
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الحكومة: ملفات التهرب 
الضريبي تحد صعب

 الديحاني يطمئن األردنيين على أبنائهم 
بالكويت واشقائهم الكويتيين

االثنني   22  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    13  متوز  2020 م - العدد  5393  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

»اإلنسان أغلى ما نملك« أولوية استراتيجية القيادة االردنية 

الملك: األردنيون سيخرجون أقوى 
بعد »كورونا« 

أكد أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام

 الرزاز: الحكومة ستكشف للرأي العام اجراءاتها 
لحماية المال العام

ابو علي: دراسة 752 طلب تسوية ضريبية

االنباط-وكاالت

رجحت �سحيفة بريطانية تورط اإ�سرائيل 

طالت  التي  االنفجارات  �سل�سلة  يف  واأمريكا 

اإيران خالل االأيام القليلة املا�سية.

الربيطانية،  »الغارديان«  �سحيفة  واأف��ادت 

وراء  تقفان  ووا���س��ن��ط��ن  اأب��ي��ب  ت��ل  اأن  ام�����س، 

و�سل�سلة  االإي������راين،  ن��ط��ن��ز  م��ف��اع��ل  ان��ف��ج��ار 

االأ�سابيع  اإي���ران، خ��الل  اأخ��رى يف  انفجارات 

الهجمات  اأن مثل هذه  املا�سية، حم��ذرة من 

قد ترتد على اإ�سرائيل والغرب.

مماثلة  ت��ق��اري��ر  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

اأوردت���ه���ا ���س��ح��ف اأم��ري��ك��ي��ة خ���الل ال��ي��وم��ن 

تفجري  وراء  اإ�سرائيل  عمالء  ب��اأن  املا�سين، 

ب��ات م��ن �سبه  وب��اأن��ه  ال��ن��ووي،  مفاعل نطنز 

اأب��ي��ب م�����س��وؤول��ة ع��ن االنفجار  امل��وؤك��د اأن ت��ل 

دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  اإدارة  مبعرفة 

اال�ستخباراتي  امل�����س��وؤول  اأن  ت��رام��ب.وت��رى 

االأمريكية  ال�سحف  اأطلع  الذي  االإ�سرائيلي 

باأن بالده وراء الهجوم على اإيران، كان رئي�س 

ج��ه��از اال���س��ت��خ��ب��ارات اخل���ارج���ي »امل���و����س���اد«، 

بقربه من  املعروف  يو�سي كوهن،  اجل��رال 

رئي�س الوزراء، بنيامن نتنياهو. 

ولفتت ال�سحيفة اإىل اأنه يف حال ا�ستمرت 

ت��ل��ك احل��م��ل��ة االأم���ري���ك���ي���ة - االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإي�����ران، واأ���س��ب��ح ال�سغط ال  امل�����س��رك��ة ع��ل��ى 

ميكن حتمله، فاإن االأخرية قد ترد بعنف، ما 

اأبيب  تل  االأفعال �سرتد على  اأن هذه  يعني 

والغرب معا.

ويف ال�������س���ي���اق ذات�������ه، ق�����ال وزي������ر احل����رب 

اإن  ليربمان،  اأفيغدور  االأ�سبق،  االإ�سرائيلي 

رئي�س الوزراء، بنيامن نتنياهو، هو امل�سوؤول 

عن ت�سريبات احلديث عن �سل�سلة ال�سربات 

االإيرانية االأخرية.

اأح���رون���وت«  ي��دي��ع��وت   « �سحيفة  واأج�����رت 

ل��ي��ربم��ان، ه��اج��م ف��ي��ه نتنياهو،  ح����وارا م��ع 

ت�سريبات احلديث  امل�سوؤول عن  باأنه  واتهمه 

م�����س��وؤول��ي��ة  ت���زع���م  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ري��ح��ات  اأو 

اإ�سرائيل عن �سل�سلة ال�سربات االأخرية على 

اإيران، اأهمها يف مفاعل نطنز النووي.

االأخ��رية  الت�سريبات  ب��اأن  ليربمان،  واأف���اد 

حول اإيران بعلم نتنياهو نف�سه، ت�سر باالأمن 

ق�سايا  اأو  اأم���ور  وه��ي  االإ�سرائيلي،  القومي 

وت�ستيت  االأع��م��ال،  اإىل تغيري ج��دول  تهدف 

االنتباه والهروب من امل�سوؤولية.

