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خالل افتتاحه مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء

الحياري :استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر معبر الكرامة

العيسوي :المبادرات الملكية
ترجمة حقيقية لرؤى الملك
في تمكين المواطن

إضراب للسائقين أوقف
وصول النفط العراقي لألردن

االنباط-عمان

االنباط-عمان

اف�ت�ت��ح رئ�ي����س ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي الها�شمي
يو�سف العي�سوي ،رئي�س جلنة متابعة تنفيذ
م�ب��ادرات جاللة امللك ،ام�س ال�سبت ،مبنى

ن��ادي احت��اد ال��زرق��اء وم�صنع احل��اوي��ات يف
حم��اف�ظ��ة ال��زرق��اء ال�ل��ذ ّي��ن ج��اء �إن���ش��ا�ؤه�م��ا
ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت��وج�ي�ه��ات ج�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين خالل لقائه �أهايل ووجهاء املحافظة.
وي�ه��دف �إن�شاء املبنى اجل��دي��د ل�ن��ادي احت��اد

وفاة و 5اصابات غير محلية
بـ «كورونا»
االنباط-عمان
ُ�س ِّجلت يف الأردن ام�س )5( ،حاالت �إ�صابة
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج�دّ ،ج�م�ي�ع�ه��ا غري
حمل ّية ،لقادمني من اخل��ارج ،ممن يقيمون
يف ف� �ن ��ادق احل� �ج ��ر ،ل�يرت �ف��ع �إج� �م ��ايل ع��دد
حاالت الإ�صابة يف اململكة �إىل ( )4121حالة،
كما �سجلت حالة وف��اة ل�سبعينية تعاين من
�أم��را���ض عديدة مزمنة لريتفع ع��دد حاالت

الوفاة �إىل  11حالة.وتوزعت احلاالت امل�سجلة
كالآتي 3( :من ال�سعود ّية ،و 1من العراق ،و1
من الواليات املتحدة الأمريك ّية).
فيما ُ�س ِّجلت حالة �شفاء واحدة لهذا اليوم،
يف م�ست�شفى امللكة علياء ،و ّ
مت �إجراء ()5517
فح�صاً خمرب ّياً ،وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد
الفحو�صات التي �أجريت حتى الآن ()712705
ال�صحة �أهم ّية ا�ستخدام
فح�صاً.و�أكدت وزارة
ّ
تطبيق (�أمان).

التفا�صيل �ص «»3

وزير التربية يؤكد الحرص على دراسة
جميع المالحظات بشأن التوجيهي
االنباط-عمان

ت��اب��ع وزي� ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك �ت��ور
تي�سري النعيمي ام�س ال�سبت� ،سري امتحان
ال�ت��وج�ي�ه��ي يف م ��دار� ��س ال���س�ل��ط ال�ث��ان��وي��ة
للبنني ،وامللك عبداهلل الثاين للتميز.
و�أك��د الدكتور النعيمي� ،أن ال ��وزارة تويل
باهتمام جميع امل�لاح�ظ��ات واال�ستف�سارات
الواردة من الطلبة ب�ش�أن االمتحان ،وتعمل

على درا�ستها ومعاجلتها مبا يحفظ جميع
حقوقهم وهيبة و�سمعة االم�ت�ح��ان .وق��ال
�إن امل��ؤ��ش��رات الفنية ت�شري بكل و��ض��وح �إىل
��س�لام��ة ��س�ير �إج � ��راءات ع�ق��د االم �ت �ح��ان يف
خم�ت�ل��ف م��راح �ل��ه ،داع �ي ��ا �إىل اال� �س �ت �م��رار
بتطبيق م���ض��ام�ين ال�ب�روت��وك��ول ال�صحي
بالدرجة نف�سها من االهتمام التي بد�أ بها.
التفا�صيل �ص «»2

ال ��زرق ��اء ال ��ذي زود مب�خ�ت�ل��ف ال�ت�ج�ه�ي��زات
والأدوات ال�لازم��ة� ،إىل النهو�ض باحلركة
ال�شبابية والريا�ضية يف املحافظة.
التفا�صيل �ص «»2

�أك��د اخل�ب�ير النفطي ع��ام��ر ال�شوبكي �أن
ت�أخر و�صول النفط العراقي ل�ل�أردن يعود
ال� �ض��راب �سائقي ال�صهاريج ال�ع��راق�ي��ة عن
العمل حتى تلبية مطالبهم التي تتعلق برفع
االجور..علماً ان ت�صريحات حكومية افادت
ببدء و�صول النفط العراقي قبل ع�شرة �أيام.
وفقا لل�شوبكي٠
و�أ� �ض��اف ال�شوبكي ان ب��رزت ق�ضية اج��ور

االنباط-وكاالت
ل�ل��أ�� �س� �ب ��وع ال� �ث ��ال ��ث ع� �ل ��ى ال � � �ت� � ��وايل ،ي�ن�ظ��م
الفل�سطينيون � �ص�لاة اجل�م�ع��ة وي�ت�ب�ع�ه��ا وق�ف��ة
احتجاجية على قمة جبل عيبال يف مدينة نابل�س،
للت�صدي خلطة امل�ستوطنني لل�سيطرة عليه بحجة
وج��ود موقع “�أثري مقد�س” يف ديانتهم ،حيث
ن�شطوا يف القدوم �إىل قمة اجلبل و�أداء ال�صلوات
التلمودية ،بحرا�سة جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي،
وم�ؤخرا و�ضعوا منزلني متنقلني فوق قمته ،و�سط
خماوف من حتويله �إىل ب�ؤرة ا�ستيطانية
وامل �ك��ان امل�ستهدف م��ن امل�ستوطنني ع�ب��ارة عن
ب�ق��اي��ا ب�ن��اء ك��ان ق��ائ�م��ا يف ق��دمي ال��زم��ان ،يدعي
امل�ستوطنون الآن �أنه “مذبح يو�شع بن نون” ،وهو

التفا�صيل �ص «»3

بريزات والعتوم يؤكدان أهمية دعم مبادرات وإبداعات الشباب
املفرق  -االنباط  -يو�سف امل�شاقبة
وق�ع��ت وزارة ال���ش�ب��اب وج��ام�ع��ة �آل ال�ب�ي��ت ،
ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م���ش�ترك لبحث �أوج ��ه و�سبل
ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات وال �ت �ع��اون يف جم ��ال العمل
الطالبي ال�شبابي.
ون�صت االتفاقية التي وقعها وزي��ر ال�شباب
الدكتور ف��ار���س ال�بري��زات ،ورئي�س جامعة �آل
البيت الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور ع��دن��ان ال�ع�ت��وم ،على
�إن�شاء مركز �شبابي داخل حرم اجلامعة يعنى
برعاية وت��أه�ي��ل ال�شباب ،وتطوير مهاراتهم
وق��درات�ه��م ،و�إدم��اج�ه��م وتفعيل م�شاركتهم يف

احل �ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة
والتعليمية،
بالإ�ضافة �إىل �إعداد الربامج اجلاذبة لل�شباب
لتمكينهم من ا�ستثمار طاقاتهم.
و�أ�� � �ض � ��اف ال� ��وزي� ��ر خ �ل��ال ح �ف��ل ال �ت��وق �ي��ع
وبح�ضور حم��اف��ظ امل�ف��رق يا�سر ال �ع��دوان“ :
�إن ال ��وزارة حت��ر���ص على ال��و��ص��ول �إىل جميع
�شباب اململكة يف ك��اف��ة املحافظات لتزويدهم
ب��امل �ه��ارات والأن �� �ش �ط��ة ال�لام�ن�ه�ج�ي��ة لتنمية
و��ص�ق��ل م�ه��ارات�ه��م ،م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة من
ال�برام��ج والأن���ش�ط��ة وامل �ب��ادرات ال�ت��ي تقدمها
الوزارة لل�شباب ،م�شرياً �إىل �أن املراكز ال�شبابية

«المهندسين» تطلق حملة
«تشجيع شراء المنتجات الوطنية»
وتدعو منتسبيها لدعمها
االنباط-عمان

ق ��ال خم�ت���ص��ون ان ج��ائ �ح��ة “كورونا”
اعادت ت�سليط ال�ضوء على اهمية ال�صناعات
الوطنية ومدخالتها املحلية ،وقدرتها على
توفري البديل املنا�سب للمنتج امل�ستورد.
واك� � ��دوا خ�ل�ال م ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي ع�ق��دت��ه

نقابة املهند�سني الط�ل�اق “حملة ت�شجيع
�شراء املنتجات الوطنية” ،ان دعم ال�صناعة
ال��وط�ن�ي��ة ه��و دع ��م ل�ل��وط��ن وم���س��اع��دت��ه يف
جت��اوز التحديات االقت�صادية ،والتخفيف
من م�شكلتي الفقر والبطالة.
التفا�صيل �ص «»5

خطة استيطانية للسيطرة على قمة جبل عيبال بنابلس
ما يندرج يف اط��ار توظيف اال�ساطري واخلرافات
الدينية اليهودية لل�سيطرة على املواقع الأثرية
والدينية ،كما يجري يف “قرب يو�سف” بنابل�س،
و”م�سجد بالل بن رباح” على م�شارف مدينة
ب�ي��ت حل��م ،وال�ق�ب��ور اال��س�لام�ي��ة يف ق��ري��ة “كفل
حار�س” يف � �س �ل �ف �ي��ت ،وغ�ي�ره ��ا و� �س �ه��ل جي�ش
االح �ت�ل�ال ع�ل��ى امل�ستوطنني ال��و� �ص��ول للمكان،
بعد �أن �شق لهم طريقا ي�صل ط��ول��ه لأك�ث�ر من
كيلومرتين يف �أرا� �ض��ي بلدة ع�صرية ال�شمالية،
م��ا ن�ت��ج ع�ن��ه اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى م �ئ��ات ال��دومن��ات،
ومنع ا�صحابها من اال�ستفادة منها“ ،رغم �أنها
م�صنفة (ب) ح�سب اتفاق �أو�سلو �أي �أنها حتت �إدارة
ال�سلطة الفل�سطينية ،ولي�س للإ�سرائيليني احلق
بال�سيطرة عليها �أو التحكم بها ،هذا عو�ضا عن �أن

�سائقي ال�صهاريج العراقية برزت بعد اتفاق
اجل��ان��ب العراقي م��ع اجل��ان��ب االردين على
ا�ستئناف ت�صدير النفط ل�لاردن عرب الية
الباك تو باك حيث يتم تفريغ ال�صهاريج يف
�ساحات معرب الكرامة -الطريبيل احلدودي
حلر�ص احلكومتني االردنية والعراقية على
تنفيذ تعليمات الوقاية ال�صحية للحد من
انت�شار فايرو�س ك��ورون��ا ٠يذكر ان النفط
ال�ع��راق��ي ق��د و�صل ل�ل�اردن يف � 4سبتمرب/
ايلول من العام املا�ضي عرب الية النقل دور

تو دور بو�صول ال�صهاريج نف�سها من م�صفاة
ال�صمود بيجي اىل م�صفاة البرتول االردنية
يف الزرقاء ،على ان يتم نقل 10االف برميل
ي��وم �ي �اً مت�ث��ل  7%م��ن ح��اج��ة االردن من
النفط وامل�شتقات النفطية وينقلها ا�سطول
م �ك��ون م ��ن  500ن��اق �ل��ة ن���ص�ف�ه��ا ع��راق��ي
والن�صف االخر اردين لتطبيق مبد�أ امل�شاركة
والفائدة للدولتني ال�شقيقتني.

امل�ساحات املهددة بامل�صادرة مملوكة لفل�سطينيني،
وم�سجلة ب�سندات ر�سمية لهم” ،كما ي�ؤكد رئي�س
بلدية ع�صرية حازم يا�سني
وي�شري يف حديثه لــ “فل�سطني الآن”� :إىل “�أن
املطامع اال�ستيطانية يف املكان ،تعود لكونه يطل
على ق��رى نابل�س ال�شرقية والأغ ��وار وحمافظة
ط��وب��ا���س ،ومي�ك��ن م��ن خ�لال��ه م���ش��اه��دة ال�سفوح
ال�غ��رب�ي��ة جل �ب��ال الأردن ،ك�م��ا ي�سعى االح �ت�لال
م��ن خ�لال و�ضع موطئ ق��دم للم�ستوطنني على
ج�ب��ل ع�ي�ب��ال� ،إىل تكري�س وج ��وده الع�سكري يف
قمة اجلبل ،التي ا�ستوىل عليها عام  ،9791و�أقام
عليها مع�سكرا على م�ساحة  005دومن ،بالإ�ضافة
�إىل  0051دومن يف حميطه مينع امل��زارع��ون من
ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��ا ،رغ��م � �ص��دور ق ��رار م��ن املحكمة

العليا الإ�سرائيلية يف حينه يلزم االحتالل بتمكني
امل��زارع�ي�ن م��ن ال��و��ص��ول �إليها” وب��ال�ف�ع��ل ،يقيم
االحتالل قاعدة ع�سكرية �ضخمة على تلك القمة،
ت�ضم مطارا حربيا و أ�ب��راج��ا للرادار واالت�صاالت
الع�سكرية
خنجر جديد
وحذر من �أن “ال�سيطرة الإ�سرائيلية �إذا ما متت
على جبل عيبال �ستعد مبثابة خنجر يف خا�صرة
ال�ضفة الغربية .لذا نحن نقوم ب�إجراءات قانونية،
ملواجهة التهديدات الإ�سرائيلية ،ورفع ق�ضايا من
�أ�صحاب الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة يف حال كانت
هناك م�صادرة فعلية و�أوراق ر�سمية بذلك.

التفا�صيل �ص «»10

م�ساحات �إبداعية وفكرية متكن ال�شباب من
ممار�سة هواياتهم.
و�أ��ش��اد ب��ري��زات �إىل �أن ال ��وزارة �ستعمل على
دع ��م وت��وط�ي�ن امل� �ب ��ادرات ال���ش�ب��اب�ي��ة ال��ري��ادي��ة
التي تقدم حلو ًال ابداعية يف قطاعات الزراعة
وال�سياحة ،مبا ت�سهم يف تعزيز نهج الت�شغيل
الذاتي لل�شباب من خالل تقدمي كافة الدعم
لهم ومتكينهم من �إن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة،
م�ن��وه�اً �أن امل��راك��ز ال���ش�ب��اب�ي��ة داخ ��ل اجل��ام�ع��ة
تهدف �أي���ض�اً �إىل توفري ال��وق��ت واجل�ه��د على
ال�شباب لالنت�ساب للمراكز ال�شبابية داخ��ل
جامعاتهم.

و�أكد الوزير �أهمية هذه ال�شراكة مع جامعة
�آل البيت والتي تهدف �إىل �إ��ش��راك �أك�بر عدد
مم �ك��ن م ��ن ال �� �ش �ب��اب يف حم��اف �ظ��ة امل� �ف ��رق يف
الفعاليات واالن�شطة التي تعنى بتعزيز مهارات
ال�شباب وتفعيل م�شاركتهم يف احلياة الثقافية
واالجتماعية والريا�ضية على م�ستوى اململكة،
وا�ستثمار طاقاتهم املبدعة وتوجيهاً مل��ا فيه
منفعة لهم.رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
ع��دن��ان ال�ع�ت��وم �أو� �ض��ح م��ن جانبه �أن اتفاقية
ان�شاء مركز ال�شباب يف اجلامعة.

التفا�صيل �ص «»5

 %82يقرون بالدور اإليجابي لوزارة
الصحة اثناء جائحة كورونا
االنباط-عمان

عرب  28باملئة من االردنيني عن موافقتهم
على ال��دور الإيجابي ال��ذي قامت به وزارة
ال�صحة حول توفري املعلومات الكافية عن
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،بح�سب ا�ستبيان �أج��رت��ه
ال ��وزارة على و�سائل التوا�صل االجتماعي
ملدة ثالثة �أيام.
وذك � ��رت ال� � ��وزارة يف ب �ي��ان ام ����س ال���س�ب��ت،

ان نتائج ال��درا��س��ة ال�ت��ي �أطلقتها مديرية
الإع�ل��ام يف ال � ��وزارة ع�بر ��ص�ف�ح��ات “في�س
ب��وك وتويرت”� ،أظ�ه��رت ر�ضا اجلمهور عن
امل�ضامني االعالمية والتوعوية واملداخالت
ال���ص�ح�ف�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال � � ��وزارة ب��دق��ة
و�شفافية عرب خمتلف و�سائل الإعالم ،التي
ت�ع�ت�بر ال���ش��ري��ك ال��رئ�ي����س يف �إي �� �ص��ال تلك
الر�سائل.
التفا�صيل �ص «»3

التويجري « :التجارة العالمية»
في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها
االنباط-عمان

�أك��د مر�شح اململك ًة ملن�صب املدير العام
ملنظمة التجارة العاملية الأ��س�ت��اذ حممد
التويجري �أن منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية
يف حالة رك��ود ،و�أن الإ�صالح لي�س خياراً
بل �ضروري جدا �أكرث من �أي وقت �سبق،
م�شريا �إىل �أن العامل مير بتغريات كبرية
�أث � ��رت ع �ل��ى ان �� �س �ي��اب ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة.
و�أ�ضاف معايل الأ�ستاذ حممد التويجري
يف م��ؤمت��ر �صحفي عاملي عقده ال�ي��وم يف
م�ق��ر امل�ن�ظ�م��ة يف ج�ن�ي��ف ملناق�شة ر�ؤي �ت��ه
مل�ستقبل املنظمة �أن ��ه ي�ج��ب �أن ال نركز

على اخلالفات ،ومن املهم الرتكيز على
ال�ن�ج��اح��ات ب�شكل م�ستمر ،وت��اب��ع قائال
�“ :أتطلع �إىل ق �ي��ادة امل�ن�ظ�م��ة وتنفيذ
�إ�� �ص�ل�اح ��ات ب �ت��واف��ق ج �م �ي��ع الأع �� �ض��اء،
م��و��ض�ح��ا �أن دور امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ملنظمة
التجارة هو �أن يكون حلقة و�صل فاعلة
بني الأع�ضاء للتو�صل �إىل تفاهمات بني
الأع�ضاء وتفعيل م�سارات املفاو�ضات مع
االع�ت�م��اد ع�ل��ى �آل �ي��ة للحوكمة ومتابعة
الأداء م� ��ن خ �ل��ال م � ��ؤ� � �ش� ��رات ق �ي��ا���س
وا�ضحة” .كما �أكد �أن هناك حاجة
ما�سة �إىل درا�سة الو�ضع
احلايل
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لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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خالل افتتاحه مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء

العيسوي :المبادرات الملكية ترجمة حقيقية لرؤى الملك في تمكين المواطن
االنباط-عمان

افتتح رئي�س ال��دي��وان امللكي الها�شمي يو�سف
العي�سوي ،رئي�س جلنة متابعة تنفيذ م�ب��ادرات
ج�لال��ة امل �ل��ك ،ام����س ال���س�ب��ت ،مبنى ن ��ادي احت��اد
ال��زرق��اء وم�صنع احل��اوي��ات يف حمافظة ال��زرق��اء
اللذيّن جاء �إن�شا�ؤهما تنفيذاً لتوجيهات جاللة
امللك عبداهلل الثاين خالل لقائه �أه��ايل ووجهاء
املحافظة.
وي �ه��دف �إن �� �ش��اء امل�ب�ن��ى اجل��دي��د ل �ن��ادي احت��اد
الزرقاء ال��ذي زود مبختلف التجهيزات والأدوات
ال �ل�ازم� ��ة� ،إىل ال �ن �ه��و���ض ب��احل��رك��ة ال���ش�ب��اب�ي��ة
وال��ري��ا� �ض �ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ة ،ومت �ك�ي�ن ال���ش�ب��اب
م��ن مم��ار� �س��ة الأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالجتماعية ،حيث ينظر جاللة امللك �إىل ال�شباب
باعتبارهم امل�ح��رك الرئي�س يف م�سرية التنمية
امل�ستدامة ،كما ي�ؤكد دوم�اً �ضرورة تقدمي الدعم
لهم واال��س�ت�ف��ادة م��ن طاقاتهم واب��داع��ات�ه��م� ،إىل
جانب �صقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم وخرباتهم
لتمكينهم م��ن االبتكار والإن �ت��اج ،وت��وف�ير البيئة
ال�صحية ملمار�سة خمتلف الأن�شطة الريا�ضية
والثقافية.
فيما يهدف م�صنع احلاويات �إىل �إيجاد فر�ص
عمل لأب�ن��اء املحافظة ،وت��وف�ير ح��اوي��ات معدنية
ب�سعر �أقل من ال�سوق لتخفيف العبء املايل على
بلدية ال��زرق��اء والبلديات ا ألخ��رى يف املحافظة،
حيث مت تزويد امل�صنع ال��ذي تبلغ م�ساحته نحو
 1000م�ت�ر م��رب��ع ،مبختلف امل �ع��دات والأدوات
وخطوط الإنتاج الالزمة.
وجاءت املبادرات امللكية ،ترجمة حقيقية لر�ؤى
ج�لال��ة امل �ل��ك يف مت�ك�ين امل ��واط ��ن وت��وف�ي�ر �سبل
العي�ش الكرمي له ،وتعزيز دوره يف م�سرية التنمية
امل�ستدامة م��ن خ�لال توفري م �ب��ادرات وم�شاريع
وف��ق �أول��وي��ات تنموية حم ��ددة ،تلبي احتياجات
املجتمعات املحلية والفئات امل�ستهدفة ،ومتكينها

وحت�ف�ي��ز ط��اق��ات�ه��ا لتح�سني واق�ع�ه��ا االجتماعي
واالقت�صادي.
ومتكنت امل�ب��ادرات امللكية من تعزيز ال�شراكة
مع اجلهات الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وت�ط��وي��ر منظومة ال�ع�م��ل ال�ت�ن�م��وي والإن���س��اين
يف املجتمعات امل�ستهدفة ،و� �ص��و ًال لرت�سيخ قيم
العمل التنموي ،وبناء جمتمعات تعتمد على ذاتها
اقت�صادياًوتنموياً.
ويف مقابلة �صحفية ،ق��ال العي�سوي لوكالة
الأنباء الأردنية (برتا)� ،إن جاللة امللك يويل جل
اهتمامه لتوفري البنية التحتية املنا�سبة للعمل
ال�شبابي والريا�ضي ،حيث مت من خالل املبادرات
امل�ل�ك�ي��ة �إن �� �ش��اء ال�ع��دي��د م��ن امل�ل�اع��ب وال���ص��االت
ال��ري��ا��ض�ي��ة وامل��راك��ز ال�شبابية وم �ب��اين الأن��دي��ة
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،ب�ه��دف
توفري البيئة احلا�ضنة للإبداع ،ومتكني ال�شباب
من ممار�سة ن�شاطاتهم وتفعيل دوره��م يف خدمة
جمتمعاتهماملحلية.
و�أ�ضاف� ،أن افتتاح مبنى نادي احتاد الزرقاء جاء
يف �إطار املبادرات امللكية ،تنفيذاً لتوجيهات جاللة
امل�ل��ك يف خ��دم��ة احل��رك��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة باملحافظة،
ومتكني ال�شباب م��ن ممار�سة خمتلف الأن�شطة

الريا�ضية والثقافية يف بيئة �آمنة و�صحية.
و�أ�شار العي�سوي �إىل �أن م�صنع احلاويات التابع
لبلدية ال��زرق��اء ،يهدف �إىل متكني البلدية من
�إنتاج حاويات ذات موا�صفات فنية وج��ودة عالية،
�إىل جانب معاجلة التحديات البيئية واحلد من
تراكم النفايات ،و�ضمان ا�ستدامة خدمات النظافة
مب�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق .ب � ��دوره ،ق ��ال وزي� ��ر ال���ش�ب��اب
الدكتور فار�س الربيزات� ،إن ن��ادي احت��اد الزرقاء
من الأندية احلديثة ن�سبياً يف اململكة ،ويعد �إ�ضافة
للمنظومة الريا�ضية والثقافية واالجتماعية،
حيث ي�سهم يف رفد احلركة الريا�ضية وال�شبابية
لأه ��ايل املحافظة .و�أك ��د يف كلمته خ�لال افتتاح
ال �ن��ادي ،ج��اه��زي��ة وزارة ال���ش�ب��اب ل��دع��م خمتلف
الأن�شطة والربامج ال�شبابية والريا�ضية والثقافية
مبختلف مناطق اململكة� ،إىل جانب دعم الأندية
التي تقدم خدمات جليلة لل�شباب ،وتقوم بدورها
الوطني على �أكمل وج��ه ،عرب متكينها يف �إيجاد
ا�ستثمارات حقيقية تعزز �أو�ضاعها املالية يف ظل
التحديات التي تواجه احلركة الريا�ضية حالياً.
م��ن جهته ،ثمن الرئي�س الفخري ل�ن��ادي احت��اد
ال��زرق��اء خالد الغويري ،ه��ذه اللفتة امللكية التي
ت�ستهدف خمتلف �شرائح املجتمع ،ال �سيما ال�شباب

منهم ،حيث ي�ؤكد جاللة امللك يف خمتلف اللقاءات
واخلطابات امللكية �أهمية النهو�ض ب��دور ال�شباب
ومتكينهم وتوفري الرعاية الالزمة لهم.
وع�بر ع��دد م��ن احل���ض��ور خ�لال مداخالتهم
عن بالغ فخرهم واعتزازهم باهتمام جاللة امللك
وحر�صه على دعم احلركة ال�شبابية والريا�ضية يف
املنطقة ،مبينني �أن املبنى اجلديد للنادي �سي�سهم
يف تقدمي خدمات نوعية لأبناء املجتمعات املحلية.
وخالل افتتاح م�صنع احلاويات ،قال رئي�س بلدية
الزرقاء املهند�س عماد املومني� ،إن �إن�شاء امل�صنع
�سيح�سن الو�ضع البيئي يف املدينة ،ويوفر فر�ص
عمل لأب�ن��اء املنطقة ،حيث وف��ر امل�صنع نحو 27
فر�صة عمل لأبناء املجتمعات املحلية �أ�سهمت يف
حت�سني ظ��روف�ه��م املعي�شية ،ك�م��ا �سريتفع ع��دد
الفر�ص وفقاً لقدرة امل�صنع الإنتاجية ،الفتاً �إىل
�إمكانية �إنتاج حاويات وبيعها للبلديات الأخ��رى
داخل �إطار املحافظة م�ستقب ًال.
ورافق العي�سوي خالل االفتتاح� ،أمني عام وزارة
الإدارة املحلية ،وحمافظ الزرقاء ،ورئي�س اجلامعة
الها�شمية ،وع��دد م��ن ممثلي اجل�ه��ات الر�سمية
والأهلية باملحافظة.
ي�شار �إىل �أن ال�سنوات املا�ضية� ،شهدت تنفيذ
العديد من امل�ب��ادرات امللكية يف حمافظة الزرقاء
مبختلف ال �ق �ط��اع��ات ،وال �ت��ي ك��ان��ت ت��رت�ك��ز على
درا� �س��ات م�سبقة لتحديد الأول��وي��ات التنموية،
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ،فاملبادرات
امل�ل�ك�ي��ة م�ك�م�ل��ة ل�ل�ج�ه��ود وامل �� �ش��اري��ع وال�ب�رام ��ج
احلكومية ،ولي�ست بدي ًال عنها.
وت��ر ّك��ز امل �ب��ادرات امللكية على متكني ال�شباب
وتعزيز دور املر�أة تنموياً ،من خالل دعم امل�شاريع
الإن �ت��اج �ي��ة ل�ل�أ� �س��ر ذات ال��دخ��ل امل� �ح ��دود ،عرب
متكينها م��ن �إق��ام��ة م���ش��اري��ع �إن�ت��اج�ي��ة �صغرية
مدرّة للدخل ،ت�سهم يف تعزيز �إنتاجيتها وحت�سني
م�ستوى معي�شتها ،وتنمية املجتمعات املحلية بوجه
عام.

االشغال :انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع الصحراوي
االنباط-عمان

�أن�ه��ت وزارة الأ��ش�غ��ال العامة والإ�سكان
املرحلة الثالثة م��ن م�شروع اع��ادة ت�أهيل
الطريق ال�صحراوي ،واملمتدة من منطقة
ال�ه��ا��ش�م�ي��ة اىل م�ن�ط�ق��ة ر�أ� � ��س ال �ن �ق��ب يف
حم��اف �ظ��ة م �ع ��ان وب� �ط ��ول  60ك �ي �ل��وم�ترا
تقريبا.
وم� ��ع ف �ت��ح ج �م �ي��ع حت ��وي�ل�ات امل��رح �ل��ة
الثالثة ،ت�صبح ن�سبة االجن��از يف امل�شروع
 94باملئة ،ويتبقى العمل يف املناطق امل�أهولة
“القطرانة واحل�سينية” واملتوقع االنتهاء
من االعمال الرئي�سية فيها مع نهاية �شهر
�آب املقبل.
وق��ال وزي��ر الأ��ش�غ��ال العامة والإ��س�ك��ان
املهند�س فالح العمو�ش خالل جولة اطلع
فيها على �سري الأع�م��ال يف امل�شروع اليوم
ال�سبت� ،إن العمل يف م�شروع ال�صحراوي

ي���س�ير وف ��ق اخل �ط��ة ال��زم �ن �ي��ة امل��و� �ض��وع��ة
م�سبقا ،م�شريا اىل �أن فتح اجل��زء الثالث

ي�سبق الربنامج الزمني ب�شهرين تقريبا
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ت��وق��ف ال ��ذي فر�ضته

ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،م�ث�م�ن��ا ت �ع��اون امل�ق��اول�ين
واال�ست�شاريني لت�سريع وترية العمل.
و�أ�� �ض ��اف �أن احل �ك��وم��ة �أول � ��ت م���ش��روع
ال �� �ص �ح��راوي ع�ن��اي��ة ك �ب�ي�رة ،وع�م�ل��ت على
ت��ذل�ي��ل ج�م�ي��ع ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ي اع�تر��ض�ت��ه،
�إدراك��ا منها لأهمية هذا الطريق وت�أثريه
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة،
بالإ�ضافة لأثره االجتماعي.
واك��د العمو�ش �أهمية ت�ع��اون املواطنني
م��ن م��رت��ادي ال�ط��ري��ق للحفاظ ع�ل��ى ه��ذا
املنجز ،وااللتزام بالإر�شادات والتحذيرات
وال�سرعات املقررة حفاظا على �سالمتهم
و�سالمة مركباتهم.
يذكر ان العمل يف م�شروع اع��ادة ت�أهيل
الطريق ال�صحراوي انطلق يف �أي�ل��ول من
العام  2017وك��ان من املقرر �أن ينتهي مع
�أي �ل��ول امل�ق�ب��ل� ،إال �أن الأع �م��ال الأ��س��ا��س�ي��ة
�ستنتهي قبل ذلك املوعد ب�شهر تقريبا.

البناء الوطني يقر مسودة إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال االعمار
االنباط-عمان

�أق� ��ر جم�ل����س ال �ب �ن��اء ال��وط �ن��ي االردين
م �� �س��ودة ال �ت �ع �ل �ي �م��ات لإج � � ��راءات ال��رق��اب��ة
والتفتي�ش على �أع �م��ال الإع �م��ار ال���ص��ادرة
وفقا للمادة  13رقم  52ل�سنة  ،2020ورفعها
ملجل�س الوزراء لل�سري ب�إجراءات اعتمادها.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع جمل�س البناء
ال��وط�ن��ي الأردين ام ����س ال���س�ب��ت ،برئا�سة
وزي ��ر اال� �ش �غ��ال امل�ه�ن��د���س ف�ل�اح ال�ع�م��و���ش،
وح �� �ض��ور وزراء الإدارة امل �ح �ل �ي��ة وامل �ي��اه
والنقل ،بالإ�ضافة �إىل امني عمان ونقيب
املهند�سني ونقيب املقاولني ورئي�س هيئة
املكاتب الهند�سية وممثلني ع��ن اجلمعية

ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة وم��دي��ري��ة االم� ��ن ال �ع��ام
ووزارة البيئة والقطاع اخلا�ص.
واكد وزير اال�شغال رئي�س جمل�س البناء
الوطني يف ت�صريح �صحفي� ،أهمية �ضمان
ج��ودة املنتج بامل�شاريع الإن�شائية وحماية
امل ��واط ��ن ورف� ��ع � �س��وي��ة ال �ع �م��ل ال�ه�ن��د��س��ي
وتامني ال�سالمة العامة مب�شاريع االعمار.
و�صادق املجل�س على م�سودة التعليمات
ال�ف�ن�ي��ة ل�ت��دق�ي��ق م���ش��اري��ع ال�ب�ن��ى التحتية
باململكة املعدة من نقابة املهند�سني ،على �أن
تقوم النقابة بتقدمي �آلية لعمل املدققني
الفنيني ل�ضمان تطبيق الكودات الهند�سية
وتقليل الأوامر التغريية يف م�شاريع البنى
التحتية.

ومت ت �ف��وي ����ض امل �ج �ل ����س ب��اع �ت �م��اد ع�ق��د
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل �� �ش��اري��ع االن �� �ش��ائ �ي��ة ب��ال �ق �ط��اع

اخلا�ص وح�سب خمرجات اللجنة امل�شكلة
يف دائرة العطاءات لهذه الغاية.

الخارجية :تأمين إجراءات عودة
 175أردنيا من سوريا

االنباط-عمان

�أع� �ل ��ن ال �ن ��اط ��ق ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م وزارة
اخلارجية و��ش��ؤون املغرتبني ال�سفري �ضيف
اهلل الفايز �أن عودة املواطنني الأردنيني من
الأرا�ضي الفل�سطينية �ستبد�أ �صباح الثالثاء
املقبل.
وقال يف ت�صريحات ام�س ال�سبت �إن نحو

� 175أردنيا �سيعودون �إىل اململكة من �سوريا
ع�بر م�ع�بر ج��اب��ر – ن�صيب احل� ��دودي بعد
ت�أمني عودتهم ،م�شريا �إىل امت��ام �إج��راءات
نقلهم من احلدود ال�سورية �إىل الأردنية.
ول�ف��ت ال�ف��اي��ز �إىل ت��أم�ين ع��ودة �أك�ث�ر من
 50مواطنا �أردن�ي��ا م��ن ال�ع��راق م�ساء ام�س،
وكذلك قرابة � 750شخ�صا من ال�سعودية ،يف
�إطار جهد وطني متكامل بالتن�سيق بينهم

اتفاقية بين العلمية الملكية والمجلس
األميركي لتأهيل فاحصي البرمجيات

االنباط-عمان

وق� ��ع امل �ج �ل ����س الأردين ل �ت ��أه �ي��ل ف��اح���ص��ي
الربجميات يف اجلمعية العلمية امللكية اتفاقية
ت�ع��اون م��ع املجل�س الأم�يرك��ي لت�أهيل فاح�صي
الربجميات.
ووفقا لبيان �صحفي �صدر عن اجلمعية ام�س
ال�سبت ،منحت االتفاقية املجل�س حقا ح�صريا
ل�ع�ق��د ام �ت �ح��ان��ات ف�ح����ص ال�ب�رجم �ي��ات يف دول
املنطقة املحيطة بالإ�ضافة �إىل االردن.
و�أو� �ض��ح البيان �أن االتفاقية ج��اءت للتغلب
على �صعوبات تقدمي االمتحانات جراء جائحة
كورونا من خ�لال توفري خيارات مرنة جديدة

لتقدميها �إلكرتونيا ومراقبة عن بعد.
و�أك � ��د ال �ب �ي��ان �أن االت �ف��اق �ي��ة ت ��أت��ي ت�ت��وي�ج��ا
للعالقات املتميزة بني الطرفني منذ عام 2013
ولت�أكيد الإمكانيات وال�ق��درات الفنية والتقنية
واملهنية املتطورة التي ميتلكها املجل�س الأردين
ك�شريك ح�صري يف املنطقة للبورد الأمريكي.
ي�شار اىل ان املجل�س الذي ت�أ�س�س عام ،2009
ه��و امل�م�ث��ل ال��وط �ن��ي امل�ع�ت�م��د ر��س�م�ي��ا للمجل�س
ال��دويل لت�أهيل فاح�صي الربجميات -بلجيكا،
وي��وف��ر ل�ل�خ�براء وامل�م��ار��س�ين يف جم��ال اختبار
ال�برجم�ي��ات منتدى لتبادل اخل�ب�رات وتوحيد
اج��راءات جودة الربامج لتبني �أف�ضل املمار�سات
يف اختبار الربجميات باململكة.

