف��ة اىل تعزيز
م�ك��ان��ة امل�ح�م�ي��ة ك��وج�ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة ج��اذب��ة
ل�ل��زوار م��ن جهة ع�بر ال�سماح ال�ستخدام
املزرعة النموذجية حمطة ا�سرتاحة لهم

والتعرف �أكرث على براجمها.
وا� �ش��ار اىل ان ال�ع�ب��ارة ال�ه��وائ�ي��ة ج��اءت
ا� �ض��اف��ة ل�ل�م�ح�م�ي��ة ال �ت��ي ت �ع �ت�بر من��وذج��ا
ري��ادي��ا ي��وف��ق ب�ين ا��س�ت��دام��ة ��ص��ون غ��اب��ات

ال �� �س �ن��دي��ان دائ �م��ة اخل �� �ض��رة وم�ت�ط�ل�ب��ات
ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة وم��وط��ن الأي ��ل الأ��س�م��ر
امل�ه��دد باالنقرا�ض بالإ�ضافة لكونها من
املناطق املهمة ملراقبة الطيور يف الأردن.
وب�ين ان املحمية ت�شهد حركة �سياحية
ن�شطة من قبل الزوار من داخل املحافظة
وخ ��ارج� �ه ��ا ك ��ون �ه ��ا ت �ع �ت�ب�ر ن �ق �ط��ة ج ��ذب
ب�سبب م��وق�ع�ه��ا ال�ف��ري��د ح�ي��ث حت�ي��ط بها
اجل�ب��ال املك�سوة ب��ال�ل��ون الأخ���ض��ر م��ن كل
م �ك��ان ا� �ض��اف��ة اىل م �ك��ان ي���ض��م ال�ن�ب��ات��ات
واحليوانات الربية .
وا��ض��اف ان املحمية حت�ت��وي على �أك�ثر
من  500نوع من النباتات والأزهار الربية
و 100نوع من احليوانات الربية و�أكرث من
 30ن��وع��ا م��ن ال�ن�ب��ات��ات الطبية و 20نوعا
من الإحياء الربية و 13نوعا من الأوركيد
ويوجد يف املحمية  8م�سارات �سياحية.

«الشرطة المجتمع ّية» و« حقق »يستكمالن حملة «عشان نظل بخير» في المناطق السياح ّية
االنباط-عمان
وا� �ص �ل��ت ال���ش��رط��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وم �ب��ادرة
ح� �ق ��ق� ،إح � � ��دى م� � �ب � ��ادرات م ��ؤ� �س �� �س��ة ويل
العهد ام�س تنفيذ �سل�سلة م��ن الفعاليات
التوعو ّية يف املناطق ال�سياح ّية يف خمتلف
حم��اف�ظ��ات اململكة ،وذل��ك �ضمن فعاليات
احل�م�ل��ة املجتمع ّية “ع�شان ن�ظ��ل بخري”
ال�ت��ي �أط�ل�ق��ت ب��ال���ش��راك��ة م��ا ب�ين ال�شرطة
املجتمعية و م�ؤ�س�سة ويل العهد .
وت�ض ّمنت الفعاليات ت��وزي��ع من�شورات
توعو ّية من قبل فر�سان وفار�سات مبادرة
ح�ق��ق ي��راف�ق�ه��م ��ض�ب��اط و�أف � ��راد ال���ش��رط��ة
املجتمع ّية يف املناطق ال�سياح ّية ،بالإ�ضافة
�إىل ال �ت��وا� �ص��ل امل�ب��ا��ش��ر م��ع ر ّواد امل��واق��ع،
العامة
وحتفيزهم جت��اه ق��واع��د ال�سالمة
ّ

من تباعد اجتماعي ولب�س الكمامات.
وب ��د�أت فعاليات ال�ي��وم يف منطقة جبل

القلعة ويف مدينة جر�ش الأثر ّية ،و�ست�ستمر
احلملة ّ
وخطة عمل حمددة وبتنفيذ �سل�سلة

�أخرى من الفعاليات على مدى �أ�سبوعني يف
قلعة الكرك ،وقلعة الرب�ض.
اجل��دي��ر ذك ��ره �أن ح�م�ل��ة “ع�شان نظل
بخري” �أط �ل �ق �ت �ه��ا م ��ؤ� �س �� �س��ة ويل ال�ع�ه��د
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�شرطة املجتمعية وج��اءت
ب � �ه ��دف ح� ��ث امل� ��واط � �ن �ي�ن ع� �ل ��ى االل � �ت� ��زام
بالإجراءات ال�صحية والتباعد االجتماعي
وا�ستخدام و�سائل ال�سالمة العامة ،وهي
ت��رف��د اجل�ه��ود ال��وط�ن� ّي��ة امل�ب��ذول��ة م��ن قبل
جميع اجلهات يف اململكة ،واملخ�ص�صة لزيادة
ال��وع��ي املجتمعي جت��اه جم��اب�ه��ة ف��اي��رو���س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وال �ت��ي ت �ق��وم بتنفيذها
ع��دد م��ن امل��ؤ��س���س��ات امل�ح�ل� ّي��ة وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا
رئا�سة ال ��وزراء ،واجلمع ّية امللكية للتوعية
ال�صح ّية.

خالل زيارته لشركة نيكستو

الغرايبة :نسعى لجذب مزيد من االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات
االنباط-عمان

�أك��د وزي��ر االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة
امل �ه �ن��د���س م �ث �ن��ى ال �غ��راي �ب��ة ع �ل��ى �أه �م �ي��ة
ج��ذب م��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات يف جم��ال
تكنولوجيا املعلومات وخ�صو�صا ملا يتميز
به الأردن كونه جهة جاذبة لل�شركات �سواء
املحلية والأجنبية ملا يتمتع به الأردن من
ت��وف��ر بنية حتتية ج��اه��زة وك ��وادر ب�شرية
ذوي م �ه��ارات ع��ال�ي��ة وت���ش��ري�ع��ات حمفزة
لال�ستثمار.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة وزي��ر االقت�صاد
الرقمي والريادة اخلمي�س ل�شركة نيك�ستو
الأردن �ي��ة املتخ�ص�صة يف ت�ق��دمي خ��دم��ات
ان�شاء ال�شركات والفرق التقنية وتقدمي
احل �ل��ول امل�ت�ك��ام�ل��ة ل���ش��رك��ات تكنولوجيا
املعلومات الراغبة بتو�سيع �أع�ضاء فريقها
بكفاءة داخل وخارج الأردن.
وا�ستمع الوزير الغرايبة خالل الزيارة

اىل �شرح مف�صل قدمه مدير عام ال�شركة
ال�سيد بهاء الدين زلوم حول طبيعة عمل
ال�شركة واخلدمات التي تقدمها ال�شركة
للعمالء وق�ي��ام�ه��ا ب�ت�ق��دمي ح�ل��ول تقنية
متطورة من خالل تنفيذ م�شاريع كربى
منها اخلا�صة ومنها احلكومية يف االردن
ودول اخلليج و�أهمها ال�سعودية والإمارات.
حيث �أو�ضح زلوم ان �شركة نيك�ستو ت�ضم
فريق من ذوي اخلربة يف جمال الربجمة
وتكنولوجيا املعلومات حيث نقوم حاليا
بت�شغيل ف ��رق تقنية لت�سع ��ش��رك��ات من
خمتلف دول اخلليج العربي حيث تبا�شر
عملها م��ن داخ��ل الأردن دون حاجة تلك
ال�شركات اىل فتح مكاتب خا�صة بها داخل
الأردن كما �أ��ش��ار اىل ان خدمات ال�شركة
ال تقت�صر على توفري املكاتب واملوظفني
ف�ق��ط� ،إمن��ا ت�ساعد بتقدمي اال�ست�شارات
الفنية ،وبناء الفريق ،واخلدمات الإدارية
واملالية واخلدمات القانونية ،ف�ضال عن

اخلدمات التقنية.
من جانبه �أعرب الغرايبة عن امل�ستوى
امل�ت�م�ي��ز ال� ��ذي ت �ق��دم��ه ال �� �ش��رك��ة ودوره� ��ا
ال �ك �ب�ير يف ت��وظ �ي��ف ع ��دد م ��ن ال �ك �ف��اءات

وال �ك��وادر الأردن �ي��ة داع �ي��ا اىل ال�ت��و��س��ع يف
ن �� �ش��اط��ات ال �� �ش��رك��ة ل�ت���ش�م��ل حم��اف �ظ��ات
امل�م�ل�ك��ة واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ق ��درات ال�شباب
وامكانياتهم املتطورة يف تلك املحافظات.

األوامر التغييرية،
محاولة فهم!
د .طالل طلب الشرفات
تفاقم اجل��دل يف الفرتة الأخ�ي�رة ح��ول مفهوم الأوام��ر التغيريية و�آث��اره��ا االقت�صادية
ومدى ان�سجام تطبيقها مع املعايري الدولية ،وقواعد احلوكمة ومرتكزات النزاهة وال�شفافية
و�سيادة القانون ،وح��دود امل�س�ؤولية ،وموجبات امل�ساءلة حتى نتفادى اخللط بني املمار�سة
امل�شروعة للأوامر التغيريية وفق �أحكام القانون من جهة ،وهدر املال العام �أو التواط�ؤ الذي
قد ي�صل �إىل م�ستوى اجلرمية والف�ساد من جهة �أخ��رى؛ بل �إن الأم��ر التغيريي قد ي�صل
مل�ستوى اجلرمية املنظمة واخليانة الوطنية يف ظروف فارقة ومنعطفات م�ؤملة يف �إدارة ال�ش�أن
العام.
للأوامر التغيريية موجبات م�شروعة �أحيا ًنا تتمثل يف عدم دقة الدرا�سات والت�صاميم
للم�شاريع ل�سبب �أو لآخر ووجود �أخطاء يف الت�صاميم واملخططات ،وعدم الدقة يف جداول
الكميات واملوا�صفات عند ح�صر البنود بطريقة تفتح املجال للمقاول للمطالبة بتعديل �أ�سعار
تلك البنود وطلب ا�ستحداث �أعمال �إ�ضافية �أو اكت�شاف خدمات بنية حتتية مل تكن معروفة
قبل طرح العطاء ،وحاالت الهند�سة القيمية التي ت�ؤدي �إىل تخفي�ض الكلف �أو زيادة الإجناز
وهذه حاالت م�شروعة التخاذ قرار ب�إ�صدار �أوامر تغيريية بل قد تكون واجبة �أحياناً.
حوكمة القرارات والإج��راءات من اجلهة التي تتخذ القرار ب�إ�صدار �أمر تغيريي �ضرورة
وطنية وهذه احلوكمة يجب �أن تكون قبل و�أثناء اتخاذ القرار من حيث ر�صد حاالت ت�ضارب
امل�صالح وتغيري اللجان يف الت�صنيف ،واملتابعة ،واال�شراف وعدم جتاوز ال�صالحيات املقررة يف
نظام الأ�شغال احلكومية والتي حتدد �صالحية الوزير بحيث ال تتجاوز ( )250الف دينار �أو
(� )%25أيهما �أقل وجمل�س الوزراء �أو اللجنة الوزارية فيما عدا ذلك  .ولكن علينا �إدراك �أن
كل ما �سبق م�شروط بااللتزام بقواعد ال�شفافية ،والنزاهة ،وامل�ساواة و�أمانة امل�س�ؤولية ،والرب
بالق�سم �أمام اهلل يف كل مهمة �أو قرار.
يف خ�ضم الأجواء الوطنية امل�شحونة لتقييم م�ستوى الهدر يف املال العام وما �إذا كان هذا
الهدر ي�صل �إىل م�ستوى جرائم الف�ساد ،ف��إن ذلك يقت�ضي منا اتباع قواعد املو�ضوعية يف
التقييم واحلزم ،واالحرتافية يف التحقيق ،واالهتمام مببد�أ ت�ساند الأدلة ،و�شمولية النظرة
للعطاء حمل الدرا�سة والتقييم؛ بل �إن الواجب الوطني يتطلب مراجعة �شاملة للعطاءات يف
العقد الأخري حتى نتجنب مظ ّنة اال�ستهداف ،و�شكوك االنتقاء وكي نعلن بو�ضوح كما نحن
دائماً �أن حرمة املال العام �ستبقى على الدوام خطاً �أحمر ال يجوز العبث به �أو االقرتاب منه.
نظام امل�شرتيات احلكومية رقم ( )28ل�سنة ( )2019وتعليمات الأوامر التغيريية للأ�شغال
واخل��دم��ات ي�شكالن نقلة معقولة �إذا مت تطبيقهما ب�شكل مهني ووف��ق ق��واع��د احلوكمة
الأخالقية واملهنية ،ومبا ال يكرر التجارب امل�ؤملة واملدانة لبع�ض الأوامر التغيريية التي و�صلت
للأ�سف -يف بع�ض العطاءات اىل ( )٪750من قيمة العطاء الأ�صلي ،واحلقيقة الأخرى التييجب االمتثال لها �أن مناط الإدانة وال�شجب واال�ستنكار يف الأوامر التغيريية ينح�صر يف تلك
القرارات التي اعتربها الق�ضاء ف�ساداً وقرر عقوبة على مرتكبيها ،و�أ�ضفى م�س�ؤولية �أخالقية
و�سيا�سية وقانونية على احلكومات التي جرت يف عهدها.
هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد حتتاج �إىل دعم ا�ستثنائي غري م�سبوق ومبوازنة �إ�ضافية
ال تقل عن خم�سة ماليني دينار لت�ستطيع القيام بواجبات ا�ستثنائية يف التحري والتدقيق،
واملتابعة والر�صد ،والتحليل والتحقيق ،واال�ستفادة من اخلربات الوطنية املحرتفة يف جمال
اجلرمية املنظمة والف�ساد املمنهج ال��ذي ميتزج فيه االقت�صاد وال�سيا�سة والقانون بحيث
ن�ضحي معه �أم��ام حالة وطنية فاعلة يف وج��ود م�ؤ�س�سات رقابية وطنية تتجاوز احلكومات
والقوى واملجال�س �إىل �أفق امل�صلحة الوطنية العليا الرحب الذي ال ي�أبه لأحد �أو ينال منه
قلق.

المطران خروستوفورس عطاهلل يزور البخيت
االنباط-عمان
ا� �س �ت �ق �ب��ل رئ �ي ����س ال � � ��وزراء اال� �س �ب��ق
ال��دك �ت��ور م �ع��روف ال�ب�خ�ي��ت يف منزله
�سيادة املطران خرو�ستوفور�س عطاهلل
م�ط��ران ال ��روم الأرث��وذك ����س يف الأردن
وعددا من االباء الكهنة وذلك يف زيارة
ودية للإطمئنان على �صحته.
و� �ش �ك��ر ال ��دك� �ت ��ور ال �ب �خ �ي��ت � �س �ي��ادة
امل �ط��ران وم��راف�ق�ي��ه ع�ل��ى ه��ذه امل�ب��ادرة

ال�ل�ط�ي�ف��ة وحت� ��دث ع��ن دور الكني�سة
يف ت��ر��س�ي��خ م�ف�ه��وم ال�ل�ح�م��ة ال��وط�ن�ي��ة
ب�ين اب�ن��اء ال��وط��ن ودوره ��ا يف احلفاظ
ع�ل��ى امل�ق��د��س��ات امل���س�ي�ح�ي��ة وال��و��ص��اي��ة
الها�شمية يف القد�س.
كما حت��دث ��س�ي��ادة امل �ط��ران عطاهلل
م� �ع�ب�را ع ��ن � �ش �ك��ره ل ��دول ��ة ال��دك �ت��ور
البخيت باعتباره قامة وطنية قدمت
وتقدم للوطن اخلدمة والعطاء.

اتحاد االكاديميين والعلماء العرب ينظم
مؤتمرا بعنوان أزمة كورونا وأزمة القيم
االنباط-عمان
ينظم احت��اد العلماء والأك��ادمي�ي�ين
العرب ،م�ؤمتره العلمي الأول يف املغرب
بعنوان “�أزمة ك��ورون��ا و��س��ؤال القيم”
وذل ��ك خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ا ب�ي�ن 30 -28
متوز اجلاري.
وب �ح �� �س��ب ب� �ي ��ان ل �ل�احت� ��اد ،ت�ن�ط�ل��ق
فعاليات امل��ؤمت��ر ال��راب��ع برعاية �أم�ين
ع � ��ام جم �ل ����س ال� ��وح� ��دة االق �ت �� �ص��ادي��ة
باجلامعة العربية ال�سفري حممد ربيع،
و�أمني عام احتاد الأكادمييني والعلماء
العرب الأ�ستاذ �أحمد كامل بكر.
وت�ت�ن��وع حم ��اور امل ��ؤمت��ر ب�ين القيم
وت �ط��ور امل�ج�ت�م�ع��ات وج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
و�أزم� � ��ة الأخ� �ل ��اق ،وان �ع �ك��ا� �س��ات �أزم� ��ة

كورونا على القيم يف املجتمع ال��دويل،
و�أه �م �ي ��ة احل� � ��وار وال�ت�رب �ي ��ة يف �إدارة
وت ��دب�ي�ر الأزم � � � ��ات ،ودور امل ��ؤ� �س �� �س��ات
اجلامعية واملعاهد واملراكز وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية يف تعزيز هذه القيم.
وي���س�ع��ى امل ��ؤمت��ر �إىل حتقيق جملة
م��ن الأه� � ��داف ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ت�ق�ي�ي��م دور
امل��ؤ��س���س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ترب��وي��ة يف
ن���ش��ر ق �ي��م ال �ث �ق��اف��ة واحل� � ��وار ،ور� �ص��د
امل�ع�ي�ق��ات وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا
بهذه املرحلة ،وتكثيف جهود الباحثني
وح �ث �ه��م ع �ل��ى ال �ت �ع��اون مل��واج �ه��ة ه��ذه
الأزم � � � � � ��ة وت� � �ق � ��دمي ب� �ع� �� ��ض احل � �ل ��ول
االق�ت���ص��ادي��ة وال�صحية واالجتماعية
لتجاوزها.