واأو�سحت اأن حديث ليربمان يدور حول ما 

كتبته �سحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية، 

ال��ت��ي وقعت  اأن االن���ف���ج���ارات،  ال�����س��ب��ت، م��ن 

يف م��ن�����س��اآت اإي��ران��ي��ة يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية، 

م�سرك  اإ�سرائيلي  اأمريكي  عمل  م��ن  ج��زء 

للتعامل بقوة مع التهديد االإيراين.

م�سادر  عن  االأمريكية  ال�سحيفة  ونقلت 

االنفجارات  اأن  واأمريكية  اإ�سرائيلية  اأمنية 

ا�ستهدفت مواقع �سديدة احل�سا�سية.

التفا�صيل �ص »10«

صحيفة ترجح تورط إسرائيل وأمريكا بانفجارات إيران 

 وزير العمل يقرر إعادة فتح 
مصنع الزمالية

الفايز يدعو لتعزيز اإلنتاج الصناعي 
والزراعي لتخطي أزمة كورونا

  لليوم السابع .. 
ال اصابات كورونا محلية 

اللواء الرحامنة: 20 ألف قضية تهرب 
جمركي بقيمة 26 مليون دينار 

سجلت بنصف عام

االنباط-عمان

اأن  اأعلن رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز   

احلكومة �ستك�سف للراأي العام واملواطنن خالل 

اإجراءاتها وجهودها يف  االأيام املقبلة عن جميع 

العام، واالأرقام االقت�سادية واملالية  املال  حماية 

املتعلقة بها.

املتلفزة  ال��رزاز خالل كلمته اال�سبوعية  واأك��د 

املوجهة لو�سائل االإعالم واملواطنن ام�س االأحد، 

الكاملة  املكا�سفة  انتهجت  وك��م��ا  احل��ك��وم��ة  اأن 

ح���ول اأرق�����ام واإ����س���اب���ات ال��ك��ورون��ا واالإج������راءات 

االأي����ام  اأم��ام��ك��م يف  “�ست�سع  ح��ي��ال��ه��ا،  امل��ّت��خ��ذة 

االقت�سادّية  االأرق���ام  جميع  القادمة  واال�سابيع 

وامل��ال��ّي��ة واالإج�����راءات امل��ت��خ��ذة م��ن اأج���ل حماية 

املال العام ومبا ي�سهم يف اال�ستقرار وزيادة الثقة 

مبوؤ�ّس�سات الدولة االأردنّية الرا�سخة«.

التفا�صيل �ص »5+2«

االنباط-عمان

قال مدير عام دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 

الدائرة  النهج يف  تغيري  اإن��ه مت  علي  اأب��و  ح�سام 

ل��ي�����س��ب��ح ن��ه��ج��ه��ا ج��م��ع ال���ب���ي���ان���ات وامل��ع��ل��وم��ات 

امل��خ��اط��ر  خ��ط��ة الدارة  واع���ت���م���اد  وم��ع��اجل��ت��ه��ا، 

واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  جتميع  يتم  بحيث 

وحتديد  لل�سركات  االقت�سادية  القطاعات  عن 

م��ع��اي��ري امل��خ��اط��رة ل��ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات، وم���ن ثم 

التي  واملن�ساآت  ال�سركات  يف  االنحرافات  حتديد 

متتلك فر�س تهرب مرتفعة، ليتم جمع بيانات 

لل�سركات املرجح اأن تقوم بالتهرب ال�سريبي.

واأ�ساف اأن ال�سركات ت�سمل خمتلف القطاعات 

يتم  اأن  ي��ج��ب  ����س���رك���ات  وه���ن���اك  االق��ت�����س��ادي��ة 

ت�سكيل  ي��ت��م  بحيث  عليها،  �سريبيا  التفتي�س 

عليهم  للتدقيق  ال�سريبة  موظفي  م��ن  فريق 

اج��راء  ث��م  وم��ن  املتوقعة  املخالفات  ح�سر  بعد 

تفتي�س �سريبي عليها.

بوا�سطة  ي��ت��م  ال�سريبي  التفتي�س  اأن  واأك����د 

ع���م���ل���ي���ات م�������س���ب���وط���ة، ب���ح���ي���ث ي���ت���م ت�����س��ج��ي��ل 

االجراءات بوا�سطة ال�سوت وال�سورة.

ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  مكافحة  ك���وادر  اأن  وب��ن 

مراقبتها  يتم  ال�سريبي  التدقيق  وم��دي��ري��ات 

ا�سافة  وال�����س��ورة،  ال�سوت  بوا�سطة  امل��ي��دان  يف 

ل���الج���راءات م��ا ب��ن امل��ف��و���س��ن وامل��دق��ق��ن يتم 

املراقبة عليها اأي�سا بال�سوت وال�سورة.

واأعلن عن اجراء 346 جولة تفتي�سية توزعت 

يف قطاعات خمتلفة منها 02 لكبار املكلفن و05 

�سغار  على  والبقية  املتو�سطن  املكلفن  على 

التفتي�سية  اجل���والت  اأن  على  م�سدداً  املكلفن، 

�سملت كافة االلتزامات الدولية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق����رر وزي�����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة 

اإع��ادة فتح م�سنع الزمالية  ام�س االح��د، 

تو�سية  على  ب��ن��اًء  ال�سمالية  ال�سونة  يف 

للتحقق  �سكلها  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ي��ة  اللجنة 

من جاهزية بيئة امل�سنع للعمل، �سريطة 

ال���ت���زام���ه مب��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة 

املهنية وبح�سب متطلبات جميع القوانن 

واالأنظمة والتعليمات النافذة.

تو�سية  ان  بيان،  يف  ال���وزارة  واو�سحت 

اللجنة الثالثية املكونة من وزارة العمل 

الدفاع  العام/  االأم��ن  ومديرية  وال�سحة 

باإعادة  ال�سمال  اقليم  ا�سناد  قيادة  املدين 

امليدانية  زيارتها  بعد  امل�سنع، جاءت  فتح 

اأم�س ال�سبت ملوقع امل�سنع وتفقد مرافقه 

باإدارته واالطالع على جميع  واجتماعها 

اجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية املتبعة 

فيه.واطلعت اللجنة على تقرير مديرية 

لوزارة  التابعة  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 

العمل بتاريخ 4 متوز احل��ايل، بعد زيارة 

ميدانية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ق��ال مدير ع��ام دائ���رة اجل��م��ارك اللواء 

حتقق  ال��دائ��رة  اإن  الرحامنة  عبداملجيد 

امل��ف��ه��وم االأم���ن���ي م��ن خ���الل م��ن��ع دخ��ول 

اأجهزة  بقية  مع  بالتعاون  املمنوعة  امل��واد 

ال��دول��ة، وتنفيذ االأم��ن امل��ايل من خالل 

حت�����س��ي��ل ال�������س���رائ���ب واالأم������������وال ع��ل��ى 

ال�سادرات والواردات.

ت�سعى  اجل����م����ارك  دائ������رة  اأن  واأ�����س����اف 

لت�سهيل  للو�سول  عملها  اآليات  لتطوير 

ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ت����ج����اري����ة، ح���ي���ث ق���ام���ت 

م��ن خالل  االج�����راءات  بت�سهيل  ال��دائ��رة 

ال��ت�����س��ري��ع��ات احل��ا���س��ل يف 8102  ت��ع��دي��ل 

ال��دائ��رة  ب��ن  التقا�سي  لت�سهيل  و9102، 

وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن اخل����دم����ات، ا���س��اف��ة 

امل��واد  على  امل�سبق  التخلي�س  ت�سهل  مل��واد 

اجلمركية.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان

دع����ا رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع����ي����ان في�سل 

االإن��ت��اج  تعزيز  اإىل  االأح���د،  ام�س  الفايز، 

املختلفة،  الوطنية  وال�سناعات  الزراعي 

وحت���ف���ي���ز ����س���ن���اع���ة االأدوي������������ة وحت��ف��ي��ز 

ال��ق��ط��اع��ي ال�����س��ي��اح��ة، ل��ت��خ��ط��ي االأزم�����ة 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت�����س��ب��ب ب��ه��ا ف��ريو���س 

ك���ورون���ا.ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ح���واري 

الهيئة  االأع��ي��ان م��ع  ب���دار جمل�س  ج��رى 

عون  جلمعية  والتوجيهية  اال�ست�سارية 

الثقافية الوطنية، بح�سور رئي�س الهيئة 

اإبراهيم  اأ�سعد  الدكتور  للجمعية  االإدارة 

الفاعليات  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���زام، 

ال�سيا�سية واالجتماعية.