األمن العام يوزع طرود خير على
األسر العفيفة في لواء البترا
االنباط -البرتا

وزع��ت م��دي��ري��ة الأم ��ن ال�ع��ام ام����س ال�سبت،
ط��رود خري على الأ�سر العفيفة يف ل��واء البرتا
لرفع م�ستواها املعي�شي وتلم�س احتياجاتها يف
ظل جائحة كورونا.
وي�أتي توزيع امل�ساعدات؛ �إميانا من املديرية
بامل�س�ؤولية الكاملة جتاه ابناء املجتمع املحلي يف
املجاالت كافة التي ت�سهم يف تلم�س احتياجاتهم
وت� �ق ��دمي �أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات ل �ه��م يف خم�ت�ل��ف
الظروف.
وق ��ال م���س��اع��د م��دي��ر الأم ��ن ال �ع��ام ل�ل��إدارة
وال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن معت�صم
اب��و �شتال� ،إن املديرية م�ستمرة مبتابعة كافة

امل� �ب ��ادرات واالن �� �ش �ط��ة ال �ه��ادف��ة ل�ت�ع��زي��ز ال ��دور
ال �ت �� �ش��ارك��ي م ��ع امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ح �ل �ي��ة ،وت ��أك �ي��د
العالقة الطيبة والفاعلة بني جهاز االمن العام
واملواطن.
من جهتهم ثمن �أه��ايل املنطقة هذه اللفتة
ال �ك��رمي��ة ،م ��ؤك��دي��ن �أن �ه ��م � �س �ي �ك��ون��ون ال �ع��ون
وال��ردي��ف ل��رج��ال الأم��ن واحل��ر���ص على ادام��ة
التوا�صل م��ع ه��ذا اجل�ه��از ليبقى الأردن واح��ة
ل�ل�أم��ن والأم� ��ان حت��ت ظ��ل ال�ق�ي��ادة الها�شمية
احلكيمة.
وت� �ع ��د ه � ��ذه احل �م �ل ��ة ج � � ��زءا م� ��ن ح �م�ل�ات
ع��دة نفذتها امل��دي��ري��ة ع�بر وح��دات�ه��ا امليدانية
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين والتي
ت�سهم ب�شكل كبري يف تعزيز التكافل االجتماعي.

تخريج دورات تدريبية في الجامعة األردنية

وزير التربية يؤكد الحرص على دراسة جميع المالحظات بشأن التوجيهي
االنباط-عمان

تابع وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�سري
النعيمي ام�س ال�سبت� ،سري امتحان التوجيهي
يف م��دار���س ال���س�ل��ط ال�ث��ان��وي��ة ل�ل�ب�ن�ين ،وامل�ل��ك
عبداهلل الثاين للتميز.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور النعيمي� ،أن ال ��وزارة ت��ويل
ب��اه �ت �م��ام ج�م�ي��ع امل�ل�اح �ظ��ات واال� �س �ت �ف �� �س��ارات
ال ��واردة م��ن الطلبة ب���ش��أن االم�ت�ح��ان ،وتعمل
ع�ل��ى درا��س�ت�ه��ا وم�ع��اجل�ت�ه��ا مب��ا ي�ح�ف��ظ جميع
ح �ق��وق �ه��م وه �ي �ب��ة و� �س �م �ع��ة االم �ت �ح ��ان .وق ��ال
�إن امل ��ؤ� �ش��رات ال�ف�ن�ي��ة ت���ش�ير ب�ك��ل و� �ض��وح �إىل
� �س�ل�ام��ة � �س�ي�ر �إج � � � ��راءات ع �ق��د االم �ت �ح ��ان يف
خمتلف مراحله ،داعيا �إىل اال�ستمرار بتطبيق
م �� �ض��ام�ين ال�ب�روت ��وك ��ول ال �� �ص �ح��ي ب��ال��درج��ة
نف�سها من االهتمام التي بد�أ بها ،حفاظا على
�سالمة الطلبة وجميع القائمني عليه.
ووج� ��ه ال��دك �ت��ور ال�ن�ع�ي�م��ي ال �ق��ائ �م�ين على
االم� �ت� �ح ��ان ب ��اال� �س �ت �م ��رار يف ت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة

االمتحانية املنا�سبة للطلبة من حيث الهدوء
وت��وف�ير امل �ي��اه ،وال�ت�ه��وي��ة ل�ل�ق��اع��ات ،وب��ال��روح
الرتبوية ذاتها التي تعودنا عليها يف التعامل
م��ع �أب�ن��ائ�ن��ا ال�ط�ل�ب��ة ،م�شيدا مب�ستوى ال�ت��زام
اجلميع بالتعليمات والإجراءات الناظمة لعقد
االمتحان.
وب�ين �أن ال ��وزارة ت��ويل االم�ت�ح��ان اهتماما
كبريا ،وحتر�ص على �ضمان تطبيق اج��راءات
ع�ق��ده ب��أع�ل��ى م�ستويات ال��دق��ة ،م�شيدا ب��دور
ك ��وادر ال� ��وزارة وخم�ت�ل��ف امل��ؤ��س���س��ات الوطنية
امل�ساندة لها.
وت�ق��دم لالمتحان ال�ي��وم يف جل�سته الأوىل
 146971م�شرتكا وم�شرتكة للفروع الأكادميية
واملهنية يف مباحث ال�ف�ي��زي��اء وال�ل�غ��ة العربية
تخ�ص�ص والإنتاج احليواين والإدارة وال�سالمة
امل�ه�ن�ي��ة و�إن �ت��اج ال�ط�ع��ام وخ��دم �ت��ه ،ف�ي�م��ا تقدم
ل�ل�ج�ل���س��ة ال�ث��ان�ي��ة  1025م���ش�ترك�اً وم���ش�ترك��ة
يف ال� �ف ��روع الأك ��ادمي� �ي ��ة وامل �ه �ن �ي��ة يف م�ب��اح��ث
ف�سيولوجيا �أمرا�ض وفيزياء /كليات.

االنباط-عمان

اح �ت �ف �ل��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة واجل ��ام� �ع ��ة
الأردن�ي��ة ،ام�س ال�سبت ،بتخريج امل�شاركني
ب��ال��دورات ال�صحية التدريبية التي نفذها
م��رك��ز اال��س�ت���ش��ارات وال�ت��دري��ب يف اجلامعة
بدعم من البنك الدويل.
وق � ��ال رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال ��دك �ت ��ور ع�ب��د
ال�ك��رمي الق�ضاة يف كلمة خ�لال احل�ف��ل� ،إن
اجل��ام �ع��ة حت��ر���ص ع �ل��ى ت��دري��ب ال�ع��ام�ل�ين

يف امل��ؤ��س���س��ات وال � ��وزارات ك��اف��ة يف جم��االت
االق �ت �� �ص��اد ال �� �ص �ح��ي وال �ت �م��وي��ل ال���ص�ح��ي
الأ�سا�سي والتمويل ال�صحي املتقدم.
وق��ال من�سق وم��درب ال��دورات باجلامعة
ال��دك �ت��ور �إب��راه �ي��م ال �ع �ب��ادي ،ان ال� ��دورات
ت�ضمنت � 25ساعة تدريبية �شملت امل�شاركني
يف العديد من القطاعات بوزارة ال�صحة.
ويف ختام احلفل� ،سلم الدكتور ال�شهادات
ل �ل �خ��ري �ج�ين ال �ب��ال��غ ع ��دده ��م  25م���ش��ارك��ا
وم�شاركة.

املحلي
االحد
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الحياري :استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر معبر الكرامة

إضراب للسائقين أوقف وصول النفط العراقي لألردن

الأنباط – عمان

�أك ��د اخل�ب�ير النفطي ع��ام��ر ال�شوبكي �أن
ت��أخ��ر و��ص��ول النفط ال�ع��راق��ي ل�ل��أردن يعود
ال� �ض��راب ��س��ائ�ق��ي ال���ص�ه��اري��ج ال�ع��راق�ي��ة عن
العمل حتى تلبية مطالبهم التي تتعلق برفع
االجور..علماً ان ت�صريحات حكومية اف��ادت
ببدء و�صول النفط العراقي قبل ع�شرة �أيام.
وفقا لل�شوبكي٠
و�أ� �ض��اف ال�شوبكي ان ب��رزت ق�ضية اج��ور
�سائقي ال�صهاريج العراقية ب��رزت بعد اتفاق
اجل��ان��ب ال�ع��راق��ي م��ع اجل��ان��ب االردين على
ا�ستئناف ت�صدير النفط ل�ل�اردن ع�بر الية
الباك تو باك حيث يتم تفريغ ال�صهاريج يف
�ساحات معرب الكرامة -الطريبيل احلدودي
حلر�ص احلكومتني االردنية والعراقية على

تنفيذ تعليمات الوقاية ال�صحية للحد من
انت�شار فايرو�س ك��ورون��ا ٠يذكر ان النفط
العراقي قد و�صل لالردن يف � 4سبتمرب/ايلول
من العام املا�ضي عرب الية النقل دور تو دور
بو�صول ال�صهاريج نف�سها من م�صفاة ال�صمود
بيجي اىل م�صفاة البرتول االردنية يف الزرقاء،
على ان يتم نقل 10االف برميل يومياً متثل
 %7م��ن حاجة االردن م��ن النفط وامل�شتقات
النفطية وينقلها ا�سطول مكون من  500ناقلة
ن�صفها عراقي والن�صف االخر اردين لتطبيق
مبد�أ امل�شاركة والفائدة للدولتني ال�شقيقتني.
ورج� ��ح ان حت��ل ه ��ذه ال�ع�ق�ب��ة يف غ�ضون
اال�سبوع احل��ايل بعد تلبية طلبات ال�سائقني
العراقيني ،خا�صة ان احلاجة قد دع��ت عدد
ق�ل�ي��ل م�ن�ه��م اىل ع ��دم االل� �ت ��زام ب��اال� �ض��راب
والتحميل من م�صفاة بيجي �صباح ام�س اال

انها مل ت�صل للحدود االردن�ي��ة بعد ،كما من
امل��رج��ح ان ي �ع��اود ال�ن�ف��ط ال�ع��راق��ي ال��و��ص��ول
ل �ل��اردن ب�ك�م�ي��ات ي��وم �ي��ة اك�ب�ر م��ن ال���س��اب��ق
لتعوي�ض النق�ص ال��ذي ح�صل اث�ن��اء توقف
الت�صدير يف ال�شهرين املا�ضيني.
م��ن جهته �أك ��د م��دي��ر �أك ��د م��دي��ر النفط
وال �غ��از يف وزارة ال �ط��اق��ة وال �ث��روة املعدنية
املهند�س ح�سن احل �ي��اري ان عمليات توريد
النفط اخلام العراقي م�ستمر �إىل اململكة عرب
معرب الكرامة طريبيل احلدودي.
وق� ��ال �إن �� 76ص�ه��ري�ج��ا ج ��رى حتميلها
ي��وم اخلمي�س املا�ضي متوقعا و�صولها معرب
ال�ك��رام��ة �صباح ال�ي��وم االح ��د ،بالإ�ضافة �إىل
حت�م�ي��ل �� 82ص�ه��ري�ج��ا �أم� �� ��س اجل �م �ع��ة و82
�صهريجا ال�ي��وم ال�سبت ،و�ست�صل تباعا �إىل
معرب الكرامة لتحميلها يف ال�صهاريج الأردنية

ع�بر �آل �ي��ة (ب ��اك ت��و ب ��اك) يف � �س��اح��ات معرب
الكرامة طريبيل احلدودي.
وا� �ض��اف يف ت���ص��ري�ح��ات ام ����س ،ان��ه �سيتم
خالل الن�صف الثاين من �شهر متوز احلايل
توريد كامل كمية النفط املقررة خالل �شهر
متوز ،وهناك مفاو�ضات مع اجلانب العراقي
لتحميل  600الف برميل ،وهي الكميات التي
ك��ان يفرت�ض و�صولها ل�لاردن خ�لال �شهري
حزيران و�أيار املا�ضيني لكن اجلانب العراقي
توقف ع��ن حتميل النفط اخل��ام �إىل الأردن
ب�سبب تراجع الأ�سعار �إىل �أقل من  20دوالرا،
ف�أ�صبح غري جمد بالن�سبة لهم.
وك��ان��ت وزي� ��رة ال�ط��اق��ة وال�ث��روة املعدنية
امل�ه�ن��د��س��ة ه��ال��ة زوات � ��ي ق ��د �أع �ل �ن��ت �أخ�ي��را،
ع��ن ا�ستكمال اجل��ان��ب ال�ع��راق��ي ل�ل�إج��راءات
اللوج�ستية والبدء بتحميل ال�صهاريج بالنفط
اخل ��ام؛ �إي��ذان��ا ب�ع��ودة ت��دف��ق النفط العراقي
للمملكة.
وب �ل��غ �إج �م ��ايل واردات امل�م�ل�ك��ة م��ن نفط
العراق منذ انطالق عملية ال�شحن يف � 5أيلول
 2019حتى نهاية ني�سان املا�ضي نحو 44ر2
مليون برميل بواقع � 10آالف برميل يوميا.
ي�شار �إىل �أن �آل�ي��ة ا�سترياد النفط يف ظل
الإج� � � � ��راءات احل �ك��وم �ي��ة مل��واج �ه��ة حت��دي��ات
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،تتم بتفريغ
ال�صهاريج العراقية يف ال�صهاريج الأردن�ي��ة
باملنطقة احل��دودي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ال�ت��زام��ا
ب� � ��الإج� � ��راءات امل �ت �خ ��ذة ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �� �ش��ار
الفريو�س.
وي�أتي ا�سترياد النفط من العراق يف �إطار
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ب�ين ال�ب�ل��دي��ن امل��وق�ع��ة يف 2
��ش�ب��اط  2019وال �ت��ي تق�ضي ب��ا��س�ت�يراد نحو
� 10آالف برميل ي��وم�ي�اً ،ت�شكل  7باملئة من
احتياجات اململكة.

وفاة و 5اصابات غير محلية بـ «كورونا»
االنباط-عمان

�سُ جِّ لت يف الأردن ام�س )5( ،حاالت �إ�صابة
ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج�دّ ،جميعها غري
حمل ّية ،لقادمني من اخل��ارج ،ممن يقيمون
يف ف �ن ��ادق احل �ج ��ر ،ل�يرت �ف��ع �إج� �م ��ايل ع��دد
حاالت الإ�صابة يف اململكة �إىل ( )1214حالة،
كما �سجلت حالة وف��اة ل�سبعينية تعاين من
�أم��را���ض عديدة مزمنة لريتفع ع��دد حاالت
الوفاة �إىل  11حالة.
وتوزعت احلاالت امل�سجلة كالآتي 3( :من
ال�سعوديّة ،و 1من ال�ع��راق ،و 1من الواليات
املتحدة الأمريك ّية).
فيما �سُ جِّ لت حالة �شفاء واحدة لهذا اليوم،

يف م�ست�شفى امللكة علياء ،و ّ
مت �إجراء ()7155
ف�ح���ص�اً خم�ب�ر ّي� �اً ،وب��ذل��ك ي���ص�ب��ح �إج �م��ايل
ع��دد ال�ف�ح��و��ص��ات ال �ت��ي �أج��ري��ت ح�ت��ى الآن
( )507217فح�صاً.
و�أك ��دت وزارة ال���ص� ّ�ح��ة �أه�م� ّي��ة ا�ستخدام
تطبيق (�أمان) الذي �ساهم باكت�شاف العديد
م��ن احل � ��االت ،وق ��د �أدى ذل ��ك �إىل �سهولة
و� �ص��ول ف��رق ال�ت�ق��ّ��ص��ي ال��وب��ائ��ي �إىل جميع
خمالطي هذه احلاالت.
ك �م��ا �أك� � ��دت �أه� �م� � ّي ��ة ا� �س �ت �خ��دام ت�ط�ب�ي��ق
(�صحتك) ال��ذي ي��ز ّود م�ستخدميه ب�أحدث
امل�ع�ل��وم��ات والأخ �ب��ار واالك�ت���ش��اف��ات املتع ّلقة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا يف ال �ع��امل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
اح�ت��وائ��ه على �إر� �ش��ادات �صح ّية وحت��ذي��رات

وتنبيهات تتع ّلق مب�ستجدّات احلالة الوبائ ّية.
كما �أعلن مدير م�ست�شفى االم�ير حمزة
الدكتور عبدالرزاق اخل�شمان ام�س ال�سبت
ت�سجيل وفاة جديدة بفريو�س كورونا ل�سيدة
�سبعينية.
وق��ال اخل�شمان �إن ال�سيدة ك��ان��ت تعاين
م��ن ام��را���ض يف القلب ا��ض��اف��ة اىل ال�سمنة
وال�ضغط وال�سكري.
وب��ذل��ك ي��رت �ف��ع ع ��دد وف �ي��ات ك ��ورون ��ا يف
الأردن اىل  11حالة.
و قال مدير املركز الوطني للطب ال�شرعي
الدكتور عدنان عبا�س �إنه مت دفن ال�سبعينية
املتوفاة بفريو�س كورونا يف مقربة �سحاب.
وا�ضاف �أن ال�سبعينية قدمت من اململكة

العربية ال�سعودية منذ  6ايام.
وبني انه مت حجرها يف احد فنادق عمان
اال ان حالتها الطبية ازدات �سوءا ومت نقلها
اىل م�ست�شفى االمري حمزة.
ولفت اىل انه ابلغ وزير ال�صحة الدكتور
�سعد جابر بوفاتها حيث اوع��ز مبا�شرة اىل
ال �ت �ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة ح���س��ب ب��روت��وك��والت
الطب ال�شرعي االردين كونها جتربة خا�صة
باالردن.
وا�شار اىل انه مت نقل ال�سبعينية املتوفاة
م��ن م�ست�شفى حمزة اىل الب�شري وتكفينها
ونقلها اىل م�ق�برة �سحاب وال���ص�لاة عليها
مبرافقة امنية وح�ضور اثنني من اوالده��ا
ودفنها.

رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد المدينة الصناعية في السلط
االنباط -البلقاء

ت�ف�ق��د رئ �ي ����س جم�ل����س حم��اف �ظ��ة ال�ب�ل�ق��اء
مو�سى العواملة ،ام�س ال�سبت ،م�شروع املدينة
ال�صناعية يف ال�سلط للوقوف على املعيقات التي
حتول دون افتتاح امل�شروع.
وق��ال العواملة� ،إن امل���ش��روع يعترب فر�صة
ذه�ب�ي��ة ل�ت��وف�ير ف��ر���ص ع�م��ل للمتعطلني من
�أب�ن��اء ال�سلط ،لكن هناك معيقات حت��ول دون
افتتاحه ،ك�إي�صال الكهرباء من خ�لال الكابل
الرئي�سي و�إن �� �ش��اء حم�ط��ة لل�صرف ال�صحي
خلدمة امل�شاريع .و�أ� �ض��اف �أن امل���ش��روع يعترب
من �أه��م امل�شاريع احليوية والتنموية اجلاذبة
لال�ستثمار� ،إذ �أن م�ستثمرين حمليني وعرب
ب��د�أوا بالتجهيز لإقامة م�شاريعهم يف املدينة
ال�صناعيةبال�سلط.
وبني املهند�س �أحمد عيد من وزارة الأ�شغال
ال�ع��ام��ة� ،أن معظم م��راح��ل امل���ش��روع �أ�صبحت
جاهزة مثل الأرا��ض��ي اال�ستثمارية والهناجر
واملباين الإداري��ة وخزانات املياه وبن�سبة �إجناز
تقارب  100باملئة.
وبالن�سبة للطرق داخ��ل املدينة ال�صناعية،

بني عيد �أنها مبراحلها النهائية وبن�سبة �إجناز
 80باملئة ،وم��ن املتوقع االنتهاء م��ن تعبيدها
خالل  45يوماً لتكون جاهزة.
وبخ�صو�ص املعيقات التي ت��واج��ه امل�شروع
وخ��ا��ص��ة ال�ك�ه��رب��اء وال���ص��رف ال���ص�ح��ي� ،أ��ش��ار
املهند�س عيد �إىل �أنه مت تو�صيل الكهرباء �إىل
امل�شاريع ال�ت��ي تنفذ ح��ال�ي�اً داخ��ل امل��دي�ن��ة من
خ�لال حم��والت �صغرية ،و�أن مو�ضوع الكابل
و�إي���ص��ال��ه �إىل م��وق��ع امل��دي�ن��ة و�شبكه باملحول

الرئي�سي املوجود داخل امل�شروع يف طريقه للحل
بعد موافقة �شركة الكهرباء على تنفيذه.
وي���ش�ت�م��ل م �� �ش��روع �إن �� �ش��اء م��دي�ن��ة ال�سلط
ال���ص�ن��اع�ي��ة  -امل��رح �ل��ة الأوىل ع �ل��ى �أع �م��ال
احل �ف��ري��ات وال �ط �م��م ال�ل�ازم��ة ل �ه��ذه امل��رح�ل��ة
مبا يف ذل��ك ت�سوية مواقع القطع ال�صناعية،
و�أع�م��ال ط��رق و�ساحات ا�سفلتية مب�ساحة 25
�ألف مرت مربع.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه مت االت �ف��اق ب�ين ��ش��رك��ة امل��دن

ال�صناعية ووزارة الأ�شغال العامة على �أن يقوم
املقاول بتنفيذ الهناجر مب�ساحة �إجمالية تبلغ
� 10آالف و 300مرت مربع وم�ساحات خمتلفة.
و�أ�شار امل�ستثمر هاين طه الب�سط �صاحب �أول
م�شروع يتم ت�شغيله يف املدينة ال�صناعية �إىل
�أن دافعه لال�ستثمار فيها� ،أنها من �أف�ضل املدن
ال�صناعية على م�ستوى اململكة من حيث �شبكة
الطرق املحيطة وقربها من العا�صمة ،ووجود
جمموعة من احلوافز لال�ستثمار فيها .
وطالب اجلهات امل�س�ؤولة بتذليل العقبات يف
وجه امل�ستثمرين من حيث توفري بنية حتتية
متكاملة واخلدمات الأ�سا�سية من ماء وكهرباء
و��ص��رف �صحي وغ�يره��ا ،حيث ال زلنا نواجه
م�شاكل يف املدينة وبحاجة �إىل حلول �سريعة،
حتى يتم افتتاحها وت�ك��ون ج��اه��زة ال�ستقبال
مزيد من امل�شاريع واال�ستثمارات.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن م �� �ش��روع��ه ي�ت�م�ث��ل ب ��إن �ت��اج
ق��واط��ع و�شبابيك و�أب� ��واب م��ن م ��واد �صديقة
للبيئة وقابلة للت�صدير للخارج ح�سب �شروط
اال��س�ت�ث�م��ار يف امل��دي �ن��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ،و��س�ي��وف��ر
امل�شروع من خالل مراحله الثالث  45فر�صة
عمل للأردنيني.

إستراتيجيات ال فزعات
في زمن كورونا
د .محمد طالب عبيدات
كنتيجة جلائحة كورونا بان العامل ب�أ�سره يئن �إقت�صادياً وتنموياً؛ وحيث �أن كلنا ن�ؤمن
ب��أن ا ُ
ّ
وم��دول��ة ومرتبطة ب�أهداف
خلطى الإ�سرتاتيجية لأي قطاع مباركة
ومنظمة جُ
ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأم��د؛ ولها م�ؤ�شرات قيا�س قابلة للتطبيق وف��ق خطط
تنفيذية؛ بيد �أن الفزعات عبارة عن ‘�إطفاء حرائق’ هنا وهناك وال ُت�سمن وال تغني من
جوع؛ فال ُب ّد من و�ضع الإ�سرتاتيجيات املرتبطة باخلطط التنفيذية الوا�ضحة:
 .1الأردن بلد طاقاته ف��وق الأر� ��ض ولي�س حتتها؛ ول��دي��ه ال�ق��وى الب�شرية الكف�ؤة
واملتميزة على م�ستوى العامل؛ فمطلوب الإ�ستثمار يف هذه الكفاءات بد ًال �إق�صاءها �أو
حتييدها �أو جتاهلها �أو هجرتها.
 .2كنتيجة للو�ضع الإقت�صادي والظرف ال�صعب الذي متر به الأردن واملنطقة هنالك
قطاعات بعينها باتت تعاين وتئن للعيان مثل قطاعات الإ�سكان والإن�شاءات والإ�ستثمارات
والتجارة وال�صناعة والنقل والعمالة وغريها الكثري.
 .3ال ميكن �أن نبقى نتعامل مع كل قطاع ُ
بطرق ‘الرتقيع’ �أو ‘العمل بالقطعة’؛ ولهذا
فمطلوب حلول �إ�سرتاتيجية خلاّ قة لتبقى هذه القطاعات منتجة وم�ساهمة يف النمو
الإقت�صادي ولها قيم م�ضافة.
 .4مطلوب من احلكومة الرتكيز على امل�شروع النه�ضوي الذي طلبه جاللة امللك يف
خطاب التكليف ال�سامي؛ وذلك بتكاملية بني القطاعات املختلفة لإيجاد م�شروع وطني
طموح يعزز نقاط القوة والفر�ص املتاحة ويحل م�شاكل التحديات ونقاط ال�ضعف.
 .5مطلوب ت�شغيل �شباب الوطن الذين باتوا ي�شكون م��رارة البطالة؛ وذل��ك لي�س
بحلول فزعوية �أحادية اجلانب؛ لكن وفق خطة �إ�سرتاتيجية حُمكمة �أ�سا�سها الفر�ص
الإقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة وبالتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص.
 .6ال��وط��ن ال�ي��وم بحاجة لطاقات ك��ل مواطنيه ال�شرفاء لي�ساهموا وف��ق قدراتهم
لإ�ستمطار �أفكار خلاّ قة لت�شغيل ال�شباب وتعزيز الفر�ص الإ�ستثمارية خللق فر�ص العمل.
 .7مطلوب خطط ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأم��د لت�شغيل ال�شباب للإ�ستثمار
بطاقاتهم بد ًال من �أن يكونوا عالة وعبء على الوطن.
 .8نحتاج ملطبخ �سيا�سات �إقت�صادي عابر للحكومات ويعمل على مدار ال�ساعة ملواجهة
التحديات الإقت�صادية و�إجرتار احللول الإبداعية خللق فر�ص العمل من خالل ت�شجيع
الإ�ستثمار املحلي والأجنبي لت�سويق الأردن �إ�ستثمارياً و�إقت�صادياً وتنموياً.
 .9نحتاج جل��ر�أة �إتخاذ القرار لت�شجيع القطاع اخلا�ص وخلق الفر�ص الإ�ستثمارية
والبيئات احلا�ضنة لذلك؛ ونحتاج الرتكيز على القطاعات الواعدة بعينها.
 .10م�ط�ل��وب وق ��ف ك��ل ال �ف��زع��وي��ات ب��ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ت��ي ت�ت��م م��ن خ�ل�ال ال��وا��س�ط��ات
واملح�سوبيات؛ باملقابل تعزيز مبادىء العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص والتناف�سية.
 .11مطلوب الت�شبيك امل�ؤ�س�سي ال ال�ع��زف على وت��ر ال�ف��ردي��ة؛ ومطلوب امل��زي��د من
الأعمال امل�ؤ�س�سية ال الفردية �أو ال�شوفانية.
ب�صراحة :يف زم��ن ك��ورون��ا احللول املجتز�أة ال تغني وال ُت�سمن من ج��وع؛ فال�شباب
ب�إنتظار �أن ن�ضع على النار خطط و�إ�سرتاتيجيات قابلة للتطبيق لت�ؤتي �أُكلها وتثمر
فر�ص عمل وت�شغيل لهم.
�صباح الوطن اجلميل

 %82يقرون بالدور اإليجابي لوزارة
الصحة اثناء جائحة كورونا
االنباط-عمان

عرب  82باملئة من االردنيني عن موافقتهم
على ال��دور الإي�ج��اب��ي ال��ذي قامت ب��ه وزارة
ال�صحة ح��ول توفري املعلومات الكافية عن
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،بح�سب ا��س�ت�ب�ي��ان �أج��رت��ه
الوزارة على و�سائل التوا�صل االجتماعي ملدة
ثالثة �أيام.
وذك� ��رت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ام ����س ال���س�ب��ت،
ان ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ال�ت��ي �أطلقتها مديرية
الإع �ل��ام يف ال � ��وزارة ع�ب�ر ��ص�ف�ح��ات “في�س
ب��وك وتويرت”� ،أظ�ه��رت ر�ضا اجلمهور عن
امل�ضامني االعالمية والتوعوية واملداخالت
ال���ص�ح�ف�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� � � ��وزارة ب��دق��ة
و�شفافية عرب خمتلف و�سائل الإع�لام ،التي
ت�ع�ت�بر ال���ش��ري��ك ال��رئ�ي����س يف �إي �� �ص��ال تلك

الر�سائل.
وواف� � ��ق  82ب��امل �ئ��ة م ��ن امل �� �ش��ارك�ي�ن ع�ل��ى
� �ص �ف �ح��ات ال �ف �ي ����س ب ��وك ع �ل��ى دور ال � ��وزارة
ب�ت��وف�ير امل �ع �ل��وم��ات ال�ك��اف�ي��ة ح ��ول ك��ورون��ا،
مقابل 18باملئة غري موافقني.
اما على �صفحات تويرت ،فقد كانت ن�سبة
املوافقني على دور الوزارة الإيجابي يف توفري
املعلومات  74,7باملئة ،مقابل  25,3باملئة مل
يوافقوا على ذلك.
وثمنت الوزارة دور جميع و�سائل الإعالم
الإل� �ك�ت�روين وامل ��رئ ��ي وامل �ك �ت��وب وامل���س�م��وع،
ال�شريك الأ�سا�سي يف �إي�صال املعلومة بالدقة
وال�شفافية وال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب ،الأم ��ر ال��ذي
ي�ساهم ب�شكل كبري يف اط�لاع اجلمهور على
املعلومات �أوال ب�أول.

اربد :ضبط فتاتين خالفتا تعليمات
الحجر المنزلي
االنباط -اربد

�أو�� �ض ��ح رئ �ي ����س ف ��رق ال�ت�ق���ص��ي ال��وب��ائ��ي
يف حمافظة ارب��د ال��دك�ت��ور علي ال��زي�ت��اوي،
�أن ��ه مت اجل�م�ع��ة و اخل�م�ي����س� ،ضبط فتاتني
ع�شرينيتني خالفتا تعليمات احلجر املنزيل
يف واقعتني منف�صلتني.
وق� ��ال ال��زي �ت��اوي ام ����س ال �� �س �ب��ت� ،إن� ��ه مت
متابعة الفتاتني ،و�إعادتهما للحجر املنزيل
ب �ع��د �أن ك �� �ش �ف��ت الإ�� � �س � ��وارة ع ��ن ق�ي��ام�ه�م��ا
مبخالفة تعليمات احلجر امل�ن��زيل بفك كل
منهما للإ�سوارة املثبتة يف يد الفتاتني ،وهو

ما �أعطى �إ�شارة للأجهزة الأمنية التي عملت
على مالحقتهما و�ضبطهما.
و�أ�شار �إىل �أنه مت ربط الفتاتني بتعهدات
خ �ط �ي��ة ب �ع��دم حم ��اول ��ة خم��ال �ف��ة ت�ع�ل�ي�م��ات
احلجر املنزيل ،الفتاً �إىل �أن الأجهزة الأمنية
�ستقوم بتحويلهما للمدعي ال �ع��ام الت�خ��اذ
الإج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة بحقهما ،م ��ؤك��داً �أن
مهمة فرق التق�صي الوبائي متابعة الو�ضع
الوبائي و�أي خمالفات ت�صدر عن املحجور
ع�ل�ي�ه��م بالتن�سيق م��ع احل��اك�م�ي��ة الإداري � ��ة
والأجهزة املعنية.