اجتماع يبحث المسودة األولية الستراتيجية
الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم
االنباط-عمان
عقد ق�ط��اع ال���ش��ؤون االجتماعية
ب ��الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة جل��ام �ع��ة ال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة اج�ت�م��اع�اً اف�ترا� �ض �ي �اً (ع��ن
ب� �ع ��د) خ �� �ص ����ص ل �ع��ر���ض وم �ن��اق �� �ش��ة
امل� ��� �س ��ودة الأول� � �ي � ��ة ال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ال�شبكة ال�ع��رب�ي��ة للن�ساء و�سيطات
ال�سالم.
وي� ��أت ��ي االج �ت �م��اع وف �ق��ا ل�ل�أم�ين
العام امل�ساعد رئي�س قطاع ال�ش�ؤون
االجتماعية بجامعة الدول العربية
ال�سفرية هيفاء �أب��و غزالة ،يف �سياق
عملية تطوير وتفعيل ا�سرتاتيجية
ال�شبكة ال�ع��رب�ي��ة للن�ساء و�سيطات

ال�سالم ك ��أداة �إر��ش��ادي��ة وخطة عمل
ل�ت�ف�ع�ي��ل ع�م�ل�ه��ا مب ��ا ي���ش�م��ل دوره ��ا
ور�ؤي �ت �ه��ا و�أه ��داف� �ه ��ا ب �� �ش ��أن �إط�ل�اق
ال�شبكة ك�آلية من �آليات جلنة امل��ر�أة
وال��ذي اعتمد يف ال��دورة  153ملجل�س
اجلامعة على امل�ستوى الوزاري.
وب� �ح ��ث االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي اخ�ت�ت��م
�أعماله اخلمي�س بالتعاون مع املكتب
الإقليمي لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة
يف الدول العربية وعدد من اخلرباء
ال ��دول� �ي�ي�ن ،ع�ب�ر امل �ن �� �ص��ة ال��رق �م �ي��ة
زووم ،التحديات العملية والتقنية
ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ع�م�ل�ي��ات ال��و��س��اط��ة
املختلفة امل�شاركة يف عمليات ال�سالم.

االقت�صادي
ال�سبت
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 258تريليون دوالر ..ماذا فعل كورونا بالدين العالمي؟

االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن م��ع��ه��د ال��ت��م��وي��ل ال����دويل ،يف ت��ق��ري��ر � ،أن ال��دي��ن

العاملي �شهد ارتفاعا ح��ادا �إىل م�ستوى قيا�سي عند 258
ت��ري��ل��ي��ون دوالر يف ال��رب��ع الأول م��ن  2020يف ظ��ل توقف

الأن�����ش��ط��ة االقت�صادية يف �أن��ح��اء ال��ع��امل الح��ت��واء جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،م�ضيفا �أن م��ع��دالت ال��دي��ن يف
�صعود.
وق���ال امل��ع��ه��د ،ال���ذي مي��ث��ل ال��ب��ن��وك وامل���ؤ���س�����س��ات املالية
العاملية� ،إن معدل الدين للناجت الإجمايل يف الربع الأول
قفز مبا يزيد على ع�شر نقاط مئوية ،يف �أكرب زيادة ف�صلية
على الإطالق ،لي�صل �إىل  331باملئة ،وهو م�ستوى قيا�سي.
ورغ��م �أن زي��ادة م�ستويات ال��دي��ن كانت �أق��ل بكثري من
متو�سطات الزيادات الف�صلية امل�سجلة بني  2015و،2019
ف�إن وترية تراكم الدين العاملي على احلكومات وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املالية ت�سارعت منذ مار�س.
وق���ال امل��ع��ه��د �إن �إج���م���ايل �إ����ص���دار ال��دي��ن ���س��ج��ل رق��م��ا
قيا�سيا “مذهال” يف ال��رب��ع ال��ث��اين ب��ل��غ  12.5تريليون
دوالر ،مقارنة مبتو�سط ف�صلي بلغ  5.5تريليون يف .2019
و�أو�ضح �أن  60باملئة من الإ�صدارات جاءت من حكومات.
و�أ�ضاف التقرير “على الرغم من �أن ارتفاع م�ستويات
ال��دي��ن يثري امل��خ��اوف ب�����ش���أن �إم��ك��ان��ي��ة خ��دم��ة ال��دي��ن ،ف���إن
�أك�ث�ر م��ن  92باملئة م��ن ال��دي��ن احل��ك��وم��ي عند الت�صنيف
اال�ستثماري».

ماكرون يؤكد أن القمة «لحظة حقيقة» ألوروبا ..وميركل تتوقع مفاوضات صعبة جدًا

قمة صعبة لالتحاد األوروبي ..فهل تنجح بإنعاش االقتصاد؟
االنباط-وكاالت

يلتقي ق��ادة دول االحت���اد الأوروب����ي ال��ـ،27
ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ،يف بروك�سل للتفاهم حول
خطة �إنعا�ش اقت�صادي ال حتظى بالإجماع
رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
و���ش��دد رئ��ي�����س املجل�س الأوروب�������ي��� ،ش��ارل
مي�شال ،الذي �سيرت�أ�س القمة ال�ضغط على
امل�شاركني ،وح�ض ر�ؤ�ساء ال��دول واحلكومات
يف الدعوة املوجهة �إليهم م�ساء الأربعاء على
التو�صل �إىل ت�سوية لدعم االقت�صاد مبواجهة
وباء كوفيد.19-
وحذر رئي�س ال��وزراء البلجيكي ال�سابق يف
ر�سالته ب�أن “هذه هي اللحظة ،الآن .التو�صل
�إىل اتفاق �أمر �أ�سا�سي .وهذا �سيتطلب عم ً
ال
د�ؤوباً و�إرادة �سيا�سية من جانب اجلميع».
وقال نائب رئي�س البنك املركزي الأوروبي
لوي�س دي جيندو�س اليوم اجلمعة �إنه يتوقع
�أن يتو�صل القادة الأوروب��ي��ون التفاق ب�شان
�صندوق التعايف “قريباً جداً” وقبل نهاية
يوليو.
وقال دي جيندو�س خالل فعالية يف مدريد
“�آمل يف �أن يكون هناك اتفاق �سريع ن�سبياً ،ال
�أعرف �إذا كان �سيتم يف نهاية الأ�سبوع اجلاري،
لكن بالت�أكيد �إذا مل يتم يف نهاية الأ�سبوع
اجلاري ،وهو الأف�ضل ،ف�أنا مقتنع �أنه �سيتم
�إح����راز ت��ق��دم م��ه��م ،و�آم���ل يف �أن ي��ك��ون هناك
اتفاق قبل نهاية يوليو متوز ،وهو ما �سيكون
�إيجابيا».
وي��ج��ت��م��ع ق����ادة االحت�����اد الأوروب�������ي ال��ي��وم
اجلمعة يف قمة ت�شهد حمادثات مهمة ب�ش�أن
خطة مبليارات اليورو لإنعا�ش اقت�صاداتهم،
وذلك يف �أول قمة مبا�شرة منذ دفعت جائحة
فريو�س كورونا التكتل �صوب �أحدث �أزماته.
حلظة احلقيقة
�إىل ذل������ك� ،أع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي،
�إميانويل م��اك��رون ،اجلمعة ،يف بروك�سل �أن
قمة االحت��اد الأوروب���ي ح��ول خطة الإنعا�ش
االقت�صادي بعد �أزمة كوفيد 19-هي “حلظة
حقيقة لأوروبا” ،مو�ضحا �أن��ه “واثق �إمن��ا
حذر” حيال نتائج االجتماع.
مو�ضوع يهمك?ك�شف ا�ستطالع الظروف
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�������ص���ادر ال���ي���وم عن

جمعية امل��ح��ا���س��ب�ين ال��ق��ان��ون��ي�ين املعتمدين
( )ACCAومعهد املحا�سبني...تقرير
�صادم ..عام  2020الأ�سو�أ يف تاريخ االقت�صاد
العاملي تقرير ���ص��ادم ..ع��ام  2020الأ���س��و�أ يف
تاريخ االقت�صاد العاملي اقت�صاد
وق���ال م��اك��رون قبل عقد لقاء م��ع رئي�س
الوزراء الهولندي ،مارك روتي ،لدى و�صوله
�إىل م��ق��ر امل��ج��ل�����س الأوروب�������ي “�إنها حلظة
حقيقة وطموح لأوروبا� .إننا نعي�ش �أزمة غري
م�سبوقة على ال�صعيد ال�صحي �إمن��ا كذلك
على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي.
وهي تتطلب قدرا �أكرب بكثري من الت�ضامن
والطموح».
م��ن جانبها ،توقعت امل�ست�شارة الأمل��ان��ي��ة
�أجنيال مريكل اجلمعة “مفاو�ضات �صعبة
جداً” خ��ل�ال ق��م��ة االحت������اد الأوروب����������ي يف
بروك�سل� ،سعياً لالتفاق على خطة �إنعا�ش
اقت�صادي يف القارة التي تعاين من تبعات وباء
كوفيد.19-
و�����ص����رح����ت م��ي�رك����ل ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين �أن
“اخلالفات ال ت��زال كبرية جداً” يف مواقف
القادة الأوروبيني م�ضيفة “�أتوقع مفاو�ضات
�صعبة جداً».
وت�����دور امل��ف��او���ض��ات ح����ول خ��ط��ة �إن��ع��ا���ش
اق��ت�����ص��ادي بقيمة  750م��ل��ي��ار ي����ورو ت�شكل
املنح الق�سم الأك�بر منها� ،إذ تتوزع بني 250
مليار ي��ورو من القرو�ض و 500مليار يورو

م��ن امل�ساعدات التي ل��ن يتحتم على ال��دول
امل�ستفيدة منها �إعادة ت�سديدها.
وت�ضاف هذه اخلطة �إىل ميزانية االحتاد
الأوروب��ي لفرتة  2027-2021البالغة قيمتها
 1074مليار ي��ورو والتي يتحتم على القادة
االتفاق عليها يف الأ�سابيع �أو الأ�شهر املقبلة.
خطة الإنعا�ش
وهذه �أول مرة يلتقي قادة االحتاد الـ 27يف
بروك�سل منذ ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد
يف �أوروبا وما تاله من تدابري حجر �أرغمتهم
على التوا�صل عرب الفيديو.
وان��ت��ه��ى ل��ق��ا�ؤه��م الأخ��ي��ر يف  20ف�براي��ر
بف�شل رغم �أن املحادثات بينهم كانت تقت�صر
على ميزانية االحتاد الأوروبي لفرتة -2021
.2027
وحتمت الأزم��ة ال�صحية التي طر�أت منذ
ذلك احلني �إ�ضافة خطة �إنعا�ش �إىل جدول
�أعمالهم .لكن من املتوقع �أن تكون املفاو�ضات
طويلة و�شاقة� ،إذ متلك كل دولة حق النق�ض،
وقد ال تكون هذه القمة اال�ستثنائية املقررة
ليومني اللقاء الأخري بني القادة.
و�أقر م�س�ؤول �أوروبي كبري ع�شية االجتماع
ب�أنه “لي�س من امل�ضمون �أن يتم التو�صل �إىل
اتفاق ،بل على العك�س ال تزال هناك خالفات
كربى يف وجهات النظر يجب تخطيها».
ويتوقع �أن ت�أتي املعار�ضة الرئي�سية مرة
جديدة من رئي�س ال���وزراء الهولندي مارك

روت��ي ال��ذي يعترب م�س�ؤوال جزئيا عن ف�شل
القمة يف فرباير.
و�أبدى روتي الذي يتزعم جمموعة الدول
امل����ؤي���دة للتق�شف وه���ي �إىل ج��ان��ب هولندا
النم�سا وال��دمن��ارك وال�سويد ومعها فنلندا
�إىل ح ّد ما ،الكثري من التحفظات على خطة
الدعم االقت�صادي التي ت�ستفيد منها يف املقام
الأول دول اجل��ن��وب ويف طليعتها �إيطاليا
و�إ�سبانيا.
وت��دع��و ال����دول “املقت�صدة” �إىل خف�ض
امل�ساعدات وت���ؤي��د منح قرو�ض تعيد ال��دول
ت�سديدها الحقا .كما تطالب لقاء �أي مبالغ
مالية ب�إ�صالحات يف الدول امل�ستفيدة منها.
وترف�ض دول اجلنوب هذه املطالب خ�شية
�أن ت�ضطر �إىل اخل�����ض��وع خلطط تفر�ضها
دول �أخرى مثلما ح�صل لليونان يف �أ�ش ّد �أزمة
منطقة اليورو ،ما �أرغ��م �سكانها على القيام
بت�ضحيات �أليمة.
ولل�سيطرة على م�سار هذه الدول بطريقة
�أف�����ض��ل ،ي��دع��و روت���ي �إىل �أن ت��ت��م امل�صادقة
على خطط الإ�صالح التي تطرحها ب�إجماع
البلدان الـ 27ولي�س بغالبيتها طبقا القرتاح
�شارل مي�شال.
احرتام دولة القانون
كما تتطرق القمة �إىل مو�ضوع ح�سا�س �آخر
هو ربط منح الأموال باحرتام دولة القانون،
وه���ي م�����س���أل��ة ت����درج لأول م���رة يف ميزانية
االحت����اد الأوروب�����ي غ�ير �أن��ه��ا تلقى مقاومة
�شديدة م��ن بولندا وامل��ج��ر ،البلدان اللذان
با�شر االحت��اد �آلية بحقهما ب�سبب انتهاكات
ال�ستقاللية الق�ضاء واحلقوق الأ�سا�سية.
وتعلق �آمال كربى يف و�سط هذه امل�ساومات
على امل�ست�شارة الأملانية �أجن�لا مريكل التي
ت��ت��وىل ب�لاده��ا ال��رئ��ا���س��ة ال���دوري���ة ل�لاحت��اد
الأوروبي منذ الأول من يوليو.
وب���ذل���ت م�ي�رك���ل ال���ت���ي حت��ت��ف��ل اجل��م��ع��ة
ببلوغها الـ 66من العمر ،جهودا كثيفة لإقناع
القادة الآخرين ب�ضرورة �إقرار خطة امل�ساعدة
ب�شكل عاجل.
وواف��ق��ت امل�ست�شارة على ط��رح فرن�سا ب�أن
يتم اقرتا�ض �أم���وال على نطاق وا�سع با�سم
�أوروب������ا ،متخلية ب��ذل��ك ع��ن رف�����ض ب�لاده��ا
ال�شديد لفكرة ت�شارك الديون.

 31طائرة للتقاعد ..بريطانيا تتخلى عن أسطول «الجامبو» بالكامل
االنباط-وكاالت

بعد �أن حلقت يف �أجواء العامل طوال  3عقود،
ح���ان الآن م��وع��د ال��ه��ب��وط الأب����دي لطائرات
الـ”جامبو” ال�شهرية لدى اخلطوط اجلوية
الربيطانية.
ف���ق���د ذك������رت “�سكاي نيوز” ،اجل��م��ع��ة،

�أن ط���ائ���رات “بوينغ  ”747امل��ع��روف��ة با�سم
“جامبو” ،لن تعمل بعد اليوم �ضمن �أ�سطول
اخلطوط اجلوية الربيطانية.
و�أكدت ال�شركة الربيطانية يف بيان “بجزن
�شديد” ،ن��ب���أ �إح���ال���ة �أ���س��ط��ول��ه��ا م��ن ط��ائ��رات
“بوينغ  ”747امل�ؤلف من ع�شرات الطائرات

للتقاعد ،وق��ال��ت �إن��ه��ا ق���ررت �سحبها “ب�شكل
كامل وفوري».وتابعت �أنه من غري املرجح ان
تعود الطائرة امللقبة بـ”ملكة ال�سماء” �إىل
التحليق ،ب�سبب الت�ضرر الكبري ال���ذي حلق
بقطاع الطريان �إثر جائحة كورونا.
وت�ستخدم اخل��ط��وط اجل��وي��ة الربيطانية

البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

هذا النوع ال�شهري من طائرات “بوينغ” منذ
عام .1989
وكانت ال�شركة تخطط لإحالة  31طائرة
“بوينغ  ”747للتقاعد بحلول عام  ،2024لكن
عجل الأم��ر �إث��ر توقف النقل
فريو�س كورونا ّ
اجلوي ،خا�صة لرحالت امل�سافات الطويلة.