واأك���������د ال����ف����اي����ز، ال���رئ���ي�������س ال���ف���خ���ري 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، اأه��م��ي��ة ت��ع��ظ��ي��م ال�����س��ن��اع��ات 

الغذائية وا�ستغالل االأرا�سي ال�سحراوية 

مناطق  خمتلف  يف  ال��زراع��ي��ة  واالأخ�����رى 

امل���م���ل���ك���ة، م����ن خ�����الل اإق�����ام�����ة ال�������س���دود 

واحل����ف����ائ����ر امل���ائ���ي���ة وا����س���ت���غ���الل امل���ي���زة 

التناف�سية لكل حمافظة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان 

ط���م���اأن ال�����س��ف��ري ال��ك��وي��ت��ي يف ع��م��ان 

املغربن  اأبنائهم  على  االأردنين  ام�س، 

ا�سقائهم  ك��ذل��ك على  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  يف 

ال��ك��وي��ت��ي��ن؛ ج�����راء ان��ت�����س��ار ف��اي��رو���س 

ب��ل��دان  و���س��ائ��ر  ال��ك��وي��ت  يف  “كورونا” 
العامل.

واأك������د ال���دي���ح���اين خ����الل ح�����وار مع 

ال���دك���ت���ور ه����اين ال����ب����دري يف ب��رن��اجم��ه 

اأن  “فن”،  رادي���و  على  البلد”  “و�سط 

اأر���س  على  واملقيمن  املواطنين  جميع 

االإج���راءات  ب�سبب  بخري؛  الكويت  دول��ة 

االح����رازي����ة وال���ط���رق ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

اتبعتها احلكومة الكويتية هناك، م�سرياً 

بالراجع  ب��داأت  االإ�سابات  ارق��ام  اأن  اإىل 

“و�سواًل اإن �ساء اهلل اإىل  يوماً بعد يوم، 

الرقم �سفر كما هو حال االأردن حالياً«.

وه���ن���اأ ال�����س��ف��ري ال����دح����اين ب���االإجن���از 

ال�سحي التي حققته اململكة.

التفا�صيل �ص »4«
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 اإلنتاج األردني بقطاع األدوية والمستلزمات الطبية والزراعة
2    المتطورة سيتميز عن باقي الدول
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

توقيف مقاول كبير 15 يوًما 

عروض خاصة لتمويل العقارات والوحدات 
السكنية لمنتسبي القوات المسلحة

االنباط - عمان 

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد 

 15 املقاولني  كبار  اأح��د  توقيف  االح��د  ام�س 

اإ���س��اح  م��رك��ز  التحقيق يف  ذم��ة  ي��وًم��ا على 

وتاأهيل البلقاء.

وا�سندت النيابة العامة اإليه جناية الغ�س 

يف اأعمال املقاولة وجنحة هدر املال العام.

االنباط - عمان 

اأط���ل���ق ����س���ن���دوق االئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري، 

ال��ع��ام��ة لاإ�سكان  امل��وؤ���س�����س��ة  وب��ال��ت��ع��اون م��ع 

حلماة  خا�سا  عر�سا  احل�سري،  والتطوير 

الوطن، يتم مبوجبه تخ�سي�س العديد من 

ال�سقق ال�سكنية واالأرا�سي باأ�سعار ت�سجيعية 

ومميزة موّزعة على خمتلف مناطق اململكة، 

خال  م��ن  متويلها  للمنت�سب  ميكن  حيث 

برامج التمويل املعتمدة لدى ال�سندوق.

العر�س  هذا  اأن  ال�سندوق  اإدارة  واأ�سارت 

االئتمان  �سندوق  �سعي  م��ن  انطاقاً  ي��اأت��ي 

لتوفري  مبتكرة  منتجات  لتقدمي  الع�سكري 

امل�سلحة  ال���ق���وات  ملنت�سبي  اإ���س��ك��ان��ي��ة  ح��ل��ول 

االردن����ي����ة – اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي واالأج����ه����زة 

االأمنية، حيث ميكن للمنت�سب االطاع على 

�سمن  العقارات  وتفا�سيل  املتاحة  العرو�س 

ال��ع��ر���س اخل���ا����س م���ن خ���ال زي�����ارة امل��وق��ع 

 ،www.mcf.jo لل�سندوق  االإلكرتوين 

الهاتفية  اخل��دم��ة  م��رك��ز  على  االت�����س��ال  اأو 

على الرقم 064604615.