استحداث جسر لمناولة البضائع بين المنطقة الحرة ومطار الشحن
االنباط-عمان

تقوم املجموعة االردنية للمناطق احلرة
واملناطق التنموية ،با�ستحداث ج�سر ملناولة
ال�ب���ض��ائ��ع وامل �ن �ت �ج��ات ب�ي�ن امل�ن�ط�ق��ة احل��رة
مبطار امللكة علياء ال��دويل ،ومطار ال�شحن
اجلوي باملطار.
وق � ��ال رئ �ي ����س جم�ل����س ادارة امل�ج�م��وع��ة
االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية
الدكتور خلف الهمي�سات يف بيان ا�صدرته
امل�ج�م��وع��ة ام����س ال���س�ب��ت ،ان اجل���س��ر ال��ذي
��س�ت�ط�ل�ق��ه امل �ج �م��وع��ة ف ��ور ان �ت �ه��اء ال�ل�ج�ن��ة
املخ�ص�صة م��ن دار��س�ت��ه ،يعالج الكثري من
التحديات التي تواجه امل�ستثمرين ،خ�صو�صا
فيما يتعلق بتعجيل خ ��روج الب�ضائع من
م�ق��رات ال�شركات باملنطقة احل��رة باملطار،

واثر ذلك باحلفاظ على جودة املنتج االردين
وتخفي�ض تكاليفه ،ا�ضافة اىل اث��ر ذل��ك يف
تعزيز عمليات الت�شبيك وزي��ادة ال�صادرات،
وج � ��ذب امل ��زي ��د م ��ن امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ال��س�ي�م��ا
ال�شركات املتخ�ص�صة بقطاع االدوية والغذاء.
وا�شار الهمي�سات اىل ان املجموعة تعكف
حاليا على اعداد قاعدة بيانات على م�ستوى
امل�ن��اط��ق احل ��رة ال�ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة باململكة
وامل�ن��اط��ق التنموية ب�ه��دف زي ��ادة التوا�صل
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة
واالقت�صادية املعنية لتعزيز �سهولة �إتاحة
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف تلك املناطق
للم�ستثمرين االردنيني والعرب والأجانب.
وا�ضاف ان املجموعة توفر للم�ستثمرين
امل�ن���ض��وي��ن حت��ت مظلتها ح��واف��ز وم �ي��زات
ت �ن��اف �� �س �ي��ة ت �ه �ي��ئ ب �ي �ئ��ة �أع� � �م � ��ال م �ي �� �س��رة

للم�ستثمرين و�أ��ص�ح��اب العمل ،ف�ضال عن
ح��واف��ز �ضريبية وم��ال�ي��ة ،م ��ؤك��دا ا�ستمرار
املجموعة بتفعيل ال��ر�ؤي��ة امللكية ال�سامية
ب�أهمية املناطق احلرة والتنموية ،خ�صو�صا
باملنطقة احل ��رة اجل��دي��دة يف م �ط��ار امللكة
ع �ل �ي��اء ال� � ��دويل ،وامل � ��أم� ��ول م�ن�ه��ا ان ت�ك��ون
مينا ًء حمورياً ومركزاً للتجارة واال�ستثمار
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ع�ب�ر ت��وف�ير حزمة
متكاملة من اخلدمات اللوج�ستية الداعمة
لال�ستثمار والت�صدير.
وج��اء ال�ب�ي��ان ال��ذي ا��ص��درت��ه املجموعة،
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م� ��ؤمت ��ر ا� �س �ت �ث �م��اري ع�ق��دت��ه
امل�ج�م��وع��ة وخ���ص���ص�ت��ه ل�ق�ط��اع��ات الأدوي � ��ة
وامل�ستلزمات الطبية واالغ��ذي��ة ،عرب تقنية
االت�صال املرئي “زووم” ،و�شارك فيه رئي�س
غرفة جتارة عمان خليل احلاج توفيق ممثال

ع��ن نقابة جت��ار امل��واد الغذائية ،وام�ين عام
االحتاد االردين ملنتجي االدوية وامل�ستلزمات
ال�ط�ب�ي��ة ال��دك �ت��ورة ح �ن��ان ال �� �س �ب��ول ممثال
لقطاع االدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية ،ا�ضافة
اىل ع��دد من امل�ستثمرين يف املناطق احلرة
واملناطق التنموية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،او� �ض��ح احل ��اج ت��وف�ي��ق اهمية
امل�ن��اط��ق احل ��رة وال�ت�ن�م��وي��ة واث��ره��ا بتوفري
ق�ي�م��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ل�لاق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،وان
املنطقة احل��رة اجلديدة مبطار امللكة علياء
ال��دويل ت�ساهم بتوفري مزايا تناف�سية نحو
بيئة �أعمال مي�سرة للم�ستثمرين و�أ�صحاب
العمل ومركزا هاما من الناحية اجلغرافية
لال�سترياد و�إعادة الت�صدير.
ولفت اىل ان تفعيل الر�ؤية ال�سامية بجعل
االردن ،موطئا اقليميا ودول �ي��ا للمنتجات

الغذائية والدوائية ،يتطلب تعزيز الت�شاركية
احلقيقية ب�ين القطاعات الر�سمية املعنية
ب��اال��س�ت�ث�م��ار وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ال��س�ي�م��ا يف
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�روي ��ج وج� ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ار ،وان
القطاع اخلا�ص والهيئات اال�ستثمارية فيه
حت �ت��اج ل �ق��واع��د ب �ي��ان��ات ت�غ�ط��ي ال�ق�ط��اع��ات
اال�ستثمارية بجميع انحاء اململكة.
وب�ين احل��اج توفيق �أن تعزيز اال�ستثمار
يف اململكة يحتاج �إىل �سيا�سات تف�ضيلية يف
القطاعات الغذائية والدوائية وامل�ستلزمات
الطبية ،داعيا اىل اعادة ميزات هامة فقدتها
املناطق التنموية ع�بر فر�ض �ضريبة دخل
على امل�ستثمرين ب�ه��ا ،ا��ض��اف��ة اىل ��ض��رورة
�شمول منتجات املناطق احلرة ب�شهادة من�ش�أ
اردنية وادراجها باتفاقيات التجارة العربية
البينية.

من جانبها اكدت الدكتورة ال�سبول اهمية
ا�ستحداث معرب ال�شحن بني املنطقة احلرة
اجلديدة باملطار ومطار امللكة علياء الدويل
لل�شحن ،م�شرية اىل ان اجل�سر �سيخت�صر
ت �ك��ال �ي��ف وف� �ت��رات ي �ت �ك �ب��ده��ا امل���س�ت�ث�م��ري��ن
باملنطقة احلرة العاملني بقطاعات االدوية،
خ�صو�صا املنتجات الدوائية التي ال تتحمل
درج � � ��ات احل � � ��رارة واوق � � ��ات ان �ت �ظ��ار ت�ت�ل��ف
�صالحيتها.
وا�� �ض ��اف ��ت ان امل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة ب��امل �ط��ار
عاجلت الكثري من التحديات التي واجهت
�شركات االدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية ،حيث
تعتمد على ت�صدير منتجاتها خارج الأردن،
وت��وظ�ي��ف م��ا ي��زي��د ع��ن � 8آالف �شخ�ص يف
م�صانعها وم�ؤ�س�ساتها وتقوم بت�صدير حوايل
� 70إىل  80باملائة من منتجاتها �سنوياً.

املحلي
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توقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي باربد بقيمة  12مليون دينار

االنباط-عمان

اكد املهند�س رائد ابو ال�سعود وزير املياه
وال ��ري خ�ل�ال ت��وق�ي�ع��ه احل ��زم االوىل من
اتفاقيات ع�ط��اءات م�شاريع �صرف �صحي
يف مناطق ال�شمال  /حمافظة اربد بقيمة
اج�م��ال�ي��ة  12م�ل�ي��ون دي �ن��ار وامل �م��ول��ة من
بنك االعمار االملاين (  )KFWبح�ضور
ام�ي�ن ع ��ام وزارة امل �ي��اه وال � ��ري امل�ه�ن��د���س
ع�ل��ي �صبح ون��ائ��ب ام�ين ع��ام �سلطة امل�ي��اه
ف��را���س ال�ع��زام وامل�ساعد لل�صرف ال�صحي
م�.سفيان البطاينة وامل�ساعد لالعالم عمر
�سالمة وعدد من كبار موظفي قطاع املياه
ان ج �ه��ود وزاره امل �ي��اه وال ��ري �ستتوا�صل

ج�ه��وده��ا الح ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة و حت�سني
خ��دم��ات امل�ي��اه وال���ص��رف ال�صحي املقدمه
ل�ل�م��واط�ن�ين يف م�ن��اط��ق ال���ش�م��ال وتطوير
اخلدمات ا�ستجابة للظروف الطارئه التي
مازالت ت�شهدها مناطق ال�شمال وخا�صة
التجمعات امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني
وب�ي�ن اب��و ال���س�ع��ود ان اجل �ه��ود من�صبة
ح��ال�ي��ا ب�ع��د جن��اح خ�ط��ة ال� ��وزارة � /سلطة
امل�ي��اه يف تامني احتياجات امل�ي��اه وخدمات
ال�صرف ال�صحي يف جميع املناطق وحت�سني
الواقع البيئي واال�ستفادة من كميات املياه
املعاجلة خا�صة يف املناطق الأكرث اكتظاظا
باللجوء ال�سوري واملتجمعات امل�ست�ضيفة
التي مازالت مناطق ال�شمال االك�ثر عبئا

ل�ل�ت�ع��اط��ي م��ع امل �ي��اه ال �ن��اجت��ة ع��ن ارت �ف��اع
ك�م�ي��ات امل �ي��اه امل�ستخدمة ك�م�ي��اه ال�صرف
ال�صحي و��ض��رورة معاجلتها حفاظا على
ال�ب�ي�ئ��ة وت��وف�يره��ا لأ� �س �ت �خ��دام��ات �أخ ��رى
ك�م���ص��در م��ائ��ي ج��دي��د خ��ا��ص��ة ل �ل��زراع��ات
املقيدة .
واو��ض��ح ال��وزي��ر ان ه��ذه االتفاقيات مع
املقاولني جاءت بهدف دعم وتنفيذ برنامج
خدمات ال�صرف ال�صحي حلماية م�صادر
امل�ي��اه واال��س�ت�خ��دام االم��ن مل��راف��ق ال�صرف
ال���ص�ح��ي للمجتمعات امل�ست�ضيفة وذل��ك
ع��ن ط��ري��ق ت�ن�ف�ي��ذ ��ش�ب�ك��ات � �ص��رف �صحي
وحم�ط��ات رف��ع امل�ي��اه العادمة يف منطقتي
حكما واملغري يف حمافظة اربد .

وب�ين وزي��ر املياه وال��ري اب��و ال�سعود ان
االعمال التنفيذية �سيبا�شر تنفيذها على
ال�ف��ور م��ن خ�لال ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص املحلي
وخ�لال ا�سبوعني من هذا التوقيع ت�شمل
ان�شاء حمطة رف��ع �صرف �صحي يف حكما
وت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��وط �� �ص ��رف � �ص �ح��ي ب �ط��ول
م��اي��زي��د ع�ل��ى ( )53ك��م وت�ن�ف�ي��ذ و��ص�لات
منزلية بطول ()7كم واعادة ت�أهيل املحطة
ال�ق��دمي��ة وت�ط��وي��ره��ا ورب�ط�ه��ا م��ع املحطة
اجل��دي��دة وتنفيذ ن�ظ��ام م��راق�ب��ة وت�شغيل
عن بعد ( )SCADAبقيمة نحو ()5,5
مليون دينار .
ويف منطقة املغري �سيتم تنفيذ وان�شاء
( )4حمطات رفع لل�صرف ال�صحي وتنفيذ
خ�ط��وط رئي�سية ون��اق�ل��ة ب�ط��ول ( )44كم
وت�ن�ف�ي��ذ و� �ص�لات م�ن��زل�ي��ة ب �ط��ول ( )7كم
وتركيب نظام ( )SCADAبقيمة نحو
( )6,5مليون دينار .
وب�ي�ن ال��وزي��ر ان ه��ذه احل ��زم �سيتبعها
ح� ��زم وم �� �ش ��اري ��ع اخ � ��رى ل ��دع ��م خ��دم��ات
ال���ص��رف ال�صحي يف املجتمعات الأردن �ي��ة
امل �� �س �ت �� �ض �ي �ف��ة ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال �� �س ��وري�ي�ن مم��ا
��س�ي��وف��ر ب�ي�ئ��ة ��ص�ح�ي��ة �أم �ن��ة وي�ح���س��ن من
اخلدمات املقدمة للمواطنني والالجئني
يف ه� ��ذه ال �ت �ج �م �ع��ات م �ب �ي �ن��ا ان اخل �ط��ط
ال�ت��ي تنتهجها وزارة امل �ي��اه وال ��ري بكافة
قطاعاتها بهدف مواجهة كل ال�ضغوطات
وحتقيق خدمات املياه وال�صرف ال�صحي
واح��داث حت�سن ملحوظا يف معاجلة املياه
العادمة واال�ستفادة من الكميات املعاجلة
وت��وف�ير امل�ي��اه ال�صاحلة لل�شرب للتزويد
املائي املنزيل يف كافة املناطق .
وث �م��ن وزي ��ر امل �ي��اه وال� ��ري دع ��م ال ��دول
ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وال �� �ص��دي �ق��ة وامل ��ان� �ح�ي�ن ح��ول
ال �ع��امل وخ��ا� �ص��ة دول االحت � ��اد االوروب � ��ي
والدعم االملاين لقطاع املياه من خالل بنك
االع �م��ار االمل ��اين خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية
مم��ا ك��ان ل��ه اك�بر االث��ر يف متكني ال��وزارة
م��ن ادام��ة خطتها لل�صمود والتعامل مع
هذا الواقع اال�ستثنائي .

األعلى للسكان ينفذ ورشات لتمكين النساء العضوات بالمجالس البلدية

االنباط-عمان

ن �ف��ذ امل �ج �ل ����س الأع � �ل ��ى ل �ل �� �س �ك��ان�� ،س�ل���س�ل��ة
ور� �ش��ات تعريفية لأع���ض��اء وع���ض��وات جمال�س
بلديات ماح�ص وعجلون وم�أدبا ،حول م�شروع
“احلكومة وال�ل�ام��رك��زي��ة وم��رك��زي��ة ال �ن��وع
االجتماعي يف املجال�س البلدية”.
وقال املجل�س يف بيان �صحفي ام�س ال�سبت،

�إن امل�شروع ال��ذي ينفذه املجل�س بالتعاون مع
م�ن�ظ�م��ة ه�ي�ف��و���س ب��دع��م م��ن وزارة اخل��ارج�ي��ة
الهولندية ،يهدف �إىل متكني الن�ساء احلاليات
وامل �ح �ت �م�لات يف امل�ج��ال����س ال�ب�ل��دي��ة م��ن خ�لال
ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة و�أط � ��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط
وامليزانية امل��راع�ي��ة للنوع االجتماعي ،و�إي�ج��اد
توجّ ه ذهني �إيجابي لتمكني امل��ر�أة �سيا�سياً من
قبل �صناع ال�ق��رار وال�سلطات املحلية والعامة

والن�ساء.
ون� �ف ��ذ امل �ج �ل ����س اخل �م �ي ����س امل ��ا�� �ض ��ي� ،أوىل
الور�شات التعريفية بامل�شروع لأع�ضاء جمل�س
بلدية م�أدبا.
و�أك��دت االمينة العامة للمجل�س الدكتورة
عبلة عماوي خ�لال الور�شة �أهمية امل�شروع يف
مت�ك�ين ال�ن���س��اء ال�ع���ض��وات م��ن ل�ع��ب دور فاعل
يف �إدم ��اج امل�ك��ون ال�سكاين م��ع �أه ��داف التنمية

امل�ستدامة وق�ضايا املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني
يف اخلطط االجتماعية واالقت�صادية املحلية
للبلدية ،ودعم متكني ع�ضوات املجال�س البلدية
بعملية �صنع القرار حمليا.
ولفتت �إىل �أن املجل�س نفذ خالل �أزمة كورونا
درا� �س��ة ا��س�ت�ط�لاع�ي��ة لآراء ع���ض��وات و�أع���ض��اء
امل�ج�ل����س ال�ب�ل��دي يف ال�ب�ل��دي��ات ال �ث�ل�اث ،لبيان
ت��داع�ي��ات اجلائحة على الأو� �ض��اع االقت�صادية
واالجتماعية على م�ستوى البلدية ،والوقوف
على �آثار اجلائحة.
وب�ي�ن��ت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة اال��س�ت�ط�لاع�ي��ة �أن
امل��وروث الثقايف والعادات والتقاليد املجتمعية
�أث � � ��رت ع �ل ��ى ل �ع ��ب االدوار امل �ه �ن �ي��ة امل �ن��اط��ة
ب��ال�ع���ض��وات الإن ��اث؛ م��ا �أدى �إىل �ضعف ت��أدي��ة
الأدوار التي ا�سندت �إليهن يف املجل�س البلدي
خالل اجلائحة.
واك��د رئي�س بلدية م��أدب��ا ال�ك�برى املهند�س
�أحمد الأزايدة �أهمية التخطيط بعمل كل دائرة
يف البلدية لت�ستطيع ال�سري بعملها والتعاون يف
هذا املجال.
و�أ�شارت ممثلة منظمة هيفو�س �سمر جربان
�إىل �أن هذا امل�شروع هو جزء من م�شروع متكني
امل� ��ر�أة ب��ال�ق�ي��ادة ،م ��ؤك��دة �أه�م�ي��ة دور املجال�س
املحلية يف حتديد احتياجات املجتمع و�ضرورة
م �� �ش��اورة امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة ب�ج�م�ي��ع ف�ئ��ات�ه��ا
لتكون اخلطط امل�ستقبلية �أكرث ح�سا�سية للنوع
االج �ت �م��اع��ي م��ع الأخ� ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار البعد
ال�سكاين.
ودعا امل�شاركون يف الور�شة ،لإعطاء املجال�س
امل�ح�ل�ي��ة دورا اك�ب�ر ووج ��ود ن��اف��ذة ا��س�ت�ث�م��اري��ة
لدعم التم ّكني االقت�صادي واالجتماعي وتنفيذ
منهج التو�أمة بني البلديات الناجحة.

الظاهرة االردوغانية
اللواء المتقاعد مروان العمد
مما ال �شك فيه ان الرئي�س الرتكي رج��ب طيب اردوغ ��ان حت��ول اىل ظاهرة مميزة ت�ستحق
الدرا�سة والتقييم .
ومن املالحظ ان اردوغان يتمتع ب�شعبية طاغية لدى ال�شعب االردين وحتى بني نخبه  .يف حني
ان البع�ض يقف على النقي�ض من ذلك ولهم مواقف �سلبية منه  .ولكال الطرفني ا�سبابه ودوافعه
لأتخاذ هذا املوقف او ذاك منه .
ويف البداية ال بد ان او�ضح ان تركيا هي دولة �صديقة لالردن ويوجد تعاون جتاري وان�سجام
�سيا�سي بينهما  .ولكن البد من التو�ضيح ان اعلى ن�سبة ت�صويت ح�صل عليها اردوغان يف االنتخابات
او الأ�ستفتاءات هي  . % 51اي ان ما ن�سبته  % 49من ال�شعب الرتكي يعار�ضون اردوغان و�سيا�ساته
ولكن هذه هي الدميقراطية والتي تعطيه حق ال�سلطة فيها  .وهذا ما النناق�شه وان كان هناك
نقا�ش حول تطويع الدميقراطية خلدمة اهداف غري دميقراطية  .ولكن م�شكلة ان�صار اردوغان
انهم ال يقرون بحق �أحد من االردنيني مبعار�ضة اردوغان مع ان هذه املعار�ضة هي حق لكل اردين
كما هي حق لكل تركي وان هذه املعار�ضة ال تعني بال�ضرورة معادة الدولة الرتكية ولكن االختالف
مع بع�ض �سيا�سات وا�ساليب اردوغان .
االردوغانيون كما �سوف ا�سميهم يع�شقونه لعدة ا�سباب واهمها الكاريزما القوية التي يتمتع بها
وقدرته على اخلطابة وال�ضرب على االوتار احل�سا�سة لدى من ي�ستمع خلطاباته وخا�صة عندما
يتحدث بل�سان الزعيم امل�سلم والذي يدافع عن امل�سلمني ويجيد جتويد القر�آن وتالوته وينا�صر
تنظيمات اال��س�لام ال�سيا�سي على خمتلف ت�صنيفاتها  .باال�ضافة ملواقفه املعلنة م��ن الق�ضية
الفل�سطينية ومنا�صرته للحق الفل�سطيني ولدعمه لغزة و�صمودها  .باال�ضافة اىل ذلك ما حققه
لرتكيا من تقدم وازدهار وقوة مما و�ضعها يف م�صاف الدول الكربى .
ولكن معار�ضي اردوغ ��ان ي��رون ان ال�صورة التي ر�سمها اردوغ ��ان لنف�سه تخالف ال��واق��ع بل
تتناق�ض معه وهم يرون ان كل ذلك هو �سالح بيده لتقوية نفوذه وتو�سيع �صالحياته  .فهو بالرغم
من مواقفه اال�سالمية اال انه ال يتنكر للعلمانية الرتكية االتاتوركية ويعترب نف�سه من اتباعها
وانه ي�ستخدم الدين اال�سالمي �سالحاً بيده  .وهو بالرغم من منا�صرته للق�ضية الفل�سطينية
وتهجمه على الدولة ال�صهيونية واىل درج��ة جتميد العالقات الدبلوما�سية معها على خلفية
حادث ال�سفينة مايف مرمرة ف�أنه يف الواقع مل يجمد العالقات االقت�صادية والع�سكرية مع الدولة
ال�صهيونية يف اي يوم من االيام  ،بل تعترب هذه العالقات هي االعلى درجة مع هذا الكيان من بني
دول املنطقة كلها .
كما وانه وبعد ان �أعاد تطبيع عالقاته االقت�صادية مع دولة ال�صهاينة يف الفرتة االخرية بعد
اعالنها اعتذارها عن حادثة ال�سفينة ودفعها تعوي�ضات لذوي ال�ضحايا �صرح وقال ان تركيا ال
ت�ستطيع ان ت�ستغني عن عالقتها ب�أ�سرائيل كما ان ا�سرائيل ال ت�ستطيع ان ت�ستغني عن عالقتها
برتكيا  ،كما يتهمه معار�ضيه ب�أنه يوظف مواقفه بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية للرتويج لنف�سه .
اما بالن�سبة لدعم اردوغ��ان الح��داث الربيع العربي ولتنظيمات اال�سالم ال�سيا�سي ف��أن هذا
االمر بالن�سبة ملحبيه ومريديه موقف بطولة ومن اجل م�صلحة �شعوب هذه الدول التي تدخل بها
وتخلي�صها من حكامها الفا�سدين ودعم التوجهات اال�سالمية بها  .اما من وجهة نظر معار�ضيه
ف�أنهم يرون انه قام كذلك بدعم التنظيمات االرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داع�ش وخا�صة
يف �سورية والعراق والآن يف ليبيا وهم يعتربونه من امل�س�ؤولني عما ح�صل يف �سورية عندما قام
هو وعدداً من الدول العاملية والعربية بالعمل على ع�سكرة االحتجاجات ب�سورية بعد ان واجهتها
ال�سلطة باحلل االمني وحتويلها اىل حرب اهلية اكلت االخ�ضر والياب�س وتوزعت م�س�ؤوليتها ما
بني النظام وداعميه واملعار�ضة وداعميها .
وهذا هو نف�س الدور الذي يلعبه حالياً يف ليبيا عندما تدخل ب�ش�ؤونها الداخلية بحجة الدفاع
عن احلكومة املعرتف بها دوليا والتي مت انزالها على ال�سواحل الليبية بال�سفن االوروبية  .ولكون
تيارات اال�سالم ال�سيا�سي فيها قامت بدعم هذه احلكومة يف وجه حكومة طربق .
وقد قام بار�سال قواته امل�سلحة وا�سلحته لدعم هذه احلكومة بل وجند لها اكرث من ع�شرة
االف مقاتل مرتزق من تنظيمات املعار�ضة ال�سورية وار�سلهم اىل ليبيا لدعم قواته و قوات حكومة
الوفاق بالرغم من حاجة املعار�ضة ال�سورية لهم فيها  ،مع عدم انكاري ان حكومة طربق اي�ضاً
جتند املرتزقة اي�ضاً للقتال ل�صاحلها وانها حت�صل على دعم وم�ساندة مالية وع�سكرية من عدة
دول عربية وغربية  .واحلقيقة ان اردوغان يعترب ان مليون ليبي هم من ا�صول عثمانية وانه من
واجبه الدفاع عنهم كما �صرح هو بذلك  .وهذا م�ؤ�شر على اهدافه احلقيقية من تدخله يف ليبيا
وبقية الدول العربية التي كانت حتت مظلة الدولة العثمانية  .واالهم من ذلك انه وعن طريق
دعمه حلكومة الوفاق فقد قام برت�سيم احلدود ما بني تركيا وليبيا والتي ال توجد حدود م�شرتكة
بينهما ا�ص ًال وذل��ك عن طريق تق�سيم ق�سم من البحر االبي�ض املتو�سط مابينهما بحيث يكون
الق�سم االكرب منه حتت �سيطرة تركيا والق�سم االقل حتت �سيطرة ليبيا بغ�ض النظر عن حقوق
ال��دول الأخ��رى امل�شاطئة لهذا البحر  ،وذلك للح�صول على احل�صة الكربى من ال�ثروة الغازية
والبرتولية فيه وقيامه بالتنقيب عنهما يف الق�سم املخ�ص�ص لليبيا وقرب ال�شواطئ القرب�صية .

مياهنا تسيطر على تغير طفيف
بنوعية المياه في شفا بدران
االنباط-عمان

�سيطرت �شركة مياه الأردن “مياهنا” ،ظهر
ام�س ال�سبت ،على تغري طفيف بنوعية مياه ال�شرب
يف منطقة �شفا ب��دران بالعا�صمة عمان .و�أو�ضح
بيان �صادر عن املكتب الإعالمي لل�شركة� ،أن ات�صا ًال
هاتفياً من �أحد املواطنني �أفاد بتغري نوعية املياه يف
منزله ،وعلى الفور توجهت فرق ال�شركة الفنية،
ونفذت م�سحا �شامال ملنطقة ال�شكوى ،وجرى عزل
املنطقة وف�صل  15و�صلة منزلية احرتازياً.

وا�� �ش ��ارت ال �� �ش��رك��ة يف ب�ي��ان�ه��ا �إىل �أن جميع
الإج � ��راءات الت�صويبية ج��رت بالتن�سيق الكامل
مع املتخ�ص�صني يف �سلطة املياه ووزارة ال�صحة،
م��ؤك��دة ان ت��زوي��د املواطنني يف منطقة ال�شكوى
باملياه يجري بوا�سطة �صهاريج ال�شركة .وا�ضاف
�إن الفرق الفنية اتخذت الإج ��راءات الت�صويبية
الالزمة لإع��ادة املياه �إىل املنطقة بعد الت�أكد من
مطابقتها للموا�صفة الفنية ،بالتن�سيق الكامل مع
املختربات املركزية يف �سلطة املياه ووزارة ال�صحة
وخمتربات �شركة مياهنا.

ادامة تعقد جلسة نقاشية حول استراتيجية قطاع الطاقة لألعوام 2030-2020
االنباط-عمان
ع�ق��دت جمعية �إدام ��ة للطاقة و امل�ي��اه و البيئة ,
جل�سة نقا�شية من خالل تقنية االت�صال املرئي بهدف
بحث ومراجعةا�سرتاجتية ق�ط��اع الطاقة ل�ل�أع��وام
 2030-2020والتي مت ا�صدارها م�ؤخراً من قبل وزارة
ال�ط��اق��ة وال�ث��روة امل�ع��دن�ي��ة.ح�ي��ث ا�ست�ضافت معايل
املهند�سة ه��ال��ة ع��ادل زوات �ي��وزي��رة ال�ط��اق��ة و ال�ثروة
املعدنية ,ومب�شاركة كل من املتحدثيني معايل ال�سيد
خالد �إي ��راين وزي��ر طاقة و ال�ث�روة املعدنية و وزي��ر
البيئة �سابقاًوع�ضو يف جلنه الطاقة امللكية �سابق ٌا و
معايل ال�سيد يو�سف من�صور وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االتقت�صادية ال�سابقاجلل�سة الكاتب ال�صحفي ال�سيد
ع�صام ق�ضماين كمي�سر للجل�سة .رحب رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية �إدام� ��ة د .دري ��د حما�سنة ب��احل���ض��ور و
امل�شاركينو�أ�شاد ب�أهمية هذا الإجن��از واملتمثل ب�إ�صدار
ا�سرتاتيجية لقطاع الطاقة .و�أك��د على �أهمية هذه
اجلل�سة لبيان ال ��ر�أي م��ن ك��اف��ة الأط� ��راف امل�شاركة
وط ��رح ك��اف��ة ال �ت �� �س��ا�ؤالت لتو�ضيح امل �ح��اور املتعلقة
ب��اخل�ط��وات التنفيذية لتحقيق الأه � ��داف املن�شودة
م��ن ه��ذه اال�سرتاتيجية  .و�أك��د على �أهمية املحاور

الإيجابية �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية يف زيادة ن�سبة
الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي مماقديحقق
�آثاراقت�صادية اجتماعية ايجابية .و من ثم بدء النقا�ش
من قبل مي�سر من خالل احلديث عن اال�سرتاتيجية
 .بينت معايل وزي��ر الطاقة وال�ثروة �أن مامييز هذه
اال�سرتاتيجية �أنها ج��اءت مبنية على �أ�س�س توقعات
من��و ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ح�ت��ى ال �ع��ام ، 2030حيث
�أخ��ذت بعني االعتبار القطاعات املختلفة مثل النقل
وامل �ي��اه وال�صناعو وال��زراع��ة والبيئة  .و�أ��ض��اف��ت �أن
ه��ذه اال�سرتاتيجية مت اع��داده��ا بت�شاركية م��ع كافة
اجلهات من القطاعني العام واخلا�ص .وو�ضحت �أن
هذه اال�سرتاتيجية رافقتها خطة تنفيذية تف�صيلية
للم�شاريع واالج ��راءات التي �ستحقق الأه ��داف التي
جاءت بها اال�سرتاتيجية بحيث تغطي كافة القطاعات
وك��ل ذل��ك ي��أت��ي حت��ت مظلة ال�سيناريو املعتمد وهو
زي ��ادة االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال��ذامت��ع ��ض�م��ان ت�ن��وع م�صادر
الطاقة املحلية مثل الطاقة املتجددة وال�صخر الزيتي
بالإ�ضافة �إىل م�صادر الطاقة التقليدية املحلية من
نفط وغاز .و�أ�شار معايل د .يو�سف من�صورعن �أهمية
البعد االقت�صادي لتطبيق هذه اال�سرتاجتية و �أثرها
املبا�شر عللى املواطن .حيث ت�س�آل عن �سبباحتياجنا

لتحديث ا�سرتاتيجية الطاقة ،مع ان اال�سرتاتيجية
ال�سابقة ممتدة حتى ال�ع��ام  ،2025وم��ا ه��ي ال��درو���س
امل �� �س �ت �ف��ادة .وم ��ا م ��دى ان �ع �ك��ا���س م ��اج ��اءت ب ��ه ه��ذه
اال�سرتاتيجية على تخفي�ض الكلف النهائية للطاقة
والكهرباء على التعرفة الكهربائية لكافة ال�شرائح
امل�ستهلكة .فيما ن��وه م�ع��ايل خ��ال��د �إي��ران �ي��و ق��ال “
التقاطع م��ع القطاعات ه��و ام��ر مهم ،وفيما يخ�ص
قطاع النقل والذي ي�ستهلك مايقارب  % 45من جممل
ا�ستهالك الطاقة مثال هل مت تبني �سيا�سات وزارة
النقل؟ وهل هناك و�ضوح يف توجه هذا القطاع نحو
حتويل النقل العام اىل نقل كهربائي مثال؟”ومن املهم
التكامل مابني اجلانب البيئي وقطاع الطاقة وتو�ضيح
مدى تقاطع زي��ادة ن�سبة خليط الطاقة املتجددة مع
قطاعات النقل واملياه خلف�ض كلف الطاقة .و�أكد على
�أن اال�سرتاتيجيات ال تبنى فقط على الأ�سعار مل�صادر
الطاقة �أو على املديونية ل�شركة الكهرباء الوطنية.
وم��اه��ي ترجمة �أه ��داف اال�سرتاتيجية البيئية من
خ�لال خف�ض انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون ل %10
مما كانت عليه يف عام  2018على ار���ض الواقع؟ هل
هي مبنية فقط على زي��ادة ن�سبة الطاقة املتجددة �أو
او من خالل التوجه لقطاع نقل نظيف وهل مت الأخذ

بعني االع�ت�ب��ار كلف التلوث البيئي بفعل ا�ستخدام
م�صادر الطاقة التقليدية وا�ستخراج ال�صخر الزيتي
�ضمن الن�سب املذكورة يف اال�سرتاتيجية.ومن ناحية
البناء امل�ؤ�س�سي لقطاع الطاقة بوجود  17000منتج
للكهرباء م��ن م�صادر الطاقة املتجددة �أك��د ان ذلك
يتطلب �إعادة النظر باملنظومة امل�ؤ�س�سية والت�شريعية
لقطاع الطاقة بطريقة خمتلفة تن�سجم مع التوجه
ال�ع��امل��ي واملحليللتحول للطاقة امل �ت �ج��ددة .وفيما
يخ�ص التوجه للعدادات الذكية  ،طرح ال�سيد ع�صام
ق�ضماين عدة ت�سا�ؤالت كيف �سي�سهم ذلك يف هيكلة
التعرفة الكهربائية وكيف �سي�ستفيد امل�ستهلكني من
هذا اال�سرتاتيجية يف انخفا�ض كلف التعرفة وزيادة
التناف�سية يف كافة القطاعات اخلدمية والتجارية
واالن �ت��اج �ي��ة .ووج ��ه ال�سيد ق�ضماين ت �� �س��ا�ؤل ح��ول
بتمديد الغاز للمنازل ح�سب ماذكر يف اال�سرتاتيجية
وج��دوى هذا الإج��راء فيما يخ�ص العمل على البنية
التحتية وخ�صو�صاً �أننا ن�ستورد الغاز من م�صادر غري
حملية .و�أ�شارت معايل هالة زواتي �أن العدادات الذكية
�ست�سهم يف ع��دة �أم��ور منها  :احل��د من االعرتا�ضات
على ق ��راءة ال �ع��دادات يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة م��ن خالل
اح�ت���س��اب ال �ف��وات�ي�ر ب���ش�ك��ل �أدق واح �ت �� �س��اب ال�ف��اق��د

الكهربائي �أو ال�ف��اق��د ال�ن��اجت ع��ن اال��س�ت�ج��رار الغري
م�شروع  .و�أكدت �أن العدادات �ست�ساعد يف تطبيق �آلية
احت�ساب التعرفة املرتبطة بالزمن خ�صو�صاً بوجود
االنتاج الفائ�ض �أو زيادة التوليد للكهرباء خا�صة من
م�صادر الطاقة املتجددة خالل ف�ترات زمنية معينة
وذل��ك لتخفي�ض التعرفة للمواطن وكافة ال�شرائح
امل�ستهلكة خ�لال ف�ترة زي��ادة التوليد .وفيما يتعلق
بتمديد ال �غ��از ل�ل�م�ن��ازل و��ض�ح��ت �أن ال � ��وزارة �ستبد�أ
مب�شروع جتريبي لإحدى املحافظات �سي�سبقه درا�سة
ج��دوى مف�صلة وال ن�سري ب�ه��ذا امل���ش��روع �إال �إذا كان
جمدياً اقت�صادياً .و�أك��د معايل يو�سف من�صور على
�أهمية الرتكيز �أن اال�سرتاتيجية تطرقت لتوفري بيئة
ا�ستثمارية ولكن يف قطاع الطاقة ومن املهم ان يكون
هناك توفري لبيئة ا�ستثمارية جاذبة يف الأردن كافة وال
ميكن حتقيق ذلك �إال من خالل خف�ض كلف الطاقة
 .وهناك نقطة مف�صلية يف هذا املحور وهو الرتكيز
على تخفي�ض الدين العام ل�شركة الكهرباء الوطنية
(5.25مليار دينار �أردين) وال��ذي يتم معاجلته بعدة
طرق منها رفع التعرفة وتغطية التكاليف و خف�ض
تكاليف ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى ال��دي��ن .ول�ك��ن �أث ��ر ذل��ك على
االقت�صاد الوطني ح�سب الدرا�سات ال�صناعات املحلية

تت�أثر ب�شكل كبري بكلف الطاقة زي��ادة %10ت ��ؤدي اىل
انخفا�ض  %1من االنتاج،وخ�سرنا �صناعة ال�سرياميك
يف االردن والعديد من ال�صناعات االخرى؛تخفي�ض
�سعر الطاقة هوما يجب ان ت�سعى له اال�سرتاتيجية”
د.يو�سف من�صور،وزير الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية.
واذا قارنا كلف الطاقة يف الأردن مع ال��دول املجاورة
ب��دخ��ل امل��واط��ن ��س�نرى �أن الكلف يف الأردن ه��ي من
�أعلى الكلفومت الت�أكيد على �أهمية ا�ستقرار الت�شريعات
جل��ذب وا�ستقرار اال�سثمارات يف الأردن  .و يف ختام
اجلل�سة �شكر د .دريد حما�سنة اال�ضيوف املتحدثيني
وامل�شاركيني و�أكد �أن الأمل من هذا احلوار فتح املجال
حل��وار وط�ن��ي ح��ول ق�ضية الطاقة حيث �أن�ه��ا مت�س
كل ع�صب من �أع�صاب الإقت�صاد الوطني مع ت�أكيد
تو�صية جمعية �إدامة بت�شكيل جلنة وطنية متخ�ص�صة
م��ن ال�ق�ط��اع��ات احلكومية امل�ت��أث��رة وامل ��ؤث��رة للعمل
على تطوير هذه اال�سرتاتيجية للم�ساعدة على خلق
م�شاريع حتد من التحديات احلالية لقطاع الطاقة
وحتولها �إىل فر�ص جلذب اال�ستثمارات وخلق فر�ص
عمل وتخفي�ض كلف الكهرباء للتحول �إىل االقت�صاد
الكهربائي الرقمي ليكون االردن �سباقا يف هذا امل�ضمار
ومنوذجا يف املنطقة.