مالحقة قضائية جديدة تطال «دويتشه بنك»
االنباط-وكاالت

يقا�ضي م�ستثمرون دويت�شه بنك ورئي�س
جمل�س الإدارة التنفيذي للبنك كري�ستيان
�سوينج ،متهمني البنك بتقدمي بيانات زائفة
وم�ضللة قبل �أن يوافق على دفع غرامة تبلغ
 150مليون دوالر يف خمالفات ترتبط برجل
الأعمال �سيئ ال�سمعة جيفري �إب�ستني.
و�أق��ي��م��ت ال��دع��وى الأرب��ع��اء املا�ضي �أم��ام
امل��ح��ك��م��ة الأم�ي�رك���ي���ة اجل��زئ��ي��ة يف ن��ي��وارك
بوالية نيوجريزي ،ويطالب امل��دع��ون فيها
بتعوي�ضات غري حمددة.
وت���ق���ول �أوراق ال���دع���وى �إن امل�ساهمني
تكبدوا خ�سائر مالية ب�سبب تعامالت دويت�شه
بنك م��ع �إب�ستني ،ال����وارد ا�سمه يف ع�شرات
من ق�ضايا التحر�ش اجلن�سي .وقد تويف يف
�أغ�سط�س �آب املا�ضي عن  66عاماً حيث عُرث
عليه م�شنوقا داخل �سجن يف منهاتن.
ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي� ،أع��ل��ن امل�����س���ؤول��ون

التنظيميون يف نيويورك �أن دويت�شه بنك
�سيدفع غرامة عن “خمالفات عدم امتثال
كبرية” فيما يتعلق ب�إب�ستني وق�ضيتني
�أخريني منف�صلتني.
و�أح����ج����م دوي��ت�����ش��ه ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق ب�����ش���أن
الق�ضية .ويف الأ���س��ب��وع املا�ضي ،ق��ال البنك
�إن الت�سوية �أظهرت “مدى �أهمية موا�صلة
اال�ستثمار يف �آليات املراقبة لدينا وحت�سني
قدرتنا على مكافحة اجلرائم املالية».
ومن بني املدعى عليهم �أي�ضا يف الق�ضية
امل��دي��ر امل���ايل للبنك جيم�س ف��ون مولتكه،
والرئي�س التنفيذي ال�سابق جون كريان.
�أما الطرف املدعي فيدعى علي كرميي،
مقيم يف كونيتيكت ،بح�سب وثائق املحكمة.
وف���ر����ض���ت ه��ي��ئ��ة اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة فى
نيويورك على م�صرف دويت�شه بنك غرامات
قدرها  150مليون دوالر ب�سبب �صالته برجل
الأع��م��ال الأم�يرك��ي جيفري �أب�ستني ،الذي
انتحر يف زنزانته.

وج���اء يف ال��ق��رار �أن الأن�شطة امل�صرفية
املريبة ت�شمل مدفوعات للأفراد الذين قالوا
علنا �إنهم كانوا من املت�آمرين.
وق���ال���ت ل��ي��ن��دا ال����س���وي���ل ،م���دي���رة هيئة
اخل��دم��ات املالية يف ن��ي��وي��ورك� ،إن م�صرف
“دويت�شه بنك �أخ��ف��ق يف �أن ي��راق��ب ب�شكل
منا�سب ن�شاط العمالء ،والذي اعتربه البنك
نف�سه عايل املخاطر” بح�سب “الأملانية».
ووفقا لال�سويل ف�إنه“ :يف حالة جيفري
�إب�ستني على وجه اخل�صو�ص ،فعلى الرغم
م���ن م��ع��رف��ت��ه ب��ت��اري��خ �إب�����س��ت�ين الإج���رام���ي
ال��ره��ي��ب� ،أخ��ف��ق البنك ب�شكل ال يغتفر يف
تعقب �أو منع معامالت م�شبوهة مباليني
الدوالرات».
وت���أت��ي العقوبات املالية ب�سبب “الف�شل
الكبري يف االمتثال” فيما يتعلق بعالقة
دويت�شه م��ع �إب�ستني وال��ع�لاق��ات امل�صرفية
باملرا�سلة مع م�صرف دان�سك بنك �إ�ستونيا
وبنك “�إف.بي�.إم�.إي».

الواليات المتحدة ..تراجع معنويات
المستهلكين

االنباط-وكالت

ت���راج���ع���ت م���ع���ن���وي���ات امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين
الأم���ري���ك���ي�ي�ن ع���ل���ى غ��ي�ر امل���ت���وق���ع يف
ال��ن�����ص��ف الأول م���ن ي��ول��ي��و اجل����اري،
وذل������ك يف ظ����ل ع������ودة �أع��������داد ح����االت
الإ�صابة بكوفيد 19-لالرتفاع يف �شتى
�أنحاء الواليات املتحدة.

وق�����ال�����ت ج���ام���ع���ة “مي�شيغان”،
ام�����س اجلمعة� ،إن م�ؤ�شرها ملعنويات
امل�ستهلكني انخف�ض �إىل ق���راءة عند
 73.2نقطة من  78.1نقطة يف يونيو
املا�ضي.
وكان اقت�صاديون قد توقعوا �أوائل
هذا ال�شهر �صعود م�ؤ�شر املعنويات �إىل
 79نقطة.

روسيا تستهدف مضاعفة حصتها في سوق
الغاز الطبيعي المسال في األعوام الخمسة القادمة

االنباط-وكاالت

توقع وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر
نوفاك� ،أن ت�ساهم م�شاريع غاز عمالقة
جديدة �أطلقتها رو�سيا يف زيادة ح�صتها
يف �سوق ال��غ��از امل�سال �إىل  %15بحلول
العام .2025
وق��ال ن��وف��اك ملجلة �سيا�سة الطاقة
ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة الطاقة الرو�سية،
�إن رو�سيا جنحت يف زيادة �صادراتها من
الغاز الطبيعي امل�سال ب�أكرث من �أربعة
�أ�ضعاف منذ العام  ،2009و�أ�صبح ذلك
ممكنا بف�ضل �إط�لاق من�ش�آت جديدة،
وح��ال��ي��ا ي���ج���ري ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د من
امل�شاريع لزيادة الإمدادات.
وب��د�أت رو�سيا بتطوير مرافق �إنتاج
ال��غ��از الطبيعي امل�����س��ال منذ  11عاما،
ب�إطالق م�شروع “�سخالني” ،ويف العام
 2018مت ت�شييد م��ع��م��ل �آخ����ر ملعاجلة

الغاز “يامال للغاز الطبيعي امل�سال”،
ويف ال��ع��ام  2019مت ت�����ص��دي��ر ال�شحنة
الأوىل من الغاز الطبيعي امل�سال من
م�صنع “كريغاز فيت�سوت�سك».
يف العام املا�ضي بلغت ح�صة رو�سيا
م��ن ���س��وق ال��غ��از الطبيعي امل�سال نحو
 ،%7وفقا ملا قاله ليونيد ميخيل�سون،
م�ؤ�س�س ومدير �شركة “نوفاتيك” �أحد
�أكرب منتجي الغاز يف رو�سيا.
وت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ال���رو����س���ي���ة على
تعزيز �شحنات ال��غ��از الطبيعي امل�سال
ب�شكل كبري ،حيث م��ن املتوقع ارتفاع
الطلب ب�شكل كبري على هذا النوع من
الوقود.
وق���ال الرئي�س ال��رو���س��ي فالدميري
بوتني العام املا�ضي� ،إنه من املتوقع �أن
ينمو الإنتاج املحلي من الغاز الطبيعي
امل�����س��ال بنحو � 5أ���ض��ع��اف بحلول العام
.2035

الصين تفرض رسوما جمركية
على مجموعة من منتجاتها
االنباط-وكاالت

ذكرت وزارة التجارة ال�صينية ،ام�س
اجلمعة� ،أن ال�صني �ستتخذ �إج���راءات
مل��ك��اف��ح��ة الإغ��������راق ���ض��د م�����ادة “�إن-
بروبانول” امل�����س��ت��وردة م��ن ال��والي��ات
املتحدة.
وقالت ال��وزارة �إنه وفقا للتحقيقات
الأولية ،التي ب��د�أت يف يوليو من العام
امل��ا���ض��ي ،ف����إن ال�صناعة املحلية عانت
من �أ�ضرار كبرية ب�سبب الإغراق بهذه

املنتجات من الواليات املتحدة.
واع��ت��ب��ارا م��ن ال���ي���وم� ،سيطلب من
م�����س��ت��وردي ه��ذه امل��ن��ت��ج��ات ،دف��ع ر�سوم
مب��ع��دالت ت�ت�راوح ب�ين  254.4و267.4
باملئة يف اجلمارك ال�صينية.
وت�����س��ت��خ��دم م����ادة “�إن-بروبانول”
ال��ت��ي ت��ت��ك��ون ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي بكميات
���ص��غ�يرة خ��ل�ال ال��ع��دي��د م���ن عمليات
التخمري ،كمذيب يف �صناعة الأدوي��ة،
ب�����ش��ك��ل �أ����س���ا����س���ي م����ن �أج�������ل ���ص��ن��اع��ة
الراتنجات و�إ�سرتات ال�سليلوز.
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أغنى  25مليارديرًا في العالم
الأنباط ــ وكاالت
بلغ عدد �أغنى النا�س يف العامل خم�سة
وع���ش��ري��ن رج��ل �أع �م��ال ،بح�سب قائمة
ف��ورب ����س لأ� �ص �ح��اب امل �ل �ي��ارات يف ال�ع��امل
ي �� �س��اوون  255م �ل �ي��ار دوالر� ،أك �ث�ر مما
ك ��ان ع�ل�ي��ه ع�ن��دم��ا ب�ل�غ��ت � �س��وق الأ��س�ه��م
الأمريكية �أدن��ى م�ستوى للوباء كوفيد
 19يف  23مار�س.
ي �ب �ل��غ جم� �م ��وع ه� � � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص
اخلم�سة والع�شرين – التي ت�ضمنتهم
قائمة فورب�س العاملية للرثوات املرتبطة
بالأ�سهم العامة ،وتبلغ ثروتهم ما يقرب
م��ن  5 .1تريليون دوالر ،وه��و م��ا ميثل
ن �ح��و  ٪16م ��ن �إج� �م ��ايل ال �ث��روة ال �ت��ي
ميتلكها املليارديرات يف العامل.
ال� ��رئ � �ي � ��� ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل� ��� �ش ��رك ��ة
Facebook
Mark
 Zuckerbergهو �أكرب رابح للدوالر
بني هذه املجموعة النادرة بح�سب جملة
فورب�س العاملية؛ حيث ن�شرت يف تقرير
ل�ه��ا �أن �أ��س�ه��م  Facebookارتفعت
بن�سبة  ٪60تقريباً على مدار ال�شهرين
امل��ا��ض�ي�ين؛ لت�صل �إىل رق��م قيا�سي يوم
اجل �م �ع��ة  22م��اي��و� .أ� �ص �ب��ح زوك ��رب�ي�رج،
ال� ��ذي ت�ب�ل��غ ث ��روت ��ه الآن  5 .86م�ل�ي��ار
دوالر ،راب ��ع �أغ �ن��ى ��ش�خ����ص يف ال �ع��امل،
بعد �أن احتل املرتبة ال�سابعة يف قائمة
فورب�س لعام  2020لأ�صحاب املليارديرات
يف ال�ع��امل ال�ت��ي ن�شرت يف �أوائ ��ل �أب��ري��ل.
الالعب البالغ من العمر  36عاماً �أ�صبح
الآن �أكرث ثرا ًء من وارن بافيت ،م�ؤ�س�س
� �ش��رك��ة �إن��دي �ت �ك ����س �أم��ان �� �س �ي��و �أورت �ي �غ��ا
وم�ؤ�س�س �شركة �أوراكل الري �إلي�سون.
ث��اين �أغ�ن��ى رج��ل يف ال �ع��امل ،م�ؤ�س�س
�أم� � � ��ازون وال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ج�ي��ف
بيزو�س بح�سب جملة فورب�س العاملية.
ا�� �س� �ت� �م ��رت �أ� � �س � �ه� ��م ع � �م �ل�اق ال� �ت� �ج ��ارة
الإلكرتونية يف و�سط زيادة الطلب منذ
�أن �أغ �ل �ق��ت ال �ف�يرو� �س��ات ال�ت��اج�ي��ة جت��ار
التجزئة الفعليني .ارتفع �سهم �أم��ازون
بن�سبة  ٪29منذ  23مار�س .بلغت قيمة
بيزو�س  9 .146مليار دوالر ،ب��زي��ادة 30
مليار دوالر و ٪26منذ  23مار�س.
�أك� �ب� ��ر ن �� �س �ب ��ة رب � � ��ح ه � ��ي Colin
 ،Zheng Huangم� ��ؤ�� �س� �� ��س
ث � � ��اين �أك � �ب� ��ر � � �س � ��وق ع �ب��ر الإن �ت��رن � ��ت
يف ال� ��� �ص�ي�ن (خ� � �ل � ��ف) Alibaba،
 .Pinduoduoب �ف �� �ض��ل من� ��وذج
ال �ت �� �س��وق االج �ت �م��اع��ي ل �ل �� �ش��رك��ة ،ح�ي��ث
ي �� �ش��ارك امل �� �س �ت �خ��دم��ون امل �� �ش�تري��ات مع
الأ� � �ص� ��دق� ��اء وال� �ع ��ائ� �ل ��ة ،وح �م �ل��ة ق��وي��ة
ت�ق��دم �صفقات م��دع��وم��ة للم�ستهلكني،
ت �� �ض��اع �ف��ت �أ� �س �ه ��م Pinduoduo
تقريباً منذ  23مار�س ،وهوانغ ،م�ؤ�س�سها
ومديرها التنفيذي البالغ من العمر 40

عاماً� ،أ�ضاف  9 .17مليار دوالر لرثوته.
وهو الآن ثالث �أغنى �شخ�ص يف ال�صني،
بقيمة  6 .35مليار دوالر.
ون���ش��ر م��وق��ع ف��ورب����س ال�ع��امل��ي قائمة
ب� ��أغ� �ن ��ى  25م� �ل� �ي ��اراً يف ال � �ع ��امل خ�ل�ال
ال�شهرين املا�ضيني. .
جيف بيزو�س
القيمة ال�صافية  9 .146مليار دوالر،
بزيادة  9 .29مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة �أمازون
بيل جيت�س
القيمة ال�صافية  5 .106مليار دوالر،
بزيادة  9 .11مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة مايكرو�سوفت
برنارد �أرنو
القيمة ال�صافية  1 .94مليار دوالر،
بزيادة  8 .12مليار دوالر
البلد فرن�سا
م�صدر الرثوة LVMH
مارك زوكربريج
القيمة ال�صافية  5 .86مليار دوالر،
بزيادة  4 .31مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م �� �ص��در ال � �ث ��روة م ��وق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي الفي�سبوك
وارن بوفت
القيمة ال�صافية  2 .69مليار دوالر،
بزيادة  6مليارات دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة بريك�شاير هاثاواي
الري �إلي�سون
القيمة ال�صافية  4 .66مليار دوالر،
بزيادة  4 .10مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة الربجميات
�ستيف باملر
القيمة ال�صافية  4 .65مليار دوالر،
بزيادة  14مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة مايكرو�سوفت
ال�صفحة اري
القيمة ال�صافية  6 .63مليار دوالر،
بزيادة  2 .14مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة جوجل

�سريجي برين
القيمة ال�صافية  3 .61مليار دوالر،
بزيادة  7 .13مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة جوجل
�أمان�سيو �أورتيجا
القيمة ال�صافية  5 .60مليار دوالر،
بزيادة  2 .5مليار دوالر
البلد �إ�سبانيا
م�صدر الرثوة زارا
جيم والتون
القيمة ال�صافية  2 .55مليار دوالر،
بزيادة  6 .3مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة وول مارت
�ألي�س والتون
ال�ق�ي�م��ة ال���ص��اف�ي��ة  55م�ل�ي��ار دوالر،
بزيادة  6 .3مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة وول مارت
روب والتون
القيمة ال�صافية  8 .54مليار دوالر،

بزيادة  6 .3مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة وول مارت
فران�سي�س بينتكورت مايرز
القيمة ال�صافية  2 .54مليار دوالر،
بزيادة  4 .6مليار دوالر
البلد فرن�سا
م�صدر الرثوة LOREORE
موكي�ش �أمباين
القيمة ال�صافية  7 .52مليار دوالر،
بزيادة  9 .19مليار دوالر
البلد الهند
م� ��� �ص ��در ال � �ث � ��روة ال� �ن� �ف ��ط وال � �غ� ��از
والبرتوكيماويات
كارلو�س �سليم هيلو
القيمة ال�صافية  2 .51مليار دوالر،
بزيادة  2 .4مليار دوالر
البلد املك�سيك
م�صدر الرثوة تليكوم
ماكنزي بيزو�س
القيمة ال�صافية  8 .47مليار دوالر،
بزيادة  4 .10مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية

م�صدر الرثوة �أمازون
MA HUATENG
القيمة ال�صافية  4 .46مليار دوالر
بزيادة  8 .6مليار دوالر
البلد ال�صني
م�صدر الرثوة و�سائط الإنرتنت
جاك ما
القيمة ال�صافية  3 .41مليار دوالر،
بزيادة  3مليارات دوالر
البلد ال�صني
م�صدر الرثوة التجارة الإلكرتونية
فيل نايت
القيمة ال�صافية  7 .37مليار دوالر،
بزيادة  9 .9مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة نايك
�إيلون م�سك
القيمة ال�صافية  7 .36مليار دوالر،
بزيادة  5 .9مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م �� �ص��در ال � �ث ��روة ت �ي �� �س�لا م ��وت ��ورز،
�سبا�سيك�س

الأنباط ــ وكاالت

االنباط  -وكاالت

امل �ق�برة ه��ي امل �ك��ان الأخ�ي�ر للنا�س بعد
وف��ات �ه��م .ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص وال �ع��ائ�لات
ي��رغ�ب��ون يف اب�ت�ك��ار وت�صميمات ملقابرهم
و�أ��ش�ك��ال غ�ير م�ع�ت��ادة خم�ص�صة لأ�سرهم
ي� �ط� �ل� �ب ��ون م � ��ن م � �ع� ��دي ه� � ��ذه الأم � ��اك � ��ن
بت�شييدها ،كما يرغبون ه��ذه املقابر على
وج ��ه اخل���ص��و���ص ،غ��ري�ب��ة ف �ق��ط .بح�سب
موقع  the travelتقع ه��ذه املقابر يف
�أماكن غريبة ،وتتكون بالكامل من �شواهد
ال �ق �ب��ور غ�ي�ر ال �ع��ادي��ة� ،أو ت�ت�م�ي��ز ببع�ض
ال�سكان املثريين لالهتمام.