العر�س  ه��ذا  اأن  ال�سندوق  اإدارة  واأك���دت 

خا�سع لل�سروط واالأحكام اخلا�سة ب�سندوق 

االئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري وامل���وؤ����س�������س���ة ال��ع��ام��ة 

ل��اإ���س��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر احل�����س��ري و���س��اري��ة 

املفعول حتى تاريخ 15/08/2020.

باال�ستفادة  ال��راغ��ب��ني  املنت�سبني  ودع���ت 

من خدمات ال�سندوق لتمويل �سراء ال�سقق 

التي  االأخ�����رى  امل�����س��اري��ع  وال��ع��ق��ارات �سمن 

تقدمها املوؤ�س�سة العامة لاإ�سكان والتطوير 

احل�سري االطاع عليها من خال الدخول 

على املوقع االإلكرتوين للموؤ�س�سة

.www.hudc.gov.jo 

االنباط- عّمان 

اأّكد جالة امللك عبداهلل الثاين اأن “االإن�سان اأغلى ما 

منلك” هي اأولوية ا�سرتاتيجية القيادة االأردنية، معرباً، 

يف الوقت ذاته، عن اعتزازه بال�سعب االأردين على التزامه 

خال جائحة كورونا.

لقائه وجهاء و�سخ�سيات  امللك، خال  وق��ال جالة 

االأح��د،  ام�س  احل�سينية  ق�سر  يف  ع��ّدة  حمافظات  م��ن 

ال�سكر  “كل  ج��ال��ت��ه،  يعقدها  ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن 

والتقدير ل�سعبنا، لقد كانت ا�سرتاتيجيتنا خال االأزمة 

اأن  مبنية على ما حت��ّدث به جالة �سيدنا اهلل يرحمه 

االإن�����س��ان اأغ��ل��ى م��ا من��ل��ك، ف��ه��ذه اأول��وي��ة ا�سرتاتيجية 

القيادة االأردنية«.

واأ�ساف جالته اأننا جنحنا يف التعامل مع فريو�س 

كورونا، والذي هو اليوم حتت ال�سيطرة يف االأردن، ولكن 

اآن  وعليه  اقت�سادياً،  ثمناً  دفعنا  ال��ع��امل  دول  ك��ل  مثل 

االأوان للرتكيز باأق�سى �سرعة على الو�سع االقت�سادي. 

يتمثل يف  اأمامنا  اأك��ر حتد  اأن  اإىل  امللك  ولفت جالة 

اأن  اإىل  م�سرياً  والبطالة،  والفقر  االقت�سادي  الو�سع 

االأردنيني �سيخرجون اأقوى عند املقارنة مع دول االإقليم 

فيما يتعلق باآثار اأزمة كورونا.

وع��ّر جالته ع��ن اع��ت��ق��اده ب��اأن االإن��ت��اج االأردين يف 

املتطورة  وال��زراع��ة  الطبية  وامل�ستلزمات  االأدوي��ة  قطاع 

مبا فيها ال�سناعات الغذائية �سيتميز عن باقي الدول، 

م�����س��رياً اإىل اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

وتن�سيق  تعاون  “هنالك  وق��ال  البطالة،  من  للتخفيف 

بني احلكومة وبني القوات امل�سلحة يف هذا املجال«.

و�سدد جالة امللك على اأهمية التن�سيق بني اجلهات 

اإىل  للو�سول  القطاع اخلا�س،  املختلفة وبني  الر�سمية 

نتائج حقيقية فيما يتعلق باالإنتاج الزراعي وال�سناعي، 

حيث ن�سري بقوة يف هذا املجال.

اأكد جالة  ل��اأردن �سياحياً،  وفيما يتعلق بالرتويج 

امللك اأهمّية ال�سياحة وتاأثريها على االقت�ساد الوطني، 

لكن اأي قرار يتعلق باالنفتاح يتطلب الرتوي ودرا�سته 

ب�سكل جيد.