املحلي
االحد
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خالل توقيع اتفاقية بين الوزارة والجامعة إلنشاء مركز شبابي

بريزات والعتوم يؤكدان أهمية دعم مبادرات وإبداعات الشباب

املفرق  -االنباط  -يو�سف امل�شاقبة

وقعت وزارة ال�شباب وجامعة �آل البيت ،
اتفاقية تعاون م�شرتك لبحث �أوج��ه و�سبل
تعزيز العالقات والتعاون يف جم��ال العمل
الطالبي ال�شبابي.
ون �� �ص��ت االت �ف��اق �ي��ة ال �ت��ي وق �ع �ه��ا وزي ��ر
ال�شباب الدكتور فار�س ال�بري��زات ،ورئي�س
جامعة �آل البيت الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عدنان
العتوم ،على �إن�شاء مركز �شبابي داخل حرم
اجل��ام�ع��ة ي�ع�ن��ى ب��رع��اي��ة وت ��أه �ي��ل ال���ش�ب��اب،
وتطوير مهاراتهم وق��درات�ه��م ،و�إدم��اج�ه��م
وتفعيل م�شاركتهم يف احل�ي��اة االجتماعية

والثقافية والريا�ضية والتعليمية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إع ��داد ال�برام��ج اجل��اذب��ة
لل�شباب لتمكينهم من ا�ستثمار طاقاتهم.
و�أ�� �ض ��اف ال ��وزي ��ر خ�ل�ال ح �ف��ل ال�ت��وق�ي��ع
وبح�ضور حمافظ املفرق يا�سر العدوان“ :
�إن الوزارة حتر�ص على الو�صول �إىل جميع
�شباب اململكة يف كافة املحافظات لتزويدهم
ب��امل�ه��ارات والأن���ش�ط��ة الالمنهجية لتنمية
و�صقل مهاراتهم ،من خالل جمموعة من
الربامج والأن�شطة واملبادرات التي تقدمها
ال � ��وزارة ل�ل���ش�ب��اب ،م �� �ش�يراً �إىل �أن امل��راك��ز
ال�شبابية م�ساحات �إبداعية وفكرية متكن
ال�شباب من ممار�سة هواياتهم.

و�أ�شاد بريزات �إىل �أن الوزارة �ستعمل على
دع��م وت��وط�ين امل �ب��ادرات ال�شبابية الريادية
التي تقدم حلو ًال ابداعية يف قطاعات الزراعة
وال�سياحة ،مبا ت�سهم يف تعزيز نهج الت�شغيل
ال ��ذات ��ي ل�ل���ش�ب��اب م��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي ك��اف��ة
الدعم لهم ومتكينهم من �إن�شاء م�شاريعهم
اخلا�صة ،منوهاً �أن املراكز ال�شبابية داخل
اجل��ام�ع��ة ت�ه��دف �أي���ض�اً �إىل ت��وف�ير ال��وق��ت
واجل�ه��د على ال�شباب لالنت�ساب للمراكز
ال�شبابية داخل جامعاتهم.
و�أك ��د ال��وزي��ر �أه�م�ي��ة ه��ذه ال���ش��راك��ة مع
جامعة �آل البيت والتي تهدف �إىل �إ�شراك
�أك�ب�ر ع��دد ممكن م��ن ال�شباب يف حمافظة

املفرق يف الفعاليات واالن�شطة التي تعنى
بتعزيز مهارات ال�شباب وتفعيل م�شاركتهم
يف احلياة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية
على م�ستوى اململكة ،وا�ستثمار طاقاتهم
املبدعة وتوجيهاً ملا فيه منفعة لهم.
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عدنان
العتوم �أو�ضح من جانبه �أن اتفاقية ان�شاء
مركز ال�شباب يف اجلامعة والتي ت�ضم 21
ال��ف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة مهمة ج��دا للجامعة
نظرا الحتياج ال�شباب والطلبة للكثري من
اخلدمات الالمنهجية .
وب�ي�ن ال��دك �ت��ور ال �ع �ت��وم ب ��ان االت�ف��اق�ي��ة
خ�ط��وة ري��ادي��ة لرعاية ال�شباب واعطائهم
ف��ر� �ص��ة امل �� �ش��ارك��ة يف امل �� �ش��اري��ع واالن���ش�ط��ة
ال� �ب� �ن ��اءة وه� ��ي �أي� ��� �ض� �اً خ �ط ��وة يف االجت� ��اه
ال���ص�ح�ي��ح وت���ص��ب يف اع� ��داد ال���ش�ب��اب نحو
االنطالق اىل املجتمع املحلي بعد تخرجهم
ولديهم اخلربة والكفاءة املنا�سبة .
وث �م��ن ال ��دك �ت ��ور ال �ع �ت��وم ج �ه��ود وزارة
ال �� �ش �ب��اب لإط� �ل ��اق م �ث��ل ه � ��ذه امل� ��راك� ��ز يف
اجلامعات والتي من �ش�أنها ان ت�سهم يف تبني
مبادرات وطاقات ال�شباب وقدراتهم املتنوعة
للنهو�ض بالعمل ال�شبابي وحتقيق التنمية
والريادة يف العمل التطوعي .
وح���ض��ر ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة ن ��واب رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ا�سماعيل عبابنة ,
و الأ�ستاذ الدكتور عقاب الربيع  ,و الأ�ستاذ
الدكتور ح�سني الزيود  ,والأ�ستاذ الدكتور
ع �م��ر ال �ع �ط�ين  ,و ع �م �ي��د �� �ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة
الدكتور عبداهلل العرقان .

التربية تناقش خطة تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية
االنباط-عمان

ن��اق �� �ش��ت وزارة ال�ت�رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ومكتب اليون�سكو يف عمان ،حماور املرحلة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن خ �ط��ة ت �ط��وي��ر ن �ظ��ام �إدارة
املعلومات الرتبوية . OpenEMIS
و�أكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور
تي�سري النعيمي ،خالل تر�ؤ�سة االجتماع
ال� ��ذي ع �ق��د ع ��ن ب �ع��د ،ب �ح �� �ض��ور م��دي��رة
م �ك �ت��ب ال �ي��ون �� �س �ك��و يف ع �م��ان ك��و� �س �ت��ان��زا
ف��اري �ن��ا ،و�أم �ي��ن ع� ��ام ال � � ��وزارة ل �ل �� �ش ��ؤون
الإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت،
وم ��دي ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م يف م�ك�ت��ب ال�ي��ون���س�ك��و
ال �� �س �ي��دة م��اري �ن��ا ،وال �ف��ري��ق امل �ع �ن��ي م��ن
ال ��وزارة ،ومندوبني عن ال�شركة املطورة
للنظام (�شركة � ، ) CSFأهمية النظام
وح��اج��ة ال� ��وزارة ل��ه لتمكينها م��ن �صنع
واتخاذ القرارات ال�سليمة باالعتماد على
البيانات وامل�ؤ�شرات التي يوفرها .
و�أ�شار الدكتور النعيمي �إىل �ضرورة
�أن ت�شتمل خطة العمل للمرحلة الثانية
على امل �ح��اور الرئي�سية لتطوير النظام

وه ��ي  :ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام من
حيث توفري �أف�ضل احللول التكنولوجيه
لدعم وت�شغيل النظام  ،وتطوير خدمات
ووظائف النظام وتو�سيع قاعدة البيانات؛
ب�ح�ي��ث ت���ش�م��ل ك��اف��ة ال�ب�ي��ان��ات ال�ترب��وي��ة
ال�لازم��ة ،ورف��ع كفاءة العاملني يف وزارة

ال�ترب�ي��ة والتعليم يف خمتلف امل�ستويات
االداري � ��ة ( امل��در� �س��ة  ،امل��دي��ري��ة  ،م��رك��ز
ال��وزارة ) يف جمال ت�شغيل وادارة النظام
ويف جماالت درا�سة وحتليل البيانات .
م��ن ج��ان�ب��ه ،ع��ر���ض م�ك�ت��ب اليون�سكو
خطة العمل التي مت �إع��داده��ا بالتن�سيق

م��ع �إدارة م��رك��ز امل �ل �ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات م�صنفة
ح �� �س��ب الأول � ��وي � ��ات و�أه �م �ي �ت �ه��ا وح���س��ب
املحاور التي �أكد عليها الدكتور النعيمي .
كما عر�ض الفريق الفني يف املركز �أهم
ال�ن�ق��اط ال�ت��ي ت�ضمنتها اخل�ط��ة و�آل�ي��ات
تنفيذها ،فيما عر�ضت ال�شركة املنفذة
�أه ��م ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي �سيتم حتقيقها بعد
تنفيذ اخلطة التي �ست�ستمر ملدة عامني .
وت�ستند اخل�ط��ة اجل��دي��دة (2020-
� )2022إىل ال�ع�م��ل ال���س��اب��ق لتطوير
نظام �إدارة املعلومات الرتبوي ،ال��ذي مت
�إط�لاق��ه يف ع��ام  ،2017وال ��ذي يهدف
�إىل حت�سني �سالمة ال�ن�ظ��ام ،ف�ض ً
ال عن
حت �� �س�ين ا� �س �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات م ��ن �أج ��ل
حت�سني عملية �صنع القرار القائم على
�أ�سا�س البيانات ،على جميع امل�ستويات.
وق ��د مت ت �ط��وي��ر اخل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
مب �� �س��اع��دة ف �ن �ي��ة م ��ن ال �ي��ون �� �س �ك��و ،وه��ي
نتيجة لعملية ت�شاور وتنمية م�شرتكة مع
مركز امللكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا
التعليم.

البنك العربي اإلسالمي الدولي ووزارة التربية والتعليم يوقعان مذكرة تفاهم
االنباط-عمان

وق�ع��ت وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم والبنك
العربي الإ�سالمي ال��دويل  ،اتفاقية يقدم
ال �ب �ن��ك مب��وج�ب�ه��ا ح��زم��ة م��ن ال�ت�م��وي�لات
امل���ص��رف�ي��ة امل�ت��واف�ق��ة م��ع �أح �ك��ام ال�شريعة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،جل�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين يف وزارة
الرتبية وع��دده��م نحو � 113أل�ف�اً و670
موظفاً.
وت�أتي االتفاقية التي وقعها وزير الرتبية
والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي ،ومدير
ع��ام ال�ب�ن��ك �إي ��اد الع�سلي ،يف ��ض��وء حر�ص
ال��وزارة من خالل مديرية �صندوق �ضمان
ال�ترب�ي��ة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�سيا�سة املتبعة يف
اخ�ت�ي��ار ال�ب�ن��وك ال�ت��ي ي�ت��م ا�ستثمار �أم ��وال
ال�ضمان فيها ل�صالح جميع العاملني يف
الوزارة.
ويقدم البنك مبوجب االتفاقية متويالت
م�صرفية ب�صيغة املرابحة وب�سعر تف�ضيلي
يبلغ 99ر 2باملئة �سنوياً لغاية �سبع �سنوات،
ومتويالت الإجارة بن�سبة عائد تبلغ 99ر5
باملئة �سنوياً  ،كما ت�شمل االتفاقية تقدمي
قرو�ض ح�سنه يتم ت�سديدها ب�أق�ساط ت�صل

�إىل � 20شهراً ،وذلك للتخفيف من الأعباء
املالية خا�صة تلك التي حتملها العاملون
يف الرتبية بعد وق��ف ع�لاوة ال��رت��ب ب�سبب
جائحة كورونا .
ك �م��ا ت���ش�م��ل ال �ت �م��وي�لات �أي �� �ض��ا ت�ق��دمي
بطاقة ائتمانية مق�سطة للعاملني بالرتبية
بقيمة �ألف دينار  ،ومتويل بال�سعر النقدي

ي���ص��ل �إىل � 20أل� ��ف دي �ن��ار ل �غ��اي��ات ��ش��راء
الأث ��اث والأج �ه��زة الكهربائية و ال �ع�لاج و
التعليم واحلج والعمرة وغريها مبدد �سداد
ت�صل �إىل � 5سنوات وبعائد �صفر.
ه��ذا و�سيعمل البنك مبوجب االتفاقية
وانطالقاً من م�س�ؤوليته االجتماعية على
دعم بع�ض ن�شاطات وزارة الرتبية والتعليم

 31ألف مشارك في أردننا جنة
االنباط-عمان

�أعلنت وزيرة ال�سياحة واالثار جمد �شويكة و�صول عدد امل�شاركني يف
برنامج “�أردننا جنة” �إىل �أكرث من � 31ألف م�شرتك.
ج��اء ذل��ك خ�لال افتتاحها ملتحف �أم قي�س يف حمافظة �إرب��د �شمايل
الأردن.
وي�ستفيد امل�شاركون يف برنامج ” اردننا جنة – اردننا بخري” من
ال �ع��رو���ض واال� �س �ع��ار الت�شجعية ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ال�برن��ام��ج يف املطاعم
وال �ف �ن��ادق وام��اك��ن اال��س�ت�ج�م��ام يف حم��اف�ظ��ات امل�م�ل�ك��ة ك��اف��ة  :ال�ك��رك
وال�شوبك والطفيلة ،ومعان  ،واملثلث الذهبي ( البرتا  ،وادي رم  ،العقبة
)  ،وام اجلمال يف املفرق  ،ومادبا ،وجبل نيبو ،وام الر�صا�ص والبحر امليت
وجر�ش واربد وعجلون وام قي�س .

خالل العام الدرا�سي املقبل.
و�أك � ��د ال��دك �ت��ور ال�ن�ع�ي�م��ي ،ح���س��ب ب�ي��ان
للوزارة� ،أهمية االتفاقية التي تعك�س تقدير
ال��وزارة للعاملني فيها واملعلمني واملعلمات،
وتخفيف االعباء الإقت�صادية التي ترتبت
ع�ل�ي�ه��م ن�ت�ي�ج��ة ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
م�شيداً مب�ب��ادرة البنك العربي الإ�سالمي
ال� � ��دويل  ،وم� � ��ؤك � ��داً ب� � ��أن وزارة ال�ترب �ي��ة
والتعليم ه��ي بيت املعلم وال�ط��ال��ب وب�أنها
�ستوا�صل التفاو�ض م��ع البنوك مل��زي��د من
اخل��دم��ات ل�صالح جميع العاملني لديها،
و�ستعمل كل ما بو�سعها خلدمة معلميها.
ب ��دوره ق��ال الع�سلي� ،إن االت�ف��اق�ي��ة تعد
تتويجاً للتعاون بني البنك ووزارة الرتبية
والتعليم ور�ؤي ��ة ال�ط��رف�ين امل�شرتكة نحو
حت�سني الظروف املعي�شية لكافة العاملني
يف ال � � ��وزارة ،وت �ق��دي��راً ل ��دوره ��م وب�خ��ا��ص��ة
املعلمني.
و�أ� �ض��اف �أن االت�ف��اق�ي��ة ،ت�ه��دف �إىل دعم
دور �أبناء الأ�سرة الرتبوية املميز يف امل�سرية
التعليمة ،وت�أتي ت�أكيداً لدور البنك وترجمة
مل�س�ؤولياته االجتماعية جتاه خمتلف �أبناء
املجتمع.

صندوق حماية البيئة ..
والجمعيات األقل حظًا
سامر نايف عبد الدايم
يف �إط��ار ال�سعي نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة ا�صبح الهاج�س ال��ذي ي�شغل تفكري
وا�ضعي ومنفذي هذه ال�سيا�سات  ،باعتبارها طرحت ومازالت تطرح م�شاكل و�صعوبات
تعيق عملية التنمية  ،لكنها يف الوقت نف�سه تت�ضمن العديد من املكا�سب واملنافع التي
ت�ساعد يف حتقيق التنمية امل�ستدامة .
�سيدي جاللة امللك عبداهلل الثاين و�ضع يف مقدمة �أولوياته حتقيق تنمية اجتماعية
واقت�صادية م�ستدامة ،وت��وف�ير فر�ص العمل  ،وت��أم�ين م�ستوى معي�شي �أف�ضل لأبناء
ال�شعب الأردين  ،فكان االنتقال بال�شرائح الأقل حظاً يف املجتمع نحو االكتفاء وجتاوزه
نحو الإنتاجية (ر�ؤي��ة ملكية) انطلقت من الفرد �إىل اجلماعة �ضمن حم��اور متعددة
تتمثل يف حت�سني واقع اخلدمات املختلفة وتوفري فر�ص العمل عرب امل�شروعات الإنتاجية
 ..وهي ر�سالة للحكومة بتحقيق ذلك على �أر�ض الواقع .
هنا �أرفع قبعة االحرتام والتقدير للجهود اجلبارة التي يقوم بها وزير البيئة ووزير
ال��زراع��ة املكلف ال��دك�ت��ور �صالح اخلراب�شة ويف وق��ت قيا�سي ،وال�ت��ي م��ن �أب��رزه��ا ع��ودة
(�صندوق حماية البيئة ) الذي يعترب الذراع التنفيذي والتمويلي للخطط اال�سرتاتيجية
لوزارة البيئة ،بهدف حتقيق م�شاريع حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة على �أر�ض الواقع
من خالل �شراكات فاعلة مع اجلمعيات والقطاع اخلا�ص والقطاع العام ،واجلهات ذات
العالقة.
وهنا لتتحقق ر�ؤية جاللة �سيدنا واحلكومة الر�شيدة يجب �أن تكون الأولوية بدعم
امل�شاريع للجمعيات البيئية يف املحافظات الأقل ً
حظاً  ،وتقدمي الدعم لهم  ،وت�شجيعها
من خالل دعم �صندوق حماية البيئة وال��ذي للأ�سف ومن خالل الإدارات ال�سابقة مل
يواكبها العدل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف تقدمي الدعم !!
دائما ن�ؤكد �أن “اململكة الأردنية الها�شمية” هي املحافظات من اق�صى ال�شمال �إىل
�أق�صى اجلنوب و لي�س عمان فقط ..هناك مناطق مهم�شة و�أخرى حمظوظة ،وال نريد
�أن تنح�صر التنمية يف عمان فقط  ..ملاذا ال تكون من �ضمن �شروط دعم �صندوق حماية
البيئة الأولوية للجمعيات البيئية يف املحافظات التي تعاين من بطالة وفقر ،وانعدام
امل�شاريع التنموية والبيئية ؟
�أت��ذك��ر زي ��ارة وزي ��ر البيئة �إىل حم��اف�ظ��ة م�ع��ان واالج �ت �م��اع باجلمعيات البيئية يف
حمافظات اجلنوب حيث ج��رى اللقاء يف �أج��واء من ال�صراحة وال��ودي��ة ،ت�ضمن طرح
جمعيات البيئة يف حمافظات اجلنوب مالحظاتهم ووجهات نظرهم ح��ول املقرتحات
بخ�صو�ص معاجلة امل�شاكل البيئية ب�شكل �صريح ،حيث �أبدى ممثلني اجلمعيات رغبتهم
يف بذل وزارة البيئة املزيد من اجلهود وامل�ح��اوالت اجل��ادة للو�صول �إىل نتائج منا�سبة
ت�صب يف م�صلحة اجلمعيات البيئية ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار خ�صو�صية اجلمعيات
البيئية يف حمافظة معان وما تعانيه من قلة دعم امل�شاريع  ،و�أهمية دور وزارة البيئة يف
فتح �أبوابها مل�شاركة اجلمعيات يف خمتلف الفعاليات والربامج البيئية .
نتمنى ان ت�صل ر�سالتنا ونثمن جهود كافة العاملني يف وزارة البيئة  ،واهتمامهم يف
هذا املجال ونتمنى ال�سري على هذا النهج وتعزيز التوا�صل الدوري مع اجلمعيات البيئية
ملتابعة وتنظيم العمل امل�شرتك.

«المهندسين» تطلق حملة «تشجيع شراء
المنتجات الوطنية» وتدعو منتسبيها لدعمها

االنباط-عمان

قال خمت�صون ان جائحة “كورونا” اعادت
ت�سليط ال�ضوء على اهمية ال�صناعات الوطنية
وم��دخ�لات �ه��ا امل�ح�ل�ي��ة ،وق��درت �ه��ا ع�ل��ى توفري
البديل املنا�سب للمنتج امل�ستورد.
واك��دوا خالل م�ؤمتر �صحفي عقدته نقابة
امل�ه�ن��د��س�ين الط �ل�اق “حملة ت�شجيع ��ش��راء
املنتجات الوطنية” ،ان دعم ال�صناعة الوطنية
هو دعم للوطن وم�ساعدته يف جتاوز التحديات
االقت�صادية ،والتخفيف م��ن م�شكلتي الفقر
والبطالة.
وق� ��ال ن�ق�ي��ب امل�ه�ن��د��س�ين م.اح� �م ��د ��س�م��ارة
الزعبي ،ان النقابة داع��م و�شريك رئي�سي يف
اجلهود املبذولة لدعم ال�صناعة الوطنية ،من
خ�لال ع�ضويتها يف ال�ل�ج��ان الوطنية املعنية
بدعم القطاع ال�صناعي وت�شكيلها جلنة لدعم
ال�صناعة الوطنية التي اطلقت احلملة.
وا�ضاف ان هناك جهود حكومية كبرية تبذل
للرتويج للمنتج املحلي وت�سويقه يف اخلارج ،مبا
ي�سهم يف دعم االقت�صاد الوطني.
وا�شاد �سمارة باداء القطاع ال�صناعي وكفائته
خ�ل�ال ازم� ��ة “كورونا” ،وخ��ا� �ص��ة يف جم��ال
ال�صناعات الغذائية والدوائية ،وحتقيق الأمن
الغذائي والدوائي خالل اجلائحة.
وبني �إن احلملة ج��اءت للرتكيز على تلبية
الكثري من املنتجات الوطنية لأعلى املتطلبات
القيا�سية ال�ع��امل�ي��ة وم��وا��ص�ف��ات ان�ظ�م��ة ادارة
اجل��ودة وعالمات اجل��ودة االردنية واالوروبية
والعاملية ،وانها تهدف اىل تعزيز ثقة املواطن
باملنتج الوطني وال ��ذي ينعك�س �إيجابيا على
حت�سني امل�صانع جلودة منتجاتها ،وي�شجع على
�شراء املنتجات الوطنية مبا ينعك�س على دعم
االقت�صاد الوطني وزيادة فر�ص العمل وت�شغيل
االيدي العاملة الوطنية.
ولفت املهند�س �سمارة �إىل �أن ت�شكيل جلنة
دعم ال�صناعات الوطنية يف النقابة ي�ساهم يف
�إيجاد برامج ومبادرات وخطط عملية للنهو�ض
بال�صناعات الوطنية ودعمها ،بالت�شارك مع
املبادرات الوطنية والهيئات واجلهات احلكومية
ذات العالقة بال�صناعة الوطنية.
وا�شار �سمارة ان النقابة اطلقت عدة مبادرات
لدعم املنتج الوطني ،من بينها جائزة اف�ضل
منتج وطني يف ال�صناعة الكيماوية.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال رئ�ي����س �شعبة الهند�سة
ال�ك�ي�م��اوي��ة ع���ض��و جم�ل����س ال�ن�ق��اب��ة م.حم�م��د
املحاميد ان النقابة م�ستمرة با�ستقبال طلبات
الرت�شح للجائزة ،رغم تاثرها باجلائحة ،وانه

�سيتم االع�ل�ان ع��ن الفائزين باجلائزة نهاية
العام احلايل.
وب�ين �أن اجل��ائ��زة الق��ت مت�ي��زا ك�ب�يرا لهذا
العام نظرا لإدخال ن�شاطات �صناعية واقت�صادية
جديدة ،وتعديل بع�ض بنود موا�صفات اجلائزة،
من بينها
جودة املنتج ومدى انت�شاره داخل الوطن.
وا��س�ت�ع��ر���ض رئ�ي����س جل�ن��ة دع��م ال�صناعات
الوطنية املهند�س نور�س ال��رمي��اوي ،ن�شاطات
وفعاليات جلنة دعم ال�صناعات الوطنية ،مبينا
�أن اهم تلك الن�شاطات؛ ملتقى تطوير التدريب
خ��دم��ة لل�صناعة ال��وط�ن�ي��ة وال �ب��دء مب �ب��ادرة
م�سابقة االب �ت �ك��ار والإب� � ��داع ودع ��م ال�صناعة
الوطنية وعقد العديد من الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة بال�صناعات املحلية� ،إ��ض��اف��ة اىل
التن�سيق مع اجلمعية العلمية امللكية بخ�صو�ص
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة احد مبادرات
اال�ستغالل الأمثل للموارد والطاقة النظيفة.
وحت��دث نائب رئي�س جلنة دع��م ال�صناعات
الوطنية املهند�س يعقوب بني طه ،عن �أهداف
جلنة دعم ال�صناعات الوطنية واملتمثلة بالعمل
ع�ل��ى ت�شجيع � �ش��راء امل�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة دعما
لالقت�صاد الوطني ،وايالء ال�صناعات الوطنية
ذات ال�سمعة العاملية االيجابية اهتماما ينعك�س
اي�ج��اب��ا على حت�سني ج��ودة امل�صانع الوطنية
وغريها من االمو ،الفتا �إىل �أن حملة ت�شجيع
��ش��راء املنتجات الوطنية ت��أت��ي ام�ت��دادا ودعما
حل�م�ل��ة ��ص�ن��ع يف االردن .وت �ط��رق م�ؤ�س�س
حملة �صنع يف االردن املهند�س مو�سى ال�ساكت،
�إىل حتديات وفر�ص ال�صناعة الأردنية و�سوق
املنتجات الوطنية ،م�ؤكدا �أن مثل تلك احلمالت
ت�ساهم يف النهو�ض باالقت�صاد الوطني وت�شغيل
العمالة االردن �ي��ة وزي ��ادة االق �ب��ال على �شراء
املنتجات املحلية.
وا��ش��ار ان  70-80%من كل دينار يدفع
ل�شراء منتج وطني يدعم االقت�صاد الوطني،
مقابل  30%من كل دينار ينفق على الب�ضائع
امل���س�ت��وردة ،واىل ان املنتج الوطني و��ص��ل اىل
 130دولة يف العامل .وا�ستعر�ض ع�ضو جلنة
دعم ال�صناعات الوطنية وع�ضو جمل�س �إدارة
جمعية منتجي وم���ص��دري الأث ��اث الأردن �ي��ة،
املهند�س يو�سف الق�سو�س اتفاقية التفاهم
املوقعة بني اجلمعية والنقابة.
وح�ضر امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ،ع�ضو جمل�س
ال�ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��د���س �سمري ال���ش�ي��خ ،و�أم �ي�ن ع��ام
النقابة املهند�س علي نا�صر ،و�أع���ض��اء جلنة
دع��م ال�صناعات الوطنية املهند�سني �إبراهيم
املعايطة و ليون احللتة و مروان ح�سني.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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السعودية ..ارتفاع احتياطي الغاز لـ  332.8تريليون قدم مكعب
الريا�ض-العربية
ارتفعت االحتياطيات ال�سعودية امل�ؤكدة من
الغاز الطبيعي بنهاية العام املا�ضي  2019بن�سبة
 12.5( %4تريليون قدم مكعبة قيا�سية) ،لتبلغ
 332.8تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية ،مقابل
 320.3تريليون قدم مكعبة قيا�سية بنهاية عام
.2018
وب �ح �� �س��ب ب� �ي ��ان ��ات م �ن �ظ �م��ة �أوب� � � ��ك ،ف � ��إن
ال�سعودية حتتل املركز ال�ساد�س عامليا بنهاية
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،م�شكلة  %4.6م��ن احتياطيات
ال� �غ ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي ع ��امل �ي ��ا ،ال �ب��ال �غ��ة 7282.1
تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية ،وفقا ل�صحيفة
االقت�صادية.
وا�� �س� �ت� �ط ��اع ��ت ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة �أن ت �� �ض��اع��ف
احتياطياتها من الغاز  7.2مرة خالل  59عاما
(منذ عام  1960حتى نهاية عام  ،)2019حيث
كانت  46تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية يف عام
 ،1960مبا يعني زيادته بن�سبة  %623خالل تلك
الفرتة ،مبتو�سط زيادة � %10.6سنويا.
وحلت ال�سعودية �ساد�سا خلف كل من رو�سيا
و�إي ��ران وقطر وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وتركمان�ستان باحتياطيات  1775.6تريليون
ق ��دم م�ك�ع�ب��ة ق�ي��ا��س�ي��ة ( %24.4م��ن ال �ع��امل)
لرو�سيا ،و 1200.3تريليون قدم مكعبة قيا�سية
( )%16.5لإيران ،و 841.6تريليون قدم مكعبة
قيا�سية ( )%11.6ل�ق�ط��ر ،و 503.4تريليون
قدم مكعبة قيا�سية ( )%6.9للواليات املتحدة
الأمريكية ،و 430تريليون قدم مكعبة قيا�سية

( )%5.9لرتكمان�ستان.
ويف املركز ال�سابع حلت الإمارات باحتياطي
يبلغ  215.1تريليون قدم مكعبة قيا�سية (%3
م��ن ال�ع��امل) ،ثامنا نيجرييا باحتياطي يبلغ
 203.4تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية (%2.8
من ال�ع��امل) ،تا�سعا فنزيال باحتياطي 200.4
تريليون قدم مكعبة قيا�سية ( ،)%2.8وعا�شرا
اجلزائر بـ  159.1تريليون قدم مكعبة قيا�سية
(.)%2.2

وب���ش��أن ت�ط��ور االح�ت�ي��اط�ي��ات خ�ل�ال عقود
فرتة التحليل زادت احتياطيات ال�سعودية من
الغاز �إىل  56.4تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية،
م��رت�ف�ع��ة ب�ن���س�ب��ة  10.4( %23ت��ري�ل�ي��ون ق��دم
مكعبة قيا�سية) عام  ،1970مقارنة بعام 1960
(�أي خالل � 10أعوام).
بينما زادت بن�سبة  56.1( %99تريليون
ق��دم مكعبة قيا�سية) ع��ام  ،1980لتبلغ 112.4
تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية ،ثم بن�سبة %64

( 72ت��ري�ل�ي��ون ق ��دم مكعبة ق�ي��ا��س�ي��ة) ،لتبلغ
 184.4تريليون قدم مكعبة قيا�سية عام .1990
ويف عام  2000بلغت احتياطيات ال�سعودية
امل�ث�ب�ت��ة م��ن ال �غ��از ن�ح��و  222.5ت��ري�ل�ي��ون ق��دم
مكعبة قيا�سية مرتفعة بن�سبة � %21صعدت
االحتياطيات يف عام � 2010إىل  283.1تريليون
قدم مكعبة قيا�سية ،مرتفعة بن�سبة 60.6( %27
تريليون قدم مكعبة قيا�سية) عن م�ستوياتها
يف عام .2000

صندوق النقد :تحفيزات بقيمة  11تريليون دوالر ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ

برئاسة السعودية ..وزراء مالية الـ  G20يبحثون التعافي
من كورونا G20

الريا�ض  -فران�س بر�س
ي �ع �ق��د وزراء م��ال �ي��ة جم �م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن
وحمافظو امل�صارف املركزية حمادثات ال�سبت
ملحاولة حتفيز االقت�صاد العاملي يف ظل الركود
ال�ن��اج��م ع��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،و�سط
ت��زاي��د ال��دع��وات لتخفيف ع��بء ال��دي��ون على
البلدان الفقرية.
وت� � ��أت � ��ي امل � �ح� ��ادث� ��ات االف �ت�را� � �ض � �ي ��ة ال �ت��ي
ت�ست�ضيفها ال�سعودية يف وق��ت يوا�صل الوباء
�إحل��اق ال�ضرر باالقت�صاد العاملي بينما يحذّر
ن�شطاء من �أزمة ديون تلوح يف الأفق يف الدول
النامية التي تعاين الفقر.
وق��ال منظمو االجتماع يف الريا�ض يف بيان
�إن ال ��وزراء وحمافظي امل�صارف “�سيناق�شون
وين�سقون العمل
الآف ��اق االقت�صادية العاملية
ّ
اجلماعي من �أجل انتعا�ش اقت�صادي عاملي قوي
وم�ستدام».
وتنعقد املحادثات التي ير�أ�سها وزير املالية
ال�سعودي حممد اجلدعان وحمافظ امل�صرف
امل��رك��زي �أح �م��د اخل�ل�ي�ف��ي ،غ ��داة ان �ط�لاق قمة
ت�ستمر يومني وجتمع ق��ادة االحت��اد الأوروب��ي
وج�ه��ا ل��وج��ه للمرة الأوىل منذ خم�سة �أ�شهر
ملناق�شة خطة �إن�ق��اذ اقت�صادية ملرحلة م��ا بعد
الفريو�س.
وح� � �ذّرت ك��ري���س�ت��ال�ي�ن��ا ج��ورج�ي�ي�ف��ا امل��دي��رة
الإداري ��ة ل�صندوق النقد ال��دويل من �أن��ه على
ال��رغ��م م��ن ب�ع����ض ع�ل�ام��ات االن �ت �ع��ا���ش ،ف ��إن
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ي��واج��ه ري��اح��ا معاك�سة مبا
يف ذل��ك احتمال ح��دوث موجة ثانية من وباء
كوفيد.19-
وق��ال��ت يف ر��س��ال��ة ل� ��وزراء م��ال�ي��ة جمموعة
ال �ع �� �ش��ري��ن “مل ن�ت�غ�ل��ب بعد” ع �ل��ى الأزم � ��ة،
حمذرة من �أن “موجة عاملية ثانية من املر�ض
ميكن �أن ت�س ّبب ا�ضطرابات جديدة يف الن�شاط

االقت�صادي».
وق��ال ال�صندوق ال�شهر املا�ضي �إن��ه خف�ض
توقعاته للنمو ،متو ّقعا ت��راج��ع ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل العاملي بن�سبة  %4.9هذا العام ب�سبب
انكما�ش �أك�بر خالل مرحلة الإغ�لاق عما كان
متوقعا يف ال�سابق.
وذك � ��رت ج��ورج�ي�ي�ف��ا ان ال �ت �ح �ف �ي��زات ال�ت��ي
ق� ّدم�ت�ه��ا دول جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن بقيمة 11
تريليون دوالر �ساعدت على منع حدوث نتائج
�أ�سو�أ لكن “يجب احلفاظ على �شبكات الأم��ان
ه� ��ذه ح �� �س��ب احل� ��اج� ��ة ،ويف ب �ع ����ض احل � ��االت،
تو�سيعها».
الأزمة االقت�صادية �ست�ستمر يف عام
 2021يف جميع �أنحاء العامل
ويف ن �ي �� �س��ان�/أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي� ،أع �ل �ن��ت دول
جمموعة الع�شرين تعليق �سداد الديون ملدة عام
للدول الأكرث فقراً يف العامل .و�ستطلب فرن�سا
خ�لال اجتماع ال�سبت متديد التجميد املوقت
“خلدمة الديون” التي ت�ستفيد منها الدول

