
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-عمان 

اك����د مم��ث��ل ق���ط���اع االل��ب�����س��ة واالح���ذي���ة 

واالقم�شة واملجوهرات يف غرفة جتارة االردن 

االألب�سة  ا�سعار  انخفا�ض  القوا�سمي،  ا�سعد 

مل�����س��ت��وي��ات غ��ر م�سبوقة  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال�����س��وق 

و�سلت لنحو 20 باملئة، بفعل تراجع القدرة 

ال�سرائية للمواطنني.

ام�ض  �سحفي  ب��ي��ان  يف  القوا�سمي  وق���ال 

اجل��م��ع��ة، ان ت��ب��ع��ات اأزم����ة ف��رو���ض ك��ورون��ا 

ق��ط��اع جت��ارة  ع��ل��ى  تلقي بظاللها  زال���ت  م��ا 

االألب�سة واالأحذية جلهة حالة الركود وتوفر 

م��ع��رو���ض ك��ب��ر م��ن��ه��ا، م���وؤك���دا ان ه���ذا دف��ع 

بالتجار خلف�ض االأ�سعار لتن�سيط املبيعات.

لييتييوفيير  ييي�ييشييعييون  اليييتيييجيييار  وا�ييييشيييياف ان 

التجهيز واال�ستعداد  املالية لغايات  ال�سيولة 

ملو�سم ف�سل ال�ستاء والتخل�ض من موديالت 

وب�����س��ائ��ع ال�����س��ي��ف، م�����س��را اىل ال��ع��رو���ض 

وال��ت��ن��زي��الت وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات ع��ل��ى االأ���س��ع��ار 

امل�سرتين  ال�ستقطاب  التجار  طرحها  التي 

وبخا�سة قبل حلول عيد االأ�سحى املبارك.

راتب  ل�سرف  احلكومة  القوا�سمي  ودع��ا 

�سهر متوز احلايل مبكرا لال�سهام يف تن�سيط 

احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة، اىل ج��ان��ب ال��ط��ل��ب من 

البنوك تاأجيل االأق�ساط املالية املرتتبة على 

التجار.

واكد ان العام احلايل يعترب االأ�سعب على 

امل�ساريف  ناحية  م��ن  ���س��واء  االأل��ب�����س��ة  جت��ار 

وتراجع االأرباح والدخل.

االنباط-عمان

دع�����ت ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل����الأوب����ئ����ة، يف 

لبع�ض  الن�ساطات  الإع��ادة  احلكومة،  االأردن، 

القطاعات املختلفة التي ما زالت ال تعمل يف 

ظل اأزمة كورونا، من دون اأن يوؤثر ذلك على 

حم��ذرا  اململكة،  يف  احل��ايل  الوبائي  الو�سع 

من التهاون يف التعامل مع الوباء

الوطنية  اللجنة  با�سم  الناطق  دعا  وق��ال 

ل�����الأوب�����ئ�����ة، ال����دك����ت����ور ن����ذي����ر ع����ب����ي����دات،يف 

ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة ل����الإع����الم ال��ر���س��م��ي 

للوباء  انح�سارا  االأردن  يف  اجلمعة،”ن�سهد 

داخليا، وعك�سه متاما خارجيا، وعلى االأردن 

املختلفة  القطاعات  لبع�ض  الن�ساطات  اإعادة 

التي ما زالت ال تعمل، وبنف�ض الوقت دون اأن 

يوؤثر ذلك على و�سعنا الوبائي “

واأو�سح اأنه “يجب اأن يجد االأردن معادلة 

يف التعامل مع هذا الوباء “

الكثر  م��ن  م��ط��ال��ب��ات  “هناك  واأ�يييشييياف 

بفتح احل��دود الربية وامل��ط��ارات وع��دد كبر 

اإىل  من املغرتبني الذين يرغبون يف العودة 

اأن تكون  ب��د  ل��ك��ن ال  ب��ل��ده��م وه����ذا ح��ق��ه��م، 

االإجراءات مدرو�سة وتنظيم لكل هذه االأمور 

حتى ن�سمن بقاء الو�سع الوبائي يف االأردن 

م�سيطر عليه”

“التهاون” يف  اأ�سماه  وح��ذر عبيدات مما 

�سيكون هناك  “واإال  الوباء  التعامل مع هذا 

اأ�سرع  اأيام و�سيكون  انت�سار �سريع يف غ�سون 

مما كان �سابقا “

االنباط-عمان

برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 

تعزية اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

العربية  االإم������ارات  دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل 

املتحدة ال�سقيقة، بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، 

�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب 

حاكم ال�سارقة.

اأ�سدق  عن  الربقية،  يف  جاللته،  واأع��رب 

م�����س��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة وامل���وا����س���اة ب��ه��ذا امل�����س��اب 

يتغمد  اأن  ق��درت��ه  جلت  اهلل  �سائال  االأل��ي��م، 

يلهم  واأن  وغ��ف��ران��ه،  رحمته  بوا�سع  الفقيد 

�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، واأ�سرة 

الفقيد الكرمية وال�سعب االإماراتي ال�سقيق 

جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

ك��م��ا ب��ع��ث ج���الل���ة امل���ل���ك ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة 

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  اإىل  مماثلة 

االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن 

يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

اهلل،  ب��اإذن  له،  املغفور  بوفاة  ال�سارقة،  حاكم 

�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب 

حاكم ال�سارقة.

ال�شبت   20  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    11  متوز  2020 م - العدد  5391  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك يعزي رئيس اإلمارات وحاكم الشارقة 
بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي 

عبيدات : اذا عاد كورونا سيكون انتشاره سريعا  غرفة تجارة االردن: تراجع اسعار األلبسة بنسبة 20 بالمئة

االمانة ترد على فيديو مواطن ادعى منع 
إقامة مشروع إستثماري في دابوق

اعتداء على كادر طبي في قسم 
الطوارئ بالبشير

 حجازي : النزاهة ومكافحة الفساد مقبلة 
على مرحلة واعدة

وثيقة سرية للبنتاغون تكشف تعرض 
الجنود األمريكيين للتسميم في أوزبكستان

االنباط-عمان

 اأو����س���ح ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي يف اأم��ان��ة 

ن��ا���س��ر ال��رح��ام��ن��ة، حقيقة م��ا يتم  ع��م��ان 

االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  تداوله 

بخ�سو�ض اإدعاء اأحد املواطنني منعه من 

اإقامة م�سروع اإ�ستثماري يف منطقة دابوق

ال��ب��ن��اء  ق����ان����ون  اإن  ال���رح���ام���ن���ة  وق������ال 

يفر�ض  والتنظيم  االأبنية  ونظام  الوطني 

احل�سول  اإن�سائية  اأعمال  باأي  القيام  قبل 

على الرتاخي�ض الالزمة.

االنباط-عمان

على  االأ�سخا�ض  من  جمموعة  اعتدت 

بعملهم  قيامهم  اأث��ن��اء  وممر�ض  طبيبني 

االإ�سعاف والطوارئ مب�ست�سفيات  يف ق�سم 

الب�شر

وق���د اأ���س��ف��ر ه���ذا االع���ت���داء ع��ن اإ���س��اب��ة 

اأح��م��د  ال��ع��ف��ي��ف��ي، ود.  ك���ل م���ن د. اأجم����د 

وفقا  ال��ك��ردي،  حمزة  واملمر�ض  علي،  اأب��و 

د.  امل�ستقيل  االأطباء  نقابة  لع�سو جمل�ض 

ه�سام الفتياين كما اأثار االعتداء هلعا بني 

املر�سى واملرافقني.

االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة 

ومكافحة الف�ساد مهند حجازي اأن الهيئة 

مقبلة على مرحلة جديدة واعدة ت�ستهدف 

تعظيم العمل لن�سر قّيم ومعاير النزاهة 

الف�ساد  الوطنية ملكافحة  وتكثيف اجلهود 

ممار�سيه  م�ستويات  ع��ن  النظر  ب�سرف 

ومرتكبي جرائمه ومراكزهم االأجتماعية 

ل�سيادة  خا�سعون  اجلميع  الأن  والر�سمية 

باملال  امل�سا�ض  ج��راء  وللمالحقة  القانون 

العام بكافة اأ�سكاله و�سوره .

االنباط-وكاالت

 

ك�سف ع�سوا كونغر�ض اأمريكيان وثيقة 

���س��ري��ة ل��ل��ب��ن��ت��اغ��ون حت��دث��ت ع���ن تعر�ض 

اأوزبك�ستان  يف  كانوا  الذين  املارينز  جنود 

للت�سمم

)دمي��ق��راط��ي-  ل��ي��ن�����ض  �ستيفن  ون�����س��ر 

الكونغر�ض مارك  ما�سات�سو�ست�ض( وع�سو 

رئي�ض   ، ت��ي��ن��ي�����س��ي(  ج��ري��ن )ج���م���ه���وري- 

الدولة  واإ�سالح  للرقابة  الفرعية  اللجنة 

ب��ال��ك��ون��غ��ر���ض االأم���ري���ك���ي، وث���ائ���ق ���س��ري��ة 

اإىل  فيها  ي�سار  االأمريكية  ال��دف��اع  ل���وزارة 

ت��ع��ر���ض اجل���ن���ود مل����واد ���س��ام��ة ب���ني ع��ام��ي 

يف  خ��دم��ت��ه��م  اأث���ن���اء   ،2005 و   2001
مطار خان اآباد بالقرب من مدينة كار�سي 

االأوزبكية. جاء ذلك يف بيان �سحفي ن�سر 

للجنة  الر�سمي  املوقع  على  اخلمي�ض  يوم 

الرقابة واالإ�سالح احلكومي

ال��دف��اع  وزارة  زودت  ل��ل��وث��ي��ق��ة،  وف���ًق���ا 

اللجنة   2020 م���ار����ض  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 

الفرعية بدرا�سات �سرية .

االنباط-وكاالت

حذر وزير اخلارجية الرو�سي، �سرغي الفروف، 

ان��دالع مواجهة نووية يف العامل  من ارتفاع خطر 

بنهج  ون��دد  االأخ���رة،  ال�سنوات  يف  ملمو�ض  ب�سكل 

الواليات املتحدة يف هذا املجال

األقاها ام�ض اجلمعة خالل م�ساركته  ويف كلمة 

يف الدورة اجلديدة ل�”منتدى قراءات برمياكوف” 

ب��وا���س��ط��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��رن�����ض، ح��م��ل الف����روف 

الواليات املتحدة امل�سوؤولية عن ال�سعي اإىل تفكيك 

املنظومة العاملية للرقابة على الت�سلح

املخاطر  ب���اإن  ال��ق��ول  ع��ل��ى  “اأنا م��واف��ق  وق����ال: 

النووية ازدادت ب�سكل ملحوظ يف االآونة االأخرة، 

وي�����س��ه��د ال��و���س��ع يف جم����ال االأم������ن واال���س��ت��ق��رار 

واالأ�سباب  وا�سحا.  ت��ردي��ا  ال���دويل  اال�سرتاتيجي 

التي تقف وراء ذلك وا�سحة للجميع اأي�سا: تتطلع 

العاملية  الهيمنة  ا���س��ت��ع��ادة  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

ال��دول  ب�سراع  ي�سمونه  م��ا  يف  االنت�سار  وحتقيق 

“اال�ستقرار  م�سطلح  عن  يتخلون  وه��م  الكربى، 

ب�”ال�سراع  وي�������س���ت���ب���دل���ون���ه  اال�سرتاتيجي” 

اال�سرتاتيجي”.

موسكو تحذر من حرب نووية

3

2

232

6 6

 الصحة: 4 إصابات غير محلية بـ كورونا 
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االنباط-عمان

بفرو�ض  ج��دي��دة  ح��االت   4 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

حملّية،  غر  جميعها  اجلمعة،  ام�ض  االأردن  يف  امل�ستجّد،  ك��ورون��ا 

لرتفع العدد االإجمايل لالإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 1173.

وت��وزع��ت احل���االت االأرب����ع اجل��دي��دة بح�سب امل��وج��ز االإع��الم��ي 

االآت���ي:  النحو  على  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  ع��ن  ال�����س��ادر 

ح��ال��ت��ان الأردن��ي��ني ق��ادم��ني م��ن ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا مم��ن يقيمون يف 

عرب  قادمني  اأردن��ي��ني،  �ساحنات  ل�سائقي  وحالتان  احلجر،  فنادق 

حدود العمري.

االأمر  م�ست�سفى  يف  �سفاء  حاالت   4 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

حمزة، اإ�سافة اإىل اإجراء 5874 فح�ساً خمربّياً، لي�سبح اإجمايل 

ع����دد ال��ف��ح��و���ض ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب����دء اجل��ائ��ح��ة وح��ت��ى االآن 

)454575( فح�ساً.

رغم انخفا�ض  الوباء ما زال موجوداً  اأّن خطر  ال��وزارة،  واأكدت 

ع���دد االإ���س��اب��ات، داع��ي��ة اجل��م��ي��ع اإىل ���س��رورة ال��ت��ق��ّي��د ب���اإج���راءات 

الوقاية، وارتداء الكّمامات، والتباعد اجل�سدي، وا�ستخدام تطبيق 

“اأمان” للتنبيه يف حال خمالطة اأ�سخا�ض م�سابني، وامل�ساهمة يف 
الك�سف عن حاالت االإ�سابة – ال قّدر اهلل – يف وقت مبّكر.

3



املحلي
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2016، كان رحمه اهلل �سنديانة املدينة  1926 وتويف فيها عام  ال�سلط عام  من مواليد 

واإمامها، واأحد اأ�سهر وجهائها واأعيانها، ومفتياً للبلقاء حلوايل ن�سف قرن، واأحد رموز 

اخلري والعطاء واإ�سالح ذات البني وكفالة اليتيم يف البلقاء خا�سة والأردن عامة، وما اأن 

اأحد ماآثره رحمه اهلل بداأت ق�ستها بعد الأيام  اإل وتكون �سريته حا�سرة،  ُتذكر ال�سلط 

ال�سلط  باإجتاه  الأو�سط  الأردن  غور  من  الطريق  كانت   ،67 عام  حزيران  حلرب  الأوىل 

و�سيارات  فل�سطني  م��ن  وق��راه��م  مدنهم  م��ن  الهاربني  باملدنيني  تعج  �سعيب”  “وادي 
الع�سكريني املن�سحبني من معركة متت خ�سارتها ، كان اجلميع منهكني متعبني ي�سريون 

حتت اأ�سعة ال�سم�س �سعوداً مع الوادي وفجاأة اأغارت طائرة اإ�سرائيلية على القافلة واألقت 

بقنابلها على املدنيني والع�سكريني فُيقتل من ُيقتل وينجو من ينجو، من بني الناجني 

منه  بالقرب  ر�سيعة  طفلة  بكاء  �سوت  �سمع  ال��ذي  البالونة  عبدالرحمن  اجلندي  كان 

فحملها بني يديه وبحث عن ذويها فلم يجد حوله اأحد ف�سار بها بطريقه نحو ال�سلط 

ويف الطريق كان ُي�سكت جوعها بقليل من احلليب يح�سل عليه من رعاة املنطقة اأو بقايا 

خبز اجلي�س بعد اأن يلوكه يف فمه اإىل اأن و�سل اإىل مدخل ال�سلط وطرح ق�سة الطفلة 

على اأول من قابلهم من الأهايل فاأر�سدوه اإىل بيت ال�سيخ حممد اأمني الكيالين والذي 

ايام، وبعد ان باءت جهوده بالبحث عن  اأخذ منه الطفلة وقام باإطعامها واإيوائها لعدة 

اهلها بالف�سل عهد بها اإىل اإحدى عائالت ال�سلط ممن مل يكتب اهلل لها الذرية حلني 

ظهور الهل، فح�سنوها وربوها اإبنة وحيدة لهم ُمكرمة مدللة، كربت الطفلة واأكملت 

وتزوجت من طبيب  من   ، التمري�س  ا�ستاذة جامعية يف جمال  اأ�سبحت  تعليمها حتى 

اإحدى عائالت جنوب الردن ورزقت منه بالبنني والبنات دون اأن تعلم عن نف�سها �سيئاً ...

يف ال�سفة الأخرى من النهر ورغم مرور ما يزيد على ثالثني عاماً على تلك احلادثة 

كانت احلا�سة ال�ساد�سة لأم تنتمي لإحدى العائالت املقد�سية حت�س باأنفا�س اإبنتها تداعب 

ب��ال وه��م يبحثون عن  الطفلة مل يهداأ لهم  فاأهل  وت��زوره��ا يف احالمها  ليلة  قلبها كل 

اإبنتهم التي فقدوها خالل ق�سف العدو عليهم اأثناء نزوحهم باإجتاه ال�سلط، وذات يوم 

ال�سلط  اأهايل  ال�سلط لديه معلومات عن كافة  الكيالين يف  ال�سيخ  اأن  اأحدهم  اأر�سدهم 

وتاريخهم وقد يجدون عنده ما يفيدهم وفعاًل ذهبوا اإىل منزله يف ال�سلط وما اأن �سمع 

منهم ق�ستهم حتى قام اإىل اأحد الأدراج واأخرج منه املالب�س التي كانت ترتديها الطفلة 

والتي اإحتفظ فيها طيلة هذه ال�سنوات ملثل هذا اللقاء لتتعرف عليها والدة الطفلة وتبداأ 

اإبنتهم ومت  اإىل  اأمني  ال�سيخ حممد  بعدها  اأو�سلهم  بدموعها،  وتبللها  وتقبيلها  ب�سمها 

اللقاء بينهم و�سط العناق ودموع فرحة اللقاء كما اأراد اهلل له اأن يكون ... �سطور اختزل 

فيها �سرية حياة ال�سيخ حممد اأمني الكيالين رحمه اهلل واأ�سكنه الفردو�س العلى.

عصام الغزاوي

الشيخ الجليل المرحوم 
محمد أمين الكيالني 

 الملك يعزي رئيس دولة اإلمارات وحاكم الشارقة بوفاة 
الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة

االنباط-عمان

ب��ع��ث ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ال�سيخ  �سمو  اأخ��ي��ه  اإىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة 

دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 

ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 

بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، �سمو ال�سيخ 

اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 

ال�سارقة.

واأع�����رب ج��الل��ت��ه، يف ال��ربق��ي��ة، عن 

اأ�����س����دق م�����س��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة وامل���وا����س���اة 

جلت  اهلل  �سائال  الأل��ي��م،  امل�ساب  بهذا 

قدرته اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وغفرانه، واأن يلهم �سمو ال�سيخ خليفة 

ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، واأ�����س����رة ال��ف��ق��ي��د 

ال�سقيق  الإم��ارات��ي  وال�سعب  الكرمية 

جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

تعزية  برقية  امللك  جاللة  بعث  كما 

ال���دك���ت���ور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  اإىل  مم���اث���ل���ة 

���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 

امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى يف دول�����ة الإم�������ارات 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ال�����س��ق��ي��ق��ة، ح��اك��م 

اهلل،  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  بوفاة  ال�سارقة، 

�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي 

نائب حاكم ال�سارقة.

وع����رب ج��الل��ت��ه ع���ن اأح�����ر ال��ت��ع��ازي 

�سائال  الأل��ي��م،  امل�ساب  بهذا  وامل��وا���س��اة 

الفقيد  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 

يلهم  واأن  وغ���ف���ران���ه،  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع 

�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

ال��ك��رمي��ة جميل  والأ�����س����رة  ال��ق��ا���س��م��ي 

ال�سرب وح�سن العزاء.

األشغال: نسبة اإلنجاز في 
الصحراوي تبلغ %93

 عجلون : ظاهرة القاء مخلفات 
االنشاءات تنذر بكارثة بيئية

 كفرنجه: افتتاح فعاليات 
معسكر الزراعة واالمن الغذائي

االنباط-عمن

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة الإجن������از يف م�����س��روع 

اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل ال��ط��ري��ق ال�����س��ح��راوي 

ال��ع��م��ل يف حت��وي��ل��ة  اإن��ت��ه��اء  ب��ع��د   %93

 10 بطول  احل�سينية  اجلرف مبنطقة 

3 كلم  ك��ل��م وحت��وي��ل��ة ال��زم��ي��ل��ة ب��ط��ول 

ال�سري  ح��رك��ة  اأم���ام  وفتحهما  تقريبا 

والدوريات  ال�سري  اإدارة  مع  بالتعاون 

اخلارجية.

االنباط-عجلون

وخملفات  النفايات  ط��رح  ظ��اه��رة  ت�سكل 

جوانب  ام��ت��داد  على  ع�سوائي  ب�سكل  البناء 

عجلون  حمافظة  يف  وفرعية  رئي�سية  ط��رق 

والبيئة ف�سال  العامة  ال�سالمة  على  خطرا 

عما ت�سببه من مكاره �سحية وت�سويه للبيئة.

وط���ال���ب اب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة مب��ع��اجل��ة ه��ذه 

امل�سكلة املتكررة والآثار ال�سلبية التي تنتج من 

تراكم خملفات الأبنية والأنقا�س التي تلقى 

وتلحق  ع�سوائي  ب�سكل  الطرق  جوانب  على 

اأن  مبينني  الإن�سان،  و�سحة  بالبيئة  ال�سرر 

هذه الظاهرة تت�سبب بوقوع احلوادث املرورية 

مثلما انها ت�سكل مظاهر غري ح�سارية توؤثر 

�سلبا على الواقع ال�سياحي والبيئي.

وا�����س����ار رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة عمر 

من  املعنية  اجلهات  قيام  اهمية  اىل  املومني 

الأ�سغال والبلديات والبيئة وجلنة ال�سالمة 

ال���ع���ام���ة مب��ت��اب��ع��ة ه�����ذه امل�����س��ك��ل��ة وحت���ري���ر 

لن  امل�ساريع  ه��ذه  ا�سحاب  بحق  املخالفات 

تراكم هذه النقا�س ي�سوه جمالية املحافظة 

وبيئتها النقية وخ�سو�سيتها ال�سياحية.

جمعية  يف  الداري�����ة  الهيئة  ع�سو  وق���ال 

ال��ب��ي��ئ��ة الردن����ي����ة حم��م��د ال���ب���ع���ول، ان تلك 

اأرا����س  ا�ست�سالح  اإم���ا ع��ن  الأن��ق��ا���س ناجمة 

وامل�ساريع  الأبنية  اإق��ام��ة  لغايات  اأو  للزراعة 

املختلفة، داعيا اجلهات املخت�سة اإىل متابعة 

الق�سية وحترير املخالفات بحق املتجاوزين 

م��ن امل��واط��ن��ني واجل��ه��ات امل��ن��ف��ذة للم�ساريع 

ا اأولئك الذين يلقون بكميات كبرية  خ�سو�سً

م��ن��ه��ا ع��ل��ى ج���وان���ب ال���ط���رق ب��ع��د اإمت��ام��ه��م 

ودع��ا  املختلفة.  والإن�����س��اءات  البناء  لأع��م��ال 

الدكتور  البي�ساء  الي����ادي  م��ب��ادرة  �ساحب 

العمل  اىل  البلديات  فريحات  وفيق  حممود 

التي  ال�سلبية  ال�سلوكيات  هذه  معاجلة  على 

ت��ن��ت��ج م���ن ه���ذه امل��خ��ل��ف��ات خ�����س��و���س��ا ت��راك��م 

الأتربة والرمال ومواد البناء وتكثيف الرقابة 

اأماكن  وتخ�سي�س  املخالفات  مرتكبي  على 

ملثل هذه املخلفات ليتم ا�ستخدامها كمكبات.