وقال جالته اإن االأردن �سيفح�س جتربته يف التعامل 

التو�سع  قبل  العاجية  وال�سياحة  االأف���ام  �سياحة  مع 

يف ا�ستقبال �سياح اأكرث، لكي يتاأكد اأنه ال توجد هنالك 

م�ساكل مرتبطة بانت�سار الفريو�س.

الدينية،  ال�سياحة  اأه��م��ّي��ة  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  واأ���س��ار 

و�سرورة تعزيز ال�سياحة يف املحافظات.

وفيما يتعلق باالإقليم، اأّكد جالته اأن اململكة متتلك 

اإىل دور االأردن يف اأثناء  عاقة قوية مع اجلميع، الفتاً 

جائحة كورونا، حيث اأ�سهم بتعزيز الكوادر الطبية لدى 

بع�س الدول ال�سقيقة.

و���س��دد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ل��ى م��وق��ف االأردن ال��وا���س��ح 

والثابت جتاه الق�سية الفل�سطينية، الفتاً اإىل التوا�سل 

اآخر  اأوروبية واأمريكية لبحث  اأج��راه مع قيادات  ال��ذي 

بالكونغر�س  اأع�����س��اء  م��ع  اج��ت��م��اع��ات  منها  ال��ت��ط��ورات، 

االأمريكي.

اأن  ال���رزاز  ال���وزراء الدكتور عمر  اأك��د رئي�س  ب���دوره، 

احل��ك��وم��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج��ال��ة امل��ل��ك ت��ع��م��ل على 

فر�س  اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��واع��دة  القطاعات  بع�س  دع��م 

من��وه��ا ك��ب��رية ن��ت��ي��ج��ة اأزم�����ة ك���ورون���ا، م��ن��ه��ا الت�سنيع 

الدوائي  والت�سنيع  الزراعي  بالقطاع  املرتبط  الغذائي 

وامل�ستلزمات الطبية.

واأو�سح الرزاز اأن العديد من �سركات االألب�سة متكنت 

لديها  االإن��ت��اج  تغيري خطوط  اأ�سابيع فقط من  خ��ال 

وهناك  بالت�سدير،  وال��ب��دء  الطبية  الكمامات  الإن��ت��اج 

جتميلية.  ومنتجات  غذائية  مكمات  الإ�سافة  جم��ال 

اأثبتت  التي  القطاعات  اأه��م  تعّد من  ال��زراع��ة  اأن  وب��ني 

ح�����س��وره��ا وق��درت��ه��ا ع��ل��ى االإن���ت���اج، �سيما خ���ال ف��رتة 

اإيجاد  اإىل  ب��رزت  اأن احلاجة  اىل  ك��ورون��ا، الفتاً  جائحة 

خمرجاته  وت�سويق  االإن��ت��اج  مدخات  يف  ت�ساعد  �سركة 

داخلياً وخارجياً، خ�سو�ساً ل�سغار املزارعني .

ت�سريعات  تعديل  تعمل على  اأن احلكومة  اإىل  واأ�سار 

يف  العمالة  اإ���س��راك  ليتم  والعمل  االجتماعي  ال�سمان 

وهذا  االجتماعي،  ال�سمان  مظلة  يف  ال��زراع��ي  القطاع 

الوافدة.  ب��داًل من  املحلية  العمالة  اإح��ال  �سي�ساعد يف 

ولفت الرزاز اإىل اأنه �سيتم تفعيل التعاونيات يف القطاع 

امل�ساريع  متويل  يف  لي�سهم  التعاونيات،  وبنك  ال��زراع��ي 

الزراعية وم�ساعدة املزارعني .

املتعلقة  االإج����راءات  تكون جميع  ب��اأن  ال���رزاز  وتعهد 

بالت�سجيل لا�ستثمارات وامل�ساريع اإلكرتونية قبل نهاية 

العام، حيث ت�سل اليوم اإىل نحو 70 باملائة، مثلما �سيكون 

وماحظات  �سكاوى  ال�ستقبال  للتظلمات  جلنة  هناك 

امل�ستثمرين املحليني واالأجانب والعمل على اإيجاد حلول 

لها.

ال��ت��ي يبذلها  ث��م��ن احل�����س��ور اجل��ه��ود  م��ن جهتهم، 

اأزم���ة ك��ورون��ا، والتي ق��ادت الوطن  جالة امللك خ��ال 

ليكون من البلدان االآمنة، الفتني اإىل اأهمية اال�ستفادة 

من التجربة بهدف التنمية يف �ستى امليادين.