االكرث فقراً ،وفق ما �أعلن وزير االقت�صاد برونو
ل��وم�ير ،حم� �ذّرا م��ن �أنّ “الأزمة االقت�صادية
�ست�ستمر يف عام  2021يف جميع �أنحاء العامل».
وحتى الآن تقدّمت  41دولة من �أ�صل  73من
�أفقر دول العامل بطلب تعليق خدمة الديون،
م��ا �أدّى �إىل ت��وف�ير م��ا ي���ص��ل �إىل  9م�ل�ي��ارات
دوالر ه��ذا ال �ع��ام وف � ًق��ا مل�ن�ظ�م��ات “�أوك�سفام”
و”كري�ستيان �إيد” و”غلوبال جا�ستي�س ناو».
وذك��رت ّ
املنظمات يف تقرير �أن ال��دول ال�ـ 73
ال ت��زال ملزمة بدفع ما ي�صل �إىل  33.7مليار
دوالر لت�سديد الديون حتى نهاية العام.
وقالت �شيما فريا املديرة التنفيذية امل�ؤقتة
ملنظمة “�أوك�سفام” �إنّ االقت�صاد العاملي “ت�ض ّرر
من فريو�س كورونا ب�شكل �أك�بر من التو ّقعات
التي ر�أيناها يف ني�سان�/أبريل” ،م�ضيفة “لدى
وزراء مالية جمموعة الع�شرين دور يف جتنب
كارثة و�شيكة ملئات املاليني من النا�س».
وتابعت “يجب جعل (م�ب��ادرة تعليق �سداد
الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات
الديون ،مبا يف ذلك مدفوعات الديون اخلا�صة

واملتعددة الأط��راف حتى نهاية عام  ،2022على
�أن ت�شمل � ً
أي�ضا البلدان ذات الدخل املتو�سط».
ودع ��ت منظمة ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة م��ن جهتها
دول جمموعة الع�شرين �إىل “�إلغاء ال��دي��ون
امل�ستحقة على الدول الأكرث فقراً على الأقل يف
العامني املقبلني».
وقالت جويل فريهار الأم�ين العام بالإنابة
ّ
للمنظمة َ
“ك�شفَ كوفيد 19-عن عدم امل�ساواة
الكبري يف عاملنا” ،م�ضيفة “�إذا �أردنا بناء القدرة
على ال�صمود يف مواجهة الأزم��ات امل�ستقبلية،
ف�ن�ح��ن ب�ح��اج��ة �إىل �إج � ��راء ت �غ �ي�يرات هيكلية
طويلة الأجل».
و�أعلن وزي��ر اخلارجية الأرجنتيني فيليبي
� �س��وال �إن� ��ه ��س�ي�ح��ث جم �م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن على
�إن���ش��اء “�صندوق عاملي قائم على الت�ضامن”
ملعاجلة زيادة الفقر يف البلدان التي تعاين جراء
الفريو�س.
وق��ال ل�صحافيني يف بوين�س �آي��ر���س “نريد
قرارات ب�ش�أن الديون لي�س فقط للدول الأكرث
ف �ق��را ،ل �ك��ن �أي �� �ض��ا ل �ل��دول امل�ت��و��س�ط��ة ال��دخ��ل
الفقرية».
ل �ك ��ن مل ي �ت �� �ض��ح م � ��دى ت �ق � ّب ��ل جم �م��وع��ة
الع�شرين لهذه املطالب.
وت �ن��ازع �أك�ث�ر  20دول ��ة �صناعية يف ال�ع��امل
للدفاع عن اقت�صاداتها التي �أ�صابتها �إجراءات
احلد من انت�شار الفريو�س يف ال�صميم ،و�سط
توقعات بتفاقم الركود االقت�صادي.
ويف ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ق��ال��ت م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
االقت�صادي والتنمية �إن �إجراءات احلد من الوباء
ت�سببت يف انخفا�ض قيا�سي بن�سبة  %3.4يف الناجت
املحلي الإجمايل القت�صادات جمموعة الع�شرين
يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام .2020
وه��ذا �أك�بر انخفا�ض منذ �أن ب��د�أت الوكالة
التي تتخّ ذ باري�س م�ق��راً يف جمع البيانات يف
عام .1998

بعد إيرادات بـ  6مليارات دوالر ..أسهم نتفليكس تهوي %10
دبي  -البوابة العربية للأخبار التقنية
�أعلنت من�صة نتفليك�س عن �أدائ�ه��ا امل��ايل يف
الربع ال�ث��اين ،وبعد خ��روج �أرق��ام الربع الثاين،
ً
انخفا�ضا
�شهدت خدمة ب��ث الفيديو ال�شهرية
حادًا يف قيمتها ،حيث انخف�ضت �أ�سهم نتفليك�س
.%10
وح�ق�ق��ت ال���ش��رك��ة �إي � ��رادات يف ال��رب��ع ال�ث��اين
مبقدار  6.15مليار دوالر و�إيرادات ت�شغيل بقيمة
 1.36مليار دوالر و�صايف دخل  720مليون دوالر.
من حيث ال�سهم ،ك�سبت ال�شركة  1.59دوالرًا يف
فرتة الثالثة �أ�شهر.
ل�ك��ن ت��وق��ع امل���س�ت�ث�م��رون  6.08م�ل�ي��ار دوالر
م��ن الإي ��رادات وع��ائ��د ال�سهم  1.81دوالر ،وفقا
ملتو�سط حملل ياهو املايل ،لذا متكنت نتفليك�س
م��ن حتقيق رب��ح �ضئيل يف الإي� ��رادات ،لكنها مل
حتقق الأرباح املرجوة منها.
كما تغلبت ال�شركة على التوقعات من حيث
�صايف العمالء ،حيث �أف��اد تقرير ()CNBC
�أن  10.09مليون م�شرتك جديد يف املن�صة قدرت
مدفوعاتهم بحوايل  8.26مليون.
وتوقعت املن�صة �إي ��رادات بقيمة  6.33مليار
دوالر ت��ؤدي �إىل دخل ت�شغيلي قدره  1.25مليار

تورط ابنة كارلوس غصن في هروبه
امل�صدر :دبي  -العربية
يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ك ��ان ف �ي��ه ق �ط��ب ��ص�ن��اع��ة
ال�سيارات اللبناين الأ�صل كارلو�س غ�صن ي�صر
ع�ل��ى �أن عملية ه��روب��ه امل �ث�يرة يف وق��ت �سابق
م��ن ال �ع��ام اجل ��اري مت��ت بتخطيط ك��ام��ل منه
دون م�شاركة زوجته �أو �أي من �أبنائه الأربعة،
تو�صلت �سلطات التحقيق اليابانية �إىل حقيقة
جديدة مفادها م�شاركة ابنته يف عملية الهروب.
ووج � ��دت ��س�ل�ط��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ي��اب��ان �ي��ة �أن
ابنته مايا ،التي تبلغ من العمر نحو  27عاما،
�ساعدته يف عملية الهروب و�أنها تواجدت معه
قبل �ساعات من اختفائه يف اليابان قبل �أن يهربا
�سويا �إىل �أحد الفنادق حيث قامت ابنة غ�صن
بت�سليم احلقائب �إىل �أحد �أ�صدقاء والدها الذي
� �ش��ارك يف عملية ال �ه��روب امل�ت�ق�ن��ة ،بح�سب ما
ذكرت وكالة بلومربغ.
ولطاملا نفى غ�صن م�شاركة �أي م��ن �أف��راد
�أ� �س��رت��ه يف ع�م�ل�ي��ة ال� �ه ��روب ،ول �ك��ن احل�ق��ائ��ق
اجل��دي��دة �أظهرتها لقطات لكامريات املراقبة
و�� �ش� �ه ��ادات � �ش �ه��ود ع �ي��ان ق��دم �ت �ه��ا ال���س�ل�ط��ات
ال�ي��اب��ان�ي��ة �إىل ن�ظ�يرات�ه��ا الأم�يرك �ي��ة لت�سليم
�شخ�صني يعتقد على نطاق وا�سع �أنهما �شاركا
يف عملية هروب غ�صن �إىل لبنان يف يناير كانون
الثاين املا�ضي.
و�أظ �ه��رت ت�ل��ك ال��وث��ائ��ق �شخ�صيات �أخ��رى

ق��دم��ت امل�ساعدة لغ�صن يف عملية ه��روب��ه من
خ�لال ابنته م��ن �ضمنهم �سائق غ�صن وعمال
وم��وظ �ف��ون يف امل� �ط ��ار وال �ف �ن��دق ح �ي��ث ك��ان��ت
امل �ح �ط��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�غ���ص��ن ق�ب��ل �أن ي�ف��ر من
طوكيو �إىل بريوت.
ومل تظهر الوثائق اليابانية ما �إذا كانت ابنة
غ�صن على علم ملا يخطط له وال��ده��ا يف وقت
مل توجه فيه ال�سلطات اليابانية �أي اتهامات
لعائلة غ�صن ب�ش�أن م�ساعدته يف عملية الهروب
التي و�صفت بكونها �أحد �أتقن عمليات الهروب
يف التاريخ احل��دي��ث ،ما ح��دا ببع�ض ال�شركات
ال�سينمائية يف هوليود بالتفكري يف تقدميها
كعمل �سينمائي.
وتخرجت ابنة غ�صن من جامعة �ستانفورد
وت �ع �م��ل ل���ص��ال��ح �إح � ��دى امل ��ؤ� �س �� �س��ات اخل�يري��ة
التابعة املدعومة من مارك زوكربريغ م�ؤ�س�س
في�سبوك.
ووفقا ملا �أظهرته الوثائق ،ف��إن ابنة غ�صن
و�أب�ي�ه��ا طلبا م��ن ال�سائق تو�صيلهما �إىل �أح��د
امل �ط��اع��م يف ط��وك�ي��و ل �ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ق�ب��ل �أن
ي�ع��ودا �إىل امل�ن��زل وي�ساعدهما يف ح��زم حقائب
�� �س ��وداء ك �ب�يرة يف ��ش��اح�ن��ة ث��م االن� �ط�ل�اق �إىل
فندق “جراند حياة طوكيو” حيث قام ال�سائق
مب���س��اع��دت�ه��ا يف �إن� � ��زال احل �ق��ائ��ب رف �ق��ة ع��دة
�أ�شخا�ص يعتقد على نطاق وا�سع �أنهم �شاركوا
يف عملية الهروب املثرية.

دولة كبرى مخاطبة صندوق النقد:
افتحوا خزائنكم للعالم
هونغ كونغ  -رويرتز
حث رئي�س البنك املركزي ال�صيني �صندوق
ال �ن �ق��د ال � ��دويل ع �ل��ى ت �ق��دمي ��س�ي��ول��ة مب�ئ��ات
امل�ل�ي��ارات م��ن ال� ��دوالرات ل�ل��دول الأع���ض��اء الـ
 198عن طريق تخ�صي�ص عام حلقوق ال�سحب
اخلا�صة رغم اعرتا�ضات الواليات املتحدة.
وك �ت��ب ي ��ي ق ��ان ��غ ،حم��اف��ظ ب �ن��ك ال���ش�ع��ب
ال�صيني ،يف مقال ب�صحيفة فاينن�شال تاميز،
�أن �إ� �ص��دار ح�ق��وق ال�سحب اخل��ا��ص��ة  -وح��دة
النقد الداخلية لل�صندوق � -ضروري مل�ساعدة
الدول على التعامل مع جائحة كوفيد.19-
وق � ��ال ي ��ي “التخ�صي�ص ال� �ع ��ام حل�ق��وق
ال�سحب اخل��ا��ص��ة ،ال�ت��ي يطلق عليها �أحيانا
“ماء الذهب” وميكن �إن�شا�ؤها بجرة قلم ،هي
اجل��زء الناق�ص يف تعامل �صندوق النقد مع
الأزمة».
وك ��ان ��ت امل� ��رة ال �� �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ي �ق��دم فيها

�صندوق النقد على تلك اخلطوة ،التي ت�شبه
طباعة البنك املركزي نقودا جديدة ،يف 2009
عندما �أ�صدر حقوق �سحب خا�صة بقيمة 250
مليار دوالر للدول الأع�ضاء من �أجل تخفيف
�أثر الأزمة املالية العاملية.
ويف ح �ي��ن ي� � ��ؤي � ��د م� �ث ��ل ت� �ل ��ك اخل� �ط ��وة
اق �ت �� �ص��ادي��ون ك �ب��ار ووزراء م��ال �ي��ة ع��دي��دون
وبع�ض ق��ادة احلكومات ال�سابقني ،ف ��إن �أكرب
معار�ضيها  -اخلزانة الأمريكية  -ميلك حق
النق�ض ع�ل��ى ال �ق��رارات ال�ك�ب�يرة يف �صندوق
النقد.
وي �ق��ول وزي ��ر اخل��زان��ة الأم�ي�رك��ي �ستيفن
منوت�شني� ،إن معظم �أم ��وال ح�ق��وق ال�سحب
اخلا�صة �ست�ؤول �إىل دول جمموعة الع�شرين
الغنية التي ال حتتاجها.
وم��ن املعتقد �أي���ض��ا �أن ال��والي��ات املتحدة
ت �ع��ار���ض اخل� �ط ��وة ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون ح���ص��ول
ال�صني و�إيران على موارد �إ�ضافية.

ستاندرد أند بورز تعدل نظرة تصنيف
الكويت إلى سلبية
الكويت -رويرتز
ق��ال وزي��ر املالية الكويتي ب��راك ال�شيتان
ام�س ال�سبت �إن مركز الكويت امل��ايل «متني»
ول �ك��ن علينا ا��س�ت�ك�م��ال الإ�� �ص�ل�اح يف امل��ال�ي��ة
العامة مبا ي�ضمن دميومة امل�ؤ�س�سات ورف��اه
املواطنني.
م��و� �ض��وع يهمك?وا�صلت ق�ي�م��ة العملة
الوطنية الإيرانية �سقوطها احل��ر ،حيث بلغ
�سعر الدوالر يف �سوق طهران ،ال�سبت� ،إىل 25
�ألف تومان (� 250ألف ريال...العملة الإيرانية
تهوي �إىل � 250أل��ف ري��ال لكل دوالر العملة
الإيرانية تهوي �إىل � 250ألف ريال لكل دوالر
�أ�سواق املال
جاءت ت�صريحات الوزير تعقيبا على تعديل
�ستاندرد �آند بورز النظرة امل�ستقبلية للكويت
�إىل “�سلبية” من “م�ستقرة” ،حيث قالت �إنها
تتوقع �أن �صندوق االحتياطي العام لن يكون
كافيا لتغطية العجز لدى احلكومة.
وق��ال ال�شيتان يف بيان �صحفي �إن تعديل
ال�ن�ظ��رة امل�ستقبلية ه��و “نتيجة تلقائية”
لتدين ال�سيولة يف االحتياطي ال�ع��ام ،مبينا
�أن ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية تعمالن
حاالي على ايجاد حلول لهذا التحدي.
و�أو�ضح �أن تثبيت ت�صنيف الكويت ال�سيادي
من قبل �ستاندرد �آند بورز عند  AA-ي�ضعها
يف م���ص��اف دول م�ث��ل ت��اي��وان واي��رل �ن��دا ويف

مقدمة معظم الدول اخلليجية “وهذا يعك�س
قوة الدولة االئتمانية ومتانة مركزها املايل
املدعوم ب�شكل كلي بحجم الأ�صول يف �صندوق
احتياطي الأجيال القادمة».
وعدلت �ستاندرد �أند بورز النظرة امل�ستقبلية
للكويت �إىل “�سلبية” من “م�ستقرة” ،قائلة
�إنها تتوقع �أن احتياطي ال�سيولة الرئي�سي،
وهو �صندوق االحتياطي العام ،لن يكون كافيا
لتغطية العجز يف ميزانية الدولة.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة ال�ت���ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��اين يف
بيان “ر�صيد �صندوق االحتياطي العام كان
يتناق�ص باطراد على م��دار ال�سنوات الثالث
الفائتة ،لكن هذه العملية ت�سارعت يف ال�شهور
الأخرية بعد الرتاجع يف �أ�سعار النفط وتطبيق
الكويت التفاق �أوبك +خلف�ض �إنتاج النفط».
ت�سحب الكويت م��ن �صندوق االحتياطي
العام لديها من �أج��ل �سد العجز ال��ذي ت�شري
ت �ق��دي��رات � �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويل �إىل �أن��ه
�سيتجاوز  %11من الناجت املحلي الإجمايل هذا
العام مقارنة مع فائ�ض  %4.8العام املا�ضي.
وت��وق�ع��ت وك��ال��ة الت�صنيف االئ�ت�م��اين �أن
يكون العجز لدى احلكومة املركزي بالكويت
عند نحو  %40م��ن ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل
يف ال�سنة املالية  ،2020وذلك بارتفاع عن %10
كانت ت�شري التقديرات �إليها ال�ع��ام املا�ضي،
مقدرة �أن �صندوق االحتياطي العام لن يكون
قادرا وحده على متويل عجز بهذا احلجم.

نوفاك يستبعد تغير سعر النفط بعد
تخفيف قيود أوبك+
العربية-وكاالت

دوالر و�صايف دخل ق��دره  954مليون دوالر .من
حيث كل �سهم ،تتوقع ال�شركة �أن تك�سب 2.09
دوالر يف الإيرادات.
كما تتوقع ال�شركة � ً
أي�ضا �إ�ضافة  2.5مليون

�صايف م�شرتك جديد يف ال��رب��ع الثالث ،ونظ ًرا
لأن ال�سوق توقعت �أن حتقق ال�شركة  6.39مليار
دوالر يف �إيرادات الربع الثالث و 2.00دوالر يف ربح
ال�سهم ،ف�إن النتائج التي جاءت �أقل من التوقعات

ح�صل الرتاجع الكبري يف �سهم ال�شركة.
ك �م��ا �أن ال �ن �ت��ائ��ج ت � ��أث� ��رت م ��ع زي � � ��ادة ع��دد
امل�شرتكني املرتبطني بنمو املن�صة ،ال��ذي كان
�أبط�أ من املتوقع.

�أوردت وك��ال��ة �إنرتفاك�س ل�ل�أن�ب��اء �أن وزي��ر
الطاقة الرو�سي� ،ألك�سندر نوفاك ،قال �إن��ه ال
يتوقع تغريا لأ�سعار النفط العاملية بعد تخفيف
لقيود جمموعة �أوبك +على �إنتاج النفط.
ونقلت �إن�ترف��اك����س ع��ن ن��وف��اك ال�ق��ول �إن
�أ��س�ع��ار ال�ن�ف��ط يف ن�ط��اق ب�ين  40و 43دوالرا
للربميل �شبه متوازنة بح�سب “رويرتز».
وتراجعت �أ�سعار النفط� ،إذ ي�ضعف الطلب
ع �ل��ى ال ��وق ��ود ب�ف�ع��ل امل� �خ ��اوف ب �� �ش ��أن ت��زاي��د
الإ��ص��اب��ات بفريو�س ك��ورون��ا ،يف ح�ين ت�ستعد
كربى الدول املنتجة للخام لزيادة الإنتاج.
وج��رت ت�سوية العقود الآج�ل��ة خل��ام برنت
برتاجع � 23سنتاً عند  43.14دوالر للربميل.
وهبط خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط � 16سنتا
�إىل  40.59دوالر .ومل يطر�أ تغري يذكر على
كال اخلامني عن الأ�سبوع املا�ضي.

وانخف�ض اخلامان القيا�سيان  %1اخلمي�س،
بعد �أن اتفقت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
(�أوب��ك) وحلفا�ؤها ،فيما يعرف با�سم �أوب��ك،+
على تقلي�ص تخفي�ضات الإمدادات البالغة 9.7
مليون برميل يوميا والتي ُطبقت يف وقت �سابق
من العام اجلاري بواقع مليوين برميل يوميا،
اعتبارا من �أغ�سط�س �آب.
وب�ح���س��ب ب �ي��ان��ات م��ن ��ش��رك��ة ب�ي�ك��ر ه�ي��وز
خل��دم��ات ال �ط��اق��ة ،قل�صت ��ش��رك��ات ال�ط��اق��ة
الأم�ي�رك� �ي ��ة ع� ��دد ح � �ف ��ارات ال �ن �ف��ط وال �غ ��از
الطبيعي العاملة �إىل �أدنى م�ستوى منخف�ض
قيا�سي للأ�سبوع احلادي ع�شر على التوايل.
وق � ��ال حم �ل �ل��ون ل� ��دى رمي ��ون ��د ج�ي�م����س
“ن�شاط احل � �ف� ��ارات الأم�ي�رك� �ي ��ة � �س �ي �ع��اود
االرتفاع بعد اقرتابه من  250حفارا �أو رمبا
بعد امل�ستويات احلالية” .ويتوقعون �أن يبلغ
متو�سط عدد احلفارات  270يف الن�صف الثاين
من .2020

االقت�صادي
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العملة اإليرانية تهوي إلى  250ألف ريال لكل دوالر

بعد توقف  4أشهر ..رحالت
البريطانية تعود لدبي

العربية-دبي

دبي -العربية

وا�صلت قيمة العملة الوطنية الإيرانية
�سقوطها احلر ،حيث بلغ �سعر ال��دوالر يف
�سوق طهران ،ال�سبت� ،إىل � 25ألف تومان
(� 250أل���ف ري���ال �إي�����راين) ،م�سجال رقما
قيا�سيا جديدا.
و�أع���ل���ن���ت م���واق���ع غ�ي�ر ر���س��م��ي��ة ل�����س��ع��ر
العمالت الأجنبية يف �إي���ران� ،أن �سعر كل
دوالر �أم�يرك��ي مت ت��داول��ه بعتبة � 25أل��ف
ت���وم���ان ح��ت��ى ظ��ه��ر ال�����س��ب��ت ،يف ح�ي�ن بلغ
�سعر امل�سكوكة الذهبية املعروفة با�سم “
�إمامي”  11مليونا و � 200ألف تومان.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��وع��ود ال��ت��ي قطعها
حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الإي������راين عبد
ال��ن��ا���ص��ر ه��م��ت��ي ب��ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ���س��وق
ال�����ص��رف الأج��ن��ب��ي يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�ي�رة،
ا���س��ت��م��رت ال��ع��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة الإي���ران���ي���ة يف
االنخفا�ض.
و�أ�شار م�س�ؤولو احلكومة الإيرانية �إىل
عدم عودة العمالت الأجنبية التي منحت
للم�صدرين ك�سبب للأزمة وحاولوا �إجبار
امل�صدرين على �إعادة العملة �إىل البالد من
خالل تهديدهم بالإجراءات القانونية.
ل��ك��ن م�سل�سل ان��ه��ي��ار العملة ب���د�أ منذ
ان�����س��ح��اب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن االت��ف��اق
ال���ن���ووي وع����ودة ال��ع��ق��وب��ات الأم�يرك��ي��ة يف

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ط���ار دب����ي ال������دويل �أوىل
رح�ل�ات اخل��ط��وط اجل��وي��ة الربيطانية
امل��ن��ت��ظ��م��ة ب��ع��د ت��وق��ف دام ن��ح��و � 4أ���ش��ه��ر
نتيجة ف�يرو���س كوفيد  ،19الأم���ر ال��ذي
رف��ع ع��دد ���ش��رك��ات ال��ط�يران ال��ت��ي ت�سري
رحالت منتظمة عرب مطار دبي الدويل
�إىل � 16شركة مبا فيها طريان الإم��ارات
وفالي دبي.
و���ش��ه��د ع���دد ���ش��رك��ات ال���ط�ي�ران ال��ت��ي
ق��ام��ت ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف رح�لات��ه��ا ع�بر م��ط��ار
دب���ي ،ارت��ف��اع��ا ت��دري��ج��ي��ا ع��ق��ب ال��ق��رارات
وال��ت�����س��ه��ي�لات الأخ���ي��رة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا
ح���ك���وم���ة دب�����ي ،وال���ت���ي ���ش��م��ل��ت ال�����س��م��اح
بال�سفر اب���ت���دا ًء م��ن  23ي��ون��ي��و ال��ف��ائ��ت،

مايو � /أيار  2018عندما كان �سعر الدوالر
ح��وايل  4700ت��وم��ان� ،إىل �أن بلغ � 16أل��ف
تومان يف مار�س املا�ضي ،ثم ب��د�أت موجة
ال�سقوط احل��ر منذ ب��داي��ة يوليو /مت��وز
اجلاري.
وتواجه �إي��ران �أق�سى العقوبات خا�صة
على ال�����ص��ادرات النفطية وغ�ير النفطية

ب�������س���ب���ب دع������م ن����ظ����ام ط����ه����ران ل��ل��إره����اب
و�إنفاقه الأم��وال التي ح�صل عليها عقب
االتفاق النووي على الربناجمني النووي
وال�����ص��اروخ��ي يف ان��ت��ه��اك ل��ب��ن��ود االت��ف��اق،
ف�ضال عن متويل امليلي�شيات والوكالء يف
دول املنطقة والعامل.
كما �أدت �أزمة تف�شي جائحة كورونا �إىل

تدهور االقت�صاد الإي��راين ،بالإ�ضافة �إىل
الف�ساد املمنهج ال��ذي نخر بج�سد الدولة
الإيرانية ،وفقا خلرباء اقت�صاديني.
وف���ق���دت ال��ع��م��ل��ة الإي���ران���ي���ة �أك��ث�ر من
 %55من قيمتها منذ مار�س املا�ضي ،حيث
ي�ستمر ارتفاع �أ�سعار العمالت والذهب يف
الأ�سواق احلرة الإيرانية بوترية �سريعة.

تفاصيل تتكشف عن قتل المليونير البنغالي بنيويورك
وضبط الجاني
نيويورك – �أ�سو�شييتد بر�س

اع ُتقل م�ساعد �شخ�صي لرجل الأعمال،
فهيم �صالح ،بتهمة قتل مديره البالغ من
ال��ع��م��ر  33ع��ام��اً وال���ذي عُ�ثر ع��ل��ى �أ���ش�لاء
جثته داخ��ل م�سكنه الفاخر مبانهاتن يف
نيويورك .ويُعتقد �أن امل�ساعد كان مديناً
لرئي�سه يف العمل مببلغ كبري م��ن امل��ال،
بح�سب ال�شرطة.
وي����واج����ه ت���اي���ري���ز ه��ا���س��ب��ل ( 21ع���ام���اً
واملتحدر من بروكلني يف نيويورك) ،تهمة
قتل �صالح الذي عرث قريب له على جثته
مقطوعة الر�أ�س بعد ظهر الثالثاء ،بعد
توجهه �إىل م�سكنه لالطمئنان عليه.
وك����ان ه��ا���س��ب��ل م�������س����ؤو ًال ع���ن ال�����ش���ؤون
امل��ال��ي��ة وال�شخ�صية ل�صالح ،ال��ذي ت�ضم
���ش��رك��ات��ه ���ش��رك��ة ت�����ش��ارك يف رك���وب و�سائل
موا�صالت يف �إفريقيا.
وع����ث����رت ع����ن����ا�����ص����ر ال���������ش����رط����ة ال���ت���ي
ا���س��ت��ج��اب��ت ل��ل��ب�لاغ ع��ل��ى ج���ذع �آدم���ي عليه
م�ل�اب�������س ،وح���ق���ي���ب���ة حت���ت���وي ع���ل���ى ر�أ������س
وذراعني ،وعلى من�شار كهربائي يف غرفة
امل��ع��ي�����ش��ة داخ���ل م�����س��ك��ن ���ص��ال��ح ال��ف��اخ��ر يف
نيويورك.
وعاينت ال�شرطة ت�سجيالت كامريات
امل��راق��ب��ة ،التي �أظ��ه��رت �صالح وه��و يغادر
امل�صعد ال��ذي ي��ق��ود مبا�شرة �إىل م�سكنه
ال��ذي ي�شغل طابقا ب�أكمله يف وق��ت �سابق
من بعد ظهرية الثالثاء ،ويتبعه مب�سافة
ق�صرية �شخ�ص ملثم يرتدي ثياباً �سوداء.
ك��م��ا ي��ظ��ه��ر ال��ت�����س��ج��ي��ل امل�����ص��ور �أي�����ض��اً

وب���دء ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��اح ،اع��ت��ب��اراً م��ن 7
ي��ول��ي��و اجل����اري ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�سماح
ب��ع��ودة املقيمني ال��ذي��ن يحملون �إق��ام��ات
�صادرة من دبي ،بح�سب �صحيفة البيان.
و���ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال��ن��اق�لات الأج��ن��ب��ي��ة
ب����الإ�����ض����اف����ة �إىل اخل�����ط�����وط اجل����وي����ة
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ك��ل� ً
ا م����ن :ب���ل���و �إي������ر� ،إي���ر
فران�س� ،سيبو با�سيفيك ،م�صر للطريان،
اخل���ط���وط اجل���وي���ة الإث���ي���وب���ي���ة ،ط�ي�ران
اخل��ل��ي��ج ،ك��ي��ه �إل �إم ،ل��وف��ت��ه��ان��زا ،م��اه��ان
�إي��ر ،ط�يران ال�شرق الأو���س��ط ،اخلطوط
اجلوية الباك�ستانية الدولية ،اخلطوط
اجلوية الفلبينية ،امللكية الأردنية .ومن
امل��ت��وق��ع ان�����ض��م��ام امل���زي���د م���ن ال��ن��اق�لات
الحقاً ،يف خطوة �سوف تعزز حركة النقل
اجلوي حملياً وعامليا.

سادس مكسب أسبوعي للذهب
والفضة مع اشتداد ضربات كورونا
العربية -رويرتز

ق��ف��ز ال��ذه��ب متجها ���ص��وب حتقيق
�ساد�س مك�سب �أ�سبوعي على ال��ت��وايل،
�إذ ي��ف��اق��م ارت��ف��اع قيا�سي ل��ع��دد ح��االت
الإ�صابة بفريو�س كورونا يف الواليات
امل���ت���ح���دة ال�������ض���ب���اب���ي���ة ب�������ش����أن ال���ت���ع���ايف
االق���ت�������ص���ادي ،يف ح�ي�ن �أ�����ض����اف �أي�����ض��ا
تراجع للعملة الأمريكية دعما.
و�صعد الذهب يف املعامالت الفورية
� %0.7إىل  1809.85دوالر ل�ل�أوق��ي��ة
(الأون���������ص����ة) ب���ح���ل���ول ال�������س���اع���ة 1747
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����ش ،ل��ي��ك��ون م��رت��ف��ع��ا
 %0.6م��ن��ذ ب���داي���ة الأ�����س����ب����وع .وج���رت
ت�����س��وي��ة ال���ع���ق���ود الأم��ي�رك����ي����ة الآج���ل���ة
للذهب بزيادة � %0.5إىل  1810دوالرات
للأوقية.
وقال حملل �ش�ؤون ال�سلع الأ�سا�سية
لدى �إي��ه�.إن.زد �سوين كوماري “يتعزز
الإقبال على املعدن النفي�س كمالذ �آمن

بفعل �أ�سعار الفائدة احلقيقية ال�سالبة
وت�ضخم امليزانيات العمومية للبنوك
امل���رك���زي���ة ون�����زول ال������دوالر الأم�ي�رك���ي
وح���االت الإ���ص��اب��ة ب��ك��وف��ي��د 19-ال��ت��ي ال
تزال يف ارتفاع.
وح��ط��م��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة رقمها
ال��ق��ي��ا���س��ي ل���ع���دد الإ����ص���اب���ات ال��ي��وم��ي��ة
ب���ف�ي�رو����س ك�����ورون�����ا ،مم����ا دف�����ع ب��ع�����ض
الواليات لإعادة فر�ض �إجراءات �إغالق
ج��زئ��ي��ة ،بينما جت����اوزت احل����االت على
م�ستوى العامل  13.89مليون.
وان��خ��ف�����ض م����ؤ����ش���ر ال�������دوالر %0.4
مقابل مناف�سيه.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى،
قفز البالديوم � %1إىل  2015.42دوالر
ل�ل�أوق��ي��ة ،بينما �صعد البالتني %0.9
�إىل  831.51دوالر للأوقية.
وارت��ف��ع��ت الف�ضة � %0.9إىل 19.34
دوالر وت��ت��ج��ه ���ص��وب ت�����س��ج��ي��ل ���س��اد���س
ارتفاع �أ�سبوعي على التوايل.

وزير االقتصاد يقر :لهذا أصبح لبنان
بلدا «فاشال»
العربية � -أبوظبي

ال�شخ�صني وهما يت�صارعان عند مدخل
امل�������س���ك���ن ،ب��ح�����س��ب م����ا رواه م�������س����ؤول يف
ال�شرطة لوكالة “�أ�سو�شييتد بر�س».
م����ن ج���ه���ت���ه ،ق�����ال رئ���ي�������س امل���ب���اح���ث يف
���ش��رط��ة ن��ي��وي��ورك ،رودين ه��اري�����س��ون� ،إن
املحققني و�صولوا �إىل نتيجة �أن ها�سبل
اع��ت��دى ع��ل��ى ���ص��ال��ح يف امل�����ص��ع��د مب�سد�س
�صاعق قبل يوم من العثور على جثته.
ويف ح�����دي�����ث�����ه ل����ل���������ص����ح����اف����ي��ي�ن ح�����ول
االعتقال ،مل يذكر هاري�سون متى تعتقد
ال�شرطة �أن �صالح ُقتل.

��ب�ّين �أن �سبب
وع��ق��ب ت�����ش��ري��ح اجل��ث��ة ت نّ
ال��وف��اة هو ع��دة طعنات � ُ��س ِّ��ددت ل�صالح يف
�أنحاء خمتلفة من ج�سمه.
وك�������ان ����ص���ال���ح ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي
ل�شركة تعمل يف جمال الت�شارك يف ركوب
ال��دراج��ات النارية با�سم “غوكادا” بد�أت
العمل يف نيجرييا يف .2018
و���س�يرت��ه ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع “لينكد
�إن” ت�����ص��ف��ه ب���أن��ه رج���ل �أع���م���ال ع�����ص��ام��ي،
�أ�����س���������س “غوكادا” ب����ن����اء ع���ل���ى خ�ب�رت���ه
يف “ر�ؤية ف���ر����ص���ة يف ب����ل����ده الأ����ص���ل���ي

بنغالدي�ش” ،وت�أ�سي�سه �أكرب �شركة هناك
للت�شارك يف ركوب الدراجات النارية .كما
تذكر ال�سرية الذاتية �أي�ضاً �أنه ا�ستثمر يف
م�شروع م�شابه يف كولومبيا.
وقالت عائلة �صالح يف بيان بعد وفاته:
“العناوين تتحدث عن جرمية ما زلنا ال
ن�ستطيع ف��ه��م��ه��ا .فهيم �أك�ث�ر مم��ا ت��ق��ر�أ.
�إن���ه �أك�ث�ر م��ن ذل��ك ب��ك��ث�ير .عقله ال�لام��ع
واملبتكر �شد ك��ل م��ن ك��ان ج��زءا م��ن عامله
يف رح��ل��ة .وت���أك��د فهيم م��ن ع��دم ت��رك �أي
�شخ�ص وراءه».