وق������ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ع��ج��ل��ون ال��ك��ربى 

امل��ه��ن��د���س ح�سن ال��زغ��ول ان م��و���س��وع ال��ق��اء 

خم��ل��ف��ات ال���ب���ن���اء وال���ب���اط���ون ع��ل��ى ج��وان��ب 

قبل  م��ن  حثيثة  مبتابعة  يحظى  ال��ط��رق��ات 

يف  م��وج��ودة  ال��ظ��اه��رة  ان  خ�سو�سا  البلدية 

يتم  ما  وع��ادة  املحافظة  العديد من مناطق 

رمي النقا�س يف �ساعات متاأخرة من الليل، 

قريبة  مرخ�سة  مكبات  يوجد  ل  ان��ه  مبينا 

بالرمثا وهو  الوحيد هو  واملكب  للمواطنني 

ق��الب  ا���س��ت��ئ��ج��ار  وتكلفة  ع��ج��ل��ون  ع��ن  بعيد 

لرمي هذه النقا�س فيه مكلفة جدا.

وا���س��ااف لوكالة الن��ب��اء الردن��ي��ة )ب��را( 

اليوم اجلمعة، انه يتم خمالفة مرتكبي هذه 

بالإ�سافة  ال�سلبية  والإج�����راءات  الت�سرفات 

اإىل وجود اأماكن خم�س�سة يتم التخل�س من 

هذه النفايات التي تلحق ال�سرر البيئي على 

الطبيعة والإن�سان، م�سريا ان هناك ت�ساركية 

وتن�سيق مع ال�سرطة البيئية وجلنة ال�سالمة 

العامة من اجل متابعة هذه امل�سكلة و�سبط 

التجاوزات وحتويلها للق�ساء .

حماربة  يف  امل�ساعدة  اىل  املواطنني  ودع��ا 

هذه الظاهرة وابالغ البلدية عن اي جتاوزات 

ليتم التعامل معها .

النباط- عجلون

عقد مركز �سابات كفرجنه ام�س اجلمعة، 

وعرب تطبيق )زووم( مع�سكر الزراعة والمن 

الغذائي مب�ساركة عدد من اع�ساء املركز من 

الفئة العمرية من 15- 24 عاما.

واكد مدير زراعة املحافظة املهند�س رائد 

جاللة  توجهات  ترجمة  ���س��رورة  ال�سرمان 

ال��واق��ع من  اأر���س  امللك عبداهلل الثاين على 

م�سيداً  ال��زراع��ي،  بالقطاع  اله��ت��م��ام  خ��الل 

لتمكني  ال�سباب  وزارة  تبذلها  التي  باجلهود 

ال�سباب يف خمتلف املجالت والقطاعات من 

خالل الأن�سطة والربامج املهمة.

املع�سكرات يف  اهمية مثل هذه  وا�سار اىل 

رفع م�ستوى الوعي باأهمية الزراعة كواحدة 

الذاتي  والكتفاء  الغذائي  الأم��ن  اأدوات  من 

اأم��ام  امل��وج��ودة  امل�ساحات  اإ�ستثمار  من خ��الل 

البيوت بزراعتها مبحا�سيل منا�سبة ت�ساهم 

الذاتي لالأ�سر الردنية وتعريف  يف الكتفاء 

لزراعتها  املالئمة  املحا�سيل  ب��اأن��واع  ال�سباب 

ووقت زراعتها وكيفية العناية بها.

وبني مدير �سباب عجلون الدكتور حمزة 

العقيلي ان هذه املع�سكرات ت�سعى اىل ت�سجيع 

ال�����س��ب��اب ع��ل��ى اله��ت��م��ام ب���ال���روة ال��زراع��ي��ة 

الدخل  ت��در  التي  الزراعية  امل�ساريع  واإق��ام��ة 

على ال�سباب نظرا للطبيع

االنباط-عمان

ق������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س ه���ي���ئ���ة ال���ن���زاه���ة 

الهيئة  اأن  الف�ساد مهند حجازي  ومكافحة 

مقبلة على مرحلة جديدة واعدة ت�ستهدف 

النزاهة  قّيم ومعايري  لن�سر  العمل  تعظيم 

الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  اجلهود  وتكثيف 

ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����س��ت��وي��ات ممار�سيه  ب�����س��رف 

الأجتماعية  ومراكزهم  جرائمه  ومرتكبي 

ل�سيادة  خا�سعون  اجلميع  لأن  والر�سمية 

باملال  امل�سا�س  ج���راء  وللمالحقة  ال��ق��ان��ون 

العام بكافة اأ�سكاله و�سوره .

لقائه مديري خمتلف  اليوم خال  واأك��د 

املديريات يف الهيئة يف نطاق �سل�سلة لقاءاته 

ال���دوري���ة ب��ه��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ع��ق��د م��ث��ل ه��ذه 

اللقاءات ملراجعة وتقيم حجم الإجناز على 

الهيئة  م�ستوى  وع��ل��ى  امل��دي��ري��ات  م�ستوى 

وخا�سة بعد نفاذ هيكلها التنظيمي اجلديد 

وكذلك   ، مبوجبه  متت  التي  والت�سكيالت 

التعديالت الأخري على قانون الهيئة التي 

وو���س��ع��ت نطاق  ال���س��ت��ق��الل��ي��ة  ل��ه��ا  �سمنت 

اخت�سا�ساتها .

واأ�������س������ار رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���ه���ي���ئ���ة اىل 

ان خم��ت��ل��ف ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ر���س��م��ي��ون 

اأر���س  على  يلم�سون  اأ�سبحوا  وم��واط��ن��ون 

الواقع الإجنازات واملكت�سبات املتقدمة التي 

حتققها الهيئة راهًنا ، واأن ذلك ي�ستدعي من 

جميع العاملني على خمتلف م�سوؤولياتهم 

 ، ال��ت��ام  التّيقظ  الوظيفية  وتخ�س�ساتهم 

داعًيا اإياهم اأن يكونوا عيًنا �ساهرة �سواء على 

اأو  ومعايريها  ال��ن��زاه��ة  قّيم  ن�سر  م�ستوى 

على م�ستوى اأنفاذ القانون بعيًدا عن مغبة 

اأغتيال ال�سخ�سية ، لفًتا اىل نوع الق�سايا 

ال��ت��ي ب�����داأت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وفتح 

ملفاتها .

اأن  على  بالتاأكيد  حديثه  حجازي  وختم 

املدين  واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف 

���س��رك��اء يف ال��ت�����س��دي ل��ل��ف�����س��اد وامل��ف�����س��دي��ن 

واحل���د م��ن ���س��روره��م ح��م��اًي��ة للمال العام 

النافذة  الت�سريعات  األقتها  م�سوؤولية  وهي 

على عاتق جميع موؤ�س�سات الدولة الرقابية 

وعلى كاهل املواطنني الغيورين على م�سالح 

الوطن العليا واحلفاظ على مقدراته .

وق������د ت����ب����ادل رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��ه��ي��ئ��ة 

واحل�������س���ور ال������راأي واحل���دي���ث ح����ول م��ه��ام 

ك��اف��ة وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا للمرحلة  امل��دي��ري��ات 

املقبلة .

االنباط-عمان

 اأو�سح الناطق الإعالمي يف اأمانة عمان 

ت��داول��ه  يتم  م��ا  حقيقة  ال��رح��ام��ن��ة،  نا�سر 

على مواقع التوا�سل الإجتماعي بخ�سو�س 

اإدعاء اأحد املواطنني منعه من اإقامة م�سروع 

اإ�ستثماري يف منطقة دابوق

وقال الرحامنة اإن قانون البناء الوطني 

ون���ظ���ام الأب���ن���ي���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م ي��ف��ر���س قبل 

على  احل�سول  اإن�سائية  اأع��م��ال  ب��اأي  القيام 

الراخي�س الالزمة وح�سب الأ�سول

واأ�ساف اأن املواطن الذي قام ببث الفيديو 

مل يتقدم اىل اأمانة بطلب ترخي�س اإن�سائي 

اإن�ساءات ح�سب الأ�سول  واإ�ست�سدار رخ�سة 

لإقامة م�سروع اإ�ستثماري

واأ�سار اإىل اأن املواطن نف�سه قام باإح�سار 

ت�سوية  باأعمال  وبا�سر  للموقع  حفر  اآليات 

ل��ل��م��وق��ع واحل��ف��ر دون احل�����س��ول ع��ل��ى اأي 

ت�سريح باحلفر ح�سب الأ�سول مما ا�ستدعى 

كوادر اأمانة عمان لإيقافه عن احلفر حلني 

ح�سوله على الت�ساريح و الرخ�س الالزمة

وتوؤكد اأمانة عمان الكربى على تطبيق 

اأي  بحقوق  امل�سا�س  ودون  والنظام  القانون 

موطن

 حجازي : النزاهة ومكافحة الفساد مقبلة على مرحلة واعدة

االمانة ترد على فيديو مواطن ادعى منع إقامة مشروع إستثماري في دابوق

االنباط-عمان

 قرر جمل�س عمداء اجلامعة الأردنية منح جائزة الباحث 

حممد  الدكتور  من  لكل   2019/2020 احل��ايل  للعام  املتميز 

كلية  فار�س من  والدكتور ح�سام  الطب،  كلية  ف��رج من  اأب��و 

امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات، والدكتور �سدام 

الوادي من كلية الأعمال/فرع العقبة.

يف  املتخ�س�سة  التحكيم  جل��ان  تن�سيب  بعد  القرار  وج��اء 

اجلامعة لقاء اإنتاجهم البحثي والعلمي للعام 2019/2020.

يف  والباحثني،  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  اجلامعة  ودع��ت 

الت�سهيالت  حزمة  من  لال�ستفادة  اجلمعة،  ام�س  لها  بيان 

العلمي،  بالبحث  للنهو�س  �سعيا  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س 

ب�سهادة تقدير  الفائزين  �سيتم تكرمي كل من  اأنه  مو�سحة 

من رئي�س اجلامعة، ومكافاأة مالية قدرها اأربعة اآلف دينار.

ون�ست تعليمات اجلائزة على ان يت�سمن الإنتاج العلمي 

وال�سحية  العلمية  التخ�س�سات  يف  ال��ب��اح��ث  م��ن  املُ���ق���ّدم 

جمالت  يف  من�سورة  الأق��ل،  على  بحوث  ثمانية  والإن�سانية 

من الفئة الأوىل، واأن يكون املتقدم باحثاً رئي�ساً يف اأربعة من 

البحوث املقدمة، واأل يزيد عدد البحوث املن�سورة يف جملة 

واحدة معتمدة من الفئة الثانية اأو الثالثة عن بحثني، واأل 

تكون البحوث من�سورة يف جمالت من الفئة الثالثة.

برئا�سة  �سابق  وق��ت  يف  جلنة  �سكلت  قد  اجلامعة  وكانت 

عميد  م��ن  ك��ل  وع�سوية  العلمية،  لل�سوؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب 

طلبات  لدرا�سة  اجلامعة  يف  اأ�ساتذة  وثالثة  العلمي  البحث 

الباحثني املُقّدمة للح�سول على اجلائزة، واملفا�سلة بينهم.

 الجامعة األردنية تعلن أسماء الفائزين بجائزة الباحث 
المتميز للعام الحالي

ال�سبت   11/ 7 / 2020
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 3 تخصصات في األردنية تحقق ترتيبا عالميا حسب تصنيف شنغهاي

 غرفة تجارة االردن: تراجع اسعار األلبسة بنسبة 20 بالمئة
 بورصة عمان ترتفع بنسبة 0.19بالمئة 

في أسبوع

اعتداء على كادر طبي في قسم 
الطوارئ بالبشير

زريقات يشرح تفاصيل الحادثة

االنباط-عمان

لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع 

الأ����س���ه���م امل����درج����ة يف ب���ور����س���ة ع��م��ان 

ت����داولت  ل��ي��ن��ه��ي  ب��امل��ئ��ة،  19ر0  بن�سبة 

1592 نقطة. الأ�سبوع عند م�ستوى 

التداول  حلجم  اليومي  املعدل  وبلغ 

يف بور�سة عّمان خالل الأ�سبوع املا�سي 

ن��ح��و 6 م��الي��ن دي���ن���ار م��ق��ارن��ة م���ع 4 

مالين دينار الأ�سبوع ال�سابق، وبن�سبة 

ب��ل��غ حجم  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،  52ر0  ارت���ف���اع 

ال���ت���داول الإج���م���ايل الأ���س��ب��وع��ي نحو 

9ر19  4ر30 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع 

مليون دينار لالأ�سبوع ال�سابق.

اأم�����ا ع����دد الأ����س���ه���م امل���ت���داول���ة ال��ت��ي 

���س��ج��ل��ت��ه��ا ال��ب��ور���س��ة خ����الل الأ����س���ب���وع 

نفذت  �سهم،  مليون   38 فبلغت  املا�سي، 

من خالل8881 �سفقة.

االنباط-عمان

اع���ت���دت جم��م��وع��ة م���ن الأ���س��خ��ا���ص 

قيامهم  اأث��ن��اء  ومم��ر���ص  طبيبن  على 

وال��ط��وارئ  الإ���س��ع��اف  ق�سم  يف  بعملهم 

الب�سري مب�ست�سفيات 

اإ�سابة  اأ�سفر هذا العتداء عن  وقد 

اأحمد  ود.  العفيفي،  اأجم��د  د.  من  كل 

اأب����و ع��ل��ي، وامل��م��ر���ص ح��م��زة ال���ك���ردي، 

وف��ق��ا ل��ع�����س��و جم��ل�����ص ن��ق��اب��ة الأط���ب���اء 

امل�ستقيل د. ه�سام الفتياين

املر�سى  العتداء هلعا بن  اأثار  كما 

وامل���راف���ق���ن، ف��ي��م��ا ت���ق���دم امل�����س��ت�����س��ف��ى 

املعتدين ب�سكوى بحق 

مل���دي���ر  وف�����ق�����ا  ال����ت����ف����ا�����س����ي����ل،  ويف 

فقد  زري���ق���ات،  حم��م��ود  د.  امل�ست�سفى، 

انهالت جمموعة من ال�سباب بال�سرب 

الباطني  ق�سم  وممر�سي  اأط��ب��اء  على 

مب�ست�سفيات  وال��ط��وارئ  الإ���س��ع��اف  يف 

املجموعة  ه���ذه  ان  وال�����س��ب��ب  ال��ب�����س��ري، 

ق�سم  اأطباء  اح��د  وح��ول  بالقرب  كانت 

ال��ب��اط��ن��ي وه����و ي��ق��ي��م ح��ال��ة م��ري�����ص، 

وق���د ط��ل��ب م��ن��ه��م الإب��ت��ع��اد ع��ن��ه طبقا 

امل�����س��اف��ة  ح��ف��ظ  يف  امل��ت��ب��ع��ة  للتعليمات 

الآمنة، جتنبا لن�سر العدوى، خ�سو�سا 

ان��ه��م غ��ري م��ل��ت��زم��ن ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ول 

يرتدي اي منهم الكمامات

اخل��روج  منهم  الطبيب  ط��ل��ب  وق��د 

وارت���داء  امل��ري�����ص  فح�ص  منطقة  م��ن 

ال����ك����م����ام����ات وت�����وف�����ري اخل�����س��و���س��ي��ة 

ان���ه���ال���وا ع��ل��ي��ه  ان���ه���م  ل��ل��م��ر���س��ى، ال 

لالأطباء  ت�سبب  ما  بال�سرب،  وزمالئه 

باأ�سرار ج�سدية وكدمات متعددة على 

ال��وج��ه وال��ك��ت��ف وال�����س��در، وج����روح يف 

وك�سر يف عظمة  الأطباء،  الوجه لحد 

وك��دم��ات متعددة  اآخ��ر،  الأن��ف لطبيب 

ور�سو�ص للممر�ص القانوين املتواجد 

مع الأطباء

الب�سري  م�ست�سفيات  اإدارة  وتقدمت 

مت  ر�سمية  ب�سكوى  امل�سابن  وك��ذل��ك 

املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ت��ق��دمي��ه��ا 

لت�����خ�����اذ الإج�����������راء ال����ق����ان����وين ب��ح��ق 

املعتدين

ك���م���ا اح��ت�����س��ل ك����ل م����ن ال��ط��ب��ي��ب��ن 

طبي  تقرير  على  القانوين  واملمر�ص 

ق�سائي

على  بالعتداء  اأي�سا  املعتدون  وقام 

واح��داث  الق�سم،  يف  الطبية  الأج��ه��زة 

كمبيوتر  و�سا�سة  كمبيوتر  يف  اع��ط��ال 

وال��ك��ي��ب��ل ال���ن���اق���ل ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، وق��د 

بتقدير  املخت�سة  الفنية  اللجنة  قدرت 

ال��ف   )1500( مببلغ  امل��ادي��ة  الأ����س���رار 

دينار وخم�سمائة 

اأن�������ه مت ال��ق��ب�����ص  واأك��������د زري�����ق�����ات 

ع��ل��ى امل��ع��ت��دي��ن م��ن ق��ب��ل رج���ال الأم���ن 

ال���ت���اب���ع���ن مل�����ف�����رزة الأم��������ن ال�����ع�����ام يف 

م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ب�����س��ري، ال���ت���ي ط��ال��ب��ت 

ب��ات��خ��اذ الإج������راء ال���ق���ان���وين و���س��م��ان 

حت�����س��ي��ل ب���دل الأ�����س����رار امل���ادي���ة ال��ت��ي 

اأحدثها العتداء .

االنباط-عمان

وّق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة اي��ل��ي��ا ن��ق��ل و���س��رك��ة 

لتعليم  �سراكة  اتفاقية  الأردن،  ب��روم��ن 

ومتكن عدد من ال�سباب اجلامعين .

خ��ل��ق ق�س�ص  اىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 

عدد  مبنح  املجتمع  وتنمية  جديدة  جن��اح 

ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ن ف��ر���ص للتعلم  م���ن 

وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ل��ت��وؤه��ل��ه��م ل��ي��ك��ون��وا 

اأف������رادا م��ن��ت��ج��ن وم��ب��دع��ن وف��اع��ل��ن يف 

املجتمع.

ال�سركة  �ستقوم  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 

ب��ت��غ��ط��ي��ة ر����س���وم درا�����س����ة 3 م���ن ال��ط��ل��ب��ة 

ال��ذي��ن ل ت�سمح  الأردن���ي���ن اجل��ام��ع��ي��ن 

ظروفهم القت�سادية مبوا�سلة حت�سيلهم 

الكادميي اجلامعي والتكفل مب�سروفهم 

ال�سهري من حيث املوا�سالت طوال فرتة 

يف  الطلبة  اإحل���اق  �سيتم  مثلما  ال��درا���س��ة، 

تدريبات  خ��الل  من  ذاتية  تطوير  برامج 

لم��ن��ه��ج��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة اي��ل��ي��ا نقل 

�سوق  لدخول  وتهيئتهم  قدراتهم  لتنمية 

العمل. كما �ستقوم �سركة برومن الأردن 

للطلبة  عملية  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���ص  ب��ت��وف��ري 

املدعومن يف م�سانع ال�سركة وذلك خالل 

فرتة درا�ستهم.

رئي�ص  املوؤ�س�سة،  ع��ن  التفاقية  ووق���ع 

�سركة  وع��ن  نقل،  غ�سان  الأم��ن��اء  جمل�ص 

�سامر  ال���ع���ام  م��دي��ره��ا  الأردن،  ب���روم���ن 

ع�سفور.

وع��ق��ب ح��ف��ل ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة اأع���رب 

برومن  م��ع  بالتعاون  اع��ت��زازه  ع��ن  ن��ق��ل، 

يف  وحر�سها  ال�سركة  دع��م  مثمنا  الردن، 

يف  وخ��ا���س��ة  امل��ح��ل��ي��ة  بالتنمية  امل�����س��اه��م��ة 

القطاع ال�سبابي والتعليمي.

وق������ال ان���ن���ا ن���ح���ت���اج ال����ي����وم اك�����ر م��ن 

اي وق���ت م�����س��ى اىل ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ك��اف��ل 

اط��ار  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  للعمل  الج��ت��م��اع��ي 

عاتق  على  الواقعة  املجتمعية  امل�سوؤولية 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص مل�����س��ان��دة احل��ك��وم��ة يف 

ج���ه���وده���ا ل���ت���وف���ري امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���الزم���ة 

معي�ستهم  م�ستوى  وحت�سن  للمواطنن 

وخا�سة بعد تداعيات ازمة جائحة كورونا 

)ك���وف���ي���د-19( وت��اأث��ريات��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع. 

ب��ن خمتلف  ال�����س��راك��ة  اهمية  اىل  وا���س��ار 

التنمية  اح��داث  يف  للم�ساهمة  املوؤ�س�سات 

م��ن خ���الل اي��ج��اد ف��ر���ص ال��ع��م��ل وت��وزي��ع 

املوؤ�س�سة  �سعي  م��وؤك��دا  ب��ع��دال��ة،  ال��ف��ر���ص 

الدائم اىل تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من 

طلبة العلم وقادة امل�ستقبل .

اهتمام  �سامرع�سفورعن  اأع��رب  ب��دوره 

اأردنية يف  �سركة برومن ك�سركة �سناعية 

اإيجاد كفاءات اأردنية لتحمل راية امل�سوؤولية 

اط��ارامل�����س��وؤول��ي��ة  �سمن  وذل���ك  م�ستقبال، 

ال�سركة اجتاه  بها  التي تقوم  الجتماعية 

على  دائماً  حتر�ص  حيث  املحلي،  املجتمع 

اإطالق مبادرات م�ستدامة ودعم قطاعات 

تنموية اأ�سا�سية وخمتلفة.

 اتفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل وبرومين األردن لدعم الشباب

 الصحة: 4 إصابات غير محلية بـ كورونا 

عبيدات : اذا عاد كورونا سيكون انتشاره سريعا 

ترقى  املتميز  التعليمي  والنظام  ال�ساحلة  املرّبية  والأ���س��رة  ال�ساحلة  النماذج  بوجود 

الأمم وت�سمو لالأمام؛ وينطبق هذا على زمن كورونا وما قبلها وما بعدها على ال�سواء؛ 

ولهذا نحتاج لنموذج يحتذى يف كل املواقع ليكون قدوة ومثال ملروؤ�سيه اأو زمالءه اأو اأبناء 

نتماء للوطن وللموؤ�س�سة والعمل ويجعل  يجابي يعزز فيمن حوله الإ عزوته، فالنموذج الإ

لبناء  عري�ص  عنوان  احل�سنة  القدوة  اأو  فالنموذج  متاماً؛  خمتلف  اإنتاجي  طعم  للحياة 

جمتمع ر�سن يبني على اجليل القادم ويعّول عليه:

1. منوذج امل�سوؤول الناجح والذي يو�سع من خالل مبداأ الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب 

بداع والعدل وبالتايل ينعك�ص ذلك على الوطن  يجعل بيئة العمل تبنى على التناف�سية والإ

وموؤ�س�ساته؛ فنموذج امل�سوؤول الناجح يكون منارة للمروؤو�سن ما بعده ليكون قدوة ح�سنة 

على  واخلا�ص  العام  العمل  بيئة  يف  متمّيزة  مل�سرية  ذلك  ويوؤطر  واأق��وال��ه؛  اأفعاله  يف  لهم 

ال�سواء.