يعتقد البع�ض �أن اال�ستحواذ على
�إع �ج��اب الآخ��ري��ن وت ��رك ان�ط�ب��اع �أول
�إيجابي لديهم يتطلب بذل الكثري من
اجل �ه��د ،ل�ك��ن الأم ��ر لي�س ك��ذل��ك على
الإط�ل�اق .فهناك العديد م��ن الطرق
ميكنك من خاللها ترك انطباع
التي
ِ
�أول �إيجابي لدى الآخرين دون احلاجة
�إىل الت�صنع �أو تغيري �شخ�صيتك .كل
م��ا ع �ل �ي� ِ�ك ه��و ت�ع�ل��م ب�ع����ض ال�ت�ق�ن�ي��ات
الب�سيطة التي �ست�ساعدك على ترك
ه��ذا االن �ط �ب��اع الإي �ج��اب��ي دون ال�ق�ي��ام
ب ��أي جم �ه��ودات �ضخمة �أو اال�ستعانة
ب ��أي ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات م�ع�ق��دة ،وبح�سب
الدكتورة �سناء اجلمل خبرية التنمية
الب�شرية يتوجب عليك ت��رك انطباع
ج �ي ��د �أم � � ��ام م� ��درائ� ��ك وزم�ل��ائ� ��ك يف
العمل؛ ملا له من دور كبري يف الت�أثري
على م�ستقبلك الوظيفي يف ال�شركة.
االع �ت �ق��اد ب� ��أن رف �ع��ه يف ال �ه��واء �سي�ساعد
ال �ن ��ا� ��س ع �ل��ى االق � �ت ��راب م ��ن �أ� �س�ل�اف �ه��م
واالن �ت �ق��ال �إىل احل �ي��اة ال�ت��ال�ي��ة ،ب ��د ًال من
ت��رك�ه��م حت��ت الأر� � ��ض ،ح�ي��ث ت��دخ��ل امل�ي��اه
والرتبة �إىل النع�ش.

ال�صناديق املعلقة
ي�ن�ط��وي �أح ��د ج��وان��ب ث�ق��اف��ة الفلبني
الفائقة الأهمية على الطريقة التي تتم
بها بناء املدافن التقليدية يف بع�ض �أجزاء
ال �ب�لاد .يف اجل��زء ال�شمايل م��ن الفلبني،
ك��ان��ت قبيلة �إي �غ��وروت يف مقاطعة اجلبل
متار�س هذا التقليد منذ وقت طويل.
ب � ��د ًال م ��ن دف� ��ن � �ش �ع��ب ال �ق �ب �ي �ل��ة ال �ت��ي
ُت��وف�ي��ت يف ال���ص�ن��ادي��ق حت��ت الأر�� ��ض ،يتم
و� �ض��ع �أج �� �س��اده��م يف ت��واب �ي��ت ث��م تعليقها
على جانب اجلبل .ي�أتي هذا التقليد من

كني�سة املوتي
� Chiesa dei Mortiأو كني�سة
املوتى ،هو ا�سم منا�سب ج��داً لهذا املوقع.
تقع يف �أورب��ان�ي��ا ب�إيطاليا وتتميز بوجود
�أكرث من اثنتي ع�شرة مومياوات خمتلفة
حت��ر���س داخ� ��ل ه ��ذه ال �ك �ن �ي �� �س��ة .ت��أ��س���س��ت
ج�م��اع��ة «�أخ ��وي ��ة امل ��وت اجل �ي��د» يف ال�ق��رن
ال�ساد�س ع�شر وتهتم ب��امل��وم�ي��اوات وكانت
هذه املومياوات واقفة يف حالتها منذ �أوائل
ال�ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر وك�ل�ه��ا ت�ق��ف يف علب
زجاجية للزائرين لإلقاء نظرة عليها.

مطعم new lucky
تقع ه��ذه املقربة يف مدينة �أحمد �آب��اد،
بالهند ،ومت�ن��ح ال ��زوار م�ك��ان�اً ف��ري��داً حقاً
ل �ل �ج �ل��و���س وت � �ن ��اول وج� �ب ��ة .ه� ��ذا امل�ط�ع��م
معروف باحتوائه على طعام لذيذ ،ولكن
ه��ذا يف ال��واق��ع لي�س م��ا يجلب الزائرين.
ما يجذب النا�س حقاً �إىل مطعم New
 Luckyه ��و ح �ق �ي �ق��ة وج � ��ود ت��واب �ي��ت
مك�شوفة يف �أر�ضية املطعم.
ال �أحد يعرف يف الواقع ملن تنتمي هذه
القبور ،لكن العديد من النا�س يعتقدون
�أنهم ينتمون على الأرجح �إىل �أ�شخا�ص ما
يف القرن ال�ساد�س ع�شر .كان لدى �صاحب
هذا املطعم خيار جاد ليقوم به عندما كان
يبني مطعمه .هل تدمر القبور �أو يجعلها
ج��زءاً من الديكور ،ولكنه اختار �أن تكون
جزءاً من ديكور املطعم.

القيمة ال�صافية  6 .35مليار دوالر،
بزيادة  9 .17مليار دوالر
البلد ال�صني
م�صدر الرثوة التجارة الإلكرتونية
فران�سوا بينولت
القيمة ال�صافية  8 .31مليار دوالر،
بزيادة  1 .2مليار دوالر
البلد فرن�سا
م�صدر الرثوة �أغرا�ض فخمة
�شيلدون �أديل�سون
القيمة ال�صافية  7 .30مليار دوالر،
بزيادة  4 .1مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة كا�سينو�س
مايكل ديل
القيمة ال�صافية  3 .28مليار دوالر،
بزيادة  5 .3مليار دوالر
البلد الواليات املتحدة الأمريكية
م�صدر الرثوة �أجهزة كمبيوتر ديل

طرق لترك انطباع أول إيجابي
في العمل

أغرب المقابر في العالم

�ضريح كرويل
كان �ضريح كرويل �ضريحاً عادياً عندما
مت ب �ن��ا�ؤه لأول م ��رة .و�إذا مل ي�ك��ن امل��وق��ع
مثرياً لالهتمام ،فلن يكون هناك �أي �شيء
غ��ري��ب ح ��ول ه ��ذا امل �ك��ان ع �ل��ى الإط �ل��اق،
ح�ي��ث ي�ق��ع يف ��س��اح��ة ان�ت�ظ��ار ال���س�ي��ارات يف
 Walmartيف ديكاتور ،جورجيا.
وف �ق �اً ل�ع��ائ�ل��ة  ،Crowleyك��ان يقع
يف ج��زء م��ن الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة اململوكة
ل�ع��ائ�لات�ه��م يف ال �ق��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر .يف
ال�ستينيات ،ك��ان على الأ��س��رة بيع املزرعة
ب�سبب امل�شاكل املالية ومت �شرا�ؤها ،بحيث
مي�ك��ن ب�ن��اء م��رك��ز جت��اري ه�ن��اك .وال�ي��وم،
يقع  Walmartبجوار �ضريح كرويل.

كولني ت�شنغ هوانغ

منازل الدفن
خارج � ،Anchroageأال�سكا ،هناك
مقربة فريدة مت��زج مزيجاً من التقاليد
املختلفة من الثقافات املختلفة يف مقربة
واحدة مثرية لالهتمام حقاً .كانت املنطقة
يف ال�سابق موطناً لقبيلة ،Danaina
ول�ك��ن ب�ع��د ان�ت�ق��ال املب�شرين الأرث��وذك����س
ال��رو���س �إىل املنطقة ،امتزجت الثقافتان
معاً للنا�س الذين يعي�شون هناك.
ق �ب��ل و�� �ص ��ول امل �ب �� �ش��ري��ن الأرث ��وذك� �� ��س
ال� ��رو�� ��س ،ك��ان��ت ق �ب �ي �ل��ة ال��دن��اي �ن��ة حت��رق
�أحباءهم بعد رحيلهم .ولكن مع اختالط
التقاليد ،ب ��د�أوا يف دفنها ب��د ًال م��ن ذل��ك.
�أو ًال� ،ستو�ضع بطانية فوق القرب .ثم ،بعد
 40ي��وم �اً ،ي�ت��م ب�ن��اء م�ن��زل م�ل��ون حلماية
�أرواحهم.

تقنيات ب�سيطة لرتك
انطباع �إيجابي
احلر�ص على الو�صول مبكر ًا
االل �ت��زام ب��امل��واع�ي��د يعترب م��ن �أه��م
ال�سمات التي يقدرها �أ�صحاب العمل.
ت ��أك��د م��ن ال��و� �ص��ول �إىل ال �ع �م��ل قبل
امل��وع��د ل�ت�ع�ك����س � �ص��ورة �إي �ج��اب �ي��ة عن
التزامك بالوقت .كما �أن الو�صول �إىل
الدوام قبل املوعد يُظهر ملدرائك مدى
اهتمامك وحما�سك للوظيفة.
قم باختيار مالب�س منا�سبة
تذ ّكر دائماً �أن االنطباع الأول الذي
ي�شكله ال�ن��ا���س ع�ن��ك ي �ك��ون ب �ن��ا ًء على
م �ظ �ه��رك اخل ��ارج ��ي .مي�ك�ن��ك م�ع��رف��ة
طبيعة املالب�س التي يجب ارتدا�ؤها يف
ال�شركة من خالل زياراتك لها خالل

امل �ق��اب�لات ،و�إن ك�ن��ت ال ت�ع�ل��م طبيعة
الزي يف ال�شركة فقم باختيار مالب�س
مهنية و�أنيقة.
ابت�سم وكن �إيجابي ًا
من املهم جداً �أن تظهر �أنك �شخ�ص
�إيجابي يف مكان عملك؛ لتتمكن من
ب� �ن ��اء ع�ل�اق ��ات ج� �ي ��دة م ��ع زم�ل�ائ ��ك.
تعامل مع اجلميع بلطف ولباقة.
د ّون مالحظات
�إن ك �ن��ت ال مت �ت �ل��ك ذاك� � ��رة ق��وي��ة،
ف��اح��ر���ص ع�ل��ى ك�ت��اب��ة ك��ل امل�لاح�ظ��ات
املهمة.
أح�ضر جميع الأوراق املطلوبة
� ِ
ت ��أك��د م��ن �إح �� �ض��ار ج�م�ي��ع الأوراق
التي طلبتها منك جهة العمل.
حتدث مع زمالئك
من �أهم الأمور التي جتعلك �سعيداً
يف عملك ه��ي ب�ن��اء ع�لاق��ات ج�ي��دة مع
زم�ل�اء ال�ع�م��ل .اب��د�أ بتطوير عالقات
ج� �ي ��دة م ��ع اجل �م �ي��ع .ول� �ك ��ن اح��ر���ص
على االبتعاد عن اخلو�ض يف �أحاديث
�شخ�صية.
تعلّم قدر الإمكان
ركز جيداً يف عملك وحاول �أن تتعلم
ق ��در الإم � �ك� ��ان؛ ف �� �س��رع��ة اال��س�ت�ي�ع��اب
والتع ّلم ترتك انطباعاً مميزاً عنك.
يف نهاية هذا اليوم ،حني تعود للمنزل
ا� �س�ت�ر ِخ ،و�أح �� �ض��ر ورق ��ة وق�ل�م�اً وح��اول
كتابة �أ�سماء من قابلتهم يف العمل ،ثم
اك�ت��ب م���س��ؤول�ي��ات وظيفتك اجل��دي��دة.
ح��دد ال�ن�ق��اط ال�ت��ي مل ت�ستوعبها بعد
لت�ستف�سر عنها ،ق� ّي��م �أداءك يف العمل،
ث��م ح��دد امل�ه��ارات التي يجب �أن تن ّميها
لإجناز مهامك بالطريقة املثلى.

الدويل
ال�سبت
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رغم كونها حكومة طوارئ وحديثة العهد..
التراشق يتواصل بين نتنياهو وغانتس

االنباط-وكاالت

رغم الإعالن عن حكومة االحتالل احلالية
كـ حكومة ط��وارئ ب�سبب انت�شار عدوى كورونا
ف� � ��إن ه� ��ذه ت��وا� �ص��ل � �ض��رب��ات �ه��ا ب �ق��وة وت�ع�ط��ل
اقت�صاد ال�ب�لاد ،وبالتزامن تتوا�صل القالقل
داخل االئتالف احلاكم وي�ستمر الرتا�شق بني
مر ّكبيه الأ�سا�سيني الليكود و �أزرق� -أبي�ض
ويف ظ ��ل اخل �ل�اف� ��ات ب�ي�ن رئ �ي ����س ح�ك��وم��ة
االح�ت�لال بنيامني نتنياهو ورئي�س احلكومة
البديل ووزير الأمن رئي�س حزب �أزرق� -أبي�ض
بيني غانت�س ح��ول امليزانية ال�سنوية ،تخ�شى
حا�شية الأخري من �أن نتنياهو يخطط لإجراء
انتخابات يف وق��ت مبكر م��ن ت�شرين ال�ث��اين/
ن��وف �م�بر امل �ق �ب��ل ،ب �ع��د �أن ت �ه��د�أ ق�ل�ي�لا امل��وج��ة
الوبائية الثانية من وباء كورونا
و�أ�شارت القناة الإ�سرائيلية � 13إىل ا�ستمرار
جهود امل�صاحلة بني الطرفني ،ونوهت لرتاجع
ح ��دة ال �ن �ق��ا���ش وت �ب ��ادل ال �ت �ه��م ك �م��ا ي�ت�ج�ل��ى يف
ت�صريحاتهما .على ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،يعتقد
��ش��رك��اء غانت�س �أن نتنياهو ال ي�ن��وي التو�صل
�إىل ح��ل و�سط ب�ش�أن امليزانية ،بحيث ت�ضطر
�إ�سرائيل مبوجب القانون �إىل خو�ض انتخابات
�أخرى يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر .وهناك حمللون
�إ�سرائيليون يعتقدون �أن نتنياهو غري مقتنع
ب �ه��ذه ال �� �ش��راك��ة أ�� �ص�ل�ا ل�ك�ن��ه �أراد ب�ه��ا تفتيت
ح��زب �أزرق� -أب�ي����ض و�إزال� �ت ��ه كخطر �سيا�سي
�إ�سرتاتيجي عليه ع�لاوة على ظ��روف انت�شار
ك��ورون��ا ال �ت��ي اق�ت���ض��ت ح�ك��وم��ة وح� ��دة .وي��رى
ع��دد ك�ب�ير م��ن ه� ��ؤالء �أن نتنياهو يبحث عن
�أول فر�صة لتفكيك احلكومة لأن تنحيه بعد
ع��ام ون�صف ال�ع��ام وف�ق��ا الت�ف��اق االئ �ت�لاف من

�ش�أنه �أن يجعل عودته ل�سدة احلكم م�ستقبال
غاية �صعبة خا�صة يف ظل مقا�ضاته بتهم ف�ساد
خطرية
ووف�ق��ا للقناة  13ت�سببت ع��دوى ك��ورون��ا يف
ت�أجيج اخل�لاف��ات بني الليكود و�أزرق� -أبي�ض،
وق��ال��ت �إن ي��ائ�ير نتنياهو اب��ن رئ�ي����س حكومة
االحتالل يعلم بقرارات احلكومة م�سبقا قبل
وزي��ر ا ألم��ن وبقية �شركاء االئ�ت�لاف احلاكم.
وخالل االجتماع العاجل بني ال��وزراء ،مل يكن
هناك خالفات حول مو�ضوع الإغالق يف عطلة
نهاية الأ�سبوع حيث �أعرب وزير الداخلية �أرييه
درعي عن قلقه احلقيقي من انهيار امل�ست�شفيات
يف ف�صل ال�شتاء ،الفتا اىل �أن ع�شرات الآالف
من املر�ضى �سيحتاجون غ��رف ال�ط��وارئ ،ومل
ي �ع��رف��وا م��ا �إذا ك��ان��وا م��ن م��ر��ض��ى ك��ورون��ا �أو
الإنفلونزا ،لذلك مل تتح الإجابة ب�صورة قاطعة
وي� أ�ت��ي ه��ذا التقرير يف حني �أعلن بنيامني
نتنياهو قبل يومني عن �إعانات مالية مل�ساعدة