مل ي��ع��د ل��ب��ن��ان ���س��وي�����س��را ال�����ش��رق،
ب���ع���دم���ا ان����ح����در ���ش��ي��ئ��ا ف�����ش��ي��ئ��ا ح��ت��ى
�أ���ص��ب��ح يف م�����ص��اف ال����دول ال��ف��ا���ش��ل��ة،
وف��ق��ا لتعبري وزي���ر االق��ت�����ص��اد ال��ذي
حت��دث عن �أو���ض��اع “منهارة للغاية”
يف بالده.
وخ���رج ال��ل��ب��ان��ي��ون �إىل ال�����ش��وارع يف
�أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي ب��ع��دم��ا ط��ف��ح الكيل
نتيجة �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية ت�شهدها
ال��ب�لاد م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب الأه��ل��ي��ة،
و�أدت االح���ت���ج���اج���ات �إىل �إ����س���ق���اط
حكومة �سعد احلريري.
وبعد عدة �أ�شهر ،توىل ح�سان دياب

رئ��ا���س��ة احل���ك���وم���ة ،ل��ك��ن ال ي��ب��دو �أن
الأمور حت�سنت ،ال بل �إنها �ساءت �أكرث
ح�سبما يقول الواقع.
وت�سببت الأزم����ة ط��وي��ل��ة امل���دى يف
فقدان اللرية اللبنانية  80باملئة من
قيمتها ،مما �أدى اىل زيادة الت�ضخم
والفقر ،فيما ُح��رم �أ�صحاب الودائع
�إىل حد بعيد من القدرة على ال�سحب
من ح�ساباتهم الدوالرية.
وبلغ عدد العاطلني يف العمل داخل
ل��ب��ن��ان ن��ح��و ن�����ص��ف م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص،
فيما بلغت ن�سبة الذين بال عمل بني
اخلريجني �إىل  37باملئة ،طبقا لأرقام
املديرية العام للإح�صاء امل��رك��زي يف
لبنان.

تقرير صادم ..عام  2020األسوأ في تاريخ االقتصاد العالمي
دبي  -العربية

ك�شف ا�ستطالع الظروف االقت�صادية
ال��ع��امل��ي��ة ال�����ص��ادر ع��ن جمعية املحا�سبني
ال���ق���ان���ون���ي�ي�ن امل��ع��ت��م��دي��ن ()ACCA
ومعهد املحا�سبني الإداري��ي��ن ()IMA
ل��ل��رب��ع ال���ث���اين � ،2020أن ال���ع���ام اجل����اري
ه���و الأ�����س����و�أ يف ت���اري���خ االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي
م��ن��ذ احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة ،يف حني
ج���اءت م�ستويات ال��ت��ف��ا�ؤل ب�����ش���أن التعايف
االقت�صادي الو�شيك من التداعيات التي
���س��ب��ب��ه��ا وب����اء “كوفيد ”19-يف �أم�يرك��ا
ال�شمالية �أعلى مقارنة باملناطق الأخ��رى
حول العامل.
و�أ�شار اال�ستطالع �إىل حت�سن طفيف يف
م�ستويات الثقة العاملية مقارنة بامل�ستويات
املنخف�ضة التي مت ت�سجيلها يف الربع الأول
م��ن  ،2020الأم���ر ال��ذي ي�ضفي �شيئاً من
ال��ت��ف��ا�ؤل بظهور م���ؤ���ش��رات للتعايف خالل
الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام .وع��ل��ى الرغم
م��ن ذل��ك ،م��ا زال��ت ال��ظ��روف االقت�صادية
ال��ع�����ص��ي��ب��ة ت��ع�تر���ض ���س��ب��ي��ل ال��ع��دي��د من
املناطق حول العامل.
وق��ال رائ��ف الو�سون ،املحا�سب الإداري
املعتمد ،واملحا�سب القانوين العام ،ونائب
رئي�س ���ش���ؤون البحوث وال�سيا�سات لدى
معهد املحا�سبني الإداري�ين ( :)IMAيف
ت�صريح خا�ص لـ”العربية.نت”“ :ر�سمت
م���ع���دالت ال��ث��ق��ة يف ال���رب���ع ال���ث���اين ���ص��ورة
متباينة نتيجة لالرتفاع الن�سبي مقارنة

ب���امل���ع���دالت امل��ن��خ��ف�����ض��ة يف ال���رب���ع الأول.
وميكن تف�سري هذا التباين غري االعتيادي
بني الطلبيات ال�ضعيفة واالرتفاع الطفيف
يف الثقة على �أن��ه توقعات بحدوث حتول
ج���ذري ،يتج�سد يف انتكا�س غ�ير م�سبوق
يف ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي خ�ل�ال الن�صف
الأول من العام ،تليه بع�ض درجات التعايف
االقت�صادي يف الن�صف الثاين».
ويعد ا�ستطالع ال��ظ��روف االقت�صادية
العاملية للربع الثاين � 2020أكرب ا�ستطالع
اق��ت�����ص��ادي للمحا�سبني ح��ول ال��ع��امل من
ح��ي��ث ع���دد امل�����ش��ارك�ين ون���ط���اق امل��ت��غ�يرات
االقت�صادية التي يتابعها ،وق��د ا�ستهدف
ر���ص��د احل��ج��م احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��رك��ود ال��ع��امل��ي
ال���ن���اج���م ع���ن ت���داب�ي�ر اال���س��ت��ج��اب��ة ل��وب��اء
فريو�س كورونا امل�ستجد.
معدالت البطالة و توقعات التعايف
وي�������ش�ي�ر ال���ت���ق���ري���ر �إىل �أن م����ؤ����ش���رات
الن�شاط التي ت�شمل الطلبيات و�إنفاق ر�أ�س
امل��ال ومعدالت التوظيف بلغت �أو �شارفت
على ب��ل��وغ �أدن���ى م�ستوياتها القيا�سية يف
معظم املناطق ،يف �ضوء انخفا�ض معدل
ال��ط��ل��ب��ي��ات ال���ع���امل���ي���ة مب����ق����دار  15ن��ق��ط��ة
ت��ع��ادل ق��راب��ة �ضعف االنخفا�ض الف�صلي
ال�سابق ،يف حني ت�شمل املقايي�س العاملية
الأخرى لل�ضعف ال�شديد تراجع معدالت
التوظيف ،وخماوف متزايدة ب�ش�أن خروج
املوردين من الأ�سواق وفقدان امل�ستهلكني
لوظائفهم.
و�أل��ق��ت ال�صدمة االقت�صادية الناجمة

ع��ن �أزم����ة “كوفيد ”19-ب��ظ�لال��ه��ا على
م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت ب�شكل
ه��ائ��ل م��ن �أدن���ى م�ستوياتها �أواخ����ر العام
امل��ا���ض��ي �إىل �أع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات يف غ�ضون
�أ�شهر قليلة فقط .ويف ال��والي��ات املتحدة
الأم�ي�رك���ي���ة ،ي�����ش�ير ال��ت��ق��ري��ر �إىل ارت��ف��اع
معدالت البطالة �إىل  %13.3يف �شهر مايو
مقارنة مع �أقل من  %4بداية العام اجلاري
(ل��ك��ن امل���ع���دل حت�����س��ن ب�����ش��ك��ل ط��ف��ي��ف �إىل
 %11.1يف �شهر يونيو ،وفقاً لإح�صائيات
وزارة العمل الأمريكية الأ�سبوع املا�ضي).
و ُي���رج���ح ال��ت��ق��ري��ر ب��ق��اء ال��ع��ق��ب��ات التي
تعرت�ض التعايف على حالها خ�لال العام
اجل����اري ،و���س��ط ال��ت��زام اجل��م��ي��ع مبعايري
التباعد االجتماعي وت��وخ��ي امل�ستهلكني
للحذر .وقد مهدت توقعات التعايف احلاد
ال�سابقة التي �سي�أخذ منحاها �شكل حرف
 ،Vالطريق ال�ستباق فرتة طويلة �إىل حد
م��ا ال�ستعادة م�ستوى الإن��ت��اج امل�سجل ما
قبل الوباء .وبالن�سبة للأ�سواق النا�شئة،
�سيكون االعتماد كبرياً على �أ�سعار ال�سلع
وانعكا�سات التعايف يف �أي من االقت�صادات
املتقدمة .وت�شري اجلهتان اللتان �أع��دت��ا
اال�ستطالع �إىل �أن العديد من االقت�صادات
وم��ن��ه��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة قد
ت�����س��ت��غ��رق ح��ت��ى ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن ع��ام
 2022ك��ح��د �أدن����ى ل��ل��ع��ودة �إىل امل�ستويات
الإنتاج نف�سها يف ختام العام .2019
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذه النتائج املثرية
للقلق� ،أع����رب امل�����ش��ارك��ون يف اال�ستطالع

يف �أم�يرك��ا ال�شمالية ع��ن تفا�ؤلهم ب�ش�أن
توقعات التعايف .ووجد اال�ستطالع �أن �أكرث
م��ن ثلث امل�شاركني يف �أم�يرك��ا ال�شمالية
ي��ت��وق��ع��ون ح����دوث ال��ت��ع��ايف خ��ل�ال ال��رب��ع
احلايل بدءاً من يوليو ولغاية �سبتمرب.
وك�������ش���ف اال�����س����ت����ط��ل�اع اجل�����دي�����د ع��ن
ت�����������س�����ا�ؤالت خ���ا����ص���ة وم���رت���ب���ط���ة ب���وب���اء
“كوفيد ،”19-وال��ت��ي ج����اءت منا�صفة
ب�ين ال��ذي��ن يتوقعون ت��ع��ايف االق��ت�����ص��اد يف
الن�صف ال��ث��اين و�أق��ران��ه��م ال��ذي��ن �أرج����أوا
توقعاتهم بالتعايف حتى حلول .2021
وب���دوره �أ���ش��ار وارن���ر جون�ستون رئي�س
جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين يف
الواليات املتحدة الأمريكية (:)ACCA
«ت���أت��ي ه��ذه ال�صورة املتباينة ح��ول الثقة
لتتناق�ض مع القراءات العاملية املت�شائمة
ح��ول م�ؤ�شرات الن�شاط االقت�صادي مثل
م��ع��دالت ال��ط��ل��ب��ي��ات وال��ت��وظ��ي��ف .وميكن
تف�سري �صعود الثقة من �أدن��ى م�ستوياتها
خالل الربع الأول على �أنه تفا�ؤل بتح�سن
الآف��اق االقت�صادية خالل الن�صف الثاين
م����ن ال�����ع�����ام .ويف م���ن���اط���ق م���ث���ل �أم�ي�رك���ا
ال�شمالية و�أوروب���ا ،كانت الثقة يف التعايف
ب�سيطة ن�سبياً لكنها ت��ب��اي��ن��ت ب�����ش��دة مع
االنخفا�ض احلاد يف معدالت الطلبيات يف
املنطقتني».
نظرة متفائلة ب�سيطة
وي�شري التقرير �أي�ضاً �إىل �أن االنخفا�ض
احلاد يف م�ؤ�شر التوظيف �ضمن ا�ستطالع

ال���ظ���روف االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة يعك�س
االرت���ف���اع ال�����ش��دي��د يف م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة
ال�سيما يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة،
والأ�سباب التي جتعل من ذلك خطراً على
التعايف امل�ستدام.
ويف ح�ي�ن ���س��ج��ل��ت ال��ث��ق��ة الإج��م��ال��ي��ة
ارت���ف���اع���اً ط��ف��ي��ف��اً م���ن �أدن�����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا
خ�لال ال��رب��ع الأول ،مم��ا يلمح �إىل نظرة
�أك�ث�ر ت���ف���ا�ؤ ًال بقليل ،ف����إن ���ص��ورة التعايف
االق��ت�����ص��ادي ت��ع��ت��م��د ب�����ص��ورة ع��ام��ة على
منحنى الإ�صابات بالفريو�س يف عام .2021
و�أ�ضاف الو�سون“ :على افرتا�ض عدم
حدوث موجة ثانية ترتفع فيها الإ�صابات
وت�ستدعي ف��ر���ض الإغ��ل�اق ال�����ش��ام��ل من
جديد� ،سيبد�أ االقت�صاد العاملي با�ستعادة
عافيته يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ه��ذا العام
حتى  .2021لكن وترية ات�ساع هذا التعايف
يف ع��ام  2021غ�ير م���ؤك��دة كلياً و�ستعتمد
على التطورات يف م�شهد الأزمة ال�صحية،
مثل ظهور العالجات �أو اللقاحات ،وكذلك
العوامل االقت�صادية مثل ال�سيا�سات وثقة

امل�ستهلكني وثقة الأعمال».
وت���اب���ع ج��ون�����س��ت��ون“ :ب�صورة ع��ام��ة،
�ستكون الآثار التي خلفها انت�شار الفريو�س
ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي �أك��ث�ر و���ض��وح��اً،
و�سيتج ّلى م��ق��دار ال�����ض��رر ال���دائ���م ال��ذي
حلق باالقت�صادات وقطاعات معينة مثل
ال�ضيافة وال�سفر وال�سياحة وخا�صة مدى
�سرعة ونطاق انخفا�ض معدالت البطالة
يف االقت�صادات العاملية .ومن غري املرجح
�أن ي���ك���ون ال��ن��م��و ك��اف��ي��اً ل���ع���ودة م�����س��ت��وى
الن�شاط االقت�صادي �إىل امل�ستوى ال�سابق
قبل الأزمة بحلول نهاية العام املقبل».
انطلقت الأع��م��ال امليدانية ال�ستطالع
ال��ظ��روف االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ال��رب��ع
الثاين  2020يوم  29مايو وا�ستمرت لغاية
 12يونيو  ،2020و�شارك فيه  1070ع�ضواً
يف جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين
( )ACCAومعهد املحا�سبني الإداريني
( )IMAح��ول ال��ع��امل ،منهم �أك�ث�ر من
 100م��دي��ر م���ايل .وا�ستخل�صت الأ�سئلة
حول الوباء � 805إجابات.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200161837( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة خليل العقيل و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )19322بتاريخ  2017/5/31قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة خليل �سند عطيه العقيل م�صفيا
لل�شركة .
علما ب ��أن عنوان امل�صفي �شفا ب��دران – مقابل جامعة العلوم
التطبيقية – ت0790980000 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200172441( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة الدبا�س وح�سونه وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )119580بتاريخ  2019/4/29قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة رامي ريا�ض حمدان الدبا�س
م�صفيا لل�شركة .
علما ب ��أن ع��ن��وان امل�صفي خ��ل��دا -م��دار���س ال��در املنثور – ت:
0795581090
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200164944( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
ان�س علي حممد الفقري
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة �سمر خطيب و�شركائها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )117552بتاريخ
2017/12/3
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/15وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/16
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة عارف ابو �شريعه
و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 120412بتاريخ  2019/12/24اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة احمد
وفادي عمريه وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت
ال��رق��م ( )111550بتاريخ  2015/3/30تقدمت
بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :احمد وفادي عمريه
�إىل �شركة  :احمد وفادي جميل عمريه و�شركاهم
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200175447( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة فار�س فايز فلفل و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )20480بتاريخ  2019/12/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ابراهيم حممد احمد يحيى
م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي اال�شرفيه – ح��ي ام تينه – ت:
0799119730
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200104358( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة طارق مرم�ش وحممود ال�صاحلي وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )95187بتاريخ  2009/7/6قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة طارق �صربي را�شد مرم�ش م�صفيا
لل�شركة .
علما ب ��أن عنوان امل�صفي اب��و علندا – ا�سكان الكهربا – ت:
0779333331
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة جمتمع �شم�س
للتدريب والتنمية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ال تهدف
اىل رب��ح حتت الرقم ( )336بتاريخ  2012/4/5قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/13املوافقة
على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني املحامي ر�ضا
ن�ضال را�ضي ال�صدر م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – جبل احل�سني – �شارع �صالح الدين االيوبي – عمارة رقم
 – 174الطابق االر�ضي  -هاتف 0797955861

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة جمتمع �شم�س للتدريب والتنمية
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات ال تهدف اىل ربح حتت
الرقم (  ) 336بتاريخ ( )2012/4/5
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :املحامي ر�ضا ن�ضال را�ضي ال�صدر
عنوان امل�صفي  :عمان – جبل احل�سني – �شارع �صالح الدين
االيوبي – عمارة رقم  – 174الطابق االر�ضي
خلوي ( ) 0797955861
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة العطاء ملواقف ال�سيارات ذ.م.م م�سجلة
لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت
الرقم ( )55007بتاريخ ()2019/8/4
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/16

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة �شركة التفاح االخ�ضر للتجاره واال�سترياد
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 25325بتاريخ ( )2011/6/27
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :جعفر معروف ال�صواحلة
عنوان امل�صفي  :عمان – طارق – �شارع املظفر االيوبي – بناية 9
�ص.ب (  ) 1الرمز الربيدي ( ) 19392
خلوي ( ) 0799054976
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200051748( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
زياد جميل طعمه اللمع
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة العلمي واللمع
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )17661بتاريخ
1986/11/20
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/16وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/16
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200153384( :

اعالن

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
�سعيد جفال ح�سن البدو
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة �سعيد البدو ورامي فرهود
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )113552بتاريخ
2016/3/18
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/16وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/16
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة (  ) 25من قانون تنظيم املدن
والقرى واالبنية رقم (  ) 79ل�سنة  1966ان جمل�س التنظيم
االعلى قد ق��رر ب��ق��راره رق��م (  ) 583تاريخ 2020/6/8
املوافقة على خمطط الغاء واحداث �شارع �سعة (  12م ) �ضمن
احلو�ض رقم (  ) 13املقام من ارا�ضي املفرق .
وذل��ك يف بلدية املفرق الكربى  /ل��واء ق�صبة املفرق وح�سب
املخطط التعديلي رقم (  ) 30تاريخ  2020/6/29وو�ضعه
مو�ضع التنفيذ .

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي
إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة يو�سف حممد
الدايه و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 56719بتاريخ  2000/7/19اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي
دعوة عطاء رقم (  / 1ش ل ) 2020/
توريد قاصات حديدية لدائرة اشهار
الذمة املالية وقسم اللوازم
ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء « توريد قا�صات حديدية
لدائرة ا�شهار الذمة املالية وق�سم اللوازم « فعلى املناق�صني
الراغبني يف �شراء ن�سخة من وثائق ال�شراء مراجعة وزارة العدل
( امني �سر جلنة ال�شراء املحلية ) للح�صول على وثائق ال�شراء
مقابل مبلغ (  ) 25دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة الواحدة
بعد الظهر يوميا  ،اخر موعد للح�صول على ن�سخ العطاء يوم
اخلمي�س املوافق . 2020/7/23
اخ��ر موعد الي��داع العرو�ض يف �صندوق العطاءات ال�ساعة
الثانية ع�شر ظهر يوم االثنني . 2020/7/27
تفتح العرو�ض ي��وم االثنني امل��واف��ق  2020/7/27ال�ساعة
الثانية ع�شر ظهر ًا .
اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .
وزارة العدل

رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن
جامعة آل البيت
تعلن جامعة �آل البيت عن طرح العطاءات
رقم العطاء

موضوعه

3/2020
17/2020
18/2020
19/2020

توريد وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات حاسوبية
تجديد رخص برمجيات نسخ االحتياطي للخوادم
توريد اجهزة علمية حاجة كلية العلوم
تطوير اجهزة وبرمجيات انظمة الحماية وتجديد
رخصة برمجية مضاد الفيروسات
صيانة مقسم الجامعة نوع (  ) Avayaوتوابعه لمدة عام

20/2020

ثمن النسخة
غير مستردة
 25دينار
 20دينار
 20دينار
 20دينار
 20دينار

فعلى ال�شركات واملتعهدين الراغبني باال�شرتاك يف هذه العطاءات مراجعة
دائرة العطاءات وامل�شرتيات يف جامعة �آل البيت يف املفرق اعتبارا من يوم
االحد املوافق ، 2020/7/19من ال�ساعة الثامنة �صباحا ولغاية الثانية
ع�شرة ظهر ًا يومي ًا ،م�صطحبني معهم رخ�صة مهن و�شهادة ت�سجيل �ساريتي
املفعول �ضمن املجاالت اعاله :
اخرموعد لتقدمي العرو�ض للعطاءات اعاله ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر
يوم االحد املوافق . 2020/8/9
يرفق بالعر�ض كفالة بنكية او �شيك م�صدق بن�سبة (  ) %3من قيمة
العر�ض  ،وذلك �ضمان ًا لال�شرتاك بالعطاء وتو�ضع يف مغلف منف�صل .
تقدم املناق�صة من ثالث من ثالث ن�سخ ( ا�صلية – �صورتني ) تو�ضع كل
ن�سخة يف مغلف منف�صل والكفالة يف مغلف منف�صل  ،تو�ضع جميع املغلفات يف
مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�شرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع
يف �صندوق دائرة العطاءات وامل�شرتيات ح�سب املواعيد اعاله .
موعد فتح مظاريف العطاءات اعاله ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح يوم
االثنني املوافق 2020/8/10م.
ال ينظر يف املناق�صة غري امل�ستوفية لل�شروط الواردة اعاله .
اجور ن�شر االعالن على من ير�سو عليه العطاءات اعاله .
ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة www.aabu.edu.jo

رئاسة الجامعة

الدويل
الآحد
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2020 / 7 /19

البنتاغون ..تركيا أرسلت  3800مرتزق سوري إلى ليبيا ب 3اشهر
االنباط-وكاالت

جاء يف تقرير للبنتاغون �أن تركيا �أر�سلت
ما بني  3500و 3800مرتزق �سوري �إىل ليبيا
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ال �ث�لاث��ة الأوىل م��ن ال�ع��ام
احلايل
وق��ال التقرير اخلا�ص بعمليات حماربة
الإره��اب يف �إفريقيا للبنتاغون ،ال��ذي نقلت
وك��ال��ة �أ�سو�شيتد ب��ر���س مقتطفات م�ن��ه� ،إن
تركيا قدمت �أم��واال وعر�ضت اجلن�سية على
�آالف املقاتلني مقابل امل�شاركة يف النزاع بليبيا
�إىل جانب ال�ق��وات املوالية حلكومة الوفاق
الوطني يف طرابل�س
و�أ�شار التقرير �إىل عدم العثور على �صلة
املرتتزقة ال�سوريني بالتنظيمات الإرهابية
مثل داع�ش و القاعدة  ،و�إىل �أن املكاف�آت املالية
هي الأرج��ح �أب��رز ال��دواف��ع وراء التوجه �إىل
ليبيا ،ولي�س االع�ت�ب��ارات االيديولوجية �أو
ال�سيا�سية
وي�شمل التقرير الفرتة املمتدة حتى نهاية
�شهر م��ار���س امل��ا��ض��ي ،لكنه ي��رج��ح �أن تكون

التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا
يف تقدم قوات حكومة الوفاق يف مايو املا�ضي
قرب العا�صمة طرابل�س

وح�سب التقرير ،ف��إن  300مقاتل �سوري
و�صلوا �إىل ليبيا يف نهاية �أبريل املا�ضي ،كما
ن�شرت تركيا ع��ددا جمهوال من الع�سكريني

الأت��راك يف ليبيا خ�لال الأ�شهر الأوىل من
العام
وادع� � ��ى ال �ت �ق��ري��ر �أي �� �ض��ا ب ��وج ��ود م�ئ��ات
امل��رت��زق��ة ،مب��ن ف�ي�ه��م � �س��وري�ين� ،إىل ليبيا
�أر�سلتهم رو�سيا ،تقدر �أعدادهم مبا بني 800
و2500
وح �� �س��ب ال� �ب� �ن� �ت ��اغ ��ون ،ات �ف �ق��ت رو� �س �ي��ا
واحلكومة ال�سورية على �إر�سال ما بني 300
و 400م��ن امل�ق��ات�ل�ين ال���س��اب�ق�ين يف �صفوف
املعار�ضة ال�سورية من مدينة القنيطرة �إىل
ليبيا بح�سب تقارير مل ي�سم م�صدرها
ويف مايو اتهم البنتاغون رو�سيا ب�إر�سال 14
طائرة �إىل ليبيا لدعم قوات اجلي�ش الوطني
الليبي بقيادة خليفة حفرت
وجت ��در الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ال�ك��رم�ل�ين نفى
�إر� �س��ال ع�سكريني رو���س يف ليبيا ،كما نفى
�صحة التقارير ع��ن وج ��ود رو���س يف ليبيا،
حيث ق��ال الناطق ال�صحفي با�سم الرئا�سة
الرو�سية� ،إن��ه ال يوجد يف ليبيا ع�سكريون
رو�س �أو �أي جماعات منظمة للمواطنني من
رو�سيا

بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في االنتخابات
االنباط-وكاالت

قال جو بايدن ،نائب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق واملناف�س االنتخابي املحتمل للرئي�س
دون��ال��د ت��رام��ب ،ليل اجلمعة/ال�سبت� ،إن��ه
يتلقى معلومات ا�ستخباراتية حاليا تفيد
مبحاوالت ن�شطة من جانب رو�سيا وال�صني
لإث� � � ��ارة ال �� �ش �ك��وك يف ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي
الأمريكي
و�أ�ضاف بايدن :ال يزال الرو�س ينخرطون
يف حم ��اول ��ة ن� ��زع ال �� �ش��رع �ي��ة ع ��ن عمليتنا
االن �ت �خ��اب �ي��ة  ،ب�ح���س��ب م��ا ن�ق�ل�ت��ه �صحيفة
وا�شنطن بو�ست
وتابع :تنخرط ال�صني وغريها كذلك يف
�أن�شطة هدفها نزع الثقة يف النتيجة
وح � ��ذر ب ��اي ��دن يف امل��ا� �ض��ي م ��ن ال�ت��دخ��ل
الرو�سي ،ولكن رمبا يعد هذا التحذير الأكرث
�صراحة لنائب الرئي�س ال�سابق حتى الآن
ب�ش�أن احتمال �إع��ادة �سيناريو انتخابات عام
 ،2016ح�سب ال�صحيفة

األمريكي زاك يقود حملة
«غوغل ضع فلسطين»

االنباط-وكاالت

يخو�ض الأمريكي “زاك مارتن”،
حملة ت�ضامنية م��ع الفل�سطينيني،
�ضد جوجل ،بعد حزف ا�سم فل�سطني
من اخلارطة الإلكرتونية
وقال “مارتن”� ،إن حذف فل�سطني
�إه ��ان ��ة � �ش��دي��دة ل���ش�ع�ب�ه��ا ،وامل�لاي�ين
ي � �ق� ��ودون ح �م �ل��ة م ��ن �أج� � ��ل ��ض�م��ان
اال�ستقالل الفل�سطيني والتحرر من
االحتالل والقمع الإ�سرائيلي
و�أك � ��د� ،أ ّن �ه��ا ق�ضية م�ه�م��ة�� ،س��واء
ع��ن ق�صد �أو غ�ير ذل��ك م��ن جوجل
بحذف ا�سم فل�سطني  ،ف�إنها جتعل
نف�سها متواطئة يف التطهري العرقي
للحكومة الإ�سرائيلية لفل�سطني
وك� � � ��ان� � � ��ت وزارة اخل � ��ارج� � �ي � ��ة

الفل�سطينية يف حكومة رام اهلل �أكدت
ي��وم اجلمعة� ،أنها �ستقا�ضي �شركتي
غوغل و�آبل بعد �شطب ا�سم فل�سطني
من اخلرائط
وق � ��ال وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ،ري��ا���ض
امل��ال�ك��ي“ ،نبحث الإج� ��راء القانوين
للرد على �شطب ا�سم فل�سطني من
خرائط غوغل و�آبل ،ونعمل لتحديد
اجلهة القانونية الدولية التي �سنلج�أ
�إليها لرفع ق�ضية على ال�شركتينت”
و�أ�� �ض ��اف امل��ال �ك��ي�“ ،سيكون من
ال�سهل التوجه ملحاكمة امل�س�ؤولني يف
ال�شركتني �إذا �أ�صروا على خمالفتهم
للقانون الدويل”
ت � ��ال � ��ع“ ،لقد �أخ� � � �ط� � � ��أوا ح �ت �م �اً
ع�ن��دم��ا ت�ع��ام�ل��وا م��ع فل�سطني بهذا
اال�ستخفاف ال�سيا�سي املق�صود”

نحن هنا بطلب من الرئيس األسد فماذا تفعلون أنتم هنا؟..
حوار حاد بين ضابط روسي ونظيره األمريكي

الخارجية المصرية :التدخالت التركية في الشأن العربي غير شرعية ومرفوضة
االنباط-وكاالت

�أب��دى �أحمد حافظ املتحدث الر�سمي با�سم
وزارة اخلارجية امل�صرية يوم ال�سبت ،اندها�شه
من ت�صريحات بع�ض امل�س�ؤولني الأت ��راك عن
م��دى �شرعية مطالبة ج�ه��ات ليبية منتخبة
وجمتمعية بدعم م�صري يف مواجهة �إره��اب
وت�ط��رف يتم جلبه �إىل ليبيا م��ن �سوريا بعد
�أن مت ن�شره يف ��س��وري��ا ع�بر احل ��دود الرتكية
ال�سورية ،ويف �أرجاء خمتلفة يف املنطقة العربية
وا��س�ت�غ��رب ح��اف��ظ يف ب�ي��ان �صحفي ن�شرته
“اليوم ال�سابع” ،م�غ��ام��رة الإدارة الرتكية
مبقدرات ال�شعب الرتكي عرب التدخل والتورط
يف �أزم��ات ال��دول العربية لتعميقها وتعقيدها
ولتغليب تيارات معينة ،ال ل�شعبيتها و�إمنا ملجرد
تبعيتها الأيديولوجية ملن ي�سعى لرتويجها على
نحو يهدر موارد ال�شعب الرتكي
وع رَّ�ّب� ،عن رف�ض م�صر التدخالت الرتكية
ال�سيا�سية والع�سكرية يف ال�ش�أن العربي ،والتي

االنباط-وكاالت

تفتقر �إىل �أي �سند �شرعي بل وتنتهك قرارات
جمل�س الأم��ن� ،سواء كان ذلك يف العراق �أو يف

�سوريا �أو يف ليبيا
و�أ�شار� ،إىل �أ ّن ال�شعوب العربية ت�أبى �أي م�ساع

�أو �أطماع ملن يريدون ت�سيري �أمورهم لتحقيق
م�صالح و�أهداف ال عالقة لهم بها

اع�تر���ض ع�سكريون رو� ��س دوري��ة
�أم��ري�ك�ي��ة ح��اول��ت م�ط��اردت�ه��م �ضمن
مناطق النفوذ الأمريكي يف حمافظة
احل�سكة �شمال �شرقي �سوريا.
و�أوقفت وحدة من القوات الرو�سية
دوري ��ة �أمريكية بالقرب م��ن مدينة
ديريك – املالكية التي تقع على بعد
 80كم �شرق القام�شلي.
ويف حديث مع ممثل �أمريكي� ،شدد

�ضابط رو�سي على �أن هذه هي �أرا�ضي
��س��وري��ا وال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة م��وج��وده
فيها بدعوة من رئي�س البالد� ،سائال
الأم��ري �ك��ي“ :وعلى �أي �أ��س��ا���س �أنتم
موجودون هنا؟”.
وطالب ال�ضابط الرو�سي القوات
الأم��ري �ك �ي��ة ب��ال �ك��ف ع ��ن حم� ��اوالت
م � �ط� ��اردة ال � ��دوري � ��ات ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف
املنطقة ،بعد �أن وقع �أكرث من حادث
من هذا النوع يف �شمال �شرق �سوريا يف
وقت �سابق.