�ستاذ النموذج يكون قدوة لطلبته تعليمياً واأخالقياً واإن�سانياً فنخلق جيل  2. منوذج الأ

متعلم و�ساحب خلق وحمافظ على القيم؛ وهذه املدر�سة الرتبوية ت�سّكل منوذج يحتذى 

جليل املتعلمن كافة؛ ويبقى الأ�ستاذ اجلامعي ومعلم املدر�سة منارة حتتذى لطلبتهم على 

�سبيل اإن�ساء جيل �سبابي متعلم باإطار اأخالقي يحرتم.

اأ�سيلة  تربوية وقيم  يعزز فيهم مبادىء  اأبناءهم  اأم��ام  ال�ساحلن  الوالدين  3. منوذج 

جامعة  والأب  مدر�سة  ف���الأم  ب��خ��ري؛  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  ليكون  برمته  املجتمع  على  تنعك�ص 

التي  الأ�سيلة  والقيم  امل��ب��ادىء  على  والبنات  والأب��ن��اء  الأ���س��رة  يبنيان  بتكاملية  وكالهما 

نهم للم�ستقبل. حتافظ عليهم ومتّكنهم وحت�سّ

4. منوذج رجل الأمن الذي يحافظ على اأمن الوطن بكل ما اأوتي من قّوة؛ ويحافظ 

على تطبيق القانون ليبقى هذا الوطن اآمن وم�ستقر؛ ويعك�ص ال�سورة البي�ساء النا�سعة 

عن الوطن واأجهزته ومهنيته وجهوزيته؛ ويعطي اإنطباع متميز ملتلقي اخلدمة على �سبيل 

رفعة الوطن وموؤ�س�ساته.

5. منوذج املوظف العام القوي والأمن والنظيف والذي يقوم بواجبه على خري ما يرام؛ 

املوظف املحارب للف�ساد بكل اأ�سكاله املالية والإدارية والفنية؛ املوظف الذي يحرتم املراجع 

ومتلقي اخلدمة ويقوم بعمله لإر�ساء اهلل تعاىل ول يعمل لر�سى امل�سوؤول؛ املوظف الذي 

يحرتم نف�سه ويخ�سى اهلل يف وطنه وكل �سيء.

والتحلي  العمل  اإت��ق��ان  العظمى  امل�سرتكة  قوا�سمها  لكن  ومتنوعة  كثرية  النماذج   .6

بالأخالق الرفيعة والقيام بالواجبات والقدوة احل�سنة والأمانة والقوة والعطاء واإحرتام 

النف�ص والآخرين.

نتماء  ٧. ما يف �سك باأن النماذج التي حتتذى يف اأي موؤ�س�سة كانت تعزز مفاهيم وقيم الإ

الف�ساد  عل  ويق�سي  واملواطنة  الثقة  ج�سور  يعزز  مما  ال�سواء،  على  وللموؤ�س�سة  للوطن 

والوا�سطة واملح�سوبية وال�سللية كتح�سيل حا�سل.

8. مطلوب مناذج وطنية اأردنية يف موؤ�س�ساتنا املدنية والأمنية والع�سكرية تكون مبثابة 

عمال الروتينية فقط؛ مناذج وطنية قوية واأمينة واإطارها العام  رجال وطن ل لت�سريف الأ

اأخالقي متميز؛ مناذج نظيفة اليد والل�سان والفرج.

والبناء  تعزيزها  جميعا  علينا  وطني  واج��ب  حتتذى  التي  الوطنية  النماذج  ب�سراحة: 

اأكيد على خيارات موفقة وموؤ�سر على العدالة والق�ساء على الوا�سطة  عليها، فهي دليل 

جناح  ق�س�ص  ت�سكل  التي  الوطنية  النماذج  هذه  وتعزيز  واإح��رتام  والف�ساد؛  واملح�سوبية 

ت�سّكل واجب على اجلميع اإحرتامه والبناء عليه.

د. محمد طالب عبيدات

نماذج وطنية صالحة في 
زمن كورونا

االنباط-عمان

 4 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

حالت جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجّد، 

ج��م��ي��ع��ه��ا  اجل���م���ع���ة،  ام�������ص  الأردن  يف 

غ��ري حم��ل��ّي��ة، لريتفع ال��ع��دد الإج��م��ايل 

لالإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 11٧3.

وت���وزع���ت احل����الت الأرب�����ع اجل��دي��دة 

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

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة على النحو 

الآت����ي: ح��ال��ت��ان لأردن���ي���ن ق��ادم��ن من 

فنادق  يف  يقيمون  ممن  اأفريقيا  جنوب 

احل���ج���ر، وح���ال���ت���ان ل�����س��ائ��ق��ي ���س��اح��ن��ات 

اأردنين، قادمن عرب حدود العمري.

ح��الت   4 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

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

اإىل اإجراء 58٧4 فح�ساً خمربّياً، لي�سبح 

اإج��م��ايل ع���دد ال��ف��ح��و���ص ال��ت��ي اأج��ري��ت 

منذ بدء اجلائحة وحتى الآن )4545٧5( 

فح�ساً.

واأكدت الوزارة، اأّن خطر الوباء ما زال 

الإ�سابات،  عدد  انخفا�ص  رغم  موجوداً 

ال��ت��ق��ّي��د  اإىل �����س����رورة  داع���ي���ة اجل��م��ي��ع 

الكّمامات،  وارت���داء  الوقاية،  ب��اإج��راءات 

تطبيق  وا�ستخدام  اجل�سدي،  والتباعد 

خم��ال��ط��ة  ح����ال  يف  ل��ل��ت��ن��ب��ي��ه  “اأمان” 
اأ�سخا�ص م�سابن، وامل�ساهمة يف الك�سف 

عن حالت الإ�سابة – ل قّدر اهلل – يف 

وقت مبّكر.

“�سحتك”  تطبيق  اأهمّية  اأك��دت  كما 

ال�������ذي ي���������زّود م�����س��ت��خ��دم��ي��ه ب����اأح����دث 

املعلومات والأخبار والكت�سافات املتعّلقة 

بالإ�سافة  ال��ع��امل،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

اإر������س�����ادات ���س��ح��ّي��ة  اإىل اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى 

وحتذيرات وتنبيهات تتعّلق مب�ستجّدات 

احلالة الوبائّية.

االنباط-عمان 

ح��ق��ق��ت ث���الث���ة ت��خ�����س�����س��ات م���ن ك��ل��ي��ات 

ع��امل��ي��اً  ت��رت��ي��ب��اً  ب��اجل��ام��ع��ة الردن���ي���ة  علمية 

�سمن ت�سنيف �سنغهاي العاملي للتخ�س�سات 

على  اجل��ام��ع��ات  اأم  لتحافظ   ،2020 ل��ل��ع��ام 

الرتتيب الأول حملياً بن نظرياتها.

وح�سل تخ�س�ص هند�سة وعلم احلا�سوب 

الت�سنيف  ب��ه��ذا  الأوىل  للمرة  اأدرج  ال���ذي 

تقدم  فيما  عاملياً،   400  -  301 الفئة  �سمن 

الفئة  �سمن  لي�سبح  التمري�ص  تخ�س�ص 

151-200 على م�ستوى العامل، اما تخ�س�ص 

ط���ب الأ����س���ن���ان ف��ق��د ح��اف��ظ ع��ل��ى مرتبته 

وب��ذل��ك   300-201 ال��ف��ئ��ة  ���س��م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 

وفقا  امل��ح��ل��ي،  ال��رتت��ي��ب  جميعها  ت�����س��درت 

الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  ولفت  للت�سنيف. 

عبد الكرمي الق�ساة، يف بيان للجامعة، اإىل 

يف  اجل��ام��ع��ة  ت�سهده  ال���ذي  التميز  ه��ذا  اأن 

اإل انعكا�ص  كافة الت�سنيفات العاملية ما هو 

جلودة التعليم والبحث العلمي يف اجلامعة، 

وارتفاع معدل الن�سر العلمي فيها كّما ونوعا، 

ا�سرتاتيجيات  على  اع��ت��م��اده��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 

واأو�سح  العاملي.  العلمي  للت�سبيك  مدرو�سة 

مدير مركز العتماد و�سمان الدكتور عالء 

الدين الكيالين، يف البيان، باأن هذه النتائج 

ت�سري اإىل نوعية باحثي اجلامعة واإنتاجهم 

ال��ع��ل��م��ي امل��ت��م��ي��ز، وه���و الأم����ر ال����ذي اأ���س��ه��م 

جهة،  من  الأردن��ي��ة  اجلامعة  �سمعة  بتعزيز 

جهة  من  الأردن  يف  العايل  التعليم  وقطاع 

ا�ستقطاب �سراكات  اأن هذا �سهل  ثانية، كما 

ومراكز  جامعات  مع  نوعية  بحثية  علمية 

�سنغهاي  ت�سنيف  اأّن  يذكر  عاملية مرموقة. 

ال��ع��امل،  على م�ستوى  الأك���ر حت��دي��اً  ُي��ع��ُدّ 

بعدد  تتمثل  م��ع��اي��ري  خم�سة  اإىل  وي�ستند 

التخ�س�ص  يف  للجامعة  املن�سورة  البحوث 

بقاعدة املجالت 

وع����دد  )Web of Science(؛ 

ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ن�������س���ورة ل��ل��ج��ام��ع��ة 

يف امل���ج���الت امل���رم���وق���ة الأك������ر ت����اأث����رياً يف 

بالبحوث  ال�ست�سهاد  ومعدل  التخ�س�ص؛ 

امل��ن�����س��ورة يف ال��ت��خ�����س�����ص م��ق��ارن��ة مب��ع��دل 

ال���س��ت�����س��ه��اد ال��ع��امل��ي يف ال��ت��خ�����س�����ص امل���راد 

يف  للجامعة  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  ت�سنيفه؛ 

باحثن  العلمية مع  البحوث  اإج��راء  جمال 

التخ�س�ص  يف  مرموقة  عاملية  جامعات  من 

التي  العاملية  اجل��وائ��ز  ع��دد  واأخ���ريا  نف�سه؛ 

التخ�س�ص  يف  الأك��ادمي��ي��ون  عليها  ح�سل 

املُ�سّنف.

االنباط-عمان 

اك���د مم��ث��ل ق��ط��اع الل��ب�����س��ة والح���ذي���ة 

والق��م�����س��ة وامل���ج���وه���رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

ا�سعار  انخفا�ص  القوا�سمي،  ا�سعد  الردن 

غري  مل�ستويات  املحلية  ب��ال�����س��وق  الأل��ب�����س��ة 

ب��امل��ئ��ة، بفعل   20 ل��ن��ح��و  م�����س��ب��وق��ة و���س��ل��ت 

ال�سرائية للمواطنن. القدرة  تراجع 

ام�ص  �سحفي  بيان  يف  القوا�سمي  وق��ال 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  اأزم���ة  تبعات  ان  اجلمعة، 

جتارة  قطاع  على  بظاللها  تلقي  زال��ت  ما 

الأل��ب�����س��ة والأح���ذي���ة جل��ه��ة ح��ال��ة ال��رك��ود 

وتوفر معرو�ص كبري منها، موؤكدا ان هذا 

لتن�سيط  الأ���س��ع��ار  ب��ال��ت��ج��ار خل��ف�����ص  دف���ع 

املبيعات.

ال���ت���ج���ار ي�����س��ع��ون ل��ت��وف��ري  وا�����س����اف ان 

ال�������س���ي���ول���ة امل����ال����ي����ة ل����غ����اي����ات ال��ت��ج��ه��ي��ز 

ال�ستاء والتخل�ص  وال�ستعداد ملو�سم ف�سل 

من موديالت وب�سائع ال�سيف، م�سريا اىل 

على  والتخفي�سات  والتنزيالت  العرو�ص 

ل�ستقطاب  التجار  طرحها  التي  الأ�سعار 

امل�������س���رتي���ن وب���خ���ا����س���ة ق���ب���ل ح���ل���ول ع��ي��د 

املبارك. الأ�سحى 

ودع�����ا ال���ق���وا����س���م���ي احل���ك���وم���ة ل�����س��رف 

لال�سهام  مبكرا  احل��ايل  مت��وز  �سهر  رات��ب 

جانب  اىل  ال��ت��ج��اري��ة،  احل��رك��ة  تن�سيط  يف 

الطلب من البنوك تاأجيل الأق�ساط املالية 

املرتتبة على التجار.

الأ�سعب  يعترب  احل��ايل  ال��ع��ام  ان  واك��د 

ع���ل���ى جت�����ار الأل���ب�������س���ة �����س����واء م����ن ن��اح��ي��ة 

امل�������س���اري���ف وت�����راج�����ع الأرب����������اح وال���دخ���ل 

ا�سافة لرتفاع  ال�سرائية  القوة  وانخفا�ص 

وجود  �سرورة  على  م�سددا  الت�سغيل،  كلف 

ت��ب��اع��د ب��ن ع���ودة ال��ط��ل��ب��ة اىل م��دار���س��ه��م 

وع����ي����د الأ�����س����ح����ى مل���ن���ع ت����داخ����ل م���وا����س���م 

الت�سوق.

ال�سريبة  بتخفي�ص  احلكومة  وط��ال��ب 

اجلمركية  والر�سوم  املبيعات  على  العامة 

ت�سل  والتي  باملنطقة  الأعلى  تعترب  والتي 

على  باملئة  و52  الألب�سة  على  باملئة   4٧ اىل 

الأحذية.

ي���ذك���ر ان ق���ط���اع الأل��ب�����س��ة والأق��م�����س��ة 

الف حمل ومن�ساأة   11 اململكة ي�سم  بعموم 

55 الف عامل غالبيتهم اردنيون. ت�سغل 

من  الردن  م�����س��ت��وردات  غالبية  وت��اأت��ي 

اإىل  وال�سن  تركيا  والحذية من  الألب�سة 

والوروب��ي��ة  العربية  ال���دول  بع�ص  ج��ان��ب 

والآ�سيوية.

االنباط-عمان

دع����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الأوب���ئ���ة، يف 

الأردن، احلكومة، لإعادة الن�ساطات لبع�ص 

القطاعات املختلفة التي ما زالت ل تعمل 

يف ظل اأزمة كورونا، من دون اأن يوؤثر ذلك 

اململكة،  ال��وب��ائ��ي احل���ايل يف  ال��و���س��ع  على 

حمذرا من التهاون يف التعامل مع الوباء

وقال دعا الناطق با�سم اللجنة الوطنية 

ل����الأوب����ئ����ة، ال���دك���ت���ور ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات،يف 

الر�سمي  ل���الإع���الم  �سحفية  ت�����س��ري��ح��ات 

اجلمعة،”ن�سهد يف الأردن انح�سارا للوباء 

داخ��ل��ي��ا، وع��ك�����س��ه مت��ام��ا خ��ارج��ي��ا، وع��ل��ى 

اإعادة الن�ساطات لبع�ص القطاعات  الأردن 

وبنف�ص  تعمل،  ل  زال��ت  م��ا  التي  املختلفة 

و�سعنا  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��وؤث��ر  اأن  دون  ال��وق��ت 

الوبائي “

الأردن  ي��ج��د  اأن  “يجب  اأن����ه  واأو����س���ح 

معادلة يف التعامل مع هذا الوباء “

الكثري  م��ن  مطالبات  “هناك  واأ���س��اف 

بفتح احلدود الربية واملطارات وعدد كبري 

من املغرتبن الذين يرغبون يف العودة اإىل 

تكون  اأن  ب��د  ل  لكن  حقهم،  وه���ذا  بلدهم 

ل��ك��ل ه��ذه  الإج�������راءات م��درو���س��ة وتنظيم 

الوبائي  الو�سع  الأم��ور حتى ن�سمن بقاء 

يف الأردن م�سيطر عليه”

وحذر عبيدات مما اأ�سماه “التهاون” يف 

التعامل مع هذا الوباء “واإل �سيكون هناك 

انت�سار �سريع يف غ�سون اأيام و�سيكون اأ�سرع 

مما كان �سابقا “

واأعاد التاأكيد على اأن “الو�سع الوبائي 

على  عليه”،  وم�����س��ي��ط��ر  ج��ي��د  الأردن  يف 

الرغم من انت�سار الفريو�ص ب�سكل مت�سارع 

يف العامل

الوطنية  اللجنة  با�سم  ال��ن��اط��ق  ول��ف��ت 

على  ال�سيطرة  ا�ستمرار  اأن  اإىل  ل��الأوب��ئ��ة 

اإىل ج��ه��ود ك��ب��رية من  “يحتاج  ال��ف��ريو���ص 

تكون  اأن  ال��وق��ت  نف�ص  ويف   ... امل��واط��ن��ن 

هناك اإجراءات من قبل املوؤ�س�سات ال�سحية 

اإج��راء الفحو�ص وتتبع  خا�سة من خالل 

اأن يكون هناك نظام  احل��الت ومن خالل 

وا�سح وقوي فيما يتعلق باحلجر ال�سحي”

ي��ق��وم  ال���ت���ي  “الإجراءات  اإن  وق������ال 

ول��ه��ا دور يف  اإج������راءات ج��ي��دة  الأردن  ب��ه��ا 

ظل  “يف  ل��ك��ن  الوباء”،  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

والعامل  املنطقة  يف  الوا�سع  الوباء  انت�سار 

اإ�سابات  ظهور  ل��ع��ودة  خ��ط��ورة  يف  يجعلنا 

داخل اململكة “
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 االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف امل��ر���ش��ح ال��دمي��ق��راط��ي ل��ان��ت��خ��اب��ات 

الرئا�شية الأمريكية، جو بايدن، عن خطة قدرها 

الأم��ريك��ي  القت�شاد  مل�شاعدة  دولر  مليار   700

اأزم��ة فريو�س ك��ورون��ا، يف حتد  على التعايف من 

مبا�شر ملناف�شه يف ال�شتحقاق الرئي�س الأمريكي، 

دونالد ترامب، و�شعاره “اأمريكا اأول«.

الت�شنيع  على  القائمة  بايدن  خطة  وتهدف 

األغيت  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف،  ا�شتعادة  اإىل  والب��ت��ك��ار 

خ���ال اجل��ائ��ح��ة وت��وف��ري اأك����ر م��ن 5 مايني 

وظ���ي���ف���ة ع����ر ال����ش���ت���ث���م���ار يف الإن�����ت�����اج امل��ح��ل��ي 

�شا�شل  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  وتقلي�س  والأب����ح����اث، 

�شريبية  ت�شريعات  واعتماد  الأجنبية،  الإم���داد 

جديدة ت�شرك النقابات من اأجل متكني العمال 

الأمريكيني.

واملقاربة التي تت�شمن 6 حماور والتي ت�شدد 

�شتعر�س،  الأمريكية”  املنتجات  “�شراء  على 

اخل��م��ي�����س، خ����ال خ���ط���اب ���ش��ي��ل��ق��ي��ه ب���اي���دن يف 

دامنور يف ولية بن�شلفانيا حيث �شيجري جولة 

يف م�شنع للمنتجات املعدنية.

وجاء يف ملخ�س اأ�شدرته حملته النتخابية 

التي  الن��ه��زام��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  يقبل  ل  “بايدن  اأن 

اأن ق��وى الت�شغيل الآيل ال��ذي ل يتطلب  تعتر 

ت��دخ��ا ب�����ش��ري��ا وال��ع��ومل��ة جتعلنا ع��اج��زي��ن عن 

احلفاظ على وظائف اأجورها جيدة وخلق مزيد 

منها يف اأمريكا«.

ال���ولي���ات  يف  “الت�شنيع  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 

احل��رب  يف  الدميقراطية  تر�شانة  ك��ان  املتحدة 

العاملية الثانية، ويجب اأن يكون جزءا من تر�شانة 

الزده������ار الأم���ريك���ي ال���ي���وم، ع���ر امل�����ش��اع��دة يف 

حتقيق التعايف القت�شادي لاأ�شر العاملة«.

على  تقوم  بايدن  اأن خطة  احلملة  واعترت 

طاقتها  اأق�شى  الفدرالية  احلكومة  “ت�شخري 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  قطاعي  ق���وة  لتعزيز 

الأمريكيني«.

مليار   400 ق���دره  ا�شتثمارا  اخل��ط��ة  وتلحظ 

دولر يف �شراء املنتجات املحلية، و300 مليار دولر 

يف البحث والتطوير والتكنولوجيات املتطورة مبا 

فيها الطاقة القابلة لإعادة ال�شتخدام وتطوير 

ال�شيارات الكهربائية وت�شجيع ا�شتخدامها.

االنباط-وكاالت

ب��ورز غلوبال” للت�شنيفات الئتمانية،  اأن��د  “�شتاندرد  ك�شفت 

اخلمي�س، اأن اأزمة فريو�س كورونا �شتكّلف البنوك يف اأنحاء العامل 

خ�شائر قيمتها 2.1 تريليون دولر يف القرو�س بنهاية العام القادم.

وتوقعت “�شتاندرد اأند بورز غلوبال” اأن تبلغ خ�شائر القرو�س 

ي��زي��د على مثلي  م��ا  1.3 تريليون دولر، وه��و  ال��ع��ام احل���ايل  يف 

م�شتوى 2019.

امل��ئ��ة م��ن تلك اخل�شائر يف  ي��ك��ون ح���وايل 60 يف  اأن  ورج��ح��ت 

الن�شبية  الزيادات  اأكر  واإن كانت  الهادئ،  اآ�شيا واملحيط  منطقة 

- مبا يتجاوز املثلني يف املتو�شط مقارنة مع 2019 - �شتحدث يف 

اأمريكا ال�شمالية وغربي اأوروبا.

وقالت جمموعة من كبار حمللي وكالة الت�شنيفات يف تقرير 

املئتي بنك الأعلى ت�شنيفا متثل حوايل  اأن  “يف تقديرنا  جديد 

تفيد   ،2020 ل��ل��ع��ام  بالن�شبة  ال��ع��امل��ي.  امل�����ش��ريف  الإق���را����س  ثلثي 

 75 نحو  �شتمت�س  البنوك  لتلك  الئتمان  خ�شائر  اأن  تقديراتنا 

اإط��ار ت�شورنا  اأرباحها قبل جتنيب املخ�ش�شات. ويف  يف املئة من 

املحتمل الأ�شا�شي، تتح�شن هذه الن�شبة اإىل حوايل 40 يف املئة يف 

2021”، ح�شبما نقلت “رويرتز«.