كل املواطنني يف مواجهة التداعيات االقت�صادية
لأزم� � ��ة ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا ،وه � ��ذا م ��ا ت�ع�ت�بره
�أو� �س��اط يف �أزرق �أبي�ض وغ�يره حم��اول��ة �شراء
ذمم وتقدمي ر�شاوى للإ�سرائيليني ال�ستعادة
�شعبيته بعد تدنيها نتيجة ف�شله يف جمابهة
ال� �ع ��دوى وحم��ا� �ص��رت �ه��ا ك �م��ا أ�ك � ��دت �صحيفة
ه�آرت�س يف افتتاحيتها .وت�ن��درج ه��ذه امل�ساعدة
يف �إطار خطة �سنوية �شاملة تبلغ نحو  30مليار
دوالر وت�أتي على خلفية ارتفاع معدل البطالة
يف إ���س��رائ�ي��ل يف ا أل��ش�ه��ر املا�ضية م��ن  % 3,4يف
�شباط/فرباير �إىل  % 27يف ني�سان�/أبريل
ورفعت حكومة االحتالل بع�ضا من القيود
يف ن �ه��اي��ة �أي ��ار/م ��اي ��و ،ل�ك�ن�ه��ا ع� ��ادت و أ�ع �ل �ن��ت
فر�ض قيود جديدة على غ��رار �إغ�لاق املطاعم
وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة واحل� ��ان� ��ات وال� �ن ��وادي
الليلية و�صالونات احلالقة واملرافق ال�سياحية
والنوادي الريا�ضية ب�سبب تزايد حاد بالإ�صابات
وهناك ا�ستعدادات لفر�ض �إغالق كامل وحظر

جتول يف نهايات الأ�سبوع
ونقلت الإذاع��ة العربية العامة عن م�صادر
يف الليكود عن امتعا�ض نتنياهو ال�شديد من
ت�صرفات حليفه يف االئتالف احلكومي ،حزب
�أزرق �أبي�ض  ،بزعامة غانت�س ،التي يعتربها
تتعار�ض مع توجهات احلكومة حيال التعامل
مع �أزمة كورونا �سواء على ال�صعيد ال�صحي �أو
االقت�صادي ،متهما غانت�س ب�أنه ي�سعى �إىل تبني
مواقف �شعبوية لك�سب ر�ضا اجلمهور ولي�ست
فعالة عمليا
ون�ق��ل م���ص��در رف�ي��ع يف ال�ل�ي�ك��ود ع�ل��ى ل�سان
نتنياهو �أن��ه ق��ال :بيني غانت�س و�أزرق �أبي�ض
�أف�شلوا الإجراءات ال�ضرورية للحد من انت�شار
كورونا و�إنقاذ �أرواح النا�س ،لأ�سباب �سيا�سية .
وتابع امل�صدر على ل�سان نتنياهو وفق الإذاع��ة
العربية بالقول� :إن عدم م�س�ؤولية �أزرق �أبي�ض
� �س �ت ��ؤدي ح�ت�م��ا �إىل ف��ر���ض الإغ� �ل��اق ال�ك��ام��ل
و�إحل��اق �أ�ضرار اقت�صادية ال �ضرورة لها .فقد
عار�ض غانت�س �أي إ�ج��راء لكبح انت�شار الوباء،
مما ميكنه جتنيب احلاجة ب��الإغ�لاق ال�شامل
وال�ع��ام يف وق��ت الح��ق� .أزرق �أبي�ض �أح�ب��ط كل
قرار ال يتوافق مع اعتباراته ال�شعبوية
ورد ق �ي��ادي يف ح ��زب غ��ان�ت����س ب��ال �ق��ول إ�ن��ه
بدال من رفع امل�س�ؤولية عن �إدارة �أزمة كورونا،
ع�ل��ى نتنياهو �أن يجعل اجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي
ينت�صر و�أن تقود وزارة الأمن املعركة امليدانية
�ضد كورونا  .وتابع :ه��ذا لي�س وق��ت ال�سيا�سة
احل��زب �ي��ة ،وال لأي م�ع��رك��ة ال ت�سهم برتميم
االقت�صاد وال�صحة واملجتمع .وم��ن الأف�ضل
الرتكيز على حتويل املال �إىل ح�سابات امل�ستقلني
الذين ما زالوا بانتظاره .وهناك من يهتم بهم
وهناك من يتهرب من امل�س�ؤولية

الكرملين :العالقات مع الواليات المتحدة لم تكن يومًا دافئة جدًا
االنباط-وكاالت
�أك ��د امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م ال��رئ��ا� �س��ة ال��رو��س�ي��ة
دمييرتي بي�سكوف �أن العالقات بني رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة مل تكن يوماً دافئة جداً
و”ال وج��ود ح��ال�ي�اً لأي م�برر ل�شهر ع�سل”
بني اجلانبني.
و�أ�شار بي�سكوف يف مقابلة مع �إذاع��ة افتو
راديو الرو�سية اليوم �إىل �أنه قد ين�ش أ� ت�صور
ل��دى ال�ك�ث�يري��ن ب ��أن الأزم� ��ات ال�ع��امل�ي��ة التي
ت � ؤ�ث��ر ع �ل��ى اجل �م �ي��ع م �ث��ل ج��ائ �ح��ة ف�يرو���س
ك��ورون��ا ق��د توفر الإمكانية لتعاون وتقارب
فعليني م��ا ي�ستوجب اعتماد �أ��س�ل��وب ونظام
ج��دي��دي��ن �أك�ث�ر م�لاءم��ة للتعاون يف ق�ضايا
م�ل�م��و��س��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ل�ك��ن ه ��ذا ا ألم� ��ر ال
يحدث يف الواقع الفعلي.
و�أو�ضح بي�سكوف �أن اجلميع يرى يف �أوج

جائحة ك��ورون��ا جل��وء ال��والي��ات املتحدة �إىل
الت�صعيد �ضد ال�صني وتوجيه اتهامات �إليها
وه��و أ�م��ر غ�ير منا�سب �إط�لاق�اً خ�صو�صاً يف

ه��ذا ال��وق��ت بينما ك��ان الأوىل التوحد حول
املنظمة امل� ؤ�ه�ل��ة ال��وح�ي��دة يف ه��ذه ال�ظ��روف
وه��ي منظمة ال�صحة العاملية ل�نرى عو�ضاً

ع ��ن ذل� ��ك ال��رئ �ي ����س ا ألم ��ري� �ك ��ي وه� ��و ي��وق��ع
م��ر��س��وم�اً ب��االن���س�ح��اب م�ن�ه��ا وي��رغ�م�ن��ا على
الرجوع �إىل �أر���ض الواقع وعدم الركون �إىل
الأحالم.
ولفت بي�سكوف �إىل �أن البع�ض يف رو�سيا
ومنهم الرئي�س الأخري لالحتاد ال�سوفييتي
ال �� �س ��اب ��ق م �ي �خ��ائ �ي��ل غ ��ورب ��ات� ��� �ش ��وف ك��ان��ت
ت ��راوده ��م ق�ب��ل ع ��ام  2000ت �� �ص��ورات خ��ادع��ة
ب � أ�ن��ه ��س�ت�ح��ل م��رح�ل��ة م��ن االن �� �س �ج��ام وال ��ود
ب�ع��د ان�ت�ه��اء امل�ج��اب�ه��ة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
واالحتاد ال�سوفييتي ولكنهم خدعوا �أنف�سهم
و�أدرك��وا ذلك الحقاً مبيناً �أن هذا ما يدركه
جيداً الرئي�س فالدميري بوتني ولذلك فهو
ينتهج �سيا�سة دولية دقيقة تهدف �إىل �إقامة
ع�لاق��ات طيبة م��ع جميع ال�ب�ل��دان امل�ستعدة
ل��ذل��ك وت �� �س �ع��ى يف ال ��وق ��ت ذات� ��ه �إىل زي ��ادة
رفاهية املواطنني الرو�س ولي�س الأمريكيني.

عريقات :فلسطين ترحب بتعيين سافرونكوف مبعوثا خاصا لروسيا
االنباط-وكاالت

ق� ��ال أ�م �ي��ن � �س��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية �صائب
عريقات� ،إن دولة فل�سطني ترحب بتعيني
ال�سفري فالدميري �سافرونكوف ،مبعوثا
خا�صا لرو�سيا االحتادية لعملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط
و�أ�ضاف عريقات يف بيان له� ،إن ال�سفري
� �س��اف��رون �ك��وف ي �ت �م �ت��ع مب �ع��رف��ة وخ�ب�رة

دبلوما�سية ،ونتطلع للعمل معه ب�شكل
ث�ن��ائ��ي او م��ن خ�ل�ال ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع�ي��ة،
لإنهاء االحتالل وحتقيق ال�سالم العادل
والدائم
وث �م��ن ع��ري �ق��ات اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا
نائب وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريجي
فري�شنيني للجهود وال ي ��زال ،ل�صناعة
ال�سالم وحتقيق مبد�أ حل الدولتني على
حدود  4حزيران لعام  ،1967م�ضيفا �أننا
نتطلع ال�ستمرار العمل معه يف امل�ستقبل

االنباط-وكاالت
�أك��د الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
�أن مياه النيل ق�ضية وج��ودي��ة بالن�سبة مل�صر
معرباً عن رف�ض بالده �أي �إجراءات احادية بهذا
ال�ش�أن.
وذك� ��ر امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال��رئ��ا��س��ة

االنباط-وكاالت
ك�شف م�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك��ي
ديفيد �شينكر ،النقاب عن �أن بالده حثت رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،على عدم
الإق � ��دام ع�ل��ى خ �ط��وات ق��د مت�ن��ع �إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية ،يف وق��ت يَدر�س فيه تنفيذ خطته
لفر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية على مناطق يف
ال�ضفة الغربية.
وق��ال �شينكر� ،إن نتنياهو ي��واج��ه �ضغوطا
داخ�ل�ي��ة ك��ون بع�ض م��ؤي��دي��ه ي��ري��دون فر�ض
ال���س�ي��ادة ولكنهم يتحفظون م��ن �إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية.
و�أ� �ض��اف ان��ه ل��ن يفاج�أ اذا مل ن��ر �أي �شيء
ولكنه يعتقد ان يقوم نتنياهو بتنفيذ �شيء ما .
و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأمريكي� ،إن �إ�سرائيل تعي

التداعيات واالنعكا�سات التي قد ترتتب عليها
م�ث��ل ه��ذه اخل �ط��وة م��ن ق�ب��ل ال� ��دول العربية
والأوروبية ال�صديقة.
يذكر �أن رئي�س الكني�ست الإ�سرائيلي ياريف
ليفني ،قال الثالثاء املا�ضي� ،إن �أمريكا لي�ست
مهتمة بتطبيق ال���ض��م ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي ملناطق
ال�ضفة الغربية يف الوقت احلايل.
و�أ� �ض��اف ليفني يف حم��ادث��ات مغلقة خالل
الأي��ام الأخ�ي�رة وف��ق القناة ال�سابعة العربية:
ا ألم��ري �ك �ي��ون ال ي�ه�ت�م��ون ب��ال �� �س �ي��ادة ح��ال�ي��ا،
ونتنياهو لي�س على ا�ستعداد للعمل بدونهم”.
وك� ��ان� ��ت وزي � � � ��رة اال�� �س� �ت� �ي� �ع ��اب وال� �ه� �ج ��رة
الإ�سرائيلية ،والنائبة يف حزب “�أزرق �أبي�ض”
بنينا ت��ام��ان��و �شطا ،ق��ال��ت �إن خمطط ال�ضم
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ألج ��زاء م��ن ال�ضفة “لي�س على
جدول �أعمال احلكومة هذه الأيام”.

الرئيس التونسي يطلب من األحزاب
تقديم مرشحيها لخالفة الفخفاخ

االنباط-وكاالت

ط �ل��ب ال��رئ �ي ����س ال �ت��ون �� �س��ي ق�ي����س ��س�ع�ي��د،
اجل�م�ع��ة ،م��ن الأح� ��زاب واالئ �ت�لاف��ات والكتل
الربملانية تقدمي مر�شحيها لرئا�سة احلكومة،
خلفا لرئي�س الوزراء امل�ستقل �إليا�س الفخفاخ،
وفق �إعالم حملي
و�أف� � � ��اد رادي � � ��و م ��وزاي� �ي ��ك اخل� ��ا�� ��ص ،ب� ��أن
الرئي�س �سعيد را�سل �صباح اجلمعة ،الأحزاب
واالئ �ت�ل�اف ��ات وال �ك �ت��ل ال�برمل��ان �ي��ة وط��ال�ب�ه��م
بتقدمي مقرتحاتهم ح��ول ال�شخ�صية التي
�ستخلف ال�ف�خ�ف��اخ ،ل�ي�ت� ّم تكليفها بت�شكيل
احلكومة القادمة
وذك��ر� ،أنه مت حتديد يوم  22يوليو /متوز
اجلاري� ،آخر موعد لتقدمي �أ�سماء املر�شحني
ملن�صب رئي�س احلكومة
واخل�م�ي����س� ،أع �ل��ن ��س�ع� ّي��د ق �ب��ول ا�ستقالة
الفخفاخ من رئا�سة ال��وزراء ،وب��دء م�شاورات

لتكليف �شخ�صية جديدة بت�شكيل احلكومة
وبح�سب بيان �صادر عن الرئا�سة التون�سية،
ف��إن �سعيد بعث بر�سالة الأرب�ع��اء� ،إىل رئي�س
جم �ل ����س ن � ��واب ال �� �ش �ع��ب (ال �ب��رمل � ��ان) را� �ش��د
الغنو�شي ،إلع�لام��ه بتلقيه وقبوله ا�ستقالة
ال �ف �خ �ف��اخ وف �ق��ا مل�ق�ت���ض�ي��ات ال�ف���ص��ل  98من
الد�ستور
وي�ن����ص ال�ف���ص��ل  98يف ب �ن��ده الأول ،على
�أن��ه تعد ا�ستقالة رئي�س احل�ك��وم��ة ا�ستقالة
للحكومة بكاملها ،وت�ق��دم اال�ستقالة كتابة
�إىل رئي�س اجلمهورية ال��ذي يُعلم بها رئي�س
جمل�س نواب ال�شعب
وت��اب��ع ن�ص بيان الرئا�سة� ،أن �سعيد بعث
�أي�ضا بر�سالة ثانية �إىل الغنو�شي ،ملده بقائمة
ا ألح��زاب واالئتالفات والكتل النيابية ،ق�صد
إ�ج��راء م�شاورات معها ،وذل��ك طبقا ملا ين�ص
عليه الف�صل  89من الد�ستور ،بهدف تكليف
ال�شخ�صية الأقدر من �أجل تكوين حكومة

صحيفة عبرية :مصلحة المياه
اإلسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني

االنباط-وكاالت

تعر�ضت م�صلحة املياه الإ�سرائيلية م�ؤخ ًرا
لهجوم �سيرباين (�إل�ك�تروين) ،دون �أن ي�ؤدي
ذلك لإحلاق ال�ضرر باخلدمة ،بح�سبما ذكرت
�صحيفة عربية
وقالت �صحيفة “يديعوت �أحرنوت” على
م��وق�ع�ه��ا الإل� �ك�ت�روين� ،إن “من�ش�أة م �ي��اه يف

��ش�م��ايل ال �ب�لاد و أ�خ� ��رى يف ال��و��س��ط تعر�ضتا
لهجوم �سيرباين»
و�أكدت م�صلحة املياه �أنه “مل تلحق �أ�ضرار
باخلدمة»
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن هذا الهجوم هو
ال�ث��ال��ث خ�لال �� 3ش�ه��ور ،وال �ث��اين بعد هجوم
�آخر م�شابه يف �آبريل/ني�سان املا�ضي ،واتهمت
م�صلحة املياه حينها �إيران بالوقوف خلفه

عيون جنوبية تحصي حركات وسكنات
زعيم الشمال ..كم مرة ظهر ومتى وأين
االنباط-وكاالت

مصر ترفض أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بحقوقها في مياه النيل
امل�صرية ب�سام را�شي �أن ال�سي�سي �شدد يف ات�صال
ه��ات�ف��ي م��ع ن �ظ�يره اجل �ن��وب اف��ري�ق��ي �سرييل
رامافوزا اليوم على ثوابت املوقف امل�صري من
منطلق ما متثله مياه النيل من ق�ضية وجودية
ل�شعب م�صر ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوين
�شامل بني كل الأطراف املعنية حول قواعد ملء
وت�شغيل �سد النه�ضة ورف�ض الإجراءات املنفردة

في خطوة مفاجئة ..أمريكا تحث
نتنياهو على عدم تنفيذ مخطط الضم

�أحادية اجلانب التي من �ش�أنها �إحل��اق ال�ضرر
بحقوق م�صر يف مياه النيل.
من جانبه رحب رامافوزا بالنهج البناء الذي
اتبعته م�صر خالل جولة املفاو�ضات الأخ�يرة
ب�ش�أن �سد النه�ضة حتت رعاية االحتاد االفريقي
معترباً أ�ن��ه يعك�س الإرادة ال�سيا�سية امل�صرية
ال�صادقة للو�صول �إىل حل الأزمة.

ووفقا للمتحدث با�سم الرئا�سة امل�صرية ف�إن
االت�صال ركز ب�شكل �أ�سا�سي على تطورات املوقف
احلايل مللف �سد النه�ضة واملفاو�ضات الثالثية
ذات ال���ص�ل��ة ال �ت��ي مت��ت م� ��ؤخ ��راً حت��ت رع��اي��ة
االحت��اد االفريقي ومت التوافق على ا�ستمرار
التن�سيق املكثف بني البلدين ب�ش�أن هذه الق�ضية
احليوية.