«جون أفريك» :محمد السادس قام بوساطة سرية جنبت األسوأ في مالي

االنباط-وكاالت

ك�شفت جملة جون افريك الفرن�سية �أن
العاهل املغربي امل�ل��ك حممد ال�ساد�س قاد
و�ساطة �سرية ،من الرباط ،بني الإمام املايل
حممود ديكو والرئي�س املايل �إبراهيم بوبكر
كيتا
و�أك � ��دت امل�ج�ل��ة ال�ف��رن���س�ي��ة امل�خ�ت���ص��ة يف
ال�ش�أن االفريقي يف �أعقاب املظاهرات العنيفة
التي �شهدتها املالية باماكو يوم العا�شر من
�شهر يوليو /مت��وز اجل ��اري وخلفت �أرب�ع��ة
ع�شر ق�ت�ي�ل ً
ا و�أك �ث�ر م��ن م��ائ��ة ج��ري��ح؛ ق��ام
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة امل�غ��رب��ي ن��ا��ص��ر ب��وري�ط��ة،
بقيادة �سرية بني الإمام حممود ديكو زعيم
حركة  5يونيو ،والرئي�س �إبراهيم بوبكر كيتا
( ،)IBKوذل��ك بناء على تعليمات حمددة
من امللك حممد ال�ساد�س
و�أ�ضافت ج��ون �أف��ري��ك �أن �سفري اململكة
املغربية لدى باماكو ح�سن النا�صري ،توجه
�إىل منزل الإم ��ام ديكو �صباح ي��وم احل��ادي
ع�شر من يوليو /متوز اجلاري ،حام ً
ال معه
ر�سالة من ال�سلطات املغربية تدعو فيها �إىل
التهدئة وتقرتح و�ساطة مغربية لتقريب
م��واق��ف املع�سكرين  ،وف��ق م��ا نقلت املجلة
عن م�صدر يف الرباط .وهو ما �أكده لـ جون
�أف��ري��ك م�صدر م�ق��رب م��ن الإم ��ام حممود
دي �ك��و ،ق��ائ�ل ً�ا �إن ال �ع��اه��ل امل �غ��رب��ي حممد

ال�ساد�س �شخ�صية �أفريقية عظيمة ،عندما
يدعو �إىل الهدوء ،ن�ستمع �إليه ،خا�صة و�أن
الإمام ال يحب العنف
و�أو�ضحت جون �أفريك �أنه خالل الإمام
دي �ك��و ،وخ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م��ع ال�سفري املغربي
مب ��ايل ،ح��دد ��ش��روط��ه ال�ستئناف احل ��وار:
الإف� ��راج ع��ن ق��ادة االح�ت�ج��اج��ات املعتقلني،
وحل املحكمة العليا ،وتعيني حكومة توافقية،
ثم �إجراء انتخابات ت�شريعية جزئية
ب�ع��د ذل ��ك ،مت ا��س�ت�ق�ب��ال �سفري ال��رب��اط
لدى باماكو من قبل الرئي�س املايل �إبراهيم
�أبوبكر كيتا ،يف نهاية فرتة ما بعد الظهر.
وا�ستمر لقاء الرجلني حتى وق��ت مت�أخر،
ت��ؤك��د ج��ون �أف��ري��ك  ،مو�ضحة �أن الرئي�س
كيتا ا�ستجاب ب�شكل �إيجابي ملعظم طلبات
الإمام ديكو
ثم يف اليوم امل��وايل ،زار ال�سفري املغربي
بيت الإم ��ام حممد دي�ك��و م��رة ج��دي��دة يوم
ال �ث��اين ع�شر م ��ن ي��ول�ي��و /مت ��وز اجل ��اري،
يف ل �ق��اء ح���ص��ل ف �ي��ه ع �ل��ى وع ��د م ��ن رج��ل
الدين القوي على االلتزام بخطاب تهدئة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع�ل�ي��ق امل �ظ��اه��رات .وه��ذه
النتيجة اله�شة والإي�ج��اب�ي��ة ت�ع��ود �إىل حد
كبري �إىل املكانة التي يتمتع بها امللك حممد
ال���س��اد���س يف م ��ايل ،ف� ً
ضال ع��ن ال�ت�ق��ارب يف
امل �ج��ال ال��دي�ن��ي ب�ين ه��ذي��ن ال�ب�ل��دي��ن حيث
ي�سود الإ�سالم املالكي ،تو�ضح جون �أفريك

الدويل
االحد
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محكمة الهاي تخرج إلى عطلة صيفية دون البت في ملف إسرائيل
االنباط-وكاالت

خ��رج��ت امل�ح�ك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة �إىل عطلتها
ال�صيفية الليلة املا�ضية دون �أن حت�سم م��ا �إذا كانت
لديها ال�صالحية يف فتح حتقيق جنائي حول جرائم
حرب �إ�سرائيلية مفرت�ضة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
بذلك يكون موعد احل�سم يف هذه امل�س�ألة قد �أرجئ
�إىل موعد عودة املحكمة من عطلتها ال�صيفية
ي��ذك��ر �أن ت�خ��وي��ل امل��دع�ي��ة ال�ع��ام��ة يف املحكمة فاتو
بن�سودا بفتح ملف حتقيق كهذا ،يعني �إمكانية �إ�صدار
مذكرات توقيف واعتقال لع�شرات بل مئات امل�س�ؤولني
الإ�سرائيليني للتحقيق معهم
جتدر الإ�شارة �إىل �أن مثل هذه املذكرات يف طبيعتها
تكون �سرية لئال يفر املطلوبون من التحقيق ،ولهذا
�شرعت �إ�سرائيل بو�ضع خطة ملواجهة مثل هذا املوقف
تتلخ�ص �أوال يف عدم التعاون مع جهات التحقيق من
�أج��ل ع��دم �إ��ض�ف��اء ال�شرعية على املحكمة ،كما ب��د�أت
ب��و��ض��ع ق��ائ�م��ة ��س��ري��ة ب��امل �� �س ��ؤول�ين ال��ذي��ن ي�ت��وق��ع �أن
يطالهم التحقيق
كما �أعلنت وا�شنطن فر�ض عقوبات على امل�س�ؤولني

االنباط-وكاالت

يف حمكمة اجلنايات الدولية و�أفراد عائالتهم يف حال
ق ��ررت امل�ح�ك�م��ة ال���ش��روع بالتحقيقات اجل�ن��ائ�ي��ة �ضد

ج�ن��ود �أم��ري�ك�ي�ين �أو �ضد ج�ن��ود �أي دول��ة حليفة مثل
�إ�سرائيل

اتصاالت روسية تهدف الستئناف عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
االنباط-وكاالت

�أج��رى فالدميري �سافرونكوف ،املبعوث
اخلا�ص لوزير اخلارجية الرو�سي لعملية
ال� ��� �س�ل�ام يف ال� ��� �ش ��رق الأو�� � �س � ��ط�� ،س�ل���س�ل��ة
ات�صاالت هاتفية تهدف �إىل ا�ستئناف عملية
املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية
و�أف � ��ادت اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة يف ب�ي��ان
ل �ه��ا ال� �ي ��وم اجل �م �ع��ة ب� � ��أن � �س��اف��رون �ك��وف
�أج� ��رى م �ك��امل��ات م��ع ك��ل م��ن امل��دي��ر ال�ع��ام
ل�ل�خ��ارج�ي��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �أل� ��ون �أو��ش�ب�ي��ز

واملبعوث اخلا�ص للخارجية ال�سوي�سرية
روالند �شتايننغر واملمثل اخلا�ص لالحتاد
الأوروب� � � ��ي � �س��وزان �ت��ا ت�ير� �س �ت��ال وامل�ن���س��ق
اخلا�ص للأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
وح�سب البيان ،ف ��إن املباحثات تناولت
ال�سبل املحتملة للم�ساعدة يف ا�ستئناف
العملية ال�ت�ف��او��ض�ي��ة ب�ين الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني بهدف �إيجاد حلول جلملة
ال �ق �� �ض��اي��ا امل� �ح ��وري ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال��و� �ض��ع
النهائي

محلل أمريكي :إيران سترد في الوقت المناسب على الحرب غير المعلنة ضدها
االنباط -وكاالت

م��ن امل ��ؤك��د �أن � �ش��دة ،وت� �ك ��رار ،م��ا ت�ت�ع��ر���ض له
�إيران من هجمات عنيفة� ،شملت م�ؤخرا تفجريات
وحرائق ،يدل على �أن هذه الهجمات لي�ست ع�شوائية،
و�أنها جزء من خمطط منظم
ويقول املحلل والكاتب بول بيالر يف تقرير ن�شرته
جملة ذا نا�شيونال انرتي�ست �إن هناك ن�صيحة دائما
بتوخي احلذر فيما يتعلق ب�إلقاء امل�س�ؤولية على �أي
طرف بالن�سبة ملثل هذه الأعمال التي مل يعلن �أحد
م�س�ؤوليته عنها ،خا�صة بالن�سبة لكل من هم خارج
القنوات احلكومية التي رمبا يكون لديها معلومات
�أف�ضل عما يحدث .ولكن ظروف هذه الهجمات ت�شري
بقوة ،كما تعك�س تقارير بع�ض ال�صحف� ،إىل جهة من
اثنتني م�شتبه بهما� ،أو �إىل كليهما معا ،وهما :حكومة
رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،و�إدارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وي�ضيف بيالر ،الذي عمل ملدة  28عاما يف �أجهزة
املخابرات الأمريكية ،وكان يف وقت من الأوقات رئي�سا
ل��وح��دات التحليل باملخابرات املركزية الأمريكية،
�أن �سجالت �إ�سرائيل وال��والي��ات املتحدة تعزز هذا
اال�شتباه .وم��ن �أب��رز الأدل��ة على ذل��ك اغتيال �إدارة
ترامب يف كانون ثان /يناير املا�ضي قائد فيلق القد�س
باحلر�س ال�ث��وري الإي ��راين ،ال�ل��واء قا�سم �سليماين،
�أحد �أبرز ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والع�سكرية يف �إيران،
ب�صاروخ مت اطالقه من طائرة م�سرية
�أم��ا ال�سجل الإ�سرائيلي للت�صرفات العدوانية
��ض��د �إي� ��ران في�شمل �سل�سلة م��ن اغ�ت�ي��االت علماء
نوويني �إيرانيني � ،ضمن عمليات قتل كانت جزءا
من حملة اغتياالت �أكرب وم�ستمرة يف �أنحاء ال�شرق
الأو�سط .كما �أن ذلك جزء من �سجل �إ�سرائيلي �أكرب
للأعمال العدوانية يف �أنحاء املنطقة ،مبا يف ذلك ما
حدث على مدار العامني املا�ضيني  ،حيث كانت هناك
ع�شرات الهجمات اجلوية يف �سورية
وم ��ن امل� �ع ��روف �أن� ��ه مل ي �� �ص��در ع ��ن احل�ك��وم��ة
الإ�سرائيلية �أو عن �إدارة ترامب �أي اعالن ر�سمي عن

خطة استيطانية للسيطرة
على قمة جبل عيبال بنابلس

�شن حرب �ضد �إيران ،ولكن الت�صريحات التي تبدر
منهما حتمل يف طياتها مثل هذا الإعالن
فمن ناحية� ،أو�ضحت �إدارة ترامب اعتزامها �أن
تلحق ب�إيران �أكرب قدر ممكن من الأمل ،مبا يف ذلك
العقوبات االقت�صادية ،على �سبيل املثال ال احل�صر.
وحتمل ت�صريحات حكومة نتنياهو املبالغ فيها �ضد
�إي��ران كل العداء الذى حتمله الت�صريحات الواردة
م��ن وا�شنطن� ،أو م��ا ي��رد يف االجت ��اه املعاك�س من
طهران
وي ��ؤك��د ب�ي�لار � �ض��رورة �أن ي�ك��ون الأم ��ر وا�ضحا
بالن�سبة ملا يحدث الآن ،وهو �أن��ه حرب رغم و�صف
ال�ب�ع����ض ل��ه ب ��أن��ه ال ي�ح�م��ل م�ع�ن��ى احل ��رب  ،وم��ن
ال�ضروري �أن ن�شعر بالقلق �إزاء ت�صاعد ال�صراع �إىل
�شيء كبري للغاية �سي�صفه اجلميع وقتها ب�أنه حرب.
ولكن هذا ال يجعل ما يحدث بالفعل �أمرا �أقل من
ت�صرفات احلرب
وي�شري بيالر فى هذا ال�صدد �إىل �أنه يتعني �أال
يخدعنا قيام النظام الإي��راين بالتقليل من �أهمية
الهجمات الأخ�يرة والتزامه ب�ضبط النف�س -حتى
الآن-ف�ي�م��ا يتعلق باالنتقام .فالتاريخ ال��ذى يركز
عليه �صانعو ال�سيا�سات الإي��ران�ي��ون ه��و  20كانون
ثان/يناير عام 2021

فالإيرانيون ق��ادرون على ق��راءة اال�ستطالعات
الأمريكية ،واالجت ��اه امل�سيطر يف ه��ذه اللحظة يف
التفكري الإيراين فيما يتعلق بال�سيا�سة الأمنية هو
االنتظار حتى يحدث تغيري يف النظام يف وا�شنطن.
فالقادة يف �إيران ال يريدون الت�سرع يف انتقام ميكن
�أن ي�سفر عن �إنقاذ فر�ص ترامب ال�ضعيفة يف �إعادة
ان�ت�خ��اب��ه وي���ش��دد ب�ي�لار ع�ل��ى �أن ��ه رغ��م �أن احل��رب
احل��ال�ي��ة مل تعلن ر�سميا ،يتعني تقييمها بنف�س
املعايري على �أنها حرب مت �إعالنها .ووفقا للقانون
الدويل وميثاق الأمم املتحدة تعترب احلرب مربرة
ف�ق��ط ح��ال ال��دف��اع ع��ن ال�ن�ف����س� ،أو �إذا ج ��اءت ردا
على هجوم� ،أو رمبا كانت ملنع هجوم .وهذه لي�ست
الظروف احلالية مع �إيران
فلي�س هناك دليل على �أن �إي��ران على و�شك �أن
تهاجم �إ�سرائيل �أو الواليات املتحدة ،ومن احلماقة
�أن يفكر القادة الإيرانيون يف مثل هذا الهجوم ،فهم
يدركون متاما التفوق الع�سكري للدولتني ،بالن�سبة
لهم ويو�ضح بيالر �أن الهجمات لي�ست الو�سيلة لردع
الت�صرفات الإي��ران�ي��ة ال�ع��دوان�ي��ة �أو غ�ير امل��رغ��وب
فيها .فالردع يتطلب �شروطا :حيث يتم �إحلاق الأمل
بعد �سلوك ��س��يء ،و� �ض��رورة جتنب ه��ذا ال��ردع بعد
�سلوك جيد .ولكن يبدو �أن احلكومتني الأمريكية

واال�سرائيلية م�صممتان على �إحل��اق الأمل ب�إيران
مهما تفعل كما ي��ؤك��ده ان�سحاب �إدارة ترامب من
االت�ف��اق ال�ن��ووي الإي ��راين واط�ل�اق حملة ال�ضغط
الق�صوي رغم �أن �إي��ران امتثلت متاما اللتزاماتها
التي حددها االتفاق .وبذلك يتم �إعطاء �إيران حافزا
لأن تنتقم ،ولي�س لأن ت�سلك �سلوكا جيدا
واالن�ت�ق��ام يف نهاية الأم ��ر ،رغ��م �ضبط النف�س
الن�سبي من جانب �إيران حتى الآن ،هو �أحد �أخطار
احل��رب غري املعلنة احلالية .كما �أن الت�صعيد �إىل
�شيء �أكرب و�أكرث تدمريا هو خطر �آخر .وحتى بدون
مثل هذا الت�صعيد ،ف�إن احلملة احلالية تطيل �إىل
ما نهاية �أمد جبهة من اجلبهات يف احلرب الأبدية
لأمريكا يف ال�شرق الأو�سط
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،لي�س هناك نتيجة جيدة
للهجمات فيما يتعلق ب�إ�ضعاف �إيران �أو تغيري توازن
�إقليمي للقوى يف �صالح �أمريكا .بل ،على العك�س،
تعزز الهجمات �أ�سباب �إيران لطلب الدعم من دول
مثل رو�سيا وال�صني ،وبذلك تقوي نفوذهما
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�غ����ض �إدارة ت��رام��ب ال �ط��رف عن
الهجمات الإ�سرائيلية �ضد �إي��ران� ،أو حتى االتفاق
مع �إ�سرائيل ب�ش�أنها ،ف ��إن ه��ذا �أم��ر �سيء بالن�سبة
للم�صالح الأمريكية .فم�صالح ال��والي��ات املتحدة
خمتلفة عن م�صالح �إ�سرائيل ،وحتى �أكرث اختالفا
عن م�صالح حكومة نتنياهو فاحلكومة الإ�سرائيلية
لها م�صلحة يف ا�ستمرار التوتر املت�صاعد مع �إيران
لتبقى �إي��ران الدولة البغي�ضة امل�س�ؤولة عن جميع
م���ش�ك�لات ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،مل�ن��ع �أي ت �ق��ارب بني
وا�شنطن وطهران ،و�صرف النظر عن الق�ضايا التي
تت�سبب يف تدقيق دويل وانتقاد �إ�سرائيل ويف هذا
الوقت تعترب حوافز نتنياهو يف هذا ال�صدد �أقوى
من �أي وق��ت م�ضى ،مما ي�ساعد يف تف�سري توقيت
موجة الهجمات الأخ�ي�رة .فقد زادت قيمة ت�أجيج
ال�صراع مع �إيران ل�صرف الأنظار عن تفكري نتنياهو
يف �أن ي�ضم ر�سميا �أجزاء من ال�ضفة الغربية والإدانة
الدولية التي �ستنجم عن ذلك

ل ل��أ� �س �ب ��وع ال� �ث ��ال ��ث ع �ل��ى ال� � �ت � ��وايل ،ي�ن�ظ��م
الفل�سطينيون � �ص�لاة اجل�م�ع��ة وي�ت�ب�ع�ه��ا وقفة
احتجاجية على قمة جبل عيبال يف مدينة نابل�س،
للت�صدي خل�ط��ة امل�ستوطنني لل�سيطرة عليه
بحجة وجود موقع “�أثري مقد�س” يف ديانتهم،
حيث ن�شطوا يف ال �ق��دوم �إىل قمة اجل�ب��ل و�أداء
ال�صلوات التلمودية ،بحرا�سة جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي ،وم��ؤخ��را و�ضعوا منزلني متنقلني
ف��وق قمته ،و�سط خم��اوف من حتويله �إىل ب��ؤرة
ا�ستيطانية
واملكان امل�ستهدف من امل�ستوطنني عبارة عن
ب�ق��اي��ا ب�ن��اء ك��ان ق��ائ�م��ا يف ق��دمي ال��زم��ان ،يدعي
امل�ستوطنون الآن �أنه “مذبح يو�شع بن نون” ،وهو
ما يندرج يف اطار توظيف اال�ساطري واخلرافات
الدينية اليهودية لل�سيطرة على املواقع الأثرية
والدينية ،كما يجري يف “قرب يو�سف” بنابل�س،
و”م�سجد بالل بن رباح” على م�شارف مدينة
بيت حل��م ،وال�ق�ب��ور اال��س�لام�ي��ة يف ق��ري��ة “كفل
حار�س” يف �سلفيت ،وغريها
و��س�ه��ل ج�ي����ش االح �ت�ل�ال ع�ل��ى امل�ستوطنني
الو�صول للمكان ،بعد �أن �شق لهم طريقا ي�صل
ط��ول��ه لأك�ث�ر م��ن كيلومرتين يف �أرا� �ض��ي بلدة
ع�صرية ال�شمالية ،م��ا نتج عنه اال�ستيالء على
مئات ال��دومن��ات ،ومنع ا�صحابها من اال�ستفادة
منها“ ،رغم �أنها م�صنفة (ب) ح�سب اتفاق �أو�سلو
�أي �أنها حتت �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية ،ولي�س
للإ�سرائيليني احلق بال�سيطرة عليها �أو التحكم
بها ،هذا عو�ضا عن �أن امل�ساحات املهددة بامل�صادرة
مملوكة لفل�سطينيني ،وم�سجلة ب�سندات ر�سمية
لهم” ،كما ي�ؤكد رئي�س بلدية ع�صرية حازم يا�سني
وي�شري يف حديثه لــ “فل�سطني الآن”� :إىل “�أن
املطامع اال�ستيطانية يف املكان ،تعود لكونه يطل
على ق��رى نابل�س ال�شرقية والأغ ��وار وحمافظة
ط��وب��ا���س ،ومي�ك��ن م��ن خ�لال��ه م�شاهدة ال�سفوح
ال�غ��رب�ي��ة جل �ب��ال الأردن ،ك�م��ا ي�سعى االح �ت�لال
من خ�لال و�ضع موطئ ق��دم للم�ستوطنني على
جبل ع�ي�ب��ال� ،إىل تكري�س وج ��وده الع�سكري يف
قمة اجلبل ،التي ا�ستوىل عليها عام  ،1979و�أقام

عليها مع�سكرا على م�ساحة  500دومن ،بالإ�ضافة
�إىل  1500دومن يف حميطه مينع امل��زارع��ون من
ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��ا ،رغ��م ��ص��دور ق��رار م��ن املحكمة
العليا الإ�سرائيلية يف حينه يلزم االحتالل بتمكني
املزارعني من الو�صول �إليها”
وب��ال�ف�ع��ل ،يقيم االح �ت�ل�ال ق��اع��دة ع�سكرية
�ضخمة ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ق�م��ة ،ت�ضم م �ط��ارا حربيا
و�أبراجا للرادار واالت�صاالت الع�سكرية
خنجر جديد
وحذر من �أن “ال�سيطرة الإ�سرائيلية �إذا ما متت
على جبل عيبال �ستعد مبثابة خنجر يف خا�صرة
ال�ضفة الغربية .لذا نحن نقوم ب�إجراءات قانونية،
ملواجهة التهديدات الإ�سرائيلية ،ورف��ع ق�ضايا من
�أ�صحاب الأرا��ض��ي امل�ه��ددة بامل�صادرة يف ح��ال كانت
ه�ن��اك م���ص��ادرة فعلية و�أوراق ر�سمية ب��ذل��ك� ،إىل
جانب التحرك ال�شعبي وامل�ق��اوم��ة ال�شعبية التي
ميكن �أن تقوم بعدة فعاليات يف املناطق امل�ستهدفة،
لت�أكيد مت�سك الفل�سطينيني بها”
و�أك ��د م��ا ي�ج��ري ه��و عملية توظيف للرواية
الدينية لتكري�س االحتالل ،وكذلك هو خمالف
التفاقية الهاي عام  1907واتفاقية جنيف الرابعة
ع��ام  1949واتفاقيات حماية املمتلكات الثقافية
�أثناء النزاع امل�سلح عام 1954
توظيف الراوية
و�أك ��د م��دي��ر م��دي��ري��ة وزارة الآث ��ار يف نابل�س
مفيد �صالح �أن م��ا يحدث ه��و توظيف ال��رواي��ة
الدينية حل�شد امل�ستوطنني واليهود لفكرة �أر�ض
امليعاد لتحقيق اغرا�ض االحتالل ،من خالل ربط
املكان بروايات توراتية تعطي املكان قد�سية دينية
يهودية
وحول حقيقة تلك احلجارة يف املوقع ،يو�ضح �أن
البقايا املعمارية املوجودة تظهر �أنه مذبح كنعاين
وثني ،كانت تقدم عليه القرابني للآلهة الكنعانية،
“ومل تكن وقتها ديانة موحِ دة ،وفكرة التوحيد
ظهرت يف القرن ال�سابع قبل امليالد ،فيما تبلورت
الديانة اليهودية �أثناء فرتة ال�سبي البابلي”
ويلفت ��ص�لاح �إىل �أن ال��درا��س��ات ت��ذه��ب �إىل
�أنه “من الناحية العلمية ف�إن “يو�شع” ا�سطورة
ولي�س حقيقة تاريخية ،والكل يعلم مبن فيهم
علماء �آثار “�إ�سرائيل” ،كما تقول

منظمة التحرير ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني
بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية
االنباط-وكاالت

 رح �ب��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملنظمةال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ،ب�ت�ق��ري��ر امل�ق��رر
اخل ��ا� ��ص ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة امل �ع �ن��ي ب�ح��ال��ة
حقوق الإن�سان يف الأرا��ض��ي الفل�سطينية
املحتلة منذ عام  ،1967الربوفي�سور مايكل
لينك ،معتربة �إياه م�ستندا ووثيقة ت�ضاف
اىل ال�ق��رارات والقوانني الدولية املتعلقة
بعدالة الق�ضية الفل�سطينية والتي يبنى
عليها يف جترمي االحتالل.
وق� ��ال ال���س�ي��د اح �م��د ال�ت�م�ي�م��ي ع�ضو
اللجنة التنفيذية  ،رئي�س دائ��رة حقوق
االن�سان واملجتمع املدين “ان هذا التقرير
قد و�ضع اليد على بع�ض من اهم جرائم
االحتالل ،كالعقاب اجلماعي ،من خالل

االغالق واحل�صار وهدم البيوت باعتبارها
انتهاكا لقانون الدول وحلقوق االن�سان يف
الأرا�ضي املحتلة ،واالهم هي الإ�شارة التي
ج��اءت يف التقرير حول الغطاء ال�سيا�سي
الذي توفره حكومة االحتالل والق�ضائي
ال ��ذي ت��وف��ره م��ا ت���س�م��ى حم�ك�م��ة ال�ع��دل
العليا ،لهذه اجلرائم واالنتهاكات”.
واع �ت�ب�ر ال�ت�م�ي�م��ي ان ه ��ذا “التقرير
ج� ��اء يف ادق واه � ��م الأوق� � � ��ات ال �ت ��ي متر
فيها الق�ضية الفل�سطينية يف مواجهة
خم�ط�ط��ات ال���ض��م ،اال ان��ه ج��اء �أي���ض��ا يف
ال��وق��ت ال ��ذي ينتظر ف�ي��ه اجل�م�ي��ع ق��رار
اجلنائية الدولية حول التحقيق يف جرائم
احلرب التي ارتكبها االحتالل يف الأرا�ضي
الفل�سطينية وخا�صة ع ��دوان  2014على
قطاع غزة”.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

انطالق منافسات دوري الطائرة
االنباط – عمان
ع��ادت احلياة اىل مالعب كرة الطائرة بعد فرتة توقف و�صلت �إىل
حوايل اربعه �أ�شهر ب�سبب جائحة كورونا.
وانطلقت يف �صالة ق�صر الريا�ضة مبدينة احل�سني لل�شباب مناف�سات
بطولة دوري (الدمج) الذي �سمي بهذا اال�سم بعد دمج فرق الدرجتني
الأوىل والثانية للم�شاركة يف هذا ال��دوري .وحقق فريق �شباب مر�صع

الفوز على فريق الطوال اجلنوبي بثالثة �أ�شواط مقابل �شوطني ،فيما
ف��از فريق مليح على فريق ن��ادي املهند�سني بثالثة �أ��ش��واط مقابل ال
�شيء .وت�صدر فريق مليح املجموعة الأوىل بر�صيد  3نقاط ،ثم �شباب
مر�صع بر�صيد نقطتني ،وثالثاً الطوال اجلنوبي بر�صيد نقطة واحدة
ورابعاً املهند�سني بدون نقاط .وكان احتاد كرة الطائرة التزم ب�إجراءات
الوقاية قبل انطالق املباريات ،من خالل فح�ص الالعبني والإداري�ين
و�إقامة املناف�سات بدون جمهور.
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اتحاد الكرة يستضيف مباريات الفيصلي والجزيرة االسيوية
االنباط – عمان

اق ��رت الهيئة التنفيذية الحت ��اد ك��رة ال�ق��دم،
برئا�سة �سمو االم�ي�ر علي ب��ن احل���س�ين� ،سل�سلة
من االج��راءات املالية واالداري��ة ،لتخفيف االعباء
املرتتبة على خمتلف االن��دي��ة بكافة ال��درج��ات،
قبل ا�ستئناف املو�سم  2020مطلع ال�شهر املقبل.
جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة الذي عقد االربعاء
 15متوز عرب تقنية الفيديو “عن بعُد” ،بح�ضور
اغلب االع�ضاء ،واالم�ين العام �سمر ن�صار ،حيث
ناق�ش املجل�س مطالب ان��دي��ة الدرجتني االوىل
والثانية ،على �ضوء الكتب التي ت�سلمها االحت��اد
خالل الفرتة املا�ضية .وق��ررت الهيئة التنفيذية
��ص��رف ال��دف�ع��ة االوىل م��ن دع��م ان��دي��ة ال��درج��ة
االوىل وال �ث��ان �ي��ة ،دون اي اق �ت �ط��اع��ات ،وارج ��اء
حت�صيل ال ��ذمم امل�ترت�ب��ة عليها ،اىل وق��ت اخ��ر،
متا�شياً مع ما جرى تطبيقه مع اندية املحرتفني،
يف ظل الظروف اال�ستثنائية ،ولت�سهيل االجراءات
االداري��ة على االندية يف حم��اور ع��دة .كما وافقت

الهيئة على ال�سماح بانتقال الالعبني من الدرجة
ال�ث��ال�ث��ة ،اىل ف ��رق دوري االوىل وال�ث��ان�ي��ة ه��ذا
املو�سم ،وب�شكل ا�ستثنائي ،من خالل تعديل لوائح
الت�سجيل وفقاً لل�شروط واالحكام.
من جهة اخرى ،وافقت الهيئة التنفيذية على
التقدم بطلب ا�ست�ضافة املباريات املتبقية للفي�صلي

واجلزيرة �ضمن دور املجموعات من ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي ،على ان يقرتن ذلك مبتابعة م�ستجدات
الو�ضع الوبائي حملياً ويف املنطقة ،بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة ،ال�ست�صدار املوافقات الر�سمية.
ك �م��ا ب �ح��ث امل �ج �ل ����س� ،آخ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات املتعلقة
بالدعم املايل الذي اقره االحتاد الدويل “فيفا”

ب�شكل ا�ستثنائي ل�لاحت��ادات االهلية املت�ضررة يف
ظ��ل جائحة ك��ورون��ا ،وال ��ذي تبلغ قيمته مليون
دوالر لكرة القدم للرجال ،ون�صف مليون دوالر
لل�سيدات .وم��ا ت��زال الهيئة التنفيذية بانتظار
املزيد من التفا�صيل اخلا�صة بدعم الفيفا ،ويف
مقدمتها مواعيد و�صول املبلغ واملرجح احل�صول
عليه على دفعات حتى عام  ،2021وحتديد ا�س�س
اال�ستحقاق و�أوج��ه ال�صرف ،رغ��م ان املبلغ الذي
جرى اقراره من االحتاد الدويل يعد “متوا�ضعاً”
وي�شكل جزءا ي�سريا من حجم اال�ضرار التي حلقت
باالحتاد واالندية على حد �سواء ،مع توقف ن�شاط
كرة القدم على امتداد اال�شهر املا�ضية ،وال يغطي
النفقات الت�شغيلية ال�ستئناف ال�ب�ط��والت .اىل
ذلك ،قرر الهيئة التنفيذية اعادة ت�شكيل املنتخب
االومل�ب��ي (ت  )23خ�لال الفرتة القادمة ،ب�صفته
رديفاً للمنتخب االول ،وراف��داً رئي�سياً للن�شامى.
وينتظر ان ي�شرف اجلهاز الفني للمنتخب االول،
على خطة عمل واع ��داد “الرديف” ،والتن�سيب
بت�شكيل جهازه الفني واالداري.

مباريات حاسمة في ختام الدوري االسباني
مدريد – وكاالت

مع �إ�سدال ال�ستار اليوم الأح��د ،على فعاليات
املو�سم احلايل للدوري الإ�سباين ،جتتذب املواجهة
بني ليجاني�س وري��ال مدريد اهتماما كبريا بني
جميع امل �ب��اري��ات الع�شر ال�ت��ي ت�شهدها املرحلة
الأخ�يرة من امل�سابقة .وح�سم ريال مدريد اللقب
ل�صاحله م��ن خ�ل�ال م�ب��اري��ات امل��رح�ل��ة املا�ضية،
مو�سعا الفارق مع بر�شلونة �إىل  7نقاط .و�ضمن
ال��ري��ال وب��ر��ش�ل��ون��ة و�أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د و�أ�شبيلية
املقاعد الأرب �ع��ة لفرق ال ��دوري الإ��س�ب��اين يف دور
املجموعات بدوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،كما
هبط �إ�سبانيول وري��ال مايوركا ر�سميا �إىل دوري
ال��درج��ة الثانية ،قبل مباريات الغد التي حت�سم
الفريق الثالث الهابط معهما ،والذي ينح�صر بني
ليجاني�س ( 35نقطة) و�سلتا فيجو ( 36نقطة).
ولهذا ،وعلى الرغم من ح�سم لقب امل�سابقة،
�ست�شهد امل��رح�ل��ة الأخ �ي��رة م��ن ال�ب�ط��ول��ة ال�ي��وم
ح�سم العديد من الأم��ور الأخ��رى ،منها الفريق
الثالث الهابط ل��دوري ال��درج��ة الثانية ،وكذلك
ح�سم �شكل املناف�سة على امل��راك��ز امل�ؤهلة مل�سابقة
ال��دوري الأوروب��ي .وفيما يحل الريال مبعنوياته
العالية �ضيفا على ليجاني�س ،يحل بر�شلونة �ضيفا

مبعنويات �سيئة على ديبورتيفو �أالف�ي����س ،حيث
يبدو م�ستقبل كيكي �سيتني املدير الفني لرب�شلونة
على املحك حاليا بعد خ�سارة الفريق على ملعبه
�أمام �أو�سا�سونا يوم اخلمي�س املا�ضي يف املرحلة قبل
الأخرية من امل�سابقة .ومل يكن الريال ،الذي تغلب
يف نف�س املرحلة على فياريال  ،1-2بحاجة لهزمية
بر�شلونة من �أجل التتويج بلقبه الرابع والثالثني
يف تاريخ ال��دوري الإ�سباين ولكن الطريقة التي
خ�سر بها بر�شلونة �أم��ام �أو�سا�سونا قد تكون �سببا
يف الإطاحة باملدرب �سيتني .ولدى �س�ؤاله عما �إذا

كان من املمكن �أن ي�ستمر مع الفريق ،الذي ي�ستعد
يف ال �ف�ترة املقبلة مل��واج�ه��ة ن��اب��ويل الإي �ط��ايل يف
دوري الأبطال ،لدى ا�ستئناف ن�شاط امل�سابقة يف
�أغ�سط�س�/آب املقبل ،ق��ال�“ :أعتقد ه��ذا .نعم .ال
�أعلم ولكنني �أمتنى” .وتلقى �سيتني بالفعل تقييما
�سلبيا من �أه��م �شخ�صية يف فريق بر�شلونة ،وهو
املهاجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ال��ذي �أ�صدر
حكمه بعد اخل�سارة �أمام �أو�سا�سونا .وقال مي�سي:
“قلت منذ فرتة �إنه �إذا ا�ستمررنا على هذا النحو
� ،سيكون م��ن ال�صعب حقا ال�ف��وز ب��دوري �أبطال

�أوروبا .ومل يكن �شكلنا جيدا مبا يكفي للفوز بلقب
الدوري الإ�سباين.
وط��ال��ب فلورنتينو ب�يري��ز ،رئي�س ن��ادي ري��ال
مدريد ،مبنح املهاجم الفرن�سي كرمي بنزميا جائزة
الكرة الذهبية لأف�ضل العب يف العامل هذا العام،
ويحتاج ليجاني�س بقيادة مديره الفني خافيري
�أج�ي�ري� ،إىل ال�ف��وز على ال��ري��ال ال�ي��وم للحفاظ
ع �ل��ى ف��ر� �ص��ة مم�ك�ن��ة ل�ل�ب�ق��اء يف دوري ال��درج��ة
الأوىل ،ب�شرط عدم فوز �سلتا فيجو على م�ضيفه
�إ�سبانيول .وفيما �ضمن فياريال امل�شاركة يف دور
املجموعات مب�سابقة الدوري الأوروبي ،ي�سعى ريال
�سو�سيداد ( 55نقطة) وخيتايف ( 54نقطة) �صاحبا
املركزين ال�ساد�س وال�سابع �إىل �ضمان امل�شاركة
يف امل�سابقة �أي�ضا باملو�سم املقبل .ويحل �سو�سيداد
�ضيفا على �أتلتيكو مدريد الذي يحتاج �أي�ضا للفوز
من �أجل �إنهاء املو�سم يف املركز الثالث متقدما على
�أ�شبيلية ال��ذي يلتقي فالن�سيا يف نف�س املرحلة،
علما ب�أن فوز الأخري قد مينحه مقعدا يف الدوري
الأوروب��ي حال تعرث �أي من خيتايف �أو �سو�سيداد.
وي�ح��ل خيتايف �ضيفا على ليفانتي فيما يلتقي
فياريال م��ع �إي�ب��ار وبلد الوليد م��ع ري��ال بيتي�س
وغرناطة مع �أتلتيك بلباو و�أو�سا�سونا مع ريال
مايوركا يف باقي مباريات املرحلة اليوم .

11

منتخب السباحة يواصل تدريباته

االنباط – عمان

عادت تدريبات منتخبنا الوطني لل�سباحة
ب �ع��د ان �ق �ط��اع ط ��وي ��ل ب �� �س �ب��ب ف�ت��رة احل �ظ��ر
وتوقف القطاع الريا�ضي  ،ويوا�صل منتخبنا
ال��وط�ن��ي ا��س�ت�ع��دادات��ه ل�ل�ب�ط��والت اخل��ارج�ي��ة
رغم عدم حتديد موعد �أي بطولة �سواء من
االحت ��اد ال ��دويل �أو الآ��س�ي��وي ن�ظ��راً لظروف
انت�شار فريو�س ك��ورون��ا على م�ستوى العامل
و�إغ�لاق املجال اجل��وي يف �أغلب دول العامل.
وك ��ان االحت� ��اد الأردين ل�ل���س�ب��اح��ة ق��د و��ض��ع
برنامج تدريبي مُكثف جلميع العبي املنتخب
الوطني الهدف منه املحافظة على لياقتهم
البدنية مع بدء احلظر و�إغالق جميع امل�سابح
وفقاً ملا ذكره رئي�س االحتاد �إيهاب �أبو منرة.
وق��ال “�أبو منرة” للجنة الأوملبية الأردنية
 ”:ع � ��ادت ت ��دري �ب ��ات م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي يف
امل�سبح الأوملبي مبدينة احل�سني لل�شباب وفقاً
لل��إج��راءات ال�صحية ال�ت��ي ح��ددت�ه��ا اللجنة
الأوملبية مع الإلتزام الكامل بعملية التعقيم
والتباعد بني الالعبني والالعبات” .و�أ�ضاف
 ”:م��ع ب��دء ف�ترة احل�ظ��ر ق��رر جمل�س �إدارة
االحت� ��اد وب��ال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �� �ش��اور م��ع اجل�ه��از

ال�ف�ن��ي للمنتخب ال��وط�ن��ي يف و��ض��ع برنامج
ت ��دري �ب ��ي ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ل �ي��اق��ة ال�لاع �ب�ين
والالعبات خا�صة يف ظل اغالق كافة امل�سابح
وب��ال �ت��ايل مل ي�ك��ن �أم��ام �ه��م � �س��وى ت��دري�ب��ات
اللياقة البدنية” .و�أ��ش��ار رئي�س االحت��اد �إىل
�أنه مل يتم اعتماد جدولة �أي بطولة خارجية
م��ن ق�ب��ل االحت��ادي��ن ال ��دويل والآ� �س �ي��وي مبا
فيها ال�ب�ط��والت امل��ؤه�ل��ة �إىل �أومل�ب�ي��اد طوكيو
العام املقبل .و�أو�ضح “�أبو منرة” �أن االحتاد
يُتابع با�ستمرار تدريبات ال�سباح خ�ضر بقلة -
يف مقر �إقامته بالواليات املتحدة  -باعتباره
من �أب��رز املر�شحني الأردن�ي�ين يف الت�أهل �إىل
�أوملبياد طوكيو �إىل جانب زميليه عمرو الور
وحم�م��د ال �ب��دور ال �ل��ذان �سيلتحقان بخ�ضر
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة لإ��س�ت�ك�م��ال درا��س�ت�ه�م��ا
ه �ن��اك وب��ال �ت��ايل ��س�ي�ت��م و� �ض��ع خ�ط��ة لإع ��داد
ال�لاع�ب�ين ال �ث�لاث و�إ��ش��راك�ه��م يف ال�ب�ط��والت
املعتمدة �أرقامها يف عملية الت�أهيل الأوملبي.
وم��ن امل ُ�ق��رر �أن ُي�ق�ي��م احت ��اد ال���س�ب��اح��ة �أوىل
ب �ط��والت��ه ب �ع��د ع� ��ودة ال �ق �ط��اع ال��ري��ا� �ض��ي يف
نهاية �شهر �أغ�سط�س املقبل �إو بداية �سبتمرب
بدون ح�ضور جماهريي إلع��ادة روح املناف�سة
لالعبني.