رغم اأزم��ة كورونا.. الذهب ينتع�س وي�شل لأعلى �شعر منذ 9 

�شنوات

تلك  الهادئ من  واملحيط  اآ�شيا  ن�شيب  يكون  اأن  املتوقع  ومن 

اخل�شائر 1.2 تريليون دولر يف 2021، ثاثة اأرباعها من ال�شني.

وي���ع���ادل ح��ج��م ال��ن��ظ��ام امل�����ش��ريف ال�شيني م��ن ح��ي��ث ق��رو���س 

العماء حجم الأنظمة امل�شرفية الأمريكية واليابانية والأملانية 

والريطانية معا، وهو ي�شطلع بدور اأهم منها يف �شخ الئتمان 

بالقت�شاد.

اخل�شائر  م��ن  ال�شمالية  اأم��ريك��ا  ح�شة  تبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن 

اجلديدة 366 مليار دولر، وغرب اأوروبا 228 مليار دولر، و�شرق 

واأم��ريك��ا  دولر،  مليار   142 واأفريقيا  الأو���ش��ط  وال�����ش��رق  اأوروب����ا 

الاتينية 131 مليار دولر.

االقت�صادي
40

 بايدن يتحدى ترامب.. بخطة قيمتها 700 مليار دوالر 

 تقرير.. كورونا يكلف البنوك خسائر تقدر بنحو 2.1 تريليون دوالر

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

الذهب يتجه نحو تسجيل ارتفاع 
لألسبوع الخامس على التوالي

 4.8 مليار درهم تصرفات عقارات 
دبي في أسبوع

 بنك أوف أميركا: تدفق 6.1 مليار 
دوالر إلى صناديق الصين

االنباط-وكاالت

اأ�شعار  وتتجه   ، الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 

ارت��ف��اع  ت�شجيل  ���ش��وب  ال��ن��ف��ي�����س  امل���ع���دن 

لاأ�شبوع اخلام�س على التوايل، اإذ ت�شبب 

اأمريكا يف  ارتفاع يف الإ�شابات بكورونا يف 

تعزيز ال�شهية على املاذات الآمنة.

ب��ت��وق��ي��ت   10:40 ال�������ش���اع���ة  وب���ح���ل���ول 

يف  الذهب  اأون�شة  ت��داول  ج��رى  مو�شكو، 

العقود الآجلة عند 1805 دولرات، بارتفاع 

الت�شوية  �شعر  عن   %0.08 ن�شبته  طفيف 

ال�شابق.

ال��ف��وري��ة  ال��ذه��ب  ف��ي��م��ا �شجلت ع��ق��ود 

تراجعا بن�شبة 0.20% اإىل 1799.99 دولر 

لاأون�شة.

وارت���ف���ع ال���ذه���ب ن��ح��و 18 ب��امل��ئ��ة منذ 

بداية العام، اإذ غذت زيادة حالت الإ�شابة 

بفريو�س كورونا الطلب على املاذ الآمن، 

مم��ا ق���اد امل��ع��دن الأ���ش��ف��ر اإىل ق���رب ذروة 

والتي  دولر،   1817.71 عند  �شنوات،  ت�شع 

�شجلها الأربعاء.

وج�����رى الإع�������ان ع���ن اأك�����ر م���ن 60 

اأنحاء  يف  بكوفيد-19  جديدة  اإ�شابة  األف 

اأكر  وهو  الأربعاء،  يوم  املتحدة  الوليات 

ي��وم واح���د لأي دول���ة منذ بداية  ع��دد يف 

اجلائحة يف ال�شني العام املا�شي.

االنباط-وكاالت

دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�شرفات  بلغت 

الأرا�شي والأماك بدبي خال الأ�شبوع 

احلايل اأكر من 4.8 مليار درهم.

مبايعة   545 ت�شجيل  الدائرة  و�شهدت 

بقيمة 1.08 مليار درهم منها 96 مبايعة 

دره��م  مليون   415.02 بقيمة  ل��اأرا���ش��ي 

بقيمة  وال��ف��ل��ل  ل��ل�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة  و449 

664.49 مليون درهم.

وج��اءت اأه��م مبايعات الأرا�شي بقيمة 

25 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ 

م��ب��اي��ع��ة بقيمة  را���ش��د تليها  ب��ن  حم��م��د 

تليها  البدع  دره��م يف منطقة  مليون   20

مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 

�شيح �شعيب 3.

الثالثة  ال�شبا  ن��د  منطقة  وت�����ش��درت 

املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 

25 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها 

 10 بت�شجيلها  الأوىل  علي  جبل  منطقة 

وثالثة  دره��م  مليون   27 بقيمة  مبايعات 

يف احلبية ال�شاد�شة بت�شجيلها 8 مبايعات 

بقيمة 14 مليون درهم .

ال�شقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 

مليون   21 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 

دره������م مب��ن��ط��ق��ة ن��خ��ل��ة ج���م���ريا ك���اأه���م 

مليون   20 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات 

دره�����م يف م��ن��ط��ق��ة ب����رج خ��ل��ي��ف��ة واأخ�����ريا 

مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 

نخلة جمريا.

الأوىل  اخل�����ريان  منطقة  وت�����ش��درت 

ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 

 122 بقيمة  مبايعة   77 �شجلت  اإذ  والفلل 

مليون دره��م وتلتها منطقة مر�شى دبي 

مليون   87 بقيمة  مبايعة   44 بت�شجيلها 

الرابعة  الر�شاء جنوب  وثالثة يف  دره��م 

مليون   24 بقيمة  مبايعة   38 بت�شجيلها 

درهم.

 2.49 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  و�شجلت 

مليار درهم منها 123 رهن اأرا���س بقيمة 

2.35 مليار دره��م و131 رهن فلل و�شقق 

اأهمها  137.83 مليون درهم وكان  بقيمة 

مبنطقة املركا�س بقيمة 460 مليون درهم 

بقيمة  الأوىل  الثنية  واأخ���رى يف منطقة 

431 مليون درهم.

 102 ت�شجيل  �شهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 

اأهمها  هبة بقيمة 1.27 مليار دره��م كان 

 650 بقيمة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��ف��وح  مبنطقة 

م��ل��ي��ون دره���م واأخ����رى يف منطقة نخلة 

جمريا بقيمة 168 مليون درهم.

االنباط-وكاالت

ق��ال بنك اأوف اأم��ريك��ا، ام�س اجلمعة، 

اإن امل�شتثمرين �شخوا اأكر قدر من النقد 

يف   ،2015 يوليو  منذ  ال�شني  �شناديق  يف 

ظل خماوف ب�شاأن تكرار فقاعة وقعت يف 

2015-2016 والتي �شهدت انخفا�س املوؤ�شر 

�شنغهاي القيا�شي اأكر من 40% عن ذروة 

�شجلها قبل ب�شعة اأ�شابيع فح�شب.

وقال بنك اأوف اأمريكا اإن القيمة التي 

جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولر 

اإىل �شناديق ال�شني هي ثاين اأكر قيمة 

على الإطاق.

وارت���ف���ع���ت اأ����ش���ه���م م���وؤ����ش���ر ال�����ش��رك��ات 

�شنغهاي  يف  �����ش����ي.اإ�����س.اآي300  ال��ق��ي��ادي��ة 

منذ  مثيل  لها  ي�شبق  مل  م�شتويات  اإىل 

بتعاف  اآم�����ال  م���ن  ب��دع��م   ،2015 ف��ق��اع��ة 

اقت�شادي، وبيئة تنظيمية مواتية وحما�س 

امل�شتثمرين الأفراد.

ت��دي��ره��ا  اإع�����ام �شينية  ل��ك��ن و���ش��ائ��ل 

اأم�س  ال��دول��ة ح���ذرت يف م��ق��ال راأي ق���ال 

امل�شتثمرين  ع��ل��ى  ينبغي  اإن����ه  اخل��م��ي�����س 

احرتام ال�شوق، واإدارة املخاطر وامل�شي يف 

ا�شتثمارات ح�شيفة بعد اأن �شرعت الأ�شهم 

الآون��ة  ارتفاع �شجلته يف  ال�شينية وت��رية 

الأخ�����رية وب��ل��غ��ت اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى يف ع��دة 

�شنوات.

اأم��ريك��ا  اأوف  بنك  تقرير  ُيظهر  كما 

اجتاه تدفقات اأ�شبوعية قدرها 29.4 مليار 

مليار  و17.8  النقد،  �شناديق  اإىل  دولر 

مليار  و6.2  ال�شندات،  �شناديق  اإىل  دولر 

مليار  و2.4  الأ���ش��ه��م  �شناديق  اإىل  دولر 

دولر اإىل �شناديق الذهب.

ك��م��ا ق����ال اأي�����ش��ا اإن����ه ي�����ش��ه��د “حترك 

بعيداً  �شريعاً  الأ�شول  اأنحاء  املعنويات يف 

عن اجتاه هبوطي للغاية ‹ ”.

االنباط-وكاالت

لبنان  يف  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  ح��ذرت 

من اأنها قد تقفل اأبوابها وتوقف ا�شتقبال 

املر�شى ب�شبب الأزمة املالية وارتفاع �شعر 

الأ���ش��واق، وع��دم قدرتها على  ال���دولر يف 

الطبية. امل�شتلزمات  تكاليف  تغطية 

وي���ط���ال���ب ال���ع���ام���ل���ون يف ق���ط���اع ط��ب 

باآلية  اللبنانيَة  ال�شحة  وزارة  الأ���ش��ن��ان، 

ل���دع���م امل�������واد امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ال���ع���اج، 

ل�شتمرار  ال�����ش��روري��ة  والآلت  والأدوات 

عملهم.

وا����ش���ط���ر ع�����دد ك���ب���ري م����ن ال��ع��ام��ل��ني 

عياداتهم،  لإق��ف��ال  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  مبجال 

وامل�شتلزمات  امل���واد  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  ب�شبب 

عملية  او  معاينة  اأي  لإمت���ام  ال�����ش��روري��ة 

جراحية.

ال�شعبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  على  وتعليقا 

ق�����ال ع�����ش��و ن���ق���اب���ة اأط����ب����اء ال����ش���ن���ان يف 

موادنا  دعم  “نطالب  ياغي:  علي  لبنان، 

هذا  املعنية،  ال��وزارات  قبل  من  الأ�شا�شية 

اإىل ج��ان��ب مت��ك��ني ط��ب��ي��ب الأ����ش���ن���ان من 

�شراء الدولر ب�شعر منخف�س«.

واأ����ش���ح���ت امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اخل���ا����ش���ة يف 

لبنان عموما، تدق ناقو�س اخلطر وتهدد 

املقبلة،  الثاثة  الأ�شابيع  بالإقفال خال 

م����ا مل جت����د احل���ك���وم���ة ح���ل���ول ج���ذري���ة 

�شعر  ارتفاع  عن  الناجمة  املالية  لأزمتها 

����ش���رف ال�������دولر، وع�����دم دف����ع احل��ك��وم��ة 

عليها. املتوجبة  امل�شتحقات 

وب��ح�����ش��ب ن��ق��ي��ب��ة م�������ش���ت���وري امل���ع���دات 

ميكن  “ل  ف��اإن��ه  ع��ا���ش��ي،  �شلمي  الطبية، 

لأي عاقل اأن يفكر اأنه باإمكان امل�شت�شفيات 

الأو�شاع”،  ه����ذه  م��ث��ل  م���ع  ال����ش���ت���م���رار 

ق���ادرة  ت��ع��د  مل  “امل�شت�شفيات  م�����ش��ي��ف��ة: 

على ال�شتمرار يف تكبد اخل�شائر الكبرية 

.«

الت�شغيلية  التكلفة  ف��اإن  خ��راء  ووف��ق 

املئة،  يف   50 بن�شبة  ارتفعت  للم�شت�شفيات 

بينما تراجعت ن�شبة الأ�شغال اإىل اأقل من 

50 يف املئة.

وي�����ش��ك��و ال���ع���ام���ل���ون يف ه�����ذا ال��ق��ط��اع 

اأن��ه��م مل ي��ع��ودوا ق��ادري��ن على تاأمني  م��ن 

امل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة واإ�����ش����اح امل��ع��دات 

والأج�������ه�������زة ال���ط���ب���ي���ة ب�������ش���ب���ب اع���ت���م���اد 

يف  ال����دولر  ���ش��رف  �شعر  على  امل�شتورين 

ال�شوق، ولي�س ال�شعر املعلن ر�شميا.

واأمام هذا الو�شع املتاأزم، يهدد الأطباء 

ب��خ��و���س اإ����ش���راب م��ف��ت��وح ع���ن ال��ع��م��ل يف 

انتقل  اإن  املقبلة، تهديد  القليلة  الأ�شابيع 

اإىل طور التنفيذ، �شيكون �شابقة يف لبنان 

حتى  تعمل  امل�شت�شفيات  ظلت  اإذ  املعا�شر، 

اإب���ان احل��رب الأهلية  ال��ظ��روف  اأح��ل��ك  يف 

ال��ذي تخللها يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  والج��ت��ي��اح 

املا�شي، و�شيكون  القرن  مطلع ثمانينيات 

يدفع  من  هو  الب�شيط  اللبناين  املواطن 

الثمن الأكر لذلك الإ�شراب.

 األزمة المالية تعصف بمستشفيات لبنان الخاصة.. وتهديد باإلضراب

االنباط-وكاالت

النقد  ���ش��ن��دوق  اقت�شاديي  ك��ب��رية  ج��وب��ي��ن��اث،  جيتا  حثت 

الدويل، احلكومات على التحول اإىل دعم “�شبيه بحقوق امللكية”  

 من الدعم الذي يركز على القرو�س يف الوقت الذي تلحق فيه 

جائحة فريو�س كورونا �شرراً م�شتمراً بال�شركات.

وقالت جوبيناث اإن املدى الهائل لل�شدمة يعني اأن املزيد من 

ال�شركات �شتفل�س مع معاناتها من انخفا�س الإي��رادات لأ�شهر 

عديدة.

وقالت اإن الدعم احلكومي على �شورة قرو�س �شيثقل كاهل 

تلك ال�شركات بدين هائل، �شيكون مبثابة �شريبة من �شاأنها اأن 

جتعل من ال�شعب عليها اخلروج من الأزمة.

اأك���ر ه��ن��ا، يتعني على  اإف��ا���س  “لأن ه��ن��اك ق�شية  وق��ال��ت 

الدعم احلكومي النتقال اأكر �شوب اأن ي�شبح �شبيها بحقوق 

امللكية على عك�س ال�شبيه بالدين. واإل، �شينتهي الأمر بالكثري 

من ال�شركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائ�س 

الدين«.

ال�شندوق  ي�شت�شيفها  الإن���رتن���ت  ع��ر  ن���دوة  يف  واأ���ش��اف��ت 

ب��ال���ش��رتاك م��ع ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و، ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، “اإذا اتخذ 

الإقرا�س �شيغة �شبيهة بحقوق امللكية... فذلك عبء اأقل على 

ال�شركات. �شيجعل ذلك من ال�شهل على ال�شركات التعايف من 

الأزمة«.

مو�شوع يهمك?بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي 

والأم����اك بدبي خ��ال الأ���ش��ب��وع احل��ايل اأك��ر م��ن 4.8 مليار 

درهم.و�شهدت الدائرة ت�شجيل 545...4.8 مليار درهم ت�شرفات 

عقارات دبي يف اأ�شبوع 4.8 مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف 

اأ�شبوع عقارات ومل تذكر تفا�شيل ب�شاأن الكيفية التي �شيعمل 

بها ذلك النوع من التمويل. وخال اأزمتها امل�شرفية املحلية يف 

اأواخر الت�شعينات، �شخت اليابان راأ�شمال يف �شركات عر برامج 

ا�شرتت من خالها كيانات تابعة للدولة اأ�شهما ممتازة اأ�شدرتها 

تلك ال�شركات.

�شيكون  ال��ع��امل��ي  لاقت�شاد  ت��ع��اف  اأي  اإن  جوبيناث  وق��ال��ت 

�شبابية كبرية”، وحثت ال��دول على  وتكتنفه  ب�شدة  “متفاوتا 
تطبيق تدابري حتفيز قوية مالية ونقدية لدعم اقت�شاداتها.

بع�س  الأغذية يف  اأ�شعار  يرتفع ت�شخم  بينما  اأن��ه  واأ�شافت 

�شيظل  ع��ام��ة  ب�شفة  امل�شتهلكني  اأ���ش��ع��ار  ت�شخم  ف���اإن  ال����دول، 

ف��ق��دان  ال��ع��امل لأن  اأج����زاء  الأرج����ح يف معظم  ع��ل��ى  منخف�شا 

الوظائف �شيكبح الأجور.

ويعتر �شندوق النقد الركود احلايل هو الأ�شواأ منذ الك�شاد 

توقعات  اأح���دث  ويف  املا�شي.  القرن  من  الثاثينات  يف  الكبري 

قدمها يف يونيو، توقع ال�شندوق انكما�س الناجت العاملي يف 2020 

بن�شبة 4.9% مقارنة مع انكما�س متوقع بن�شبة ثاثة باملئة يف 

توقعات �شادرة يف اأبريل.

 نصيحة صندوق النقد لحماية الشركات المتضررة من كورونا
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االنباط-وكاالت

31 �مر�أة  قال باحثون من اإيطاليا، اإنهم در�سوا 

مار�س  يف  م��ول��وده��ا  و�ضعت  بكوفيد19-  م�ضابة 

اآث���ارا للفريو�س يف ع��دد من  واأب��ري��ل، حيث وج��دوا 

ع��ي��ن��ات دم����اء احل��ب��ل ال�����س��ري وامل�����س��ي��م��ة ويف ح��ال��ة 

و�حدة، لنب �لر�ضاعة.

فينيت�سيا،  ك��اودي��و  ال��درا���س��ة،  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 

ال  اإن��ه  ميانو،  بجامعة  املناعة  علم  يف  املتخ�س�س 

اأن  يعني  ال  ف��ه��ذا  ب��ال��ذع��ر  الن�ساء  ت�سعر  اأن  يجب 

ال�سابق  “ومن  االأماكن  تلك  يف  حي  فريو�س  هناك 

الأوانه اإ�سدار اإر�سادات” اأو تغيري طرق الرعاية.

لن�ساء  اأخرى خا�سة  درا�سات  تعزز  الدرا�سة  لكن 

الن�ساء،  ب��ه��وؤالء  م��ق��ارن��ة  حملهن  ب��داي��ة  يف  اأ���س��ن 

موؤمتر  يف  النتائج  ناق�س  ال���ذي  فينيت�سيا،  ح�سب 

طبي عقد على االإنرتنت ب�سبب اجلائحة.

وم��ن��ذ ب���داي���ة اجل���ائ���ح���ة، ت�����س��اءل االأط����ب����اء عما 

ال���رح���م، ومي��ك��ن  ال���ع���دوى يف  ن��ق��ل  ك����ان مي��ك��ن  اإذا 

“االأيدز” و”زيكا”  لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة 

ب��ه��ذه  اجل����ن����ن  ت�����س��ي��ب  اأن  اأخ��������رى  وف����ريو�����س����ات 

الطريقة.

اأن  اإىل  ال�سن  من  مبكرة  ع��دة  تقارير  واأ���س��ارت 

بالرغم  اأي�سا،  ذلك  يتمكن من  كورونا قد  فريو�س 

من اأن االأطباء ي�سكون اأن تلك الن�سوة رمبا يكن قد 

ن�سرن الفريو�س الأطفالهن خال اأو بعد الوالدة.

م�ست�سفيات   3 م��ن  ن�����س��اء  ال��درا���س��ة  وت�سمنت   

خال ذروة التف�سي يف �سمال اإيطاليا.

عينة  يف  للفريو�س  اجليني  الرتكيب  على  وعرث 

دم م��ن احل��ب��ل ال�����س��ري وع��ي��ن��ة م��ن ل��ن ال��ر���س��اع��ة، 

م�����س��ادة حم��ددة  اأج�����س��ام  اأي�����س��ا على  العلماء  وع��رث 

للفريو�س يف دم احلبل ال�سري ويف اللن.

“هناك دليل قوي ي�سري  يف واح��دة من احل��االت 

وجدنا  الأن��ن��ا  بالفعل  م�سابا  ول��د  الر�سيع  اأن  اإىل 

وفقا  امل�سيمة”،  ويف  ال�سري  احلبل  دم  الفريو�س يف 

. لفينيت�سيا

امل�سادة  االأج�سام  لر�سيع  كان  اأخ��رى،  حالة  ويف 

لفريو�س كورونا، التي مل تنتقل اإىل امل�سيمة، لذا ال 

ميكن اأن تكون قد جاءت من االأم ورمبا “جاءت من 

تعر�س اجلنن املبا�سر للفريو�س«.

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي، رج���ب طيب 

اآي��ا  ف��ت��ح كني�سة  ي���وم اجل��م��ع��ة،  اإردوغ�����ان، 

الأداء  امل�سلمن  اأم��ام  ا�سطنبول  يف  �سوفيا 

حمكمة  اإبطال  اأعقاب  يف  وذل��ك  ال�ساة، 

ت��رك��ي��ة و���س��ع��ه��ا احل����ايل ك��م��ت��ح��ف، و���س��ط 

معار�سة دولية كبرية.

وق������ال اإردوغ����������ان يف ب���ي���ان ن�����س��ر ع��ر 

�ستو�سع  ���س��وف��ي��ا  اآي���ا  اأن  “تقرر  ت��وي��رت: 

ال��دي��ن��ي��ة  ال�������س���وؤون  رئ���ا����س���ة  اإدارة  حت���ت 

لل�ساة«. و�ستفتح 

تركيا،  يف  اإداري���ة  حمكمة  اأعلى  وكانت 

ق��د اأ����س���درت اجل��م��ع��ة، ق����رارا ي��ن��زع �سفة 

�سوفيا”،  “اآيا  كاتدرائية  عن  “املتحف” 
وهو ما يعبد الطريق اأمام حتويل املن�ساة 

التاريخية اإىل م�سجد مرة اأخرى.

عربية،  ن��ي��وز  �سكاي  م��را���س��ل  وبح�سب 

الذي  القرار  األغت  الرتكية  املحكمة  ف��اإن 

ب��ت��ح��وي��ل  وق�������س���ى   1934 ���س��ن��ة  ����س���در 

ال�����س��اب��ق��ة اإىل م��ت��ح��ف يف  ال���ك���ات���درائ���ي���ة  

ا�سطنبول. مدينة 

عاملية معار�ضة 

وج�����رى ات���خ���اذ ال���ق���رار ال���رتك���ي، ي��وم 

اجل���م���ع���ة، رغ����م حت���ذي���ر م���ن م�����س��وؤول��ن 

اأم������ريك������ي������ن وف����رن���������س����ي����ن ورو�����س����ي����ن 

وي��ون��ان��ي��ن، ف�����س��ا ع��ن م��ع��ار���س��ة رج��ال 

كنائ�س.