ودعا عدد من املتحدثني اإىل االهتمام باالأردن كوجهة 

اململكة  اأن  مو�سحني  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��ال  �سياحية 

واالأم��اك��ن  واالأث��ري��ة  ال�سياحية  وامل��واق��ع  باملعامل  تزخر 

الدينية التي جتعلها نقطة جذب للعامل.

كما اأ�ساروا اإىل �سرورة اأن ي�سّوق ال�سفراء يف اخلارج 

االأردن �سياحياً، على اأن يتم تخفي�س الكلف على امل�ساريع 

اال�ستثمارية وتعزيز اخلدمات املقدمة لل�سيوف.

االإنتاج  بتطوير  تتعلق  مبقرتحات  احل�سور  وتقدم 

الزراعي يف اململكة واال�ستفادة من التجربة االأردنية يف 

االأ�سهر املا�سية للنهو�س بالقطاع، كما اأ�ساروا اإىل اأهمية 

احل�ساد املائي يف مناطق البادية.

واال�ستغال  االآب����ار  حفر  ن��ط��اق  تو�سيع  اإىل  ودع���وا 

ال��زراع��ي��ة من  ال��ُرق��ع  االأم��ث��ل للمياه، وزي���ادة م�ساحات 

خال زيادة الدومنات امل�سموح لل�سركات بتملكها خا�سة 

يف وادي االأردن.

و�سددوا على اأهمية متكني ال�سباب وتاأهيلهم للدخول 

الزراعية  املنتجات  ت�سويق  اإىل  ودع��وا  العمل،  �سوق  اإىل 

االأردن���ي���ة خ��ارج��ي��اً بطريقة م��ت��ط��ورة، واإن�����س��اء م��راك��ز 

ل�سوق  توؤهلهن  املحافظات  يف  املهني  للتدريب  ل��اإن��اث 

العمل.

التي  اأهمّية ت�سدي احلكومة لاإ�ساعات  اإىل  ولفتوا 

يتم تداولها عر �سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي 

وال��ت��ي حت����اول ال��ن��ي��ل م��ن ال���وط���ن، ك��م��ا اأك����د ع���دد من 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  دع���م  اأه��م��ي��ة  احل�����س��ور 

للتخفيف من الفقر والبطالة.

اال�ستفادة من  اإىل �سرورة  واأ�سار عدد من احل�سور 

والعمل  املا�سية  الفرتة  خ��ال  بعد  عن  التعلم  جتربة 

التعليمي  املحتوى  جتهيز  خ��ال  م��ن  جت��وي��ده��ا،  على 

وتدريب االأ�ستاذة يف املدار�س واجلامعات حوله، وتوفري 

ال��ازم��ة وب�سرعة ج��ي��دة يف  �سبكة االإن��رتن��ت وامل��ع��دات 

املحافظات كافة.

و���س��ج��ل احل�����س��ور جل��ال��ة امل��ل��ك م��واق��ف��ه ال���ب���ارزة 

الأي  البات  ورف�سه  الفل�سطينية  الق�سية  اإزاء  والثابتة 

توجه اإ�سرائيلي يتعلق ب�سم االأرا�سي يف ال�سفة الغربية.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 

وم�ست�سار  والتن�سيق،  لات�سال  امللك  جالة  وم�ست�سار 

امللك  جالة  وم�ست�سار  الع�سائر،  ل�سوؤون  امللك  جالة 

لل�سيا�سات واالإعام، ورئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة.

االنباط - عمان 

ال��رزاز  الدكتور عمر  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 

املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ج��ه��ود  م�ساعفة  اأه��م��ي��ة 

وال���رق���اب���ي���ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����ال ال��ع��ام 

ومكافحة التهرب ال�سريبي واجلمركي.

ال��وزراء خال لقائه مدراء  واأ�سار رئي�س 

وزراء  بح�سور  الرقابية،  املوؤ�س�سات  وروؤ�ساء 

والدولة  واملالية  القانونية  وال�سوؤون  العدل 

ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ام�����س االأح����د، اإىل 

وبكل  العام  وال��راأي  املواطنني  اطاع  اأهمية 

�سفافية ح��ول اأوج���ه ان��ف��اق امل���ال ال��ع��ام، مبا 

فيها القرو�س واملنح اخلارجية.

واأك�����د ال������رزاز اأن