ر�صدت وكالة �أنباء “يونهاب” �أن املنا�سبات
العلنية التي ظهر فيها زعيم كوريا ال�شمالية
كيم جونغ �أون يف العام اجلاري ،كانت الأقل منذ
توليه ال�سلطة عام 2012
و أ�� �ش��ارت بيانات � �ص��ادرة ع��ن املعهد ال�ك��وري
احل �ك��وم��ي ل �ل��وح��دة� ،أن “كيم” ظ�ه��ر يف 19
منا�سبة عامة فقط يف الن�صف الأول من العام
اجلاري ،فيما �شهدت نف�س الفرتة من عام 2013
على �سبيل املثال ظهور الزعيم الكوري ال�شمايل
فيما يقرب من  100منا�سبة متنوعة
كما �سجل متو�سط ظهور كيم يف منا�سبات
علنية بني عامي  2017و ،2019ما بني  40و50
م��رة وك��ان غ�ي��اب كيم يف م��اي��و املا�ضي ق��د أ�ث��ار
م��وج��ة �شائعات يف جميع أ�ن �ح��اء ال �ع��امل ،حول
و�ضعه ال�صحي ،و�صلت حد احلديث عن وفاته
ومثلت زي� ��ارات ال��زع�ي��م ال �ك��وري ال�شمالية
التفقدية والتفتي�شية املدنية والع�سكرية يف هذا
العام� ،أكرث من ن�صف �أن�شطته العلنية
ور�صد التقرير الكوري اجلنوبي� ،أن كيم ظهر

مرتني فقط فيما يتعلق بامل�شاريع االقت�صادية يف
بالده ،حيث تفقد يف يناير املا�ضي م�صنعا لإنتاج
الأ�سمدة يف “�سونت�شون”� ،شمال العا�صمة بيونغ
يانغ ،وقام بزيارة �أخرى يف �أوائل مايو مبنا�سبة
اكتمال امل�شروع وعزا التقرير انخفا�ض منا�سبات
ظ�ه��ور الزعيم ال �ك��وري ال�شمايل العلنية� ،إىل
“خماوف ال�شمال ب�ش�أن فريو�س كورونا”وتوقع
التقرير ذاته �أن يتوا�صل ظهور كيم العلني على
حاله ،حمدودا يف الن�صف الثاين من هذا العام،
نظرا ال�ستمرار تف�شي جائحة الفريو�س التاجي
امل�ستجد

قراءة إسرائيلية متشائمة لالتفاق الجديد بين إيران والصين
االنباط-وكاالت

قال خبري ع�سكري �إ�سرائيلي �إن “التقديرات الأمنية والع�سكرية الإ�سرائيلية
ترتقب ن�شوء �شرق �أو�سط جديد ،وه��ذه امل��رة بتدخل �صيني يف إ�ي��ران ،مع قرب
توقيع بكني وطهران على اتفاقية تاريخية تت�ضمن ا�ستثمار مئات املليارات من
الدوالرات يف النقل واالت�صاالت والطريان والبنية التحتية البحرية ،وهكذا جتد
�إ�سرائيل نف�سها تواجه تهديدا ا�سرتاتيجيا جديدا يتمثل بالتدخل الع�سكري
واالقت�صادي ال�صيني بال�شرق الأو�سط”.
و�أ�ضاف �أم�ير بار �شالوم ،وثيق ال�صلة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،يف
تقرير ن�شره موقع “زمن �إ�سرائيل”� ،أن “هذا التهديد الناجم ع��ن التقارب
الإي��راين ال�صيني لي�س ظاهرا على رادار و�سائل الإع�لام الإ�سرائيلية يف الوقت
احل��ايل ،لأنها من�شغلة بالكامل يف وب��اء ك��ورون��ا والأزم ��ة االقت�صادية ،لكن من
املحتمل �أن يكون �صانعو ال�سيا�سة يف تل �أبيب م�ستيقظني بالت�أكيد ،ويقظني يف
الليل ملواجهة هذا التهديد”.
و�أو�ضح �أن “االتفاقية ال�صينية الإيرانية بقيت يف الهواء لفرتة طويلة دون �أن
يعرف �أحد تفا�صيلها بدقة ،لكن م�سودتها ،التي مت ت�سريبها ل�صحيفة نيويورك
تاميز ،ت�شهد على عمق العالقة بينهما ،وهو ما تراقبه �إ�سرائيل عن كثب ،ف�ضال

عن قدرتها على خلق واق��ع جديد يف املنطقة ،خا�صة �أن هذه العالقة املتنامية
بينهما تواجه جملة حتديات منها :جريان �إيران ال�سنة ،ال�شيطان الأكرب الواليات
املتحدة ،وال�شيطان الأ�صغر �إ�سرائيل”.
الأهمية االقت�صادية
و�أ�شار �إىل �أن “ال�صني وقعت على االتفاقية النووية مع �إيران يف يوليو ،2015
ومنذ ذلك احلني ،بد�أت بالرتاجع عن الطلب الأمريكي ب�إعادة مناق�شة تفا�صيل
االتفاقية ،خا�صة بعد ان�سحاب ترامب امل��دوي منها يف  ،2018ويف ه��ذا ال�سياق،
تتما�شى ال�صني مع رو�سيا ،فكالهما لهما م�صالح عديدة يف �إيران ،وكالهما لي�ستا
معنيتني ب�أي دور �أمريكي يف املنطقة ،ما يحقق قاعدة “عدو عدوي �صديقي”،
وهو ما يت�سبب بقلق �إ�سرائيلي”.
و أ�ك��د �أنه “من �أجل فهم الأهمية االقت�صادية لهذه االتفاقية ،تورد املحافل
الإ�سرائيلية ،الأمنية واالقت�صادية على حد �سواء ،تف�صيال واحدا مهما للغاية،
حيث ت�ستورد ال�صني  10ماليني برميل من النفط يوميا لتلبية احتياجاتها
ال�صناعية ،ومي�ك��ن لإي ��ران يف ه��ذه احل��ال��ة �أن مت��ده��ا مب��ا ي�ق��رب م��ن  %90من
االحتياجات بدون عقوبات ،وهنا تبد�أ الق�صة ،لكنها ال تنتهي”.
و أ�� �ض��اف �أن “القراءة الإ�سرائيلية لهذا البند االقت�صادي م��ن االتفاقية

ال�صينية الإيرانية تعني �أن التزويد الثابت للنفط ب�سعر ثابت ي�ستحق الكثري
بالن�سبة لل�صني ،وعلى ط��ول الطريق يتعار�ض م��ع �سيا�سة ال��والي��ات املتحدة
ال�ساعية لتحقيق انهيار �إيران يف �ساحتها الداخلية يف ظل حظر اقت�صادي خانق”.
أ�م��ا بالن�سبة للوجود الع�سكري ،فيقول الكاتب �إن “الأو�ساط الع�سكرية
الإ�سرائيلية تعتقد �أن ال�صني ح��ددت لنف�سها هدفا لتحدي كل تواجد �أمريكي
يف ال�ع��امل ،ب��د أ� مبيناء ع�سكري يف جيبوتي �شرق �أفريقيا ،بحجة وج��ود قاعدة
لوج�ستية للقوات التي تقاتل القرا�صنة ال�صوماليني ،وا�ستمر بح�ضور �صيني عند
مدخل اخلليج العربي ،وهذا يعني �أن الواليات املتحدة لن تكون القوة املهيمنة
امل�سيطرة على م�ضيق هرمز ،التي ت�ضمن ممرات ال�شحن املجاين”.
ولفت �إىل �أن “املحافل اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية تتابع حالة ال�صراع ال�صيني
الأمريكي ،فلي�س هناك �أحد يف �إ�سرائيل ينكر �أنه بتوقيع هذه االتفاقية تت�سبب
�إي��ران بت�صدع كبري يف العالقة بني ال�صني والواليات املتحدة ،ويف هذه احلالة
�سيكون ال�س�ؤال يف �إ�سرائيل عن خطوات ال�صني الآتية :كيف �سترتجم االتفاقية،
وهل �ستحرر نف�سها متاما من التزامها بالعقوبات الع�سكرية على �إيران ،وتتحرك
للتجارة احلرة واملفتوحة معها”.
الو�ضع املعقد

و أ�ك��د �أن “الإجابة ع��ن ه��ذه الأ�سئلة تكمن يف �صفحات امل�سودة التي تن�ص
�صراحة �أن ال�صني �ست�سمح لإيران بالو�صول لنظام املالحة بالأقمار ال�صناعية،
والتعاون يف تطوير القدرات ال�سيربانية ،ون�شر �شبكة خلوية من اجليل اخلام�س
يف �إي��ران ،ومن املحتمل �أن يكون ا�ستثمار مئات املليارات من ال��دوالرات ال�صينية
“مطمعا” حتى يف الوجود الع�سكري ال�صيني يف املنطقة لردع �أي خطر”.
و�أو�ضح �أن “�إ�سرائيل ترى بت�شابك امل�صالح ال�صينية والأمريكية يف �إي��ران
وحميطها م�بررا لطرح ال�س�ؤال :م��اذا �ستفعل �إ�سرائيل يف الو�ضع املعقد الذي
جتد نف�سها فيه ،خا�صة �أن امل�شروع النووي ،النقطة الأكرث �إثارة للقلق يف �إ�سرائيل
مي�ضي يف �سباق �سريع �إىل الأمام ،ما يدفع لال�ستف�سار حول مدى ت�أهيل االتفاقية
لإن�ت��اج القنبلة ا إلي��ران �ي��ة ،خا�صة �أن ال�صني ان�ضمت ألع���ض��اء جمل�س ا ألم��ن
الآخرين من �أجل منع برنامج نووي �إيراين؟”.
و�أ�ضاف �أن “�إ�سرائيل تقر أ� جيدا الن�ص احلريف للبند الوارد يف االتفاقية ،وجاء
فيه �أن الثقافتني الآ�سيويتني �شريكتان يف التجارة واالقت�صاد والثقافة والأمن،
و��س�يرى البلدان ال�ل��ذان لديهما م�صالح �إقليمية م�شرتكة ،بع�ضهما البع�ض
�شريكنيا�سرتاتيجيني” ،وهنا تنظر �إ�سرائيل ملا ت�صفه بـ”الأخطبوط الإيراين”،
الذي بات مدعوما من ال�صني ب�أ�سلحة متطورة ،و�أ�صبح �أكرث �شجاعة وخطورة..

الريا�ضي
ال�سبت
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الفيصلي االكثر شعبية بجماهيره العريضة
االنباط – عمان

تابع الفي�صلي م�شواره مع االجنازات وهذه
املرة عرب اجلماهري عندما جنح بالفوز بلقب
االندية االكرث �شعبية يف االردن حمتال املركز
االول ومن خلفة الوحدات يف اال�ستفتاء الذي
نظمه االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة ال�ق��دم ال��ذي
اع�ل��ن ع�بر موقعه الر�سمي �.أن اال�ستفتاء
�شهد مناف�سة قوية ومثرية خالل ال�ساعات
الأخرية بني جماهري الفي�صلي والوحدات ،يف
ت�أكيد على ال�شعبية التي تتمتع بها لعبة كرة
القدم يف البالد .وكان الوحدات قد تقدم على
الفي�صلي باال�ستفتاء حتى م�ساء الأربعاء ،قبل
�أن تقلب جماهري الفي�صلي ،النتائج ،وحت�سم
ال�صراع ل�صالح ناديهم.
و�شارك يف عملية الت�صويت� ،أكرث من 461
ال��ف م���ش��ارك وب�ع��د مناف�سة ك�ب�يرة وت�ب��ادل
ال �� �ص��دارة لأك�ث�ر م��ن م ��رة ،جن��ح الفي�صلي
يف احل�صول على املركز الأول بعدما ح�صد
ن�سبة  %54من الأ�صوات .وحل الوحدات ثان ًيا
بن�سبة  ،%42وح�صل احل�سني �إربد على ن�سبة
 ،%3والرمثا  ،%1والأه�ل��ي واجل��زي��رة بن�سبة
ت�صويت بلغت �صفر لكل منهما.
بدوره علق رئي�س النادي الفي�صلي ال�سيد
بكر العدوان على هذا االجن��از على �صفحته

االنباط – عمان

ان �ط �ل �ق��ت م �� �س��اء ااخل �م �ي ����س ب�ط��ول��ة
ال��واع��دي��ن لرفع الأث �ق��ال وال�ت��ي يُنظمها
االحت��اد الأردين للعبة يف �صالة الكرامة
مب��دي�ن��ة احل���س�ين لل�شباب .وي�شارك يف
البطولة  36العب والعبة ميثلون خم�سة
�أندية هي  ،يرموك البقعة وحطني وكفر
امل� ��اء وخ��ري �ي��ة ال �� �س��وق واملر�صع .و�أ�شار
رئي�س االحت ��اد الأردين ل��رف��ع الأث �ق��ال ،
عزام الزعبي � ،إىل �أن هذه البطولة ت�أتي

بهدف قيا�س ُقدرات الالعبني والالعبات
ح �ت��ى ي �ت��م و�� �ض ��ع ب ��رن ��ام ��ج لإع� ��داده� ��م
ليكونوا يف �صفوف املنتخبات الوطنية
م�ستقب ً
ال .و�أكد الزعبي ب�أن االحتاد اتخذ
كافة اجراءات ال�سالمة العامة من خالل
تعقيم �صالة املناف�سات والتعقيم الدوري
خالل البطولة لكافة الأدوات امل�ستخدمة
�إىل جانب تقلي�ص �أعداد املنظمني وطاقم
ال�ت�ح�ك�ي��م وت��وزي��ع ال�لاع �ب�ين امل���ش��ارك�ين
على جمموعات التزاماً بتعليمات اللجنة
الأوملبية الأردنية.

سحب قرعة دوري الثالثة الكروي
على الفي�س ب��وك بالقول “زعماء جماهري
االن��دي��ة “ ون���ش��ر � �ص��ورة ال�ن�ت��ائ��ج النهائية
لال�ستفتاء فيما كتب املوقع الر�سمي للنادي
الفي�صلي “بعد مناف�سة بني الفي�صلي “ و
ع �دّة �أن��دي��ة “ لأك�ثر ن��ادي �شعبية يف الأردن
من قِبل الإحت��اد الآ�سيوي ،جماهري الزعيم

تكت�سح اال�ستفتاء ويثبتون م��رة �أخ��رى عل ّو
كعبهم على اجلميع «
ويف اط��ار ا��س�ت�ع��دادات الفي�صلي لبطولة
ال � ��دوري ف ��از ف��ري�ق��ه ال �ك��روي ع�ل��ى ال�سلط
بنتيجة  ،3-4و�سجل اهدافه
حم�م��د ب�ن��ي ع�ط�ي��ة وال �ب��ول �ن��دي ل��وك��ا���س

ومهدي عالمة وع��دي القرا .ومثل الفريق
ي��زي��د �أب ��و ليلى� ،إب��راه �ي��م ال ��زواه ��رة� ،أحمد
ال�صغري� ،سامل العجالني ،عدي زهران� ،أن�س
جبارات ،يو�سف الروا�شدة ،خليل بني عطية،
حم�م��د ب�ن��ي ع�ط�ي��ة ،ي��و��س��ف ع�ب��د ال��رح�م��ن
�صي�صا ،لوكا�س.

جويحان يحرز لقب سباق السرعة االول
االنباط – عمان

فجر املت�سابق �شاكر ج��وي�ح��ان مفاج�أة
كبرية حمرزا لقب �سباق ال�سرعة الأول من
بطولة الأردن ل�سباقات ال�سرعة لعام ،2020
ال ��ذي �أق�ي��م �أم����س اجلمعة على حلبة ن��ادي
ال�سيارات امللكي ،مب�شاركة  34مت�سابقا ،وحل
املت�سابق غيث وريكات يف املركز الثاين ،وجاء
املت�سابق م�صطفى عطاري يف املركز الثالث
يف الرتتيب ال�ع��ام لل�سباق .و�أح ��رز املت�سابق
��ش��اك��ر ج��وي�ح��ان �أي���ض��ا امل��رك��ز الأول للدفع
الرباعي ،وحل املت�سابق جاد نبا�ص يف املركز
الأول للدفع اخللفي ،وج��اء املت�سابق اجمد
احلوراين يف املركز الأول للدفع الأمامي.
الطريق �إىل اللقب  ..املناف�سة يف ال�سباق،
�شهدت تناف�سا �شديدا بني املت�سابقني وكانت
على �أ�شدها يف اجلولتني الأوىل والثانية بني
�شاكر ج��وي�ح��ان وغ�ي��ث وري �ك��ات وم�صطفى

انطالق بطولة الواعدين
لرفع االثقال

عطاري وحممد تي�سري و�أمري نا�صيف ،ودخل
ال�سائقون بقوة يف اجلولة الثالثة لأف�ضل 15

نتيجة ،ويف هذه اجلولة كانت املناف�سة على
�أ�شدها بني املت�سابقني لنيل �ألقاب فئات الدفع

الرباعي والدفع اخللفي والدفع الأمامي.
 النتائج الفنية ل�سباق ال�سرعة الأول ال�ترت�ي��ب ال �ع��ام لل�سباق الأول� :شاكرج��وي�ح��ان .ال �ث��اين :غيث وري �ك��ات .الثالث:
م�صطفى عطاري.
 �أب �ط��ال ال��دف��ع ال��رب��اع��ي الأول� :شاكرج��وي�ح��ان .ال�ث��اين :غيث وري �ك��ات .الثالث :
م�صطفى عطاري.
الدفع اخللفي الأول :جاد نبا�ص .الثاين:
�سامل طعيمه .الثالث :عامر مو�سى.
 �أب �ط��ال ال��دف��ع الأم��ام��ي الأول� :أجم��داحل� ��وراين .ال �ث��اين :خ��ال��د جمعة .الثالث :
�أحمد جانخوت.
 �أب �ط��ال ال �ك ��ؤو���س وال�ف�ئ��ات  -ال�ف�ئ��ة 14� :شاكر ج��وي�ح��ان - .الفئة :13ج ��اد نبا�ص
 .الفئة � :12سامل طعيمة .الفئة � :10أحمد
جانخوت - .الفئة :9بالل قبالوي .الفئة :7
م�صطفى جمعة - .الفئة � :5سامر �أبو زيد.