الجواد العربي يستعد لجولة الفروسية الثانية

يوفنتوس والتسيو في قمة دوري ايطاليا
روما – وكاالت

يواجه يوفنتو�س ،عقبة مهمة يف حملته نحو
االحتفاظ بلقب الدوري الإيطايل للمو�سم التا�سع
على التوايل ،عندما ي�ست�ضيف الت�سيو ،غد الإثنني
يف قمة مباريات اجلولة الـ  .34ويرتبع يوفنتو�س
على ال�صدارة بر�صيد  77نقطة ،متفو ًقا بفارق 6
نقاط �أم��ام �أق��رب مالحقيه �إن�تر ،قبل  5مراحل
على نهاية املو�سم .لكن �أن�صار يوفنتو�س ي�شعرون
ب��امل��رارة يف ظل النتائج الباهتة للفريق ال��ذي مل
يحقق �أي انت�صار يف مبارياته ال�ث�لاث الأخ�ي�رة
بامل�سابقة ،بعدما حقق تعادلني وتلقى خ�سارة �أمام
ميالن .وم��ار���س كري�ستيانو رون��ال��دو ،هوايته يف
هز ال�شباك منذ ا�ستئناف امل�سابقة ،لريفع ر�صيده
التهديفي يف البطولة ه��ذا املو�سم �إىل  28هدفا
حتى الآن .وك��اد يوفنتو�س �أن يدفع ثمن تهاونه

�أمام �سا�سولو ويتلقى خ�سارته اخلام�سة يف الدوري،
فبعد تقدمه � ،0-2سمح ملناف�سه بالعودة من جديد
للمباراة بت�سجيله � 3أهداف متتالية ،ليت�أخر اليويف
 ،3-2لكنه �أدرك التعادل يف الوقت املنا�سب .وقال
املدرب �سيموين �إنزاجي عقب تعادل ناديه الت�سيو
مع م�ضيفه �أودينيزي “ن�شعر باخلجل ونحن على
بعد ثالث نقاط من الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا،
وهو الهدف الغائب عن الت�سيو منذ  13عاما».
وك ��ان الت�سيو مناف�سا �شر�سا ليوفنتو�س يف
��ص��راع ال�ق�م��ة ،عندما توقفت امل�سابقة يف �آذار/
مار�س املا�ضي ،لكن م�ستوى الفريق تراجع ب�شدة
بعد ا�ستئناف البطولة يف حني يت�ضمن برنامج
املباريات اليوم الأحد ،لقاءات روما مع �ضيفه �إنرت،
ون��اب��ويل م��ع �أودي�ن�ي��زي ،وب��ارم��ا م��ع �سامبدوريا،
وف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا م��ع ت��وري �ن��و ،وج �ن��وى م��ع ليت�شي،
وبري�شيا مع �سبال.

الشريف يستعرض مقومات الثقافة الرياضية ودور االعالم

العربي للصحافة الرياضية يواصل الترتيبات للمحاضرة الثانية

االنباط – عمان

ا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور اح�م��د ال���ش��ري��ف نائب
رئي�س جمل�س املديرين ونائب مدير عام هيئة
امل�ع��رف��ة والتنمية الب�شرية ب��دب��ي ،وم�ؤ�س�س
ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية الريا�ضيني بدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،واك��ادمي �ي��ة بحث
وتطوير �أن�شطة ع�ل��وم الريا�ضة ( درا� �س��ا (.
حمتويات الثقافة الريا�ضية ومكونات وم�صادر
وخ�صائ�ص الثقافة الريا�ضية و�صناعة املحتوى
االعالمي وارتباطه باالعالم اجلديد اىل جانب
املقرتحات التي قدمها لتطوير املحتوى العربي
..جاء ذلك خالل املحا�ضرة املرئية التي نظمها
االحت��اد العربي لل�صحافة الريا�ضية بالتعاون
مع االحت��اد ال�سعودي لالعالم الريا�ضي عن
بعد والتي حملت عنوان “ ثقافتنا الريا�ضية
و�صناعة املحتوى االع�لام��ي “ وال�ت��ي قدمها
عرب تقنية زووم مب�شاركة كبرية من الزميالت
وال��زم�لاء..وذل��ك يف اط��ار �سل�سلة املحا�ضرات
والندوات التي ينظمها االحتاد العربي خالل
املرحلة احلالية عرب جلنة ال��دورات يف االحتاد
..ورك��ز الدكتور ال�شريف على مكونات الثقافة

الريا�ضية واهمية ان يكون االعالمي الريا�ضي
على �صلة مبا�شرة بقوانني االلعاب وتاريخها
وخ�صو�صا الريا�ضات احلديثة واجلديدة مثل
الريا�ضات االلكرتونية التي ا�ستاثرت باهتمام
ال�ع��دد االك�بر م��ن اجلمهور يف ال�ع��امل وه��و ما
ي�سمى بالثقافة امل�ت�غ�يرة ..واك� ��د ب��ان العوملة
هي احدى العوامل امل�ؤثرة بالثقافة وهي التي
اح��دث��ت التغيري يف معتقدات كثرية وا�صابت
امل�ج�ت�م�ع��ات ب�شكل ك�ب�ير وا��ص�ب�ح��ت مرتبطة
فنيا وال تقاومها و�سائط التوا�صل االجتماعي
و� �ش��دد ال��دك�ت��ور ال���ش��ري��ف ع�ل��ى ال ��دور الكبري
ال��ذي تلعبه الثقافة الريا�ضية يف نبذ املظاهر
ال�سلبية من تع�صب وعنف و�شغب يحدث يف
امل�لاع��ب وال���ص��االت الريا�ضية وا� �ش��ار اىل ان
االعالم يف بريطانيا ا�ستطاع ان يحول امل�شجع
االجنليزي ال�شر�س اىل حمل وديع وازالة جميع
اال�سوار بني اجلمهور وامللعب الن هناك ثقافة
ريا�ضية �سادت �ساعد فيها االع�ل�ام الريا�ضي
االجنليزي ب�صورة كبرية ووا�ضحة  ..وح��ول
�صناعة املحتوى االع�لام��ي العربي ا��ش��ار اىل
ان��ه ميثل  %1على م�ستوى ال�ع��امل مقابل 68
 %باللغة االجن�ل�ي��زي��ة على ال��رغ��م م��ن وج��ود

ثقافة عربية ر�صينة ..و�شدد على الدور الذي
يلعبه االع�لام يف خلق ثقافة اجتماعية واحلد
من العنف وم��ا يح�صل يف املالعب كما ح�صل
يف اجن �ل�ت�را  ..وك ��ان رئ�ي����س االحت� ��اد ال�ع��رب��ي
لل�صحافة الريا�ضية اال�ستاذ حممد جميل عبد
القادر قد القى كلمة رحب فيها بالدكتور احمد
ال�شريف �صاحب امل�سرية االكادميية الطويلة
واخل�ب�رة ال�ك�ب�يرة وال ��ذي �سبق وان ��ش��ارك يف
ال �ع��دي��د م��ن االن���ش�ط��ة ال �ن��ي نظمها االحت ��اد
العربي يف االع��وام املا�ضية ..واك��د على التوجه
اجلديد الذي انتهجه االحتاد باقامة الدورات
التدريبية واملحا�ضرات املرئية من خالل جلنة
ال��دورات التي يرا�سها الدكتور ه��ادي عبد اهلل
حيث تتوا�صل يف املرحلة القادمة التي �ست�شهد
ن�شاطات متعددة ن�ستقطب فيها كبار القامات
وال�شخ�صيات القيادية ال�ت��ي جنحت يف ترك
ب�صمات يعتز الوطن العربي باجنازاتها وت�شمل
ال �ق �ي��ادات ال�شبابية وال��ري��ا��ض�ي��ة واالع�لام�ي��ة
امل�ت�ف��وق��ه ال �ت��ي ت�ع�ت�بر من ��اذج حت �ت��ذي للجيل
اجلدبد وا�شاد بالتعاون مع االحت��اد ال�سعودي
ل�لاع�لام ال��ري��ا��ض��ي ال��ذي ي�ق��وم ب��دور ب��ارز يف
ان�شطة االحتاد ..

وال�ق��ى ال��دك�ت��ور ت��رك��ي ال �ع��واد ن��ائ��ب رئي�س
االحت��اد العربي كلمة رح��ب فيها بامل�شاركني
وق ��دم ال���ش�ك��ر ل�ل��دك�ت��ور اح �م��د ال���ش��ري��ف على
حما�ضرته القيمة وللزميل حممد جميل عبد
القادر رئي�س االحتاد وا�شار اىل حما�س االحتاد
مل��وا��ص�ل��ة تنظيم امل��زي��د م��ن امل�ح��ا��ض��رات عرب
املن�صة االفرتا�ضية لالحتاد العربي بالتعاون
م ��ع االحت � ��اد ال �� �س �ع��ودي ل�ل�اع�ل�ام ال��ري��ا��ض��ي
وا��ص�ب�ح�ن��ا اك�ث�ر ح��ر��ص��ا ع�ل��ى زي� ��ادة اجل��رع��ة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�شبابنا ال��واع��د م��ن امل�ح�ي��ط اىل
اخلليج وقد كان اال�ستثمار يف الكفاءات ال�شابة
احد اهم اولويات االحتاد العربي منذ انتخابات
جمل�س االدارة اجلديد وق��دم ال�شكر لالحتاد
ال�سعودي لالعالم الريا�ضي برئا�سة الدكتور
رج ��ا اهلل ال���س�ل�م��ي حل�م��ا��س��ه يف دع ��م االحت ��اد
وك��ذل��ك مل��ن ح��ول��وا ال �ف �ك��رة اىل واق� ��ع وع�ل��ى
را�سهم رئي�س جلنة الدورات الدكتور هادي عبد
اهلل واالم�ي�ن ال�ع��ام الزميل ع��وين فريج ال��ذي
اف�ضى باخلرب ومن االحت��اد ال�سعودي الزميل
ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال�ع���س�م��ي ال ��ذي ت ��ويل اجل��وان��ب
التقنية اىل جانب الزميلة فاتنة عبد العاطي
ال�سكرترية التنفيذية لالحتاد .

االنباط – عمان

تنظم �إدارة ن��ادي اجل ��واد ال�ع��رب��ي يوم
ال �� �س �ب��ت ()25مت� � ��وز اجل � ��اري ع �ل��ى امل �ي��دان
اخل��ارج��ي ل �ن��ادي اجل� ��واد ال �ع��رب��ي اجل��ول��ة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا،وف� �ت ��ح ب��اب
ال�ت���س�ج�ي��ل جل�م�ي��ع ال�ف��ر��س��ان وك ��ان ن�صوح
كيايل توج بلقب فئة الكبار .تدار البطولة
م��ن اللجنة املنظمة برئا�سة ال�سيد احمد
ق��ري���ش��ة ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي الدارة ال�ق��وة
للفرو�سية ون��ادي اجل��واد العربي وال�سيد
خ �� �ض��ر ال �ق �� �ص�ي�ر امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام و م��دي��ر
البطولة واحل�ك��ام ال��دويل علي الدليمي و
حممد حممود م�صممني امل�سلك ،واحلكام
ال��دول�ي�ين م�ع��ن احل��دي��د ون ��ادر احل �م��وري،
وتنظيم دخ��ول الفر�سان �صهيب اب��و حماد
،وط �ب �ي��ب ال�ب�ط��ول��ة د.اب��راه �ي��م ال �ه��را���س .
وذلك وفقاً ل�شروط و تعليمات من اللجنة
االوملبية و احت��اد الفرو�سية امللكي الأردين
مل ��زاول ��ة ال �ب �ط��والت ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ف��رو��س�ي��ة.
وق� ��ال م��دي��ر ال� �ن ��ادي خ���ض��ر ال�ق���ص�ير عن

فئات اجلولة ان فئات اجلولة ه��ى� :90سم
ـ �100سم،ـ �110سم،ـ � 125-120سم130-،ـ 135
��س��م واخ��ر م��وع��د للت�سجيل ي��وم اخلمي�س
( )24مت� ��وز اجل� � ��اري ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن ادارة
ال�ن��ادي من ار��س��ال ا�سماء الفر�سان لإحت��اد
الفرو�سية امللكي االردين .
و على جميع الفر�سان الإطالع و التقيد
بجميع �شروط و تعليمات احتاد الفرو�سية
امللكي الأردين مل��زاول��ة البطوالت الوطنية
ل�ل�ف��رو��س�ي��ة .وتت�ضمن � �ش��روط و تعليمات
احت ��اد ال �ف��رو� �س �ي��ة امل �ل �ك��ي الأردين مل��زاول��ة
ال�ب�ط��والت الوطنية للفرو�سية حيث تتبع
�سيا�سة االحت��اد ال��دويل للفرو�سية لتعزيز
�سالمة املناف�سة خالل جائحة كوفيد . 19
و �إكمال تقييم املخاطر من قبل املنظم
(ي�ت��م ت��وف�يره م��ع �سيا�سة االحت ��اد ال��دويل
للفرو�سية) و �إ��ص��دار ق��رار �إقامة البطولة
بالت�شاور مع احتاد الفرو�سية امللكي االردين
 ،مراقبة تطور و�ضع  19-Covidحمل ًيا
وعامل ًيا و اال�ستمرار بتقييم الو�ضع �إذا لزم
الأمر.

مدرب برشلونة ..ميسي ال يقصدني
مدريد – وكاالت

�أكد كيكي �سيتني املدير الفني لرب�شلونة،
جاهزية فريقه الكتالوين خلو�ض مواجهة
ديبورتيفو �أالفي�س ،اليوم الأح��د ،يف ختام
الدوري الإ�سباين .ويحتل بر�شلونة ،املركز
الثاين بر�صيد  79نقطة ،بفارق  7نقاط عن
املت�صدر واملتوج باللقب ريال مدريد .وقال
�سيتني خ�لال ت�صريحات نقلتها �صحيفة
م��ارك��ا “التفكري يف دوري ا ألب �ط��ال؟ اليوم
لدينا م�ب��اراة مهمة ،يجب �أن ننت�صر فيها
لتعزيز �أنف�سنا ث��م التفكري يف امل�ستقبل”.
وع��ن ل�ق��ائ��ه م��ع ب��ارت��وم�ي��و� ،أج ��اب “القلق
ال� ��ذي ل��دي �ن��ا م ��ن �أج� ��ل ال�ت�ح���س��ن وا� �ض��ح،

نحاول �إيجاد حلول لتغيري الأ�شياء ،هذا هو
الهدف من االجتماع .ن�أمل �أن يكون لدينا
ال �ك �ث�ير يف دوري الأب� �ط ��ال ،ن��ري��د ت��وح�ي��د
اجلهود” .و�أ�ضاف “ت�صريحات مي�سي؟ �إذا
لعبنا ب�شكل �سيئ كما حدث يف �آخر املباريات،
فبالت�أكيد لن نفوز �أمام نابويل ،لكننا مررنا
بلحظات رائ�ع��ة ،و�إذا لعبنا بنف�س امل�ستوى
ميكننا االنت�صار ،رغم احلاجة للتح�سن”.
وح��ول ت�صريحات مي�سي ��ض��ده ،علق “مل
يق�صدين على الإط�ل�اق ،كلنا نقول �أ�شياء
يتم تف�سريها ب�شكل خاطئ ،ال �أعطي مثل
هذه الأمور �أهمية ،كلنا بحاجة ال�سرتاحة
وننظف عقولنا ،و��س�ن�ح��اول التفكري بهذا
املعنى».
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مرشح السعودية التويجري « :التجارة العالمية»
في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها ومعرفة جذور
التحديات وتنفيذ اإلصالحات الالزمة
االنباط-عمان

�أك ��د م��ر��ش��ح امل�م�ل�ك� ًة ملن�صب امل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة
التجارة العاملية الأ�ستاذ حممد التويجري �أن منظمة
التجارة العاملية يف حالة رك��ود ،و�أن الإ��ص�لاح لي�س
خ �ي��اراً ب��ل � �ض��روري ج ��دا �أك�ث�ر م��ن �أي وق ��ت �سبق،
م�شريا �إىل �أن العامل مير بتغريات كبرية �أثرت على
ان���س�ي��اب ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة .و�أ� �ض��اف م�ع��ايل الأ��س�ت��اذ
حم�م��د ال�ت��وي�ج��ري يف م ��ؤمت��ر �صحفي ع��امل��ي عقده
اليوم يف مقر املنظمة يف جنيف ملناق�شة ر�ؤيته مل�ستقبل
املنظمة �أن��ه يجب �أن ال نركز على اخل�لاف��ات ،ومن
املهم الرتكيز على النجاحات ب�شكل م�ستمر ،وتابع
قائال �“ :أتطلع �إىل قيادة املنظمة وتنفيذ �إ�صالحات
بتوافق جميع الأع�ضاء ،مو�ضحا �أن دور املدير العام
مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ه��و �أن ي �ك��ون ح�ل�ق��ة و� �ص��ل ف��اع�ل��ة
ب�ين الأع���ض��اء للتو�صل �إىل تفاهمات ب�ين الأع�ضاء

وتفعيل م�سارات املفاو�ضات م��ع االعتماد على �آلية
للحوكمة ومتابعة الأداء من خالل م�ؤ�شرات قيا�س
وا�ضحة” .كما �أكد �أن هناك حاجة ما�سة �إىل درا�سة
الو�ضع احلايل ب�شكل دقيق ملعرفة جذور التحديات
وو�ضع �سيناريوهات متعددة للحلول ،و�أردف قائال:
“�إن �إعادة الثقة يف املنظمة يجب �أن يكون على ر�أ�س
�أولويات املدير العام اجلديد� ،إ�ضافة �إىل القدرة على
اال�ستجابة للمتغريات حيث �سيكون ذلك �أهم معايري
ال�ن�ج��اح للمنظمة م�ستقب ً
ال” وقال يف معر�ض رده
على ��س��ؤال ح��ول التحديات ال�ت��ي تواجهها املنظمة
�“ :إن م��ن �أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا املنظمة
غ�ي��اب ال�ق�ي��ادة والإدارة الفعالة” ،مو�ضحا �أهمية
العمل امل�ستمر واملكثف مع الأع�ضاء جميعاً يف جميع
امللفات احلالية وامل�ستقبلية ،و�أ�شار �إىل �أنه من املهم
اال�ستفادة من انعقاد امل�ؤمتر ال��وزاري القادم وتبني
منهجية تفاو�ض �أك�ثر حيوية وفاعلية ،م ��ؤك �دًا �أن

النظام متعدّد الأطراف يخدم اجلميع ،ولكنه يتباط�أ
الآن وال بد من دفعه �إىل الأمام .وحتدث التويجري
ع��ن ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا ،م ��ؤك��داً �أن
م�ستقبل العامل بعد جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
�سيكون خمتلفا وغام�ضاً ،وحول ر�ؤيته لتقلد �إمر�أة
من�صب امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة ق��ال� :أن��ا م��ع متكني
الن�ساء يف املنا�صب القيادية يف املنظمة حيث �سيكون
لذلك دور رئي�س يف تطوير املنظمة ودعمها يف التغلب
ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات احل��ال �ي��ة ،ول �ك��ن الأه ��م ه��و اخ�ت�ي��ار
م��ن ه��و �أن���س��ب مل�ستقبل امل�ن�ظ�م��ة .وذك��ر التويجري
�أن ل��دي��ه ر�ؤي ��ة م�ستقبلية لعمل املنظمة م��ن واق��ع
خربته الطويلة يف جمال التجارة واالقت�صاد العاملي،
مو�ضحا �أن هناك �أولويات يف التجارة العاملية تتطلب
التعامل معها ب�شكل عاجل ومهني ،خا�صة �أن العامل
مير بتغريات كبرية جداً �أثرت على ان�سياب التجارة
مما يتطلب تنفيذ �إ�صالحات بتوافق جميع الأع�ضاء.

بدء اختيار المشاريع المؤهلة لجائزة أورانج لمشاريع
التنمية المجتمعية OSVP

المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد
تحري هالل ذي الحجة

االنباط -عمان

ع �ق��دت جل �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م �أول ج�ل���س��ة
تقييم للم�شاريع امل���ش��ارك��ة يف الن�سخة
املحلية الرابعة من جائزة �أوراجن مل�شاريع
ال�ت�ن�م�ي��ة املجتمعية ( )OSVPعرب
الإنرتنت بهدف اختيار �أف�ضل امل�شاريع
التي �سيعر�ضها �أ�صحابها �أمام اللجنة يف
الثالثني من �شهر �آب القادم وفق معايري
حمددة للت�أهل للمرحلة النهائية ،وذلك
بعد انتهاء مرحلة الت�سجيل التي القت
�إقبا ًال الفتاً من الرياديني الأردنيني.
وت�ع� ّد ج��ائ��زة �أوراجن مل�شاريع التنمية
املجتمعية  OSVP 2020بن�سختيها
املحلية وال�ع��امل�ي��ة �إح ��دى �أب ��رز م �ب��ادرات
�أوراجن ل�ت�ع��زي��ز ق �ط��اع ال ��ري ��ادة امل�ح�ل��ي
وتكرمي امل�شاريع ال�شبابية القائمة على
ت�سخري التكنولوجيا يف تلبية احتياجات
املجتمعات املحلية يف خمتلف امل�ج��االت
مثل ال�صحة والزراعة والتعليم والطاقة
والتجارة وال�صناعة.
وقامت ال�ل�ج�ن��ة ب��اخ�ت�ي��ار امل��ر��ش�ح�ين
ب �ن��ا ًء ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��م امل �� �ش��اري��ع ،ل�ي�ت��م بعد
ذلك اختيار  3م�شاريع فائزة للح�صول
على جوائز مالية قدرها � 5آالف دينار
للمركز الأول ،و� 3آالف دي�ن��ار للمركز
ال� �ث ��اين ،و�أل� ��ف دي �ن��ار ل�ل�م��رك��ز ال �ث��ال��ث،
بالإ�ضافة �إىل فر�صة امل�شاركة يف الن�سخة
الدولية العا�شرة من اجلائزة التي تبلغ
ق�ي�م��ة ج��ائ��زت�ه��ا الأوىل � 25أل ��ف ي��ورو،
وال�ث��ان�ي��ة � 15أل ��ف ي ��ورو وال�ث��ال�ث��ة 10
�آالف يورو.
وتت�ألف جل�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م م��ن خ�براء
يف جمال الريادة والعمل املجتمعي هم:
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة� إجناز ،دميا
ب �ي �ب��ي ،ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي جل�م�ع�ي��ة
�شركات تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
الأردن “�إنتاج» ،ن�ضال البيطار ،مديرة
ع� ��ام م ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ب��د احل �م �ي��د � �ش��وم��ان،

االنباط-وكاالت

بن�سختها املحلية الرابعة ترتجم التزام
�أوراجن الأردن ،ك �� �ش��رك��ة ع��امل �ي��ة تعمل
بروح حملية ،باالرتقاء بالبيئة الريادية
ودع��م امل���ش��اري��ع النا�شئة ال�ت��ي ت���ص� ّ�ب يف
��ص��ال��ح ال�ت�ق��دم املجتمعي ،وخ��ا��ص��ة تلك
ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �ح��دث ا� �س �ت �خ��دام��ات ف�ع��ال��ة
للتقنيات يف خمتلف املجاالت� ،إىل جانب
امل���س��اب�ق��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت ��أت��ي يف �إط ��ار
اهتمام جمموعة� أوراجن العاملية بتمكني
م�ف�ه��وم ال��ري��ادة م��ن �أج��ل التنمية ،كما
وج�ه��ت ال�شكر لللجنة التحكيمية على
دع��م ه��ذه امل�سابقة وامل�شاركة يف اختيار
امل �� �ش��اري��ع الأف �� �ض��ل وال� �ت ��ي م ��ن ��ش��أن�ه��ا
ت�شجيع ال�شباب ب�ه��دف �إح��دث التغيري

فالنتينا ق�سي�سية ،املديرة التنفيذية
مل� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م لأج ��ل ال� �ت ��وظ� �ي ��ف
ب� � ��الأردن ،غ��دي��ر خ � ّف��ا���ش ،ن��ائ��ب امل��دي��رة
التنفيذية لل�صندوق ا لأردين الها�شمي،
حم� � � �م � � ��د ال � � �ع � � �م� � ��و�� � ��ش ،ال � � �� � � �ش� � ��ري� � ��ك
امل ��ؤ� �س �� ��س لـ�“ سيدات �أع � �م� ��ال ال �ع��امل
العربي” ،ف ��داء ال �ط��اه��ر ،وامل���س�ت���ش��ارة
االق�ت���ص��ادي��ة يف ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة
الإمن � ��ائ � ��ي ،ر�� � �ش � ��ا م� � � ّن � ��اع ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة
�إىل م� ��دي� ��رة� إدارة ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ع��ام��ة
وامل �� �س ��ؤول �ي��ة االجتماعية واالت �� �ص��ال
امل�ؤ�س�سي يف� أوراجن الأردن ،املهند�سة رنا
الدبابنة.
و�أ ّك � � � � � ��دت ال� ��دب� ��اب � �ن� ��ة �أن اجل� ��ائ� ��زة

الإيجابي املبني على االبتكار التقني.
ي���ش��ار �إىل �أن �أوراجن الأردن تتبنى
ت � �ط ��وي ��ر ق � �ط� ��اع ال � � ��ري � � ��ادة وت �� �ش �ج �ي��ع
امل�ساهمة ال�شبابية �ضمن ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية ،حيث ي�ستمر
ب��رن��ام��ج �أوراجن لت�سريع منو ال�شركات
النا�شئة “ ”BIGمبو�سمه ال���س��اب��ع
ب�ت��زوي��د ال��ري��ادي�ين ب��ال�ت��دري��ب ،وال��دع��م
الفني والإع�لام��ي ،والإر��ش��اد ،واخل�برات
امل �ه �ن �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة لإجن � ��اح م���ش��اري�ع�ه��م
امل �ب �ت �ك��رة وت ��و� � ّ�س� �ع� �ه ��ا ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
جمموعة من امل�ب��ادرات وامل�سابقات التي
حتفّز الإمكانات الريادية وتدعم من ّوها
وتعزز روح التناف�س.

كورونا والسن ..دراسة «مخيفة» تكشف من هم
أكثر عرضة للوفاة
االنباط-وكاالت
ال ي��زال العلماء عاكفني على درا��س��ة �سلوك
فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وت��أث�يره على �أج�سام
املر�ضى وف��ر���ص ح��دوث وف�ي��ات ب�سبب الإ�صابة
ب��ه ،حتى تو�صلوا م��ؤخ��را �إىل راب��ط ب�ين ال�سن
وخطورة الطفيل.
وك�شفت درا� �س��ة �أج��راه��ا ب��اح�ث��ون يف جم��ال
الأوب �ئ��ة بكلية جونز هوبكنز بلومربغ لل�صحة
العامة الأمريكية بدعم من جامعة جنيف� ،أن
خطر الوفاة من جراء الإ�صابة بالفريو�س تعتمد
ب�شكل كبري على عمر املري�ض.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ال ��درا�� �س ��ة ال �ت��ي ن���ش��رت�ه��ا جملة
“الن�سيت” العلمية� ،أن اح�ت�م��ال وف ��اة مر�ضى
“كوفيد  ”19ممن تزيد �أعمارها على  65عاما �أكرب
� 18ألف �ضعف ممن تقل �أعمارهم عن  20عاما.
وت ��ؤك ��د الأرق� � ��ام �أن ن���س�ب��ة ال��وف �ي��ات ب�سبب
فريو�س كورونا يف عمر بني � 10إىل  20عاما  3يف
املليون تقريبا ،يف حني ت�صل هذه الن�سبة ملن هم
فوق الـ 65عاما �إىل � 60ألفا يف املليون.
و�أج��رى الباحثون درا�ستهم على بيانات عدد

من املر�ضى من �سوي�سرا ،التي متتلك نظام رعاية
�صحية فعاال ،كان قادرا على التعامل مع الوباء
ب�أف�ضل �سيناريو.
و�أك� � ��دوا �أن ال�ن�ت��ائ��ج ي�ج��ب �أن ت �ق��دم دل�ي�لا
للأطباء ،بل وللحكومات ،من �أجل و�ضع خطط
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لعالج مر�ضى كورونا ح�سب �أعمارهم ،م�شريين
�إىل خطر الفريو�س على كبار ال�سن “مرعب”.
ووجد امل�ؤلفون �أثناء درا�ستهم �أنه من بني 286
حالة وف��اة مت الإب�لاغ عنها ب�سبب “كوفيد ”19
يف جنيف ،كان عمر �أ�صغر �شخ�ص يفارق احلياة

� 31سنة.
وتت�شابه الأرق��ام امل�سجلة يف جنيف مع خطر
الوفاة من جراء الإ�صابة بالفريو�س التاجي يف
�إجنلرتا ،رغم �أن البيانات املحددة لي�ست متوافقة
متاما.

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

دعت املحكمة العليا يف ال�سعودية �إىل
حتري ر�ؤية هالل �شهر ذي احلجة م�ساء
يوم االثنني التا�سع والع�شرين من �شهر
ذي القعدة لهذا العام  1441هـ.
ج��اء ذل��ك يف ب�ي��ان للمحكمة العليا،
ج� ��اء ف �ي��ه “املحكمة ال �ع �ل �ي��ا ب��امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ت��رغ��ب �إىل ع�م��وم
امل�سلمني يف جميع �أنحاء اململكة حتري
ر�ؤي��ة ه�لال �شهر ذي احلجة م�ساء يوم
االثنني التا�سع والع�شرين من �شهر ذي
القعدة لهذا العام 1441هـ”.

وت��رج��و امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا مم��ن ي��راه
ب��ال�ع�ين امل �ج��ردة �أو ب��وا��س�ط��ة امل�ن��اظ�ير
�إب�ل��اغ �أق� ��رب حم�ك�م��ة �إل �ي��ه ،وت�سجيل
� �ش �ه��ادت��ه ل��دي �ه��ا� ،أو االت �� �ص��ال ب ��أق��رب
مركز مل�ساعدته يف الو�صول �إىل �أق��رب
حمكمة .
وت��أم��ل املحكمة مم��ن ل��دي��ه “القدرة
ع� �ل ��ى ال� �ت��رائ� � ��ي االه � �ت � �م � ��ام ب � ��الأم � ��ر،
واالن�ضمام �إىل اللجان امل�شكلة يف املناطق
لهذا الغر�ض ،واحت�ساب الأجر والثواب
بامل�شاركة فيه مل��ا فيه م��ن التعاون على
ال�بر وال�ت�ق��وى ،وال�ن�ف��ع امل�ت�ع��دي لعموم
امل�سلمني”.

مرضى ال يستطيعون التخلص من آثار
كورونا ..هذه قصة أحدهم

االنباط-وكاالت
ال ي ��زال دان �ي��ال غ��ري��ن ي �ع��اين م��ن ج��راء
الإ�صابة بفريو�س كورونا منذ مار�س املا�ضي،
�إذ مل تعد حياته �إىل طبيعتها منذ �أك�ثر من
ثالثة �أ�شهر ،ق�ضى �أ�سابيع منها يف ال�سرير.
وكان غرين ،البالغ من العمر  28عاما ،يف
رحلة مع �أ�صدقائه يف جبال الألب الفرن�سية
حينما هاجمه فريو�س كورونا ،وبدت �أعرا�ض
امل��ر���ض تظهر ع�ل�ي��ه ،و�أب ��رزه ��ا ارت �ف��اع درج��ة
حرارته.
وي�ع��اين غ��ري��ن ،ال��ذي يعي�ش يف نيوكا�سل
باململكة املتحدة ،وهو طالب يف مرحلة ما بعد
الدكتوراه ،من الت�شوي�ش الدائم يف التفكري
و�صعوبة يف ال�ترك�ي��ز وم�شكالت يف ال��ذاك��رة
الق�صرية امل��دى ،مما جعل ال�ق��راءة والكتابة
والتحدث بالن�سبة له �أكرث �صعوبة.
ون�ق�ل��ت ��ش�ب�ك��ة “�سي �إن �إن” الإخ �ب��اري��ة
الأم�يرك �ي��ة ع��ن غ��ري��ن ق��ول��ه“ :منذ م��ار���س
املا�ضي و�أن��ا �أع��اين من التعب ،ويف كثري من
الأحيان �أ�شعر بتعب �شديد”.
و�أ� � �ض � ��اف�“ :أوجه � �ص �ع��وب��ات ك �ب�ي�رة يف

التنف�س .ال �أ�شعر �أن لدي القدرة على التنف�س
ب�سهولة� .إذا ذهبت يف نزهة ملدة دقيقة واحدة،
�أ�شعر ب�إرهاق �شديد”.
وعلى الرغم من �أن �أعرا�ض الأمل ال�شديدة
وامل���س�ت�م��رة ال �ت��ي ي �ع��اين م�ن�ه��ا غ��ري��ن لي�ست
�شائعة لدى غالبية املر�ضى بفريو�س كورونا،
فقد لفتت حالته انتباه الأطباء.
وقال الدكتور لوي�س �أو�سرتو�سكي-زي�شرن،
�أ�ستاذ الطب يف جامعة تك�سا�س� ،إن “حوايل
 80باملئة م��ن امل��ر��ض��ى ي�صابون مب�ضاعفات
خفيفة من ج��راء الإ�صابة بكوفيد� 19-أو ال
تظهر على بع�ض �أي �أع��را���ض ،والقلق ي�أتي
من البقية الأخرى من املر�ضى”.
و�أ��ض��اف �أو�سرتو�سكي-زي�شرن يف ت�صريح
ل�شبكة “�سي �إن �إن” �إن “واحدا من كل خم�سة
مر�ضى ي�صاب بنوع حاد من املر�ض ،وي�ستمر
�أمله ب�سبب املر�ض لفرتة طويلة”.
وميكن �أن يعاين املر�ضى ،ال��ذي��ن ت�ستمر
امل�ضاعفات لديهم ب�سبب الإ�صابة بفريو�س
كورونا لفرتة طويلة ،من تلف دائم يف الرئة،
مع وجود بع�ض الندوب على جدرانها و�ضعف
كفاءة اجلهاز التنف�سي.
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