اليونان  قلق  �سوفيا  اآي��ا  م�سري  ويثري 

االإرث  كثب  ع��ن  ت��راق��ب��ان  اللتن  ورو���س��ي��ا 

اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ت���رك���ي���ا،  ال��ب��ي��زن��ط��ي يف 

حّذرتا  اللتن  وفرن�سا  املتحدة  ال��والي��ات 

ما  وه��و  م�سجد،  اإىل  حتويلها  م��ن  اأن��ق��رة 

طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اإليه  ي�سعى 

اإردوغان منذ �سنوات.

اأن  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  واع���رتب 

قرار املحكمة الرتكية بتحويل اآيا �سوفيا 

�سريحا”  “ا�ستفزازا  ميثل  م�سجد  اإىل 

املتح�سر. للعامل 

ميندوين  لينا  الثقافة  وزي���رة  وق��ال��ت 

نتيجة  ال��ذي��ج��اء  ال���ي���وم،  “قرار  ب��ي��ان  يف 

طيب  رج��ب  للرئي�س  ال�سيا�سية  االإرادة 

اأردوغ��������������ان، ا�����س����ت����ف����زاز ����س���ري���ح ل��ل��ع��امل 

الفريدة  بالقيمة  يعرتف  الذي  املتح�سر 

االأثري«. املعلم  لهذا  والطبيعةامل�سكونية 

االأرث����وذك���������س����ي����ة  ال���ك���ن���ي�������س���ة  ع������رت  و 

ال���رو����س���ي���ة ع����ن اأ����س���ف���ه���ا ل����ع����دم اإ����س���غ���اء 

ماين  “خماوف  اإىل  ال��رتك��ي  ال��ق�����س��اء 

كني�سة  بتحويل  و�سماحها  امل�سيحين”، 

اآي����ا ���س��وف��ي��ا ال�����س��اب��ق��ة يف ا���س��ط��ن��ب��ول اإىل 

م�سجد.

ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة االأن������ب������اء ال���رو����س���ي���ة 

“اإنرتفاك�س” عن املتحدث با�سم الكني�سة 
اأن��ه  “ناحظ  ق��ول��ه  ل��ي��غ��وي��دا  ف��ادمي��ري 

اإىل خم����اوف م��اي��ن  االإ����س���غ���اء  ي��ت��م  مل 

امل�سيحين«.

ن��ب��ه��ت م��ن��ظ��م��ة االأمم  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  م���ن 

امل����ت����ح����دة ل���ل���رتب���ي���ة وال����ع����ل����م وال���ث���ق���اف���ة 

درج����ت 
ُ
اأ ���س��وف��ي��ا  اآي���ا  اأن  اإىل  )ي��ون�����س��ك��و(، 

متحفا،  باعتبارها  العاملي  ال��رتاث  �سمن 

وهذا االأمر له طابع اإلزامي.

ق��ل��ق��ه��ا  ع����ن  “يون�ضكو”  �أع����رب����ت  و   

لل�سلطات الرتكية، من خال عدة ر�سائل، 

عر ال�سفري الرتكي لدى اليوني�سكو.

للمحافظن ا�ستمالة 

اإن الرئي�س  ويقول معار�سون يف تركيا 

ال���رتك���ي ال����ذي داف����ع ع���ن ه���ذه اخل��ط��وة، 

املحافظن من خال  ا�ستمالة  اإىل  ي�سعى 

هذه اخلطوة.

اأردوغ���������ان  اأن  امل���ن���ت���ق���دون  وي�������س���ي���ف 

االإخفاقات  ع��ن  النظر  �سرف  اإىل  ي�سعى 

االق��ت�����س��ادي��ة يف ال���ب���اد، وت�����س��وي��ر ه��ذا 

القرار ب�ساأن اآيا �سوفيا مبثابة اإجناز.

اأث��ار م�ساألة حتويل  اأردوغ���ان قد  وك��ان 

االنتخابات  قبل  م�سجد،  اإىل  �سوفيا  اآي��ا 

�ل���ع���د�ل���ة  ل���ك���ن   ،2019 يف  ال���ب���ل���دي���ة، 

اأفقدته  موجعة  �سربات  تلقى  والتنمية 

بلدية ا�سطنبول، اأكر مدن الباد.

ال��ت��اري��خ��ي��ة، يف  امل��ن�����س��اأة  ت�سييد  وج���رى 

ع��ه��د االم��راط��وري��ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة، خ��ال 

مبثابة  وك��ان��ت  امل��ي��ادي،  ال�ساد�س  ال��ق��رن 

اليونانية،  االأرثوذوك�سية  للكني�سة  كر�سي 

دخ�����ول  ب���ع���د  م�������س���ج���د  اإىل  ث�����م حت����ول����ت 

العثمانين اإىل ا�سطنبول يف 1453، ويف 

متحف. اإىل  حتويلها  مت   1935

 كورونا واألجنة.. دراسة تقود إلى 
»دليل مقلق«

 وسط معارضة دولية.. إردوغان يعلن تحويل أيا صوفيا إلى مسجد

االنباط-وكاالت

ت��ع��م��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى م�����س��روع ي��ه��دف 

الباد،  اإىل  الرية  البي�سون  الإعادة ثريان 

وذل���ك ب��ع��د اخ��ت��ف��ائ��ه��ا الأك���رث م��ن 6 اآالف 

عام.

ربيع  الريطانية يف  ال�سلطات  و�ستطلق 

2022 مبقاطعة كنت، قطيعا �سغريا من 
الثريان، وذلك يف اإطار م�سروع بيئي يهدف 

حل��م��اي��ة احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���س، 

اإ�سرتليني. وتزيد ميزانيته على مليون 

تخ�سي�س  �سيتم  الغاية،  �سبيل هذه  ويف 

م���زرع���ة ك���ب���رية ت�����س��م ع�����ددا م���ن اأ���س��ج��ار 

 500 ال�����س��ن��وب��ر ومت���ت���د ع���ل���ى م�����س��اح��ة 

هكتار، لت�سجيع عودة احلياة الرية بكافة 

للمنطقة. اأ�سكالها 

غارديان”  “ذا  �سحيفة  ذكرت  ما  ووفق 

وث��اث��ة  ذك���ر  �سيتم حت��ري��ر  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

اإع���ادة توطن  م��ن  االأوىل  املرحلة  اإن��اث يف 

ال����ث����ريان ال���ت���ي ���س��ت��ج��ل��ب م���ن ه���ول���ن���دا اأو 

ب���ول���ن���دا، وال����ت����ي اأج������رت جت������ارب مم��اث��ل��ة 

ناجحة.

الرية  احل��ي��اة  اأن  اإىل  درا���س��ات  وت�سري 

يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ���س��ه��دت ت��راج��ع��ا منذ 

لتكون  املئة،  يف   60 مبعدل   1970 العام 

ب��ري��ط��ان��ي��ا واح�����دة م���ن اأك����رث دول ال��ع��امل 

ومكوناتها. للطبيعة  ا�ستنزافا 

وبح�سب بول هاداواي من جمعية “كنت 

ب��ال�����س��وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  تر�ست”،  الي���ف  واي��ل��د 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ف����اإن اإع�����ادة ت��وط��ن احل��ي��وان��ات 

املفقودة مثل ثريان البي�سون، ميثل املفتاح 

للتنوع البيئي والتعامل ال�سحيح مع اأزمة 

املناخ التي يواجهها العامل.

باأكلها  البي�سون  ث��ريان  اأه��م��ي��ة  وتكمن 

ل���ل���ح���اء االأ������س�����ج�����ار، االأم��������ر ال�������ذي ي��وف��ر 

ل��ل��ح�����س��رات وال���ط���ي���ور ال���ط���ع���ام م���ن قطع 

ال��ل��ح��اء ال�����س��غ��رية امل��ت��ن��اث��رة، ف�����س��ا عن 

اإمكانية ا�ستفادة النباتات املحلية اأي�سا من 

ذلك.

وي��ع��ت��ق��د ب��اح��ث��ون وخ�����راء ب��ي��ئ��ي��ون اأن 

اململكة  يف  تواجدت  ال�سهول  بي�سون  ثريان 

املتحدة منذ ما يقارب ال�6 اآالف عام، حيث 

ال�سيد اجلائر والتغريات يف مواردها  اأدى 

ان��ق��را���س��ه��ا، ويعد  اإىل  ب��االأغ��ذي��ة  اخل��ا���س��ة 

كنت  يف  اإطاقه  املقرر  االأوروب��ي  البي�سون 

اإحدى اأقرب ال�ساالت اإليه.

لن  امل�������س���روع،  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ويف 

ي�����س��م��ح ب����ال����زوار ب����االق����رتاب م���ن امل��ن��ط��ق��ة 

حال  ويف  ال��ث��ريان،  ه��ذه  لتكاثر  املخ�س�سة 

جن����اح امل�������س���روع الح���ق���ا ���س��ي��ت��م��ك��ن ع�����س��اق 

الطبيعة من اال�ستمتاع مب�ساهدتها.

غذائية  م���واد  اأي  ال��ث��ريان  تعطى  ول���ن 

مراقبة  �ستتم  ولكن  �سناعية،  م�ساكن  اأو 

و����س���ع���ه���ا ال���ط���ب���ي ع����ر اإج���������راء حت��ال��ي��ل 

منها  بع�س  و�سينقل  روثها،  على  م�ستمرة 

عقب تكاثرها ملناطق اأخرى يف بريطانيا.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ال��ب��ي�����س��ون االأوروب����ي 

اأكر الثدييات الرية يف القارة العجوز، اإذ 

ميكن اأن ي�سل وزن الواحد منها اإىل طن.

 بعد غيابها لـ6 آالف سنة.. بريطانيا تعيد ثيران برية ألراضيها

االنباط-وكاالت

يبدو اأن االحتبا�س احلراري وارتفاع 

درج������ة ك���وك���ب االأر���������س ف��ت��ح��ا امل���ج���ال 

مواجهة  على  الب�سر  ت�ساعد  الإب��داع��ات 

التي  احل��ر. والبداية من �سركة �سوين 

�سخ�سي  م��ك��ّي��ف  قمي�س  اأول  اأط��ل��ق��ت 

للم�ساعدة على مكافحة حر ال�سيف.

 Reon Pocket ج��ه��از  وي��ع��م��ل 

مبجرد  مرتديه  ظهر  على  يقع  ال���ذي 

ال��ه��واء  �سغرية  م��روح��ة  فتخرج  مل�سه، 

الدافئ اإىل اخلارج بعيداً عن اجل�سم.

اجلهاز نف�سه عبارة عن جهاز بلوتوث 

حتت  وينزلق  حمفظة،  بحجم  تقريباً 

القمي�س مع جيب مميز يف قاعدة العنق. 

التطبيقات،  باأحد  االت�سال  خ��ال  من 

درجة  يف  التحكم  للم�ستخدمن  ميكن 

احلرارة عر الهاتف الذكي.

يف  )مفهوم  بلتيري  تاأثري  با�ستخدام 

بالتريد  للقيام  احل��راري��ة،  الديناميكا 

الفعلي( ليكون مبثابة م�سخة حرارية 

ح��رارة  درج���ة  تريد  يف  بامل�ساعدة  تعد 

اإىل  ي�سل  ق��د  م��ا  اإىل  م��رت��دي��ه��ا  ج�سم 

خم�سة حتت ال�سفر يف االأيام احلارة.

 Reon Pocket ج��ه��از  وي��ع��م��ل 

مبجرد  مرتديه  ظهر  على  يقع  ال���ذي 

مل�سه، فتعمل مروحة �سغرية على اإخراج 

ال��ه��واء ال��داف��ئ اإىل اخل����ارج ب��ع��ي��داً عن 

اجل�سم.

با�ستخدام تطبيق ج��وال يعمل على 

ميكن   ،Android و   iOS نظامي 

�سبط Reon Pocket يدوياً ح�سب 

الو�سع  على  �سبطه  حتى  اأو  احل��اج��ة، 

م�ست�سعرات  ي�ستخدم  ال���ذي  التلقائي 

درجة احلرارة واحلركة الكت�ساف حرارة 

مرتديه.

بعد ذل��ك، يتم �سبط و�سع التريد 

الراحة  م�ستوى  على  احلفاظ  ل�سمان 

املطلوب.

مي��ك��ن ا����س���ت���خ���دام اجل���ه���از ح��ت��ى يف 

ب�سكل  تعمل  التي  الباردة  ال�ستاء  اأ�سهر 

عك�سي للم�ساعدة يف رف��ع درج��ة ح��رارة 

ج�سم مرتديها، ولكن بغ�ّس النظر عن 

الطق�س، فاإن Reon Pocket لي�س 

حًا طوال اليوم.

ونظراً ل�سغر حجمها، فاإن بطاريتها 

اإىل  �ساعتن  ملدة  الداخلية جيدة فقط 

اأرب���ع �ساعات م��ن ال��راح��ة اع��ت��م��اداً على 

مدى �سعوبة العمل، ويتوجب االنتظار 

حوايل �ساعتن حتى يتم اإع��ادة �سحنها 

قبل اأن تتمكن من ارتدائها مرة اأخرى.

وك����ان����ت ����س���وين وع������دت ���س��ي��ف ع���ام 

 Reon م�����ن  ب��ن�����س��خ��ت��ن   2019
اأ�سدرت  عام،  مرور  وبعد   .Pocket
ن�������س���خ���ة م�����ن خ�������ال م���ت���ج���ره���ا ع��ل��ى 

120 دوالراً،  االإن��رتن��ت مقابل ح��وايل 

ال��ي��اب��ان، حيث تقرتب  اأم����ازون  اأو على 

حالياً من 160 دوالراً للقمي�س الواحد 

مقابل 20 دوالراً للكنزة اأو التي �سريت.

وك��ان ه��دف �سوين اإط��اق القمي�س 

اأومل��ب��ي��اد طوكيو  م��ع  بالتزامن  ال��ث��وري 

تاأجيلها ل�سيف عام  مت  )التي   2020
وذلك  كورونا(،  جائحة  ب�سبب   2021
امل�سجعن  ل��ه��ا �سمن  ال��رتوي��ج  ب��ه��دف 

وحتى الريا�سين امل�ساركن اأنف�سهم.

وتتخطى درج��ات احل��رارة يف طوكيو 

�سيفاً حاجز 30 درج��ة مئوية، ناهيك 

ع��ن م��ع��دالت ال��رط��وب��ة ال��ت��ي تتخطى 

%90 مع هطول لاأمطار.
طاقة  ت�ستهلك  الكهربائية  املكيفات 

وترفع حرارة الهواء

التكييف  الهائل لوحدات  العدد  يعد 

تهديداً للمناخ ب�سبب كمية الطاقة التي 

ت�ستهلكها هذه االأجهزة.

بالفعل  هناك  التقارير،  الأح��د  وفقاً 

ت�سخ  ه��واء  تكييف  وح��دة  مليار   1.2
وهذا  النا�س،  منازل  اإىل  ال��ب��ارد  ال��ه��واء 

اإىل 4.5  ل��ل��و���س��ول  ال��رق��م يف ط��ري��ق��ه 

املتوقع  2050، من  عام  بحلول  مليار 

اأن يت�ساعف الطلب على الطاقة ثاث 

مرات يف نف�س الفرتة الزمنية.

اأنف�سنا  ت��ري��د  م��ف��رغ��ة:  اإن��ه��ا حلقة 

ي�سهم يف ال��واق��ع يف ت��غ��ري امل��ن��اخ ال��ذي 

ي�����س��ّخ��ن ال���ك���وك���ب. وق����د ي���ك���ون ت��ري��د 

االأف��راد اأرخ�س بكثري واأق��ل اإه��داراً من 

تريد املباين باأكملها.

���س��ب��اق ع��امل��ي ن��ح��و اأج���ه���زة ال��ت��ري��د 

�لفردية

م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة العاملية 

وزيادة كفاءة الطاقة، تت�سابق جمموعة 

م���ن ال�������س���رك���ات وال�������س���رك���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة 

وامل���ج���م���وع���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ب��ن��اء اأج���ه���زة 

مي��ك��ن ارت����داوؤه����ا وت��ع��م��ل م��ث��ل وح���دات 

تكييف ���س��غ��رية، ���س��واء ك��ن��ت ت��رغ��ب يف 

توفري املال، اأو تنظيم �سحتك، اأو تقليل 

ب�سمتك الكربونية على كوكب االأر�س.

�سركة  تعمل  ���س��وين،  م��ع  وبالتزامن 

3 طاب من  �أ�ض�ضها  �لتي   Ember
للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  معهد 

ع��ل��ى اإن���ت���اج ج��ه��از �سغري ي��ت��م ارت�����داوؤه 

على املع�سم على اأن يتم ت�سغله لتريد 

والهدف  ن��ق��رة؛  ح���رارة اجل�سم مبجرد 

منه توفري الطاقة امل�ستهلك يف املباين 

واملكاتب عر تريد االأفراد اأنف�سهم.

باحثون  ي�ستك�سف  نف�سه  الوقت  ويف 

اأك���ادمي���ي���ون ال���ط���رق ال���ت���ي مي��ك��ن من 

خالها ا�ستخدام تاأثري بلتيري يف �سنع 

االأجهزة القابلة لارتداء.

اأ�ستاذ  ابتكر  ففي جامعة كاليفورنيا 

الهند�سة امليكانيكية وعلوم املواد “رن كن 

ت�سن” رقعة ميكن ارتداوؤها وت�ستخدم 

تقنية مماثلة لتوفري تريد فوري.

ال��رق��ع��ة  ن�����س��ج  اإىل  ت�����س��ن  وي����ه����دف 

ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي  امل��اب�����س،  يف 

اأ���س��خ��ا���س��اً م��ث��ل ع���م���ال ال��ب��ن��اء ال��ذي��ن 

قا�سية.  ظ���روف  يف  اخل���ارج  يف  يعملون 

مع  التوا�سل  فهي  الثانية  املرحلة  اأم��ا 

�سركات املاب�س لت�سويق التكنولوجيا يف 

غ�سون ب�سع �سنوات.

قد يكون اإيجاد طرق لتجنب ا�ستخدام 

مكيفات الهواء التقليدية طريقة عملية 

وقد  ال��ط��اق��ة.  تكاليف  امل���ال يف  لتوفري 

واالأك��رث  االأ�سغر  الهواء  مكيفات  تكون 

 Reon و   Embr م����ث����ل  ك�����ف�����اءة 

Pocket قادرة على ك�سر هذه احللقة 
املفرغة ملكيفات الهواء املتعط�سة للطاقة 

والتي ت�سهم يف احلرارة ال�سديدة، فتزداد 

حاجة االأ�سخا�س لت�سغيل مكيف الهواء 

للبقاء مرتاحن.

ب������داًل م����ن ذل������ك، ق����د ت�����س��اع��د ه��ذه 

االأج������ه������زة ع���ل���ى ت����ري����د االأ����س���خ���ا����س 

عندما  حتى  الطاقة،  توفري  وبالتايل  

يكون اجلو حاراً يف اخلارج وك�سر احللقة 

املفرغة التي تدور فيها مكيفات الهواء 

التقليدية.

 اليابان تطلق أول قميص مكّيف!

 موضة المستقبل تراعي االحتباس الحراري

ال�سبت   11/ 7 / 2020
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االنباط-وكاالت

ط���ال���ب ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي امي��ان��وي��ل 

ماكرون، اجلمعة، رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 

ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و، ب���ع���دم ت��ن��ف��ي��ذ خمطط 

حكومته ل�سم اأرا�س فل�سطينية

ماكرون  اأن  العربية،  البث  هيئة  وذك��رت 

طلب هاتفيا من نتنياهو، عدم الإق��دام على 

فر�س ال�سيادة الإ�سرائيلية على غور الأردن 

واأرا�س بال�سفة الغربية املحتلة

خطوة  قائال:  نتنياهو  ماكرون  وخاطب 

الدويل  والقانون  �ستتنافى  القبيل  هذا  من 

الدولتن  اإىل حد كبري بفر�سة حل  ومت�س 

اإ�سرائيل  ب��ن  وق��ائ��م  ع���ادل  ل�سالم  كاأ�سا�س 

وفل�سطن

وتعتزم اإ�سرائيل �سم منطقة غور الأردن 

وج��م��ي��ع امل�����س��ت��وط��ن��ات ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

وهو  ل�سيادتها،  املحتلة   )1967 منذ  )حمتلة 

ما يعادل نحو 30 باملئة من م�ساحة ال�سفة، 

و�سط رف�س عربي ودويل

الأوروب������ي،  اأن م��ع��ظ��م دول الحت����اد  ك��م��ا 

ات���خ���ذت م��وق��ف��ا م��ع��ار���س��ا خل��ط��ط ال�����س��م 

باتخاذ تدابري م�سادة  الإ�سرائيلية، وهددت 

يف حال اأقدمت تل اأبيب على اخلطوة

االنباط-وكاالت

 

وثيقة  اأمريكيان  كونغر�س  ع�سوا  ك�سف 

�سرية للبنتاغون حتدثت عن تعر�س جنود 

املارينز الذين كانوا يف اأوزبك�ستان للت�سمم

ون�����س��ر ���س��ت��ي��ف��ن ل��ي��ن�����س )دمي���ق���راط���ي- 

مارك  الكونغر�س  وع�سو  ما�سات�سو�ست�س( 

ج���ري���ن )ج����م����ه����وري- ت��ي��ن��ي�����س��ي( ، رئ��ي�����س 

الدولة  واإ���س��الح  للرقابة  الفرعية  اللجنة 

لوزارة  �سرية  وثائق  الأمريكي،  بالكونغر�س 

تعر�س  اإىل  فيها  ي�سار  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع 

اجلنود ملواد �سامة بن عامي 2001 و 2005، 

بالقرب  اآب���اد  خ��ان  اأث��ن��اء خدمتهم يف مطار 

يف  ذل��ك  ج��اء  الأوزبكية.  كار�سي  من مدينة 

بيان �سحفي ن�سر يوم اخلمي�س على املوقع 

الر�سمي للجنة الرقابة والإ�سالح احلكومي

ال���دف���اع  وزارة  زودت  ل��ل��وث��ي��ق��ة،  وف����ًق����ا 

الفرعية  اللجنة   2020 مار�س  الأمريكية يف 

البيئية  ال��ت��ه��دي��دات  ���س��ري��ة ع��ن  ب��درا���س��ات 

وت��ق��ي��ي��م��ات امل��خ��اط��ر ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي كانت 

موجودة يف القاعدة الأمريكية يف اأوزبك�ستان 

و   2002 و   2001 يف  ال��ع�����س��ك��ري��ن  ل���الأف���راد 

2004. يف وقت لح��ق، طالب لين�س وغرين 

ب��رف��ع ال�سرية ع��ن ه��ذه ال��وث��ائ��ق م��ن اأج��ل 

ال��ذي��ن  للع�سكرين  ال����الزم  ال��ع��الج  ت��وف��ري 

خدموا يف القاعدة بالقرب من كار�سي

ال��ق��اع��دة  ، ك��ان��ت   CNN ل��ق��ن��اة  وف���ًق���ا 

مركز  مبثابة  اأوزبك�ستان  جنوب  يف  اجلوية 

احلرب  خ��الل  الأمريكية  للقوات  لوج�ستي 

����س���د م�����س��ل��ح��ي ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة وح���رك���ة 

ط��ال��ب��ان امل��ت��ط��رف��ة )امل��ح��ظ��ورة يف رو���س��ي��ا( 

يف   2001 �سبتمرب   11 هجمات  بعد  مبا�سرة 

ا�ستخدام مطار خان  الوليات املتحدة. ومت 

حتى  املتحدة  للوليات  جوية  كقاعدة  اآب���اد 

عام 2005

عنها  ال�سرية  رف��ع  مت  التي  الوثائق  ت�سري 

القاعدة  2001 كانت الرتبة يف  اأنه يف عام  اإىل 

م�����س��ب��ع��ة ب���وق���ود ال���ط���ائ���رات، ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 

�سحة  على  ���س��ارة  “اآثار  يف  اأبخرتها  تت�سبب 

بالإ�سافة  ال�ستن�ساق.  طريق  عن  الإن�سان” 

بح�سب  الأم��ري��ك��ي،  اجلي�س  تعر�س  ذل��ك  اإىل 

اأوزبك�ستان  يف  القاعدة  يف  امل��وج��ود  التوقعات، 

لالإ�سعاع ، وفقا لوثائق وزارة الدفاع الأمريكية

وق���ال���ت ال��وث��ي��ق��ة مل ي��ك��ن ال��ع�����س��ك��ري��ون 

الأمريكيون يعلمون بخطورة الو�سع واملكان 

الذي يوؤدون فيه خدمتهم

االنباط-وكاالت

اأظ���ه���ر اأح�����دث ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي ال��ع��ام 

الليكود  ح��زب  تقدم  ا�ستمرار  الإ�سرائيلي 

مقعداً،   36 على  بح�سوله  مناف�سيه  على 

الذي  19 مقعد كفارق عن احلزب  م�سجاًل 

يليه

يقوده  حتالف  ح�سول  ال�ستطالع  وبن 

ي��ائ��ري  م�ستقبل”  “هناك  ح�����زب  زع���ي���م 

حزب  مع  حتالفه  مع  مقعداً   17 على  لبيد 

يعلون مو�سي  “تيلم” بزعامة 
وح��اف��ظ��ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��رتك��ة 

بح�سولها  ثباتها  على  ع��ودة  اأمي��ن  بقيادة 

“ميينا”  ي��ل��ي��ه��ا حت��ال��ف  م��ق��ع��ًدا،   16 ع��ل��ى 

10 مقاعدب���زع���ام���ة ن���ف���ت���ايل ب��ي��ن��ي��ت، يف ج�����اء ح���زب  بح�سوله على  اأزرق” “�سا�س” بعدها  “اأبي�س  اأما ما تبقى من حتالف 

ففقد  غانت�س  بيني  اجلي�س  وزي���ر  ب��ق��ي��ادة 

ن���ح���و ن�����س��ف م���ق���اع���ده ب��ح�����س��ول��ه ع���ل���ى 9 

يف  عليها  ح�سل   16 اأ�سل  من  فقط  مقاعد 

انتخابات اآخر 

بيتنا”  “اإ�سرائيل  ح����زب  ح�����س��ل  ك��م��ا 

8 مقاعد  ل��ي��ربم��ان ع��ل��ى  اأف��ي��غ��دور  ب��ق��ي��ادة 

وذل������ك يف ارت����ف����اع ب����ف����ارق م���ق���ع���دي���ن ع��ن 

النتخابات الأخرية

يف  ال���ي�������س���اري  “مريت�س”  ح����زب  وح�����ّل 

6 مقاعد املرتبة الأخرية بح�سوله على 

يجتز  فلم  العمل؛  بحزب  يتعلق  وفيما 

مقاعد   1.7 على  بح�سوله  احل�سم  ن�سبة 

يعني غياب احلزب عن اخلريطة  ما  فقط 

منذ  الأوىل  للمرة  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سية 

الكيان تاأ�سي�س 

االنباط-وكاالت

حذر وزير اخلارجية الرو�سي، �سريغي لفروف، من ارتفاع 

خطر اندلع مواجهة نووية يف العامل ب�سكل ملمو�س يف ال�سنوات 

الأخرية، وندد بنهج الوليات املتحدة يف هذا املجال

ال��دورة  يف  م�ساركته  خ��الل  اجلمعة  ام�س  األقاها  كلمة  ويف 

الفيديو  بوا�سطة  برمياكوف”  ق����راءات  ل�”منتدى  اجل��دي��دة 

كونفرن�س، حمل لفروف الوليات املتحدة امل�سوؤولية عن ال�سعي 

اإىل تفكيك املنظومة العاملية للرقابة على الت�سلح

ب��اإن املخاطر النووية ازدادت  “اأنا موافق على القول  وق��ال: 

ب�سكل ملحوظ يف الآونة الأخرية، وي�سهد الو�سع يف جمال الأمن 

وال�ستقرار ال�سرتاتيجي الدويل ترديا وا�سحا. والأ�سباب التي 

تقف وراء ذلك وا�سحة للجميع اأي�سا: تتطلع الوليات املتحدة 

اإىل ا�ستعادة الهيمنة العاملية وحتقيق النت�سار يف ما ي�سمونه 

ب�سراع الدول الكربى، وهم يتخلون عن م�سطلح “ال�ستقرار 

اإنهم  ال�سرتاتيجي” وي�ستبدلونه ب�”ال�سراع ال�سرتاتيجي”. 

يرغبون يف حتقيق الفوز«

ال��ولي��ات املتحدة،  واأب���دى لف���روف قلق مو�سكو من رف�س 

خالل العامن املا�سين، تاأكيد التزامها باملبداأ الأ�سا�سي املطروح 

من قبل اجلانب الرو�سي، الذي ين�س على اأنه لن يكون هناك 

فائزون يف حرب نووية، ولذلك ل ميكن ال�سماح بن�سوبها

اإىل امتناع وا�سنطن عن تاأكيد التزامها بهذا  ولفت الوزير 

املبداأ، على الرغم من اأنه يتما�سى بالكامل مع ما اتفق عليه بن 

الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفيتي يف القرن املا�سي

امل��ب��داأ  ه���ذا  ت��ق��دمي  �ست�ستمر يف  رو���س��ي��ا  اأن  ال���وزي���ر  واأك�����د 

امل�ستقبلية  القمة  جم���رى  يف  ل�سيما  ال����دويل،  ال�سعيد  على 

وبريطانيا  املتحدة  والوليات  )رو�سيا  النووية”  ل�”اخلما�سية 

وفرن�سا وال�سن(، م�سددا على اأن الأولوية تكمن يف منع اإ�سعاف 

العبارات املطروحة يف الوثائق ال�سوفيتية-الأمريكية ذات ال�سلة

لفروف: م�سري “�ستارت اجلديدة” حمتوم ورو�سيا م�ستعدة 

لأي �سيناريو

ب�ساأن  ت�ساوؤمه  ع��ن  الرو�سية  الدبلوما�سية  عميد  واأع����رب 

م�ستقبل معاهدة �ستارت اجلديدة املربمة بن مو�سكو ووا�سنطن 

 ،2021 ف��رباي��ر  2010 وال��ت��ي تنق�سي ف��رتة �سريانها يف  يف ع��ام 

موؤكدا وجود موؤ�سرات وا�سحة على اأن الوليات املتحدة قررت 

عدم متديد هذه املعاهدة

وذكر لفروف اأن اإ�سرار اإدارة الرئي�س دونالد ترامب على اأنه 

ل بديل من النتقال اإىل �سيغة ثالثية )مب�ساركة ال�سن اإىل 

جانب رو�سيا واأمريكا( يدل على اأن املعاهدة احلالية “م�سريها 

حمتوم بالفعل”، م�سيفا اأن املطالب الأمريكية بتو�سيع املعاهدة 

كي ت�سمل اأحدث الأ�سلحة الرو�سية هي مبثابة “الطرق على باب 

مفتوح«

يف  �سيناريو  لأي  م�ستعدة  رو���س��ي��ا  اأن  على  لف����روف  و���س��دد 

حال انهيار معاهدة �ستارت اجلديدة، موؤكدا اأن النزعة العامة 

�ستتمثل على اأي حال يف ال�سعي اإىل موا�سلة احلوار مع الوليات 

جديدة  اآل��ي��ات  وو���س��ع  ال�سرتاتيجية  الق�سايا  ب�ساأن  املتحدة 

للرقابة على الت�سلح

بتمديد  معنيان  ووا�سنطن  مو�سكو  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ول��ف��ت 

الرو�سي ل ينوي  اأن اجلانب  امل�ساواة، وتابع  املعاهدة على قدم 

اإذا كانت  املعاهدة  املتحدة باحلفاظ على  الوليات  اإىل  التو�سل 

ترف�س ذلك قطعيا، مبديا قناعة احلكومة الرو�سية باأنها قادرة 

على �سمان اأمن البالد على مدى وقت طويل، �سواء مت متديد 

املعاهدة اأم ل

الأخ��رية  التفاقية  الآن  �ستارت اجلديدة  ت��زال معاهدة  ول 

ال�سارية بن رو�سيا والوليات املتحدة يف جمال احلد من الت�سلح 

النووي

ماكرون يطالب نتنياهو بعدم ضم أراض فلسطينية إلسرائيل

وثيقة سرية للبنتاغون تكشف تعرض الجنود األمريكيين للتسميم في أوزبكستان

 استطالع: الليكود في المقدمة وغانتس ينهار

 تحذير من حرب نووية

النباط-وكالت

الوليات  على  �سرتد  اأنها  اجلمعة  ال�سن  اأعلنت 

امل��ت��ح��دة، ب��ع��د اأن ف��ر���س��ت وا���س��ن��ط��ن ع��ق��وب��ات على 

انتهاكات  بارتكاب  متهمن  كبار  �سينين  م�سوؤولن 

حل��ق��وق الإن�����س��ان ���س��د اأق��ل��ي��ة الأوي���غ���ور امل�����س��ل��م��ة يف 

منطقة �سينجيانغ )�سمال غرب(

قال ت�ساو ليجيان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 

مماثلة  اإج���راءات  ات��خ��اذ  ق��ررت  ال�سن  اإن  ال�سينية 

تعاملوا  ال��ذي��ن  والأف����راد  الأم��ريك��ي��ة  املنظمات  �سد 

ب�سكل �سيئ يف ما يتعلق ب�سينجيانغ

و���س��ه��دت ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ���س��ب��ه ال�����س��ح��راوي��ة ال��ت��ي 

25 مليون ن�سمة منذ فرتة  يبلغ عدد �سكانها حوايل 

اأو  النف�سالين  اإىل  بكن  ن�سبتها  هجمات  طويلة 

�سيطرتها  �سنوات  منذ  ال�سن  وحتكم  الإ�سالمين. 

على املنطقة

وتقول وا�سنطن ومنظمات دولية حلقوق الإن�سان 

اأك����ره����م من  اأك�����ر م���ن م��ل��ي��ون م�����س��ل��م  اإن ه���ن���اك 

الأويغور، حمتجزون اأو مت اعتقالهم يف �سينجيانغ

اأو  اأي م�����س��ا���س ب��ح��ق��وق الأوي����غ����ور  ب��ك��ن  وت��ن��ف��ي 

للتاأهيل  مراكز  عن  وتتحدث  املنطقة،  يف  اعتقالهم 

الإ�سالمي  التطرف  عن  ال�سكان  اإبعاد  هدفها  املهني 

والإرهاب

وف��ر���س��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اخل��م��ي�����س ع��ق��وب��ات 

بهذا  حت���ّرك  اأول  يف  ك��ب��ار  �سينين  م�����س��وؤول��ن  على 

الإن�سان  حلقوق  املرّوعة  النتهاكات  لوقف  امل�ستوى 

يف �سينجيانغ

ومبوجب بيان �سدر عن وزير اخلارجية الأمريكي 

مايك بومبيو، �سيحرم ثالثة م�سوؤولن �سينين من 

املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دخ��ول  ت��اأ���س��ريات  على  احل�سول 

الإقليم  يف  واملمنهجة  امل��رّوع��ة  النتهاكات  على  ك��رد 

الواقع يف غرب البالد والتي ت�سمل العمالة الق�سرية 

وعمليات اعتقال وا�سعة النطاق وحتديد ن�سل ق�سري

واأ����س���ار امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 

موؤمتر �سحايف اإىل اأن هذه املبادرة المريكية ت�سكل 

الداخلية لل�سن وتنتهك  ال�سوؤون  تدخال كبريا فى 

الدولية  للعالقات  ال�سا�سية  املعايري  �سافر  ب�سكل 

وت�سر بالعالقات ال�سينية المريكية ب�سكل خطري

احل��زب  �سكرتري  ب��ال��ع��ق��وب��ات  امل�ستهدفن  واأح����د 

ال�سيوعي يف منطقة �سينجيانغ ت�سن كوانغيو الذي 

يعد مهند�س �سيا�سات بكن الأمنية جتاه الأقليات

منذ  العتداءات  لتوقف  بالرتياح  ال�سن  وت�سعر 

كل  يف  م��راق��ب��ة  وف��ر���س  ال�سلطة  اإىل  ت�سن  و���س��ول 

للتعرف  اإىل كامريات  الهويات  تدقيق يف  مكان، من 

على الوجوه وحواجز لل�سرطة

 الصين سترد على العقوبات األميركية بشأن ملف األويغور

 االحتالل يشق طريق استيطاني 
جنوب الخليل

 سانا: الجيش السوري يعترض 
رتل مدرعات أمريكية 

ماتوزوف: مخطط الضم مصيره الفشل وهو جزء من 
»صفقة ترامب« التي تشمل مخاطرها العالم بأسره

االنباط-وكاالت

�سرعت اآليات الحتالل اخلمي�س، ب�سق 

بنية  وتاأ�سي�س  ا�ستيطاين  ط��ري��ق  ط��ري��ق 

حتتية على اأرا�سي قرية اأم زيتونة، �سرقي 

بلدة يطا جنوبي اخلليل

واأفاد من�سق جلنة حاية و�سمود جبال 

ب��اأن   ، العمور  ف���وؤاد  يطا  وم�سافر  اخلليل 

اآل��ي��ات الح��ت��الل ق��ام��ت ب�سّق ط��ري��ق بن 

م�ستوطنتي “ماعون” و”كرمائيل” �سرق 

بلدة يطا، على اأرا�سي قرية اأم الزيتونة

تهدف  الحتالل  ممار�سات  اإن  واأ�ساف 

ببع�سهما  وربطهما  امل�ستوطنتن  لتو�سعة 

لإمتام  �سهيوين  خمطط  �سمن  البع�س، 

احلزام ال�ستيطاين حول م�سافر يطا

امل��وؤ���س�����س��ات احلقوقية  ال��ع��م��ور  وط��ال��ب 

انتهاكات  مبتابعة  الإع��الم��ي��ة،  واجل��ه��ات 

الح���ت���الل يف امل��ن��ط��ق��ة وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء 

الأرا���س��ي  على  ال�سهيوين  الع��ت��داء  على 

الفل�سطينية

االنباط-وكاالت

للجي�س  ح���اج���زا  اأن  ���س��ان��ا  وك���ال���ة  ذك����رت 

يف  اأمريكية  ملدرعات  رتال  اعرت�س  ال�سوري 

احل�سكة واأجربه على العودة

وقالت الوكالة اإن اأفراد احلاجز اعرت�سوا 

“رتل مدرعات لالحتالل الأمريكي يف قرية 

من�سف حت��ت��اين يف ري���ف ت��ل مت��ر واأج����ربوه 

على العودة«

العربي  البعث  بينما ذكرت �سفحة حزب 

الفي�سبوك،  يف  احل�سكة،  ف��رع   - ال�سرتاكي 

ال�سوري  اجلي�س  يف   154 للفوج  “حاجزا  اأن 

اع������رت�������س ث�������الث م������درع������ات ل���الح���ت���الل 

الأمريكي” يف القرية واأجربها على العودة

االنباط - وكاالت

اأك�������د امل���ح���ل���ل ال����س���رتات���ي���ج���ي ال���رو����س���ي 

ال�سم  خمطط  اأن  م��ات��وزوف،  فيت�سي�سالف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي لأج�����زاء وا���س��ع��ة م��ن الأرا����س���ي 

ت��رام��ب،  �سفقة  م��ن  ج���زء  ه��و  الفل�سطينية 

واأن م�سريه الف�سل، واأن ذلك يعتمد اإىل حد 

كبري على ا�ستمرار �سالبة املوقف الفل�سطيني 

الذي  الدعم  وعلى  املخطط،  لهذا  الراف�س 

وا�سعة عربياً  اأو���س��اط  املوقف من  ه��ذا  يلقاه 

ودولياً.

جاء ذلك يف ن��دوة حوارية عرب النرتنت، 

نظمها معهد فل�سطن لأبحاث الأمن القومي 

بالتعاون مع اجلمعية العربية لعلم الجتماع، 

حتدث فيها ماتوزوف، الذي يعترب اأحد اأهم 

الحت��اد  يف  ال�سرتاتيجين  املفكرين  اأع��م��دة 

الفيدرالية حاليا،  ورو�سيا  �سابقاً  ال�سوفييتي 

وال��ذي كان يرتاأ�س جلنة ال�سداقة الرو�سية 

لل�سداقة  الرو�سية  واجلمعية  الفل�سطينية 

والتعاون مع البلدان العربية، اإ�سافة اإىل نائب 

رئي�س جلنة ال�سداقة الفل�سطينية الرو�سية 

اأ�سعد ع��وي��وي، واأم��ن ع��ام اجلمعية العربية 

لعلم الجتماع حممد فرحات.

اأن خماطر �سفقة  م��ات��وزوف، على  و�سدد 

ال�����س��رق  ت��ت��ع��دى فل�سطن وم��ن��ط��ق��ة  ال���ق���رن 

الأو���س��ط لت�سل اإىل ال��ع��امل ب��اأ���س��ره مب��ا فيه 

رو�سيا، حيث اأنها حتاول هند�سة املنطقة على 

واإ�سرائيل،  املتحدة  ال��ولي��ات  م�سالح  مقا�س 

ف��م��خ��اط��ره��ا وت��ب��ع��ات��ه��ا ت�سمل ك���ل امل��ج��الت 

ال�سيا�سية والقت�سادية واجليوبوليتيكية.

واأ���س��ار اإىل ���س��رورة ال��وع��ي بهذه املخاطر 

والتنبه لتبعاتها ال�سرتاتيجية املدمرة على 

م�سالح  اأن  معترباً  وال��ع��امل،  املنطقة  �سعوب 

رو�سيا ال�سرتاتيجية مهددة ب�سبب خمطط 

ال�سم، »خا�سة اأنه يتقاطع مع حماولت اإقامة 

دول���ة ي��ه��ودي��ة يف �سبه ج��زي��رة ال��ق��رم كدولة 

احتياط لإ�سرائيل، وهو ما ي�ستدعي �سرورة 

م�سالح  مع  لين�سجم  الرو�سي  املوقف  ارتقاء 

الأمن القومي الرو�سي، املهددة باخلطر جراء 

هذا املخطط اجلهنمي«.ويف �سرحه خلارطة 

ال�سراع يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعوامل 

املوؤثرة على ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي 

قال ماتوزوف اإن رو�سيا ت�ستطيع اأن تغري يف 

الفل�سطينية  اأن حل الق�سية  املعادلة، موؤكدا 

يحتاج لرعاية دولية وا�سعة ولي�س مبقدور اأي 

قوة دولية يف العامل اأن تتوىل وحدها رعاية اأي 

ت�سوية، الأمر الذي يحتاج لتوافق دويل وا�سع 

ت�سارك به رو�سيا كع�سو يف الرباعية الدولية 

ودول اأخرى يف العامل.

تعزيز  اإىل  وال��ع��رب  الفل�سطينين  ودع���ا 

ت��رام��ب  ل�سفقة  ال��راف�����س  موقفهم  ���س��م��ود 

الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  ت�����س��ف��ي��ة  وخم���ط���ط 

اأن��ه  اإىل  م�����س��رياً  العربية،  الأق��ط��ار  وتق�سيم 

الرو�س  اأ�سدقائهم  على  العتماد  باإمكانهم 

الذين تربطهم بهم عالقات �سداقة وحمبة 

تاريخية.

واأك���د م��ات��وزوف، ���س��رورة العمل م��ن اأج��ل 

بناء املوؤ�س�سات واجلمعيات والأدوات الإعالمية 

الالزمة للتاأثري يف رو�سيا وغريها من البلدان، 

الإ�سرائيلية. اللوبيات  ب��ه  تقوم  م��ا  ملواجهة 

الأوا�سر  �سدد عويوي على عمق  من جانبه، 

رو�سيا وفل�سطن،  التاريخية بن  والعالقات 

ال��ع��الق��ات  بال�سكل  ا�ستثمار ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 

ال�سليم من �ساأنه اأن يعزز املوقف الفل�سطيني 

الراف�س لل�سم و�سفقة ترامب.

الداعم  الرو�سي  الر�سمي  باملوقف  واأ���س��اد 

الفل�سطينية، وال��ذي عرب عنه  القيادة  ملوقف 

يف الت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي ب��ن ال��رئ��ي�����س حممود 

بوتن  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  والرئي�س  عبا�س 

م����وؤخ����را، ح��ي��ث اأك�����د الأخ�����ري م��وق��ف رو���س��ي��ا 

ال�سم،  وخم��ط��ط  ت��رام��ب  ل�سفقة  امل��ع��ار���س 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حل��ق  ب���الده  وت��اأي��ي��د 

تقرير امل�سري وحل الدولتن، وهو ما عربت 

التي  ال��رو���س��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأي�����س��ا  عنه 

ح��ذرت على ل�سان املتحدثة الر�سمية با�سمها 

ماريا زاخاروفا، من العواقب الوخيمة خلطط 

اإ�سرائيل فر�س ال�سيادة على اأجزاء وا�سعة من 

تناول  املحتلة.بدوره،  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

فرحات، العالقات التي تربط رو�سيا بفل�سطن 

واملنطقة العربية يف اإطار البعد اجليوبوليتيكي  

اأ�سا�سيا  ال���ذي تعترب رو���س��ي��ا ج���زءا  لأورا���س��ي��ا 

فيه، بل وعلى راأ�سه، م�سريا اإىل وجود تقاطع 

كبري يف املواقف وال��روؤى وامل�سالح بن رو�سيا 

والعرب وفل�سطن، واإىل وجود مرتكزات مهمة 

تاريخية وثقافية ودينية واقت�سادية و�سيا�سية، 

ميكن العتماد عليها لتعزيز اأوا�سر العالقات 

الفل�سطينية الرو�سية.

ال�سبت   11/ 7 / 2020
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 شفيع سعيد بانجازه العالمي

 الرمثا قادم للمنافسة على البطوالت  

 ديربي لندن االقوى في انجلترا

 يوفنتوس يخشى اتالنتا بعد الميالن

االنباط – عمان

ال��وط��ن��ي احل��ار���س  ك��اب��ن منتخبنا  ع��ر 

عامر �صفيع عن �صعادته بو�صوله اىل املركز 

اك��ر  �صمن  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ا���ص��ع 

ال��اع��ب��ن خ��و���ص��ا ل��ل��م��ب��اري��ات ال��دول��ي��ة مع 

التلفزيوين  حديثه  خال  وا�صاف  املنتخب 

مع قناة روؤيا امتنى ان اكون عند ح�صن ظن 

بالن�صبة يل  ك��ب��ر  االجن����از  وه����ذا  اجل��م��ي��ع 

وامتنى ان اوا�صل امل�صرة يف الفرتة القادمة 

وهذا مل يات من فراغ يف ظل جهود االحتاد 

وانا  احل�صن  بن  علي  االم��ر  �صمو  برئا�صة 

متحم�س لزيادة ر�صيدي من عدد املباريات 

يتطلب  وه��ذا  االوىل  امل��راك��ز  اىل  ا�صل  وان 

م��ن��ي االج���ت���ه���اد ب��ال��ت��م��اري��ن م���ع امل��ن��ت��خ��ب 

ال��وط��ن��ي ..وح������ول اال���ص��ت��ع��داد م���ع ف��ري��ق��ه 

للدوري  اال�صتعداد  با�صر  بانه  اكد  الفيحاء 

للجمهور  ال�صكر  �صفيع  وق���دم  ال��ن��ادي  م��ع 

االردين الذي يقف معه دوما يف كل االوقات 

ومتنى ان يحقق مع املنتخب اجنازات ت�صعد 

مثل  الن�صامى  قائد  اأن  .وي��ذك��ر  اجلماهر 

الذي  الوقت  يف  م��ب��اراة،   )175( يف  املنتخب 

دوليا  لقاء   )154( “فيفا”  فيه  يعتمد  كان 

الوثائق  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  وب��ع��د  ل�صفيع.  فقط 

اأمام  املطلوبة، منذ مباراته الدولية االأوىل 

 ،2002 اآب  اأغ�����ص��ط�����س/   17 يف  ودًي����ا،  كينيا، 

مباراة   )168( اعتماد  ر�صمًيا  “فيفا”  اأك��د 

يف  بالتايل  وا�صتقراره  �صفيع،  لعامر  دولية 

امل�صري  ويت�صدر  بالقائمة.  التا�صع،  املركز 

بر�صيد  حاليا  القائمة  اأحمد ح�صن  املعتزل 

)184( مباراة، وبفارق )16( لقاء فقط عن 

ونادي  الن�صامى  يزال ميثل  ما  الذي  �صفيع 

ال��ف��ي��ح��اء ال�����ص��ع��ودي. ك��م��ا يحتل اال���ص��ب��اين 

�صرجيو رامو�س املركز الثامن حاليا ب�170 

لقاء اأمام �صفيع، كما يرز احلار�س املخ�صرم 

االإيطايل بوفون �صاد�ًصا ب�176 مباراة.

االنباط – عمان

الناطق  ع��اق��ول��ه  اب��و  حممد  ال�صيد  اك��د 

�صعوبات  هناك  ان  الرمثا  لنادي  االعامي 

م��ادي��ة واج��ه��ت ال��رم��ث��ا يف ال��ف��رتة االخ���رة 

ا�صتطاع بجهود االدارة التغلب على البع�س 

م��ن��ه��ا وا�����ص����اف خ�����ال ح���دي���ث���ه ل��رن��ام��ج 

اك�������ص���رتا ت����امي ع��ل��ى ق���ن���اة روؤي������ا ن���ه���دف يف 

ال�صباب  القادمة للحفاظ على جيل  الفرتة 

اىل ج��ان��ب ال��ن��ج��وم ال��ك��ب��ار وامل��ن��اف�����ص��ة على 

ال���ق���اب ال��ب��ط��والت ه���ذا امل��و���ص��م وان��ت��ظ��روا 

الرمثا ووجه ال�صكر لاعبن على موقفهم 

ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن روات��ب��ه��م يف ال��ف��رتة ال�صعبة 

وهو موقف ي�صجله التاريخ وبادرة ال تن�صى 

ق��ال.. للفريق  الفني  ق��ال وع��ن اجلهاز  كما 

ال��رتك  عي�صى  الوطني  ب��امل��درب  كثرا  نثق 

كبر  وي��ق��دم جم��ه��ود  م�صرة  �صاحب  وه��و 

للفريق وثقتنا به عالية بالفوز بالبطوالت 

�صيا�صة االدارة االعتماد على  �صيما وان  ..ال 

املهاجرة  الطيور  وبع�س  اجل��دي��دة  ال��وج��وه 

ب��امل��ت��م��ي��زي��ن  االول  ال���ف���ري���ق  رف����د  وي��ه��م��ن��ا 

...ونقف على م�صافة واحدة من كل االندية 

املالية  امل�صتحقات  ..وح��ول  كلها  ونحرتمها 

ع��ن��د االحت����اد اك���د ت�صلم ال���ن���ادي دف��ع��ة من 

م�صروع  لدينا   .. التلفزيوين  البث  اتفاقية 

علينا  ي��در  ان  �صانه  م��ن  للنادي  ا�صتثماري 

االرباح املتوقعة ..واكد ابو عاقولة احرتامه 

جل��م��اه��ر ال��رم��ث��ا ال��واع��ي��ة وامل��ث��ق��ف��ة وه��ي 

تدرك عمل اجلهاز الفني ونتمنى ان ينجح 

بالغاء  اننا طالبنا  با�صعاده  �صحيح  الفريق 

الدوري الن هناك بع�س املقرتحات لاحتاد 

بحكم الظروف املادية ال�صعبة التي يواجهها 

النادي وغره من االندية حتى نخفف من 

االعباء املالية لكن نحن مع �صيا�صة االحتاد 

ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��م��و االم�����ر ع��ل��ي ب���ن احل�����ص��ن 

الهادفة ملوا�صلة م�صرة البطوالت  .

لندن – وكاالت

م��ع اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات امل��رح��ل��ة ال�����35 من 

الدوري االإجنليزي املمتاز “الرميرليج”، 

�صيتي  نورويت�س  يحجز  ق��د  ال�صبت،  ال��ي��وم 

الدرجة  دوري  م��ن  االأوىل  الهبوط  بطاقة 

)دوري  االأوىل  ال��درج��ة  دوري  اإىل  امل��م��ت��ازة 

مباراته  خ��ال  م��ن  االإجن��ل��ي��زي��ة(  البطولة 

نورويت�س  ويحتاج  يونايتد.  هام  و�صت  اأم��ام 

لتاأجيل  امل���ب���اراة،  ه��ذه  يف  ال��ف��وز  اإىل  �صيتي 

احل�صول  ورمب��ا  اآخ��ر،  اإ�صعار  حتى  الهبوط 

املوقف  رغ��م  للبقاء،  اإ���ص��اف��ي��ة  فر�صة  على 

املتاأزم للفريق والذي يحتاج ملعجزة من اأجل 

اإنقاذ نف�صه من الهبوط.

وخ�صر نورويت�س �صيتي اأمام واتفورد )1-

التوايل  على  ال�صاد�صة  الهزمية  لتكون   )2

هام  و�صت  اأم��ام  الفريق  خ�صر  واإذا  للفريق، 

دوري  اإىل  مبا�صرة  �صيهبط  اليوم،  يونايتد 

املراحل  لنتائج  انتظار  االأوىل دون  الدرجة 

االأخرة من املو�صم. وي�صاعف من �صعوبة 

اأن �صيفه  ���ص��ي��ت��ي،  ن��وروي��ت�����س  ع��ل��ى  امل��وق��ف 

�صبح  ي���واج���ه  زال  م���ا  ي��ون��اي��ت��د  ه���ام  و���ص��ت 

ال�صاد�س  املركز  يحتل  اأي�صا، حيث  الهبوط 

31 نقطة، وبفارق اأربع نقاط  ع�صر بر�صيد 

فقط اأمام فرق منطقة الهبوط وذلك بعد 

خ�صارته )0-1( اأمام برنلي.

وي���خ���و����س ب����ورمن����وث ����ص���اح���ب امل���رك���ز 

واأ�صتون  نقطة،   28 بر�صيد  ع�صر  الثامن 

بر�صيد  ع�صر  التا�صع  املركز  �صاحب  فيا 

27 ن��ق��ط��ة، م��ب��ارات��ي��ه��م��ا ب��ع��د غ���د االأح����د، 

النتائج يف  �صوء  كليهما عانى من  باأن  علما 

اأ�صتون  يلتقي  حيث  اأي�صا،  املا�صية  الفرتة 

مع  وب��ورمن��وث  باال�س،  كري�صتال  مع  فيا 

لي�صرت �صيتي �صاحب املركز الرابع.

اإىل  باللقب  ال��ف��ائ��ز  ليفربول  ويتطلع   

م��وا���ص��ل��ة ط���ري���ق االن���ت�������ص���ارات، وال��ب��ح��ث 

بامل�صابقة  القيا�صية  االأرق��ام  من  مزيد  عن 

ال�صبت.  ال��ي��وم  ب��رن��ل��ي  ي�صت�صيف  ع��ن��دم��ا 

ورف�����ع ل��ي��ف��رب��ول ب���ق���ي���ادة م���درب���ه االأمل�����اين 

يورجن كلوب، ر�صيده اإىل 92 نقطة بالفوز 

 9 الفريق  واإذا ح�صد  برايتون )1-3(،  على 

اأخ���رى م��ن امل��ب��اري��ات املتبقية ل��ه يف  ن��ق��اط 

ال�صابق  القيا�صي  الرقم  �صيجتاز  امل�صابقة، 

الأكر عدد من النقاط يح�صدها اأي فريق 

وهو  االإجنليزي  ب��ال��دوري  واح��د  مو�صم  يف 

100 نقطة، وامل�صجل با�صم مان�ص�صرت �صيتي 

منذ مو�صمن.

وجت��ت��ذب م��ب��اراة ال��دي��رب��ي ب��ن اأر���ص��ن��ال 

املباريات  بن  من  كبرا  اهتماما  وتوتنهام 

ت��ق��ام غ��د االأح����د، ويتطلع اجل��اب��وين  ال��ت��ي 

اأوب��ام��ي��اجن مهاجم  اإمي��ري��ك  بير  ال���دويل 

م��ن  ر����ص���ي���ده  حت�������ص���ن  اإىل  امل���دف���ع���ج���ي���ة، 

االأهداف حيث يتناف�س بقوة مع االإجنليزي 

ف����اردي م��ه��اج��م لي�صرت  امل��خ�����ص��رم ج��ي��م��ي 

امل�صابقة.  ه��دايف  قائمة  �صدارة  على  �صيتي 

امل�صابقة  يف  ال���20  هدفه  اأوبامياجن  و�صجل 

فيها  تعادل  التي  املباراة  خال  املو�صم  هذا 

يت�صدر  ف��ي��م��ا   ،  )1-1( �صيتي  لي�صرت  م��ع 

فاردي قائمة الهدافن بر�صيد 22 هدًفا.

ب��ن��ف�����س  ال����ي����وم  اأخ������رى  م���ب���اري���ات    ويف 

امل��رح��ل��ة، ي��ل��ت��ق��ي وات���ف���ورد م���ع ن��ي��وك��ا���ص��ل، 

وت�����ص��ي��ل�����ص��ي ����ص���اح���ب امل����رك����ز ال���ث���ال���ث م��ع 

مان�ص�صرت  ي��ح��ل  ك��م��ا  ي��ون��اي��ت��د،  ���ص��ي��ف��ي��ل��د 

على  �صيفا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ���ص��اح��ب  �صيتي 

برايتون. ويف باقي فعاليات املرحلة، يلتقي 

االأح��د،  بغد  اإي��ف��رت��ون  م��ع  وولفرهامبتون 

يوم  �صاوثهمبتون  مع  يونايتد  ومان�ص�صرت 

االثنن املقبل.

روما – وكاالت

ال ي�صعر ماوري�صيو �صاري مدرب يوفنتو�س، باالكتئاب بعد 

ذلك  ع��ن  ��ا  ع��و���صً لكنه  م��ي��ان،  ملعب  على  امل����دوي  ال�صقوط 

املرتقبة  املباراة  قبل  لفريقه  �صريًعا  الرتكيز  يعيد  اأن  يحاول 

املت�صدر  ال�صبت. وتقدم يوفنتو�س  اليوم  املتوهج،  اأتاالنتا  اأمام 

قا�صية،  برباعية  يخ�صر  اأن  قبل  بهدفن  على م�صيفه ميان 

اإذ ا�صتقبلت �صباكه 3 اأهداف يف غ�صون 5 دقائق. لكن النتيجة 

مل تكن كارثية بالن�صبة ليوفنتو�س، نظًرا الأن ماحقه املبا�صر 

الت�صيو �صقط على ملعب ليت�صي املتعر بهدفن مقابل هدف، 

ليبقى يوفنتو�س يف ال�صدارة بفارق 7 نقاط عن الت�صيو. وقال 

على  �صيطرنا  دقيقة،   60 ط���وال  جيد  ب�صكل  “ظهرنا  ���ص��اري 

للحديث  ���ص��رورة  هناك  لي�س  لكن  العتمة،  حلت  ث��م  امل��ب��اراة، 

وينبغي  قليلة”.  اأي��ام  بعد  م��ب��اراة  لدينا  اأن  عنها، مبا  املطول 

على �صاري، اأن ي�صعر بالقلق اإزاء القدرات الهائلة التي ميتلكها 

اأتاالنتا، حيث ميتلك اأقوى خط هجوم بر�صيد 85 هدفا خال 

يوفنتو�س  لكن  ه��دف��ا،   65 يوفنتو�س  �صجل  فيما  م��ب��اراة،   31

ميتلك اأقوى خط دفاع حيث اهتزت �صباكه 30 مرة مقابل 39 

هدفا �صكنت �صباك اأتاالنتا.

الت�صيو،  على  بال�صلب  اأث���رت  ك��ورون��ا  ب�صبب  التوقف  ف��رتة 

حيث خ�صر 3 مرات يف اآخر 5 مرات، ليبتعد بفارق 7 نقاط عن 

ال�صدارة، بعد اأن كانت نقطة واحدة تف�صله عن يوفنتو�س يف 

اآذار/مار�س املا�صي. وقال اإميوبيلي الذي �صجل هدفن فقط 

منذ العودة “بعد فرتة االإغاق الكلي، مل اأعد كما كنت، علي 

اأن اأحتلى بالهدوء جمددا، لي�س هذا ت�صرو احلقيقي، ينبغي 

علي القيام باملزيد”. ويلتقي الت�صيو اليوم ال�صبت مع �صا�صولو، 

الذي حقق 3 انت�صارات وتعادلن يف اآخر 5 مباريات، فيما يلتقي 

روما مع بري�صيا املتعر. ويوم االأحد يلتقي نابويل مع ميان، 

وفيورنتينا اأمام فرونا، وبارما �صد بولونيا، وجنوى مع �صبال، 

اأن  قبل  �صامبدوريا،  �صد  واأودي��ن��ي��زي  ليت�صي،  اأم��ام  وكالياري 

تختم املرحلة الثانية والثاثن مبباراة اإنرت مع تورينو.

 السومة ينجو من كورونا

انطالق اعمال رابطة مشجعي الوحدات

 مواجهة نارية للبرشا واختبار 
صعب للريال

جدة – وكاالت

اأهلي  مهاجم  ال�صومة،  عمر  ك�صف 

ج�����دة وامل���ن���ت���خ���ب ال���������ص����وري، ن��ت��ي��ج��ة 

للك�صف  ب��ه  اخل��ا���س  ال��ط��ب��ي  الفح�س 

ع��ن ف��رو���س ك��ورون��ا امل�����ص��ت��ج��د. كانت 

اجلماهر  انتابت  قد  القلق  من  حالة 

االأه�����اوي�����ة، خ����ال االأي������ام امل��ا���ص��ي��ة؛ 

وه���داف  ال�����ص��وم��ة، جن��م  غ��ي��اب  ب�صبب 

وا�صتعر�س  ال��ت��دري��ب��ات.  ع��ن  ال��ف��ري��ق 

ال�����ص��وم��ة، ع���ر ح�����ص��اب��ه ع��ل��ى م��وق��ع��ي 

نتيجة  �صات”،  و”�صناب  “اإن�صتجرام” 
ال��ف��ح�����س ال��ط��ب��ي اخل��ا���س ب���ه، وق���ال: 

وت��ف��اع��ل��ت  هلل”.  احل���م���د  “�صلبي.. 
ال�صومة  وع�صاق  االأهاوية  اجلماهر 

م���ع م��ن�����ص��وره، م��ع��رب��ة ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا 

والعافية  ال�صحة  ب��دوام  له  ومتنياتها 

والتاألق. التميز  وموا�صلة 

االنباط – عمان

ف��ك��رة  بتنفيذ  ال���وح���دات  ن����ادي  ب����داأ 

رابطة م�صجعي نادي الوحدات برئا�صة 

�صعيد ال�صريف”اأبو �صعدو”،ب�”املتنف�س 

ال��واق��ع يف جممع  اأر���س  العائلي” على 

النادي مبنطقة غمدان، وبدعم مبا�صر 

من ع�صو نقابة املقاولن املقاول �صائد 

د.ب�صار  النادي  رئي�س  بتواجد  ال�صايب، 

ح�����وام�����دة، اأم������ن ����ص���ر ال����ن����ادي ع��و���س 

اال�صت�صارية  الهيئة  ورئ��ي�����س  االأ���ص��م��ر، 

للنادي جميل �صامة.

وقال اأمن �صر نادي الوحدات عو�س 

االأ�صمر يف رده على ا�صتف�صارات “املركز 

اهلل،  ع��ل��ى  ال��ت��وك��ل  االإعامي”،”بعد 

بداأت اعمال اجناز فكرة رابطة م�صجعي 

ال���ن���ادي يف جم��م��ع ال���ن���ادي ال��ري��ا���ص��ي 

يف  تتلخ�س  وال���ت���ي  غ���م���دان،  مب��ن��ط��ق��ة 

ي�صمل  الذي  عائلي”،  “متنف�س  توفر 

خ��ارج  عائلية  وجل�صات  كافتريا  على 

“تبليط”  اع��م��ال  م��ن  ال��ن��ادي،  مكاتب 

امل���وؤدي  وال�����ص��ارع  و”تزفيت” ال�����ص��اح��ة 

ال��ي��ه��ا، وجت��م��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة م��ن زراع��ت��ه��ا 

ال��ذي  بال�صكل  ال�صاحات،  و”وتبليط” 

وابنائه، حيث مت  الوحدات  بنادي  يليق 

م�صجعي  رابطة  قبل  من  الفكرة  ط��رح 

ن��ادي ال��وح��دات، ومت ترتيب االم��ور اإال 

اأخ��رت البدء  ان ظروف جائحة كورونا 

بامل�صروع”.

من جانبه، قال ع�صو نقابة املقاولن 

به  ن��ق��وم  ال�صايب،” م��ا  ���ص��ائ��د  امل���ق���اول 

ال��وح��دات،  واج��ب��ن��ا جت��اه خميم  يعتر 

فيه وعلى حبه ترعرعت،  تربيت  الذي 

اأهلي وعزوتي  و�صرف كبر يل بخدمة 

يف خميم الوحدات وموؤ�ص�صات جمتمعه 

املحلي، ومل اأتردد للحظة يف تلبية نداء 

ونادي  قبلة ع�صقي خميم  الواجب من 

الوحدات”.

نيون – وكاالت

اأ����ص���ف���رت ق���رع���ة رب����ع ن��ه��ائ��ي دوري 

اأب����ط����ال اأوروب���������ا، ال���ت���ي اأج����ري����ت ام�����س 

ال�صوي�صرية،  نيون  مدينة  يف  اجلمعة، 

عن مواجهة نارية حمتملة لر�صلونة، 

اختبار  يف  م��دري��د  ري���ال  و���ص��ع��ت  فيما 

�صيتي.  مان�ص�صرت  تخطيه  ح��ال  �صعب 

ال���ف���ائ���ز م��ن  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 

من  املنت�صر  وبر�صلونة،  نابويل  مباراة 

وتعادل  وت�صيل�صي.  ميونخ  بايرن  لقاء 

النهائي  بر�صلونة يف مباراة ذهاب ثمن 

ن��اب��ويل )1-1(، فيما  اأر���ص��ه م��ع  خ���ارج 

فاز بايرن ميونخ على ت�صيل�صي يف عقر 

داره بثاثية نظيفة، ما يرجح مواجهة 

نارية بن بر�صلونة وبايرن ميونخ.

ري��ال مدريد  يحلم  اآخ��ر  على جانب 

ب�صدام تاريخي حال تخطيه مان�ص�صرت 

يوفنتو�س  مواجهة  ميكنه  حيث  �صيتي، 

اأو ليون.

بعدما  ال��ري��ال  مهمة  �صعوبة  ورغ��م 

ذه��اب ثمن  اأر�صه )2-1( يف  خ�صر على 

بعبور  النف�س  مي��ن��ي  اأن���ه  اإال  ال��ن��ه��ائ��ي، 

تاريخية  مواجهة  وخو�س  �صيتي،  م��ان 

حمتملة مع رفقاء كري�صتيانو رونالدو 

قلعة  يف  القيا�صية  االإجن����ازات  �صاحب 

�صانتياجو برنابيو.

مباراة  يف  خ�صر  قد  يوفنتو�س  وك��ان 

 .)0-1( ل���ي���ون  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  ال����ذه����اب 

املتبقيتن  ب��امل��واج��ه��ت��ن  يتعلق  وف��ي��م��ا 

القرعة اليبزيج يف طريق  فقد و�صعت 

ليفربول  اأق�صى  ال��ذي  مدريد  اأتلتيكو 

ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��ن ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي، كما 

اأتاالنتا  بن  قوية  اأ�صفرت عن مواجهة 

وباري�س �صان جرمان.
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االنباط-وكاالت

على  ال��واف��دة  ال�سياحة  يف  عاملون  اأجمع 

الآم��ن  ال�سفر  ختم  على  الأردن  ح�سول  ان 

ايجابية  خطوة  ه��و   ”Safe Travel“
ومهمة لل�سياحة.

لل�سياحة  الأردن��ي��ة  رئي�س اجلمعية  وق��ال 

اململكة  ح�����س��ول  ان  ق���ع���وار  ع���وين  ال���واف���دة 

ع��ل��ى خ��ت��م ال�����س��ف��ر الآم����ن خ��ط��وة اي��ج��اب��ي��ة. 

�سمن  اآمنة  كجهة  الأردن  اعتماد  ان  موؤكدا 

ال���دول الآم��ن��ة م��ن ف��رو���س ك��ورون��ا موؤ�سر 

جيد. وا�سار قعوار اإىل ان فتح الب��واب امام 

ال�سياحة العالجية هو بداية احلل بالن�سبة 

لل�سياحة، معربا عن امله بان ُتفتح ال�سياحة 

ب��ك��اف��ة ان��واع��ه��ا خ���الل ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، وان 

على  ملمو�سة  ايجابية  ت��ط��ورات  لها  ي��ك��ون 

القطاع ال�سياحي الكرث ت�سررا بني خمتلف 

القطاعات.

ول���ف���ت اىل ان���ن���ا ن��ن��ت��ظ��ر ف��ت��ح امل���ط���ارات 

ال�سياحة  لإن��ع��ا���س  ال���واف���دة  ال�سياحة  ام���ام 

والق��ت�����س��اد، م�سيفا ان��ه ط��امل��ا ي��وج��د حظر 

فك  يرتبط  حيث  �سياحة،  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن 

وذل��ك  مبا�سرا  ارت��ب��اط��ا  بال�سياحة  احل��ظ��ر 

بح�سب ت�سريح له ل�سحيفة “الغد”.

موؤخرا،  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  واعلنت 

وال�����س��ي��اح��ة،  ل��ل�����س��ف��ر  ال���ع���امل���ي  امل��ج��ل�����س  اأن 

على  ب��ن��اء  الأم����ن  ال�سفر  خ��ت��م  الأردن  م��ن��ح 

الجراءات ال�سارمة وبروتوكولت ال�سالمة 

الأردن،  اتباعها يف  التي مت  العامة  وال�سحة 

ا�ستقبال  ل���س��ت��ئ��ن��اف  ت�ستعد  وه���ي  خ��ا���س��ة 

الزوار الدوليني جمددا.

يعترب  اخل��ت��م  ه��ذا  اأن  ال����وزارة  بينت  كما 

مب��ث��اب��ة م���ب���ادرة دول���ي���ة ت��ت��ي��ح امل���ج���ال اأم����ام 

امل�����س��اف��ري��ن ل��ت��ح��دي��د ال��وج��ه��ات ال��ت��ي تتبع 

املتوافقة  وال�سالمة  ال�سحة  معاير  اأع��ل��ى 

�سحة  ل�سمان  العاملية  ال��ربوت��وك��ولت  م��ع 

امل�سافرين يف ظل الظروف احلالية الناجمة 

عن فرو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19.

وقال مدير عام تطوير العمال ملجموعة 

العربي  واخل��ل��ي��ج  الأردن  القاب�سة  ت��راف��ك��و 

على  الأردن  ح�����س��ول  ان  ن��و���س��ري��ن��و،  ب��اول��و 

ختم ال�سفر الآمن خطوة ايجابية ومهمة يف 

القطاع ال�سياحي.

مبا�سرا  الث���ر  �سيكون  نو�سرينو،  واك���د 

ال�سياحة  ام��ام  امل��ط��ارات  فتح  ف��ور  وملمو�سا 

الوافدة خا�سة من الدول اخل�سراء. مطالبا 

امل��ط��ارات  فتح  باأهمية  املعنية  اجل��ه��ات  كافة 

ال���دول الآم��ن��ة  ال��واف��دة م��ن  ام���ام ال�سياحة 

واخل�سراء وبائيا.

وبني انه تزامنا مع قرار احلكومة الخر 

كان يجب فتح  العالجية  ال�سياحة  باب  فتح 

الباب على م�سراعيه جلميع انواع ال�سياحة 

ام���ام ال�����س��ي��اح ال��ق��ادم��ني م��ن ال����دول الآم��ن��ة 

وتنظيم  ترتيبات  �سمن  وب��ائ��ي��ا،  اخل�����س��راء 

وف��ح��و���س��ات ل�����س��م��ان ع����دم وج����ود م��ر���س��ى 

م�سيفا  ك��ورون��ا،  لوباء  حاملني  ال�سياح  من 

اأن  ال��دول يجب  تلك  ال��ق��ادم من  ال�سائح  ان 

يخ�سع لفح�س جديد قبل دخوله للمملكة، 

وي��ت��م فح�سه ف���ور و���س��ول��ه امل���ط���ار، وي��ك��ون 

ال�سياحي،  برناجمه  اجلميع  ل��دى  معروفا 

وهذا �سيوؤدي اإىل ن�ساط ملمو�س يف خمتلف 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة ول��ي�����س ف��ق��ط على 

م�ستوى القطاع ال�سياحي.

يف  اململكة  و���س��ع  ان  نو�سرينو،  واأو���س��ح 

ال�سيطرة  التعامل مع فرو�س كورونا حتت 

اذ تعاملت اجلهات املعنية بكل حرفية للحد 

من انت�ساره وجنحت يف ذلك، قائال ان هذا 

ت���روي���ج ح��ق��ي��ق��ي جل����ذب اع������داد ك���ب���رة من 

ال�سياح اإىل اململكة.

نحو  ا�ستقطبت  ال�����س��رك��ة  ان  اإىل  وا���س��ار 

دول، مبينا  وافد من عدة  �سائح  الف   125
28 باخرة اإىل  ان العام املا�سي و�سلت نحو 

موانئ العقبة تقل ال�سياح الوافدين.

واع���ل���ن وزي����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون الع����الم 

وال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اأجم��د 

فتح  تدر�س  احلكومة  ان  م��وؤخ��را  الع�سايلة 

ال�����س��ي��اح��ة ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ل���ل���دول اخل�����س��راء 

وب���ائ���ي���ا، و���س��م��ن م��ع��اي��ر اأردن����ي����ة خ��ال�����س��ة 

للتعامل مع ال�سياح.

وات��ف��ق اح���د ال��ع��ام��ل��ني يف ���س��رك��ة �سياحة 

اث��ر ح�سول اململكة  واف���دة اجم��د خ��ال��د، ان 

ع���ل���ى خ���ت���م ال�����س��ف��ر الآم�������ن ي���ع���زز ال��ق��ط��اع 

ال�سياحي.

واأكد خالد، ان اخلتم الآمن �سيعيد احلياة 

امل��ط��ارات  ف��ت��ح  ف���ور  طبيعتها  اإىل  ال�سياحة 

ال�سياح  عدد  وارتفع  الوافدة.  ال�سياحة  امام 

اإىل  املا�سي  العام  اململكة خالل  زاروا  الذين 

 %  8.9 ن�سبتها  بزيادة  �سائح  مليون   5.4
على العام الذي �سبقه، ح�سب بيانات البنك 

املركزي.

ال��دخ��ل  من���و  اإىل  الرت����ف����اع  ه����ذا  واأدى 

يف  دينار  مليار   4.1 اإىل  للمملكة  ال�سياحي 

 %  10.2 ن�سبتها  وب��زي��ادة   2019 ال��ع��ام 

على العام 2018.

ماذا يعني حصول األردن على ختم السفر اآلمن ؟

تصميم األزياء في األردن بين التراث والمعاصرة

االنباط-وكاالت

جنة-  “اأردننا  برنامج  يف  امل�ساركون  اأ�ساد 

اردننا بخر” بالرحالت والتجارب ال�سياحية 

التي يوفرها الربنامج اىل املناطق ال�سياحية 

حققه  ال���ذي  وال��ن��ج��اح  اململكة  حمافظات  يف 

الكبرة  م�ساهمته  موؤكدين  انطالقه،  منذ 

يف ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة، وات���اح���ة 

الفر�سة للمواطنني واملقيمني بزيارة املواقع 

الثرية وال�سياحية يف كافة املدن واملحافظات 

ال�سياحية  املن�ساآت  ا�سحاب  ون��وه  الأردن��ي��ة. 

م�ساهمته  ال��ربن��ام��ج، مب���دى  يف  امل�����س��ارك��ون 

ب��ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة، وت��خ��ف��ي��ف 

اخل�سائر التي حلقت بهم اثر جائحة كورونا، 

وذلك من خالل زيادة اعداد الزوار ومرتادي 

املطاعم والفنادق، م�سرين اىل اأن الربنامج 

املنطقة  يف  القت�ساد  عجلة  بتحريك  �ساهم 

وخالل  الأخ���رى.  واملن�ساآت  املحلي  واملجتمع 

م��ق��اب��الت اج��رت��ه��ا وك���ال���ة الن���ب���اء الردن���ي���ة 

)برا(، يف الرحلة املخ�س�سة �سمن الربنامج 

اىل م��دي��ن��ة ال���ب���را ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، عرب 

الوقائية  بالتدابر  ارتياحهم  عن  امل�ساركون 

التي  العامة  ال�سالمة  واج���راءات  وال�سحية 

اتخذتها وزارة ال�سياحة والآثار �سد فرو�س 

كورونا، حيث اتخذت الوزارة اجراءات وقائية 

عدة كتعقيم حافالت النقل واملن�ساآت واملواقع 

ال�����س��ي��اح��ي��ة، وخ�����س�����س��ت ق��اف��ل��ة ل��ك��ل وج��ه��ة 

ل�سمان  وذل����ك  ب��امل��ئ��ة،   75 ب�سعة  �سياحية 

عدم الزدح��ام والتباعد يف املواقع ال�سياحية 

وداخل احلافلة، بالإ�سافة اىل قيا�س درجات 

احل������رارة ق��ب��ل ال�����س��ع��ود ل��ل��ح��اف��الت. وق���ال 

النويهي  حممد  ال��رح��ل��ة  يف  امل�ساركني  اأح���د 

ولعائلته  ل��ه  وف���ر  ال��ربن��ام��ج  اإن  )ب�����را(،  ل��� 

جتربة �سياحية فريدة، وباأ�سعار خمف�سة ويف 

متناول اجلميع، داعيا املواطنني اىل امل�ساركة 

ال�سياحية  املناطق  على  والطالع  بالربنامج 

اأم  احلاجة  واأ�سادت  رحالته.  تت�سمنها  التي 

يو�سف التي يرافقها اأبناءها بالرحلة، بالدعم 

وهيئة  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  قدمته  ال��ذي 

امل�ساركة  من  مكنهم  ال��ذي  ال�سياحة  تن�سيط 

التنظيمية  الإج����راءات  وك��ذل��ك  بالربنامج، 

التي قامت بها، ومواعيد الإنطالق الدقيقة، 

وت��وف��ر و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل امل��ري��ح��ة وامل��ك��ي��ف��ة يف 

ال��دل��ي��ل  اأن  اىل  ال���ربن���ام���ج، لف��ت��ة  رح����الت 

ال�����س��ي��اح��ي امل���راف���ق ل��ه��م زوده�����م مب��ع��ل��وم��ات 

تاريخية وثقافية عن املنطقة. وقال �ساحب 

اأحد املطاعم امل�ساركة بالربنامج، اإن الربنامج 

�ساهم ب�سكل كبر بزيادة دخل املطعم بعد ان 

و�ساهم يف  ك��ورون��ا،  اث��ر جائحة  ك��ان متوقفا 

ب��روات��ب العاملني  رف��ع ق��درت��ه على الي��ف��اء 

وزارة  اأن  اىل  لفتا  عليهم،  واملحافظة  لديه 

ال�سياحة والآثار واجلهات املعنية نفذت قبل 

بجولت  الآن  حتى  وم�ستمرة  الربنامج  بدء 

املن�ساأة  جاهزية  من  للتاأكد  دوري��ة  تفتي�سية 

العامة  ال�سالمة  ب�سروط  التزامها  وم���دى 

ل�ستقبال امل�ساركون بالربنامج. واأكد الدليل 

اأن  تي�سر،  ح�سام  للرحلة  امل��راف��ق  ال�سياحي 

جديد  من  للعمل  بالعودة  �ساعده  الربنامج 

وج��ود  لعدم  املا�سية  بالفرة  توقف  ان  بعد 

انه  اىل  م�سرا  اأجنبية،  �سياحية  جمموعات 

ي��ق��وم خ���الل ال��رح��ل��ة ب��ال�����س��رح ع��ن ب��رن��ام��ج 

ال�سياحية  ب��امل��ع��امل  وال��ت��ع��ري��ف  ج��ن��ة  اأردن���ن���ا 

واأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا. وت�����راوح ا�سعار 

الرحلة اىل مدينة البرا للمواطن الردين 

دي��ن��ار اىل  8ر4  اأردن��ن��ا جنة، م��ن  يف برنامج 

والنقل  غ���داء،  وج��ب��ة  وت�سمل  دي��ن��ار،  4ر5 
ملتحف  وزي����ارة  امل��دي��ن��ة،  يف  �سياحية  وج��ول��ة 

البرا. ويهدف برنامج “اأردننا جنة – اردننا 

بخر، اإىل تن�سيط ال�سياحة الداخلية، بحيث 

لكلف  ودع��م��ا  جمانيا  نقال  الربنامج  ي��وؤم��ن 

باملئة  الطعام وال�سراب والإقامة بن�سبة 40 

ل��ل��ع��رب،  ب��امل��ئ��ة  و20  الردين،  ل��ل��م��واط��ن 

وجهات  يف  لالجنبي  امل��وا���س��الت  وجمانية 

�سياحية مميزة بغية اإنعا�س حركة ال�سياحة 

ال��ربن��ام��ج على ت�سجيع  ال��داخ��ل��ي��ة. وي��رك��ز 

زيارة  يف  امل�ساركة  على  واملقيمني  املواطنني 

الع�سرات من الوجهات ال�سياحية، يف جتارب 

ال�ستفادة  خ��الل  م��ن  ا�ستثنائية،  �سياحية 

م��ن اخل���دم���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��م��ي��زة يف ه��ذه 

املجتمعات  ع���ن مت��ك��ني  ف�����س��ال  ال���وج���ه���ات، 

امل��ح��ل��ي��ة وم��ق��دم��ي اخل���دم���ة م���ن امل�����س��ارك��ة 

الفعلية يف �سناعة ال�سياحة املحلية، املوؤدية 

املجتمعات  اق��ت�����س��اد  لتحريك  النتيجة  يف 

القت�سادية،  الأ���س��ر  دخ��ول  وزي���ادة  املحلية 

وجرى  جمدية.  حملية  عمل  فر�س  وخلق 

 “ جنة  “اردننا  لربنامج  الثاين  املو�سم  يف 

ا�سراك املكاتب ال�سياحية و�سركات الطران 

املحلية وجمعية الإدلء ال�سياحيني وجمعية 

النقل ال�سياحي واملطاعم ال�سياحية، لتكون 

ال����وزارة  ���س��راك��ة حقيقة م��ع  امل����رة يف  ه���ذه 

والهيئة. وخ�س�س الربنامج، دليال �سياحيا 

ال��وزارة  مرافقا لكل حافلة، وموظفني من 

مهمتهم  ت��ك��ون  ال�����س��ي��اح��ة،  تن�سيط  وه��ي��ئ��ة 

برنامج  على  والإ����س���راف  ال��و���س��ول  ت�سهيل 

ال��رح��ل��ة. وي�����س��م��ل ال��ربن��ام��ج ه���ذا امل��و���س��م 

جميع م��ن ه��م ع��ل��ى الأر�����س الأردن���ي���ة من 

مواطنني ومقيمني و�سيوف الأردن للتمتع 

ب�����س��ي��اح��ة داخ��ل��ي��ة ت��ع��ت��ن��ي ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ر 

ال��ربن��ام��ج  يتميز  ح��ي��ث  ال�سحية،  امل��ت��اب��ع��ة 

رحالت  لت�سمل  ال�سياحية  الوجهات  بتنّوع 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة 

ل�سمول جميع اأمناط ال�سياحة التي تتوفر 

يف  والأث��ري��ة  ال�سياحية  املناطق  خمتلف  يف 

امل��م��ل��ك��ة. وا����س���رط ال��ربن��ام��ج ه���ذا املو�سم 

م����زودي  “اأمان” ل��ك��اف��ة  ت��ط��ب��ي��ق  حت��م��ي��ل 

اخل����دم����ات وال���ت���ج���ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة وح��ت��ى 

املواطنني، �سمن �سروط اأهلية اإدراج املوقع 

يف الربنامج لتتم املتابعة ب�سكل دوري يف حال 

ظهور حالت اإ�سابة. وتعقد وزارة ال�سياحة 

والث������ار اج��ت��م��اع��ات دوري�����ة ت��وج��ي��ه��ي��ة مع 

يت�سمنها  التي  ال�سياحية  املن�ساآت  اأ�سحاب 

ال���ربن���ام���ج، لل��زام��ه��م ب�����س��روط ال�����س��الم��ة 

ال��ذي  الر���س��ادي  بالدليل  والتقيد  العامة 

بتقدمي  عليهم  والتعميم  ال����وزارة،  عممته 

اخلدمات ال�سياحية للم�سركني وفق اعلى 

والث��ار  ال�سياحة  وزارة  وعملت  امل�ستويات. 

وهيئة تن�سيط ال�سياحة على تطوير املن�سة 

الل��ك��رون��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��ربن��ام��ج لتدعم 

بحيث  ال���ربام���ج،  يف  اخل���ي���ارات  تخ�سي�س 

رحلته  ت�سميم  امل��واط��ن  با�ستطاعة  ي��ك��ون 

يف  املتاحة  اخل��ي��ارات  �سمن  حاجاته  ح�سب 

اإث���راء وتطوير الربامج  ك��ل رح��ل��ة، وج��رى 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة 

الربنامج  يف  امل�ساركني  قبل  من  الكرونياً 

مبو�سمه الأول. ولفتت الوزارة والهيئة اىل 

 “ بخر  – اردننا  جنة  “اأردننا  برنامج  اأن 

�سيوفر  واملقيمني،  الأردنية  للعائلة  امل�سمم 

خدمات احلجز

المشاركون في برنامج أردننا جنة يشيدون برحالته للمناطق السياحية

حسين الجغبير
المدير العام ورئيس هيئة التحرير

االنباط-دوجانة احل�صان

وع��ادات  وتراثاً  موروثاً  الراثية  الأزي��اء  تظل 

حياكتها  وطريقة  واألوانها  تفا�سيلها  يف  تختلف 

اأخ��رى، ومن �سعب  اإىل  لبا�سها من دولة  واأ�سلوب 

اآخر، ويف الردن وبالرغم من �سغر م�ساحته  اإىل 

بتنوعها  متيزت  الردنية  الأزي��اء  اأن  اإل  جغرافًيا، 

وبالأخ�س  تفا�سيلها  وثراء  واإختالفها  واأ�سالتها 

الأزياء الراثية الن�سائية منها.

تعترب الأزياء الراثية جزء مهم لإظهار تاريخ 

وهوية الوجود الإن�ساين وهي ق�سية تراثية تتميز 

بها ال�سعوب والقبائل وناجت ح�ساري عرب القرون.

ولهذا فاإن مامييز الزياء الردنية هو ثراء 

التاريخ احل�ساري وتنوع الثقافات اللتي مرت 

بها هذه املنطقة؛ 

وتختلف كل منطقة من ال�سمال اىل اجلنوب 

بح�سب  واملتنوعة  واملختلفة  اخلا�سة  باأزيائها 

والوظيفي  وامل����ادي  الجتماعية  الخ��ت��الف��ات 

وبطابع واحد قد ي�سمل تلك املناطق.

ال��زي الردين)ال��ث��وب الراثي( يعترب نتاج 

عمل جماعي ي�سرك لنتاجه عدد من الن�ساء 

اأثناء  الراثية  الأغ��اين  اأجمل  ين�سدن  اللواتي 

اإنتاجه 

ا�ستطاعوا من خالل �سناعتهم اليدوية اأن 

وزخرفة  خيط  بكل  ي�سجل  راق��ي��ا  فنا  يخلقوا 

وت���ط���ري���ز ت����اري����خ ي���ع���رب ع����ن اأمن��������اط ت��ف��ك��ر 

وجت�سيد  وت��ق��ال��ي��ده��م  جمتمعهم  و���س��ل��وك��ي��ات 

بيئتهم ومعتقداتهم اللتي ورثوها،

فاأنتجوا املدارق املطرزة والتي تعد من اأجمل 

الثواب ال�سعبية الردنية 

ففيها من زهور و�سنابل وحكاية قمح وهبوب 

ن�سمات على جبال كل ذلك يطرز يدوياآ

فيعرب الثوب عن هوية �ساحبه ويعك�س بيئته 

ومكانته وموقعه يف ال�سلم الجتماعي 

ف��ل��الأ���س��ر امل��ي�����س��ورة احل�����ال خ���ي���وط ال��ذه��ب 

واحللّي  الفاخرة  والأقم�سة  للتطريز  والف�سة 

فلالأ�سر  وال�سوف  القطن  واأما خيوط  املر�سعة 

ام  ان كانت فالحة  الأق��ل دخ��ال وبح�سب عملها 

يف البادية،

احل���ايل  ال��ع�����س��ر  يف  الردين  ال����زي  وي��ع��ت��رب 

بح�سب  الردن��ي��ة  ل��ل��م��راأة  واع��ت��زاز  م�سدر فخر 

ماقالته الباحثة وم�سممة الأزياء الردنية ر�سا 

مبي�سني 

ح��ي��ث ت��ت��زي��ن ب��ل��ب�����س��ه يف امل���ح���اف���ل وت��ت��غ��ن��ى 

والعزة  ال�سموخ  ففيه  خالله  م��ن  اأ�سلها  بجود 

واحل�سمة الأنيقة

اأن  مبي�سني  ر���س��ا  الأزي�����اء  م�سممة  واأك����دت 

اأزي���اء  على  الردين  ال�سوق  انفتاح  م��ن  بالرغم 

الغرب؛ يظل لزي البلد التقليدي مكانة خا�سة 

يف نفو�سنا وبلب�سه نتغنى باأ�سالتنا

وق���ال���ت امل��ب��ي�����س��ني اأن�����ه مت م����زج ال������راث يف 

ت�سميم الزياء احلديث باملعا�سرة 

ماكنات  وت��وف��ر  الآل��ي��ة  ال�سناعات  فظهرت 

التطريز احلديثة قد �سهل اإنتقاء الثوب الردين 

فاأ�سبحت الت�ساميم احلديثة تت�سدر قائمة 

واقليميا  حمليا  بها  امل��رغ��وب  ال�سعبية  الزي���اء 

وعامليا 

وبرزت اإبداعات امل�سممات الردنيات منذ اأن 

ف�سعوا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اإط��الق  مت 

للوجود املحلي والعاملي النت�سار 

املجتمعية  امل�سوؤولية  ب��اب  م��ن  اأن��ه��ا  اأك���دت  و 

به  واإفتخرت  واإعتزت  واأحيته  تراثها  قد دعمت 

باإنتاج ت�ساميم ع�سرية حتاكي باإبداعها عراقة 

الإرث 

وقالت امل�سممة ر�سا املبي�سني 

اإمي�����اين ق���وي ب��ف��ل��ك��ل��ورن��ا ف��ه��و ي��ع��ت��رب م���ادة 

خ�سبة وغنية لن نقتب�س منه ونطوره لفكار 

باإرثنا  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  لتوعية  ت��ه��دف  ج��دي��دة 

وباأن نعتز باأ�سالتنا ونحافظ على موروثنا 

علمية  درا���س��ة  الأزي����اء  فت�سميم  فيه  ون��ب��دع 

وروؤية فنية واإ�ستلهام وجتديد وابتكار 

واأكدت اأن لنن�سى دعم وجهود وزارة الثقافة 

ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����س وال���ن�������س���اط���ات امل��ح��ل��ي��ة 

ال��ع��راق��ة  ف��ك��رة  ن�سر  ال��ل��ت��ي جت�سد  والق��ل��ي��م��ي��ة 

مبالب�سنا  وارت��ب��اط��ه  الغنى  لراثنا  والأ���س��ال��ة 

احلديثة 

مصممة األزياء األردنية رشا مبيضين