االنباط – عمان

�سحبت يف مقر احتاد كرة القدم ،قرعة
ال��دور الثاين من بطولة الدرجة الثالثة
مل��و��س��م  2020وال �ت��ي ت �ق��ام مب���ش��ارك��ة 32
فريقاً .وجرت مرا�سم القرعة التي اقيمت
“عن بُعد” ،با�شراف مدير دائرة امل�سابقات
عو�ض �شعيبات ،ومب�شاركة النجم الدويل
ال�سابق ح�سن عبد الفتاح ،وبح�ضور رئي�س
ن��ادي دي��ر ع�لا حممد ال�غ��راغ�ير ب�صفته
مندوباً عن اندية الدرجة الثالثة .وح�سب
تعليمات البطولة� ،ستقام م�ب��اري��ات هذا
ال��دور ال��ذي �سينطلق ي��وم � 16آب املقبل،
على مالعب حمايدة بنظام خروج املغلوب
من مباراة واح��دة .وح�سب نتائج القرعة
�سيلتقي يف امل�ب��اري��ات ارح��اب��ا م��ع اخلليج،

ام ال���س��رب م��ع دي��ر ع�ل�ا ،رب ��اع ال�سرحان
والطوال اجلنوبي ،فيما �سيواجه دير ابي
�سعيد نظريه ايدون اربد ،وحرميا مع غور
ال�صايف ،و�شباب ح��وارة م��ع �شيحان .ويف
بقية املباريات يلتقي زح��ر نظريه حمي،
وكفرجنة مع ملكا ،االردن للفرو�سية مع
م��رج احل �م��ام ،ال��زع�تري وامل�ق��اب�ل�ين ،غزة
ها�شم مع اف�ضل ثاين (من الدور االول) ،
احتاد جر�ش مع �شباب نزال ،اول جمموعة
( 18من الدور االول) مع يرموك ال�شونة،
وح ��ي االم�ي�ر ح�سن م��ع جعفر ال�ط�ي��ار،
الر�شيد يواجه ابو علندا ،وعني الريا�ضي
وال�شيخ ح�سني .وينتظر ان ت�صدر دائ��رة
امل �� �س��اب �ق��ات ج � ��دول م �ب ��اري ��ات ال�ب�ط��ول��ة
مت�ضمناً املالعب ومواعيد املباريات خالل
االيام القادمة.

مشاركة اردنية في الدورة
التدريبية للسباحة

المذهل تجاوز العاصفة وحقق اللقب
مدريد – وكاالت

خ��اط��ر زي��ن ال��دي��ن زي ��دان ،ع�ن��دم��ا ع��اد
ل�ت��دري��ب ري ��ال م��دري��د ب�ع��د � 10أ��ش�ه��ر من
ا�ستقالته ،لكن ب�ضمان لقب الليجا يف �أول
مو�سم كامل ل��ه بعد ال�ع��ودة� ،أث�ب��ت امل��درب
الفرن�سي �أن��ه ال يوجد من هو �أف�ضل منه
ل�ه��ذا امل�ن���ص��ب .ون��ال زي ��دان ،لقبه ال�ث��اين
يف ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين ك �م��درب ب�ع��د 2017
عقب ال�ف��وز  1-2على ف�ي��اري��ال اخلمي�س.
وق ��ال ��س�يرج�ي��و رام��و���س ق��ائ��د امل�ل�ك��ي عن
مدربه “�إنه العامل احلا�سم� ،إنه ربان هذه
ال�سفينة� .أمت�ن��ى ا��س�ت�م��راره لأط��ول فرتة
يف النادي ،وهو يحظى مبكانة رائعة لأنه
فريد” .ورغ��م �سجله يف مو�سمني ون�صف
م��ع ري��ال م��دري��د قبل ا�ستقالته يف ،2018
وال �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب ال �ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وايل يف
دوري الأب �ط��ال ،ا�ستمر البع�ض يف و�صف
زي��دان ب�أنه لي�س �أكرث من حمفز مبت�سم.
وكانت و�سائل الإعالم ت�صفه ب�أنه ال يفعل
�أكرث من اختيار  11العبا �أ�سا�سيا من بني
واح� ��دة م��ن �أك�ث�ر ال�ت���ش�ك�ي�لات م��وه�ب��ة يف
العامل ،بينما انتق�ص البع�ض من جناحه

وو�صفوه بـ “املحظوظ».
لكن زي��دان �أثبت هذا املو�سم �أنه مدرب
مذهل يف كل �شيء .وك��ان ال�سبب يف جناح
ال �ف��ري��ق ه��و ال�ت�ح���س��ن امل��ذه��ل يف ال��دف��اع
الذي ا�ستقبل  46هدفا حتت قيادة جولني
لوبيتيجي و�سانتياجو � �س��والري ،قبل �أن
ي�ع��ود زي ��دان ف�ج��أة يف م ��ار� ��س�/آذار .2019

وا�ستمرت م�شاكل ري��ال مدريد الدفاعية،
وا�ستقبل � 6أه��داف يف �أول  4مباريات هذا
امل��و��س��م ،ل�ك��ن رد فعله ك��ان ج�ي��دا وح��اف��ظ
على �شباكه نظيفة 10 ،مرات يف  15مباراة
ت��ال �ي��ة .وحت �� �س��ن �أداء دف ��اع ري ��ال م��دري��د
ب�شكل �أكرب منذ عودة امل�سابقة بعد توقفها
ب�سبب جائحة ك��ورون��ا ،واه�ت��زت �شباكه 3

مرات يف  9مباريات ،وخرج ب�شباك نظيفة
 5م ��رات م�ت�ت��ال�ي��ة لأول م ��رة م�ن��ذ .2008
وقال فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد
“زيدان نعمة من ال�سماء� ،أمتنى ا�ستمراره
معنا لفرتة طويلة جدا .ميكن للبع�ض �أن
ي�ن�ت�ق��دوه ك�م��ا ي��ري��دون و��س�ن��وا��ص��ل ح�صد
الألقاب معه».
واجه زيدان ،م�شكلة كبرية عندما تلقى
ف��ري �ق��ه ه��زمي��ة ث�ق�ي�ل��ة � 3-0أم� ��ام ب��اري����س
�سان ج�يرم��ان يف �سبتمرب�/أيلول املا�ضي،
ثم خ�سر �أم��ام ري��ال مايوركا ال�صاعد من
ال��درج��ة الثانية يف �أكتوبر/ت�شرين �أول.
وت�ك�ه�ن��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام �إ��س�ب��ان�ي��ة ،برحيل
زيدان ،على �أن يحل مكانه جوزيه مورينيو
الذي كان عاطال عن العمل يف ذلك الوقت.
لكن زي��دان جت��اوز العا�صفة وق��اد ريال
م��دري��د مل�سرية خالية م��ن اخل���س��ارة يف 15
مباراة بالدوري الإ�سباين .ويف �إثبات على
ا��س�ت�غ�لال زي ��دان ت�شكيلة ال�ف��ري��ق كاملة،
�سجل  21العبا خمتلفا �أهدافا يف الدوري،
فيما �أع��اد احليوية لالعبيه الكبار الذين
مت و�صفهم �أنهم جت��اوزوا �أف�ضل �أوقاتهم
ومن بينهم مودريت�ش ومار�سيلو و�إي�سكو.

االنباط – عمان

وافقت الرئا�سة االقليمية لالوملبياد
اخل ��ا� ��ص ال � � ��دوىل ب��رئ��ا� �س��ة امل �ه �ن��د���س
�أمي��ن عبد الوهاب على طلب الأوملبياد
اخل��ا���ص الإم� ��ارات� ��ي ب��رئ��ا� �س��ة ال��وزي��رة
� �ش �م��ا امل ��زروع ��ي رئ �ي ����س جم�ل����س �أم �ن��اء
الأومل� �ب� �ي ��اد اخل ��ا� ��ص الإم� ��ارات� ��ي  ،على
حت��وي��ل ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة
ل �ت �ط��وي��ر وت� ��أه� �ي ��ل م ��درب ��ي ال �� �س �ب��اح��ة
و�أ� �س ����س تنظيم م�سابقاتها ل�ل�أومل�ب�ي��اد
اخلا�ص والتى تقام يومي 19و 20يوليو
ع�ل��ى امل�ن���ص��ة االف�ترا� �ض �ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام
ت �ق �ن �ي��ة  ZOOMب��دع��م م ��ن احت ��اد
االحتادات الريا�ضة العربية و االوملبياد
اخل��ا���ص ال� ��دوىل واالحت ��ادي ��ن ال�ع��رب��ي
الإم��ارات��ي لل�سباحة م��ن دورة اقليمية
اىل دورة دولية ب�إن�ضمام  6دول �أجنبية

وه��ى �أرم�ي�ن�ي��ا  ،الفلبني  ،الهند  ،جزر
ف�ي�ج��ي  ،ف��رن���س��ا  ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دول
امل�ن�ط�ق��ة االردن  ،ال�ك��وي��ت  ،ال�سعودية
 ،ع�م��ان  ،ال�ب�ح��ري��ن  ،م�صر  ،االم ��ارات
 ،فل�سطني ،ليبيا ،اجل��زائ��ر ،ال���س��ودان
،العراق  ،املغرب  ،اليمن �،إيران  ،تون�س
 ،جزرا ُلقمـــر � ،سوريا  ،لبنان .وو�صف د.
عماد حمى الدين مدير ع��ام الريا�ضة
وال �ت��دري��ب ب��ال��رئ��ا� �س��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة ب ��أن
ال�سر ف��ى �إق �ب��ال ال ��دول الأج�ن�ب�ي��ة على
امل�شاركة فى ال��دورات الإقليمية حل�سن
التنظيم من قبل الربنامج الإماراتي ،
ونخبة اخلرباء فى الريا�ضات املختلفة
ودكاترة اجلامعات املتخ�ص�صني الذين
يقوم ب�إلقاء املحا�ضرات العلمية  ،و�أن
خطة التدريب املو�ضوعة تتواكب عملية
ا�ستعداد خمتلف دول ال�ع��امل للألعاب
العاملية ال�صيفية التى تقام ب�أملانيا 2023

ميسي ينفجر وينتقد غياب الروح

طيران اإلمارات وأولمبيك ليون يكشفان عن القميص الرسمي
االنباط – عمان

ك�شفت طريان الإمارات و�أوملبيك ليون  OLعن قم�صان
الفريق الر�سمية اجلديدة ملو�سم  2021 /2020خالل مباراة
ودي��ة للفريق �ضد رينجرز غال�سكو �ضمن بطولة فيوليا
ال��ودي��ة .و�أقيمت امل�ب��اراة ،على ملعب �أوملبيك ليون “ا�ستاد
غروباما  »Groupama Stadiumليلة (اخلمي�س
 16ي��ول�ي��و).وي�ح�م��ل قمي�ص ال�ف��ري��ق  2021 /2020عالمة
ط�يران الإم ��ارات التجارية  ،Fly Betterوميثل بداية
�شراكة خلم�س �سنوات ،حيث �ستكون الناقلة الراعي الر�سمي
الرئي�س لأوملبيك ليون .و�سوف يرتدي الالعبون القمي�ص
الثاين (االحتياطي) يوم ال�سبت ( 18يوليو) خالل مباراتهم
الودية �ضد فريق نادي �سيلتيك .و�سوف تظهر عالمة طريان
الإمارات ال�شهرية  Fly Betterعلى اجلانب الأمامي من
�أطقم التدريب وقم�صان العبي ليون خالل جميع مباريات
التي �سيخو�ضها الفريق حتى يونيو (حزيران)  ،2025مبا يف
ذلك البطولة الفرن�سية وك�أ�س �أوروبا .ويرتبط وعد طريان
الإمارات بالتميز الدائم مع قيم �أوملبيك ليون يف ال�سعي �إىل
حتقيق �أعلى م�ستويات النجاح.
وتقوم ا�سرتاتيجية ط�يران الإم��ارات طويلة امل��دى على
ال�ت��وا��ص��ل م��ع عمالئها يف جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل م��ن خ�لال
الريا�ضة .وتعزز هذه ال�شراكة ا�ستثمار الناقلة وم�ساهمتها
االقت�صادية يف منطقة ليون وفرن�سا عام ًة .وكانت طريان
الإم ��ارات ق��د ب��د�أت خ��دم��ة فرن�سا منذ ع��ام  1992برحالت
م��ن دون ت��وق��ف �إىل م�ط��ار ب��اري����س � �ش��ارل دي �غ��ول .ويف ع��ام

مدريد – وكاالت

 ،2012و��س�ع��ت ن�ط��اق خدمتها للم�سافرين ال��دول�ي�ين عرب
�شبكتها �إىل جنوب فرن�سا ب�إطالق رحالت �إىل مدينة ليون.
و�أ�صبحت باري�س من بني الوجهات الأوىل التي ا�ست�أنفت
ط�ي�ران الإم � ��ارات ع�م�ل�ي��ات ال��رك��اب �إل �ي �ه��ا يف م��اي��و (�أي� ��ار)
املا�ضي ،كما ع��اودت ت�شغيل طائرتها العمالقة � A380إىل

العا�صمة الفرن�سية اعتباراً من  15يوليو اجلاري .بالإ�ضافة
�إىل قمي�ص �أومل�ب�ي��ك ل �ي��ون ،يظهر ��ش�ع��ار Fly Better
على قم�صان فرق كرة القدم ا ألخ��رى التي ترعاها طريان
الإم ��ارات ،مب��ا فيها “�إيه �سي ميالن” و�أر��س�ن��ال وبينفيكا
ورويال مدريد.

ع�ّب�رّ جن��م بر�شلونة ليونيل مي�سي عن
ا�ستيائه م��ن ف �ق��دان ف��ري�ق��ه ل��روح امل �ب��ادرة
مبدياً تخوفه من اخلروج من دوري �أبطال
�أوروب ��ا يف ح��ال ع��دم ال�ق�ي��ام بالتح�سينات.
ج��اء ت���ص��ري��ح مي�سي ع�ق��ب ف �ق��دان فريقه
لقب الليغا بعد خ�سارته على �أر��ض��ه �أم��ام
�أو�سا�سونا ( )2-1وفوز ريال مدريد باللقب
ب�ع��د تغلبه ع�ل��ى ف�ي��اري��ال ( )1-2اخلمي�س
يف امل��رح�ل��ة م��ا ق�ب��ل الأخ�ي�رة م��ن ال ��دوري.
وقال مي�سي ،قائد بر�شلونة و�أف�ضل العب
يف العامل �ست م��رات“ ،مل نكن نتوقع ومل
نكن نرغب يف �إنهاء الأمور بهذه الطريقة،
لكن ذل��ك يخت�صر اىل ح��د كامل عامنا”.
وت��اب��ع “كنا ف��ري �ق��ا غ�ي�ر م�ن�ت�ظ��م �إىل حد
ك�ب�ير� ،ضعيفا ج��دا ،يخ�سر يف ال�ن��دي��ة ويف

الرغبة ،يتلقى الأهداف ب�سهولة” .و�أ�ضاف
“خ�سرنا العديد من النقاط حيث مل يكن
يجب �أن نخ�سرها .ريال مدريد قام بالكثري
من العمل ،مل يخ�سر �أي مباراة منذ العودة،
لكننا �أي�ضا �سهلنا مهمته».
و�أ� �ش��ار النجم الأرج�ن�ت�ي�ن��ي �إىل �أن على
ن ��ادي ��ه “القيام ب�ع�م�ل�ي��ة ن �ق��د ذات � ��ي ت �ب��د�أ
م ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،ل �ك��ن ع �م �ل �ي��ة ن �ق��د ذات ��ي
�شاملة .ري��ال ي�ستحق الفوز بكل املباريات،
لكننا ب��ر��ش�ل��ون��ة وع�ل�ي�ن��ا واج ��ب ال �ف��وز بكل
املباريات” .وح��ذر مي�سي من �أن��ه “يف حال
وا�صلنا بهذه الطريقة� ،سيكون من ال�صعب
ج��دا علينا ال �ف��وز ب ��دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا.
ت�أكد الأم��ر اليوم بالن�سبة اىل الليغا ،لكن
يجب �أن يح�صل تغيري يف العمق �إذا �أردنا �أن
نقاتل من �أجل دوري الأبطال ،و�إال �سنخ�سر
املباراة �ضد نابويل �أي�ضا».

08
ال�سبت

خبير يحسم الجدل :هل يؤدي ارتداء الكمامات إلى «بروز األذنين»؟
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زواج ملكي «صامت»
بحضور الملكة إليزابيث

االنباط-وكاالت

االنباط-وكاالت

كانت الكمامات وما تزال العنوان الأبرز
لزمن كورونا ،بعدما بات ارتدا�ؤها �إلزاميا
يف كثري م��ن دول ال�ع��امل ب�ه��دف احل��د من
تف�شي الوباء الفريو�سي.
ويو�صي خرباء ال�صحة ب�ضرورة ارتداء
الكمامات يف الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة ،باعتبارها
م��ن �أك�ثر الو�سائل فعالية للحيلولة دون
انتقال كورونا بني الب�شر.
وت �ع��د ه ��ذه امل �م��ار� �س��ة � �ض��روري��ة ل��وق��ف
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد �إىل جانب
ت �ب �ن��ي ال �ت �ب��اع��د االج� �ت� �م ��اع ��ي� ،إىل ح�ين
التو�صل �إىل لقاح يق�ضي على الوباء.
وب ��ات م�شهد ارت� ��داء ال�ق�ن��اع ال�ط�ب��ي يف
ال �� �ش��وارع والأ� � �س� ��واق وامل ��راك ��ز ال �ت�ج��اري��ة

الطبية ت ��ؤدي �إىل “بروز الأذنني” بحكم
ارت��دائ �ه��ا مل��دة ط��وي�ل��ة ،ك�م��ا ان�ت���ش��رت على
املواقع االجتماعية �صور تظهر الفرق بني
“قبل وبعد و�ضع الكمامة».
نقلنا هذا ال�س�ؤال �إىل ا�ست�شاري الأنف
والأذن واحل �ن �ج��رة يف �أح� ��د م�ست�شفيات
�أب��وظ�ب��ي ،ال��دك�ت��ور �أ��س��ام��ة البعيني ،فكان
جوابه النفي بالن�سبة للكبار ،مع احتمال
ت�أثر �شكل �أذن الأطفال.
وقال البعيني �إن تغري �شكل الأذن ب�سبب
ارت� � ��داء ال �ك �م��ام��ة غ�ي�ر � �ص �ح �ي��ح ،م�ضيفا
“الكمامة ال ت�ؤثر نهائيا على �شكل الأذن».
وتابع“ :هذا حديث املواقع االجتماعية
وال �أ� �س��ا���س ع�ل�م��ي ل��ه .ق��د ت ��ؤث��ر الكمامة
ب�شكل م��ؤق��ت على الأذن ،لكنها ل��ن ت��ؤدي
�إىل بروزها».

و�أماكن الرتفيه م�ألوفا بني الب�شر ،فيما
تفر�ض بع�ض ال��دول غ��رام��ات مالية على
من ال يرتديه.
وخ�ل�ال الأ��ش�ه��ر امل��ا��ض�ي��ة� ،شهد ن�شاط
��ص�ن��اع��ة ال �ك �م��ام��ات رواج� ��ا ك �ب�ي�را ،بحكم
ال �ط �ل��ب والإق� �ب ��ال امل �ت��زاي��د ع�ل�ي�ه��ا ،حيث
تخ�ص�صت ��ش��رك��ات ع��دة يف ه��ذه العملية
التي تتطلب �إنتاج ماليني الأقنعة ب�شكل
يومي.
لكن هل ت�ؤدي الكمامات �إىل “بروز
الأذنني”؟
راف ��ق م��و��ض��وع ال�ك�م��ام��ات ج��دال كبريا
بخ�صو�ص مدى فعاليتها يف وقف انت�شار
كورونا و�آثارها اجلانبية على مرتديها.
وت�ساءل البع�ض عما �إذا كانت الأقنعة

مصر ..الحكم بحبس محمد رمضان
في قضية «فيديو الطائرة»

الطفل البطل ..أنقذ أخته من فكي كلب وأصيب بجروح «مروعة»
االنباط-وكاالت

ح �ظ��ي ط �ف��ل �أم�ي�رك ��ي ب ��إ� �ش��ادة وا� �س �ع��ة،
خالل الأيام الأخرية ،بعدما �أ�صيب بجروح
غ ��ائ ��رة يف وج� �ه ��ه� ،أث� �ن ��اء �إن� �ق ��اذ �شقيقته
ال���ص�غ��رى م��ن ف�ك��ي ك�ل��ب ��ش��ر���س ،يف والي��ة
وايومينغ.
وب�ح���س��ب م��وق��ع “�سكاي نيوز” ،ف ��إن
الطفل البالغ �ست �سنوات ،ه��رع �إىل �إنقاذ
�شقيقته ،وا�ستطاع فعال �أن يخل�صها ،لكنه
تعر�ض للع�ض عدة مرات ،وا�ضطر الأطباء
�إىل رتق جروحه بـ 90غرزة.
و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در �أن ال �ط �ف��ل ب��ري��دج��ر
ووكر ،تعر�ض للع�ض يف الوجه والر�أ�س من
قبل كلب “�شيربد” الأملاين.
وك��ان الطفالن يلعبان يف احل��دي�ق��ة ،يف
التا�سع م��ن يوليو اجل��اري ،ح�ين هوجمت
الطفلة من قبل الكلب يف بادئ الأمر ،لكن
ال�شقيق مل ي�ست�سلم ومل يهرب من املكان.
وانت�صب الطفل واقفا �أمام الكلب ،فقام
بع�ضه ع��دة م ��رات ،ع��و���ض �أن ي� ��ؤذي �أخته
التي جنت من احلادث.
وح�ي�ن ��س�ئ��ل ال�ط�ف��ل م��ن ط��رف عائلته
ح��ول ال�سبب ال��ذي جعله ي�ه��رع �إىل �إن�ق��اذ
�أخته رغم اخلطر الكبري� ،أجابهم “لو كان
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ق�ضت حمكمة م�صرية بحب�س املمثل حممد رم�ضان ملدة �سنة ،وكفالة � 10آالف جنيه
م�صري ( 625دوالرا) ،وغرامة � 20ألف جنيه بتهمة �سب وقذف الطيار املوقوف �أ�شرف
�سعد حممد �أبو الي�سر.
و�أث��ار ظهور رم�ضان يف فيديو بقمرة قيادة طائرة م�صرية جدال طويال قبل �أ�شهر،
بلغ قاعات املحاكم حتى �أ�صدرت حمكمة جنح الدقي حكمها الذي نقلته و�سائل �إعالم يف
وقت مبكر ،اجلمعة.
ورف��ع حمامي الطيار امل��وق��وف دع��وى بحق حممد رم�ضان ،لن�شره فيديوهات على
�شبكة الإنرتنت بطريقة قال “املجني عليه” �إنها ت�ؤدى �إىل توجيه اجلمهور والر�أي العام
�إىل امل�سا�س والإ�ساءة ب�سمعته و�شرفه ،و�إن رم�ضان ادعى عليه مبطالبته مببلغ  9ماليني
جنيه ون�صف املليون ،واال�ستهزاء به �أثناء ت�صويره �أحد �أعماله داخل م�ست�شفى ،وفق ما
نقلت �صحيفة “ال�شروق».
وذك��رت ال��دع��وى� ،أن الفنان حممد رم�ضان ا�ستغل �صورة موكله يف الرتويج لنف�سه
اً
م�ستغل �صورة
بن�شر فيديو كليب لأغنية جديدة له �سماها “م�ش بتفت�ش يف املطار”،
الطيار �أ��ش��رف �أب��و الي�سر يف م�شهد ا�ستعرا�ضي بقمرة ال�ط��ائ��رة ،مم��ا �أدى �إىل �إحل��اق
الأ�ضرار اجل�سيمة املالية والأدبية له.
وكانت املحكمة االقت�صادية يف القاهرة ،ق��ررت ،ت�أجيل دعوى �أخ��رى �إىل � 6أغ�سط�س
املقبل ،يطالب فيها �أبو الي�سر حممد رم�ضان بتعوي�ض  25مليون جنيه عن الأ�ضرار
املادية والأدبية ،بعد الفيديو الذي ن�شره املمثل ال�شهري.
ق�صة الفيديو
وكانت �سلطات ال�ط�يران امل��دين امل�صرية قد اتخذت ق��رارات �صارمة قبل �أ�شهر �إثر
انت�شار الفيديو� ،إذ �ألغت رخ�صة الطيار ومت �سحبها مدى احلياة ،كما قررت �سحب رخ�صة
الطيار امل�ساعد ملدة عام ،وذلك �إثر ال�سماح للفنان امل�صري بالتقاط الفيديو.
وتعليقا على الواقعة قال الطيار �أ�شرف �أبو الي�سر يف لقاء مع “�سكاي نيوز عربية” يف
فرباير املا�ضي“ :كنت �أمتنى �أن يتوا�صل معي رم�ضان بعد الواقعة ..حاولت التوا�صل
معه �أكرث من مرة لكنني ف�شلت ،ثم التقيت م�ست�شاره القانوين الذي وعدين بالتدخل
يف املو�ضوع».
وتابع الكابنت �أ�شرف �أبو الي�سر“ :رم�ضان قال يف فيديو له �إنني طلبت مبلغا ماليا
كتعوي�ض .مل �أطلب ذلك” ،م�شريا وقتها �إىل �أن “خطواته املقبلة �ستكون قانونية».
وع��ن م�س�ؤوليته يف ال�سماح لرم�ضان بالدخول لقمرة القيادة وجلو�سه على كر�سي
امل�ساعد :قال�“ :أنا �أحتمل امل�س�ؤولية ،وقبلت بعقوبة �إيقاف نهائي عن الطريان” ،م�شريا
�إىل �أن الطائرة التي �شهدت الواقعة خا�صة ،بها  8مقاعد وترتادها “قامات عظيمة،
واجلميع يطلب �صورا تذكارية بداخلها».
و�أو��ض��ح“ :لكن رم�ضان التقط فيديو لال�ستعرا�ض ،و�أن��ا ظهرت فيه ( )..مل �أ�سمح
لأحد �أن يجل�س بداخل قمرة القيادة ،رم�ضان ا�ستغل دخول م�ساعد الطيار دورة املياه،
وقال �س�ألتقط فيديو البني».
تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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ماذا عن الأطفال؟
ذكر البعيني �أن الفئة العمرية املعر�ضة
لهذه الظاهرة هي الأطفال ،م�شريا �إىل �أن
ذلك راجع بالأ�سا�س �إىل “عدم اكتمال منو
غ�ضروف الأذن».
و�أ�ضاف“ :عدم اكتمال منو الغ�ضروف
وارت� ��داء ال�ك�م��ام��ة ل��وق��ت ط��وي��ل ق��د ي��ؤث��ر
على �شكل �أذن الطفل يف امل�ستقبل».
وب �خ �� �ص��و���ص ال �ن �� �ص��ائ��ح ال� �ت ��ي مي�ك��ن
تقدميها بهدف التقليل من �أثر الكمامات،
�أب� ��رز ال�ط�ب�ي��ب امل�ت�خ���ص����ص�“ :أهم ��ش��يء
املقا�س ال�صحيح� .إذا ك��ان مقا�س الكمامة
�صغريا ف�إنها �ست�ؤثر على �شكل الأذن».
و�أردف قائال“ :كما ين�صح ب�شدة تثبيت
الكمامات ب�أربطة من خلف الرقبة ،بدال
من تثبيتها على الأذن».

بح�ضور امللكة �إليزابيث الثانية جدة العرو�س� ،أعلن ق�صر باكنغهام �أن الأم�يرة بياتري�س
تزوجت املطور العقاري الربيطاين �إدواردو موزي يف حفل خا�ص� ،صباح اجلمعة.
و�أق�ي��م احلفل يف الكني�سة امللكية يف ون��د��س��ور ،بح�ضور امللكة وزوج�ه��ا دوق �إدن�ب�ره و�أف��راد
الأ� �س��رة امل�ق��رب�ين الآخ��ري��ن ،م��ع ع��دد حم��دود م��ن امل��دع��وي��ن متا�شيا م��ع ال�ق��واع��د الإر��ش��ادي��ة
اخلا�صة بفريو�س كورونا.
وبياتري�س ( 31عاما) هي االبنة الكربى للأمري �أندرو وزوجته ال�سابقة �سارة فريغ�سون،
�أما زوجها فيبلغ من العمر  37عاما.
وكانت الكني�سة ذاتها �شهدت زفاف جدة بياتري�س الكربى امللكة فيكتوريا على الأمري �ألربت،
عام .1840
بياتري�س �أعلنت خطبتها على موزي العام املا�ضي ،علما �أن العري�س بريطاين املولد وينت�سب
لأ�سرة �إيطالية عريقة.
وك��ان وال��د ال�ع��رو���س تنحى ع��ن امل�ه��ام امللكية يف نوفمرب على خلفية ان�ت�ق��ادات ل�صداقته
بامللياردير الأم�يرك��ي جيفري �إب�ستاين ،ال��ذي �أدي��ن يف اتهامات ب��اع�ت��داءات جن�سية وت��ويف يف
�أغ�سط�س املا�ضي.
وكانت �سيدة �أمريكية تدعى فريجينيا روبرت�س جيفر قالت �إنها �أقامت عالقة مع الأمري
بتو�صية من �إب�ستاين ،عندما كانت يف ال�سابعة ع�شرة من عمرها.
ويريد مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي التحقيق مع الأمري يف �إطار حتقيق �إب�ستاين،
لكن املدعي الأمريكي العام قال ال�شهر املا�ضي �إن الأمري �أندرو مل يكن متعاونا ،وينفي ارتكاب
�أي جرم.
والعام قبل املا�ضي ،تزوجت الأمرية يوجيني �شقيقة بياتري�س ال�صغرى ،من جاك بروكبانك،
يف قلعة وند�سور.

من ال�ضروري �أن ميوت �أحدنا ،ف�أعتقد �أنه
كان من الأن�سب �أن �أكون �أنا امليت».
وتلقى الطفل ال�شجاع �إ�شادة وا�سعة من
النجوم وم�ستخدمي املن�صات االجتماعية،
بعدما �ضحى ب�سالمته لأج��ل �إن�ق��اذ �أخته

ال�صغرى ،فيما كان ممكنا �أن يلوذ بالفرار.
وح �ي�ن و� �ص ��ل ال �ط �ف��ل �إىل امل���س�ت���ش�ف��ى
م���ض��رج��ا ب��ال��دم��اء ،خ���ض��ع ل��رت��ق اجل ��روح
لأكرث من �ساعتني.
ومن بني النجوم واملمثلني الذين �أ�شادوا

ب�شجاعة الطفل الأمريكي؛ كري�س �إيفانز
ومارك رافالو وتوم هوالند و�آين هاثواي.
وك �ت��ب �إي� �ف ��ان ��ز� ،أن الأخ � ��ت حم�ظ��وظ��ة
ب�شقيق “مثلك ،ووال��داك �أي�ضا �سيكونان
فخورين بك� .س�أقول لك �أمرا� :أنت بطل».

«برغر كينغ» تعتذر عن «مكونات منتهية الصالحية»
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ب�ع��د �أن ك���ش��ف ال�ت�ل�ف��زي��ون احل �ك��وم��ي ا� �س �ت �خ��دام �أح��د
م�ن��اف��ذ ع �م�لاق ال��وج �ب��ات ال���س��ري�ع��ة الأم�يرك �ي��ة “برغر
كينغ” مكونات منتهية ال�صالحية ،قدمت وحدة ال�شركة
يف ال���ص�ين اع �ت��ذارا ع��ام��ا ،ووع ��دت ب��ال�ت�ع��اون م��ع حتقيق
حكومي.
ووواجهت “برغر كينغ” انتقادات يف مدينة نانت�شانغ
اجلنوبية بعد بث برنامج �سنوي حلماية امل�ستهلك� ،سلط
ال�ضوء يف ال�سنوات املا�ضية على �شكاوى ب�ش�أن منتجات
ع��دة ،منها ��س�ي��ارات �أجنبية وه��وات��ف ذك�ي��ة وغ�يره��ا من
العالمات التجارية.
ومن الأمور التي جرى احلديث عنها ،ا�ستخدام منفذ
“برغر كينغ” يف نانت�شانغ مكونات منتهية ال�صالحية.
و�أم � � ��رت ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة يف ن��ان �ت �� �ش��ان��غ وب �ك�ين
و�شنغهاي ومناطق �أخرى بتفتي�ش منافذ “برغر كينغ”،
وفقا لو�سائل الإعالم الر�سمية.
وق��ال��ت ال �� �ش��رك��ة يف ب �ي��ان ع �ل��ى ح���س��اب�ه��ا ع �ل��ى و��س��ائ��ل
ال�ت��وا��ص��ل االج �ت �م��اع��ي� ،إن م�ن�ف��ذ ن��ان�ت���ش��ان��غ ك��ان ي��دي��ره
�صاحب امتياز لكنه اعتذر عن “خط أ� الإدارة” ،وق��ال �إن

املطعم كان مغلقا ب�سبب “الت�صحيح والتحقيق».
وذك��رت“ :لقد خيبنا ثقة امل�ستهلكني يف برغر كينغ.
نعرب عن اعتذارنا العميق لذلك� .سنتعاون ب�شكل كامل
مع الدوائر احلكومية يف التحقيق».
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وتعد �سالمة الغذاء ح�سا�سة ب�شكل خا�ص يف ال�صني،
بعد �سل�سلة من الف�ضائح ب�ش�أن حليب ملوث �أو مزيف �أو
وعقاقري� ،أو غريها من املنتجات التي �أ�صابت امل�ستهلكني
�أو حتى �أودت بحياتهم.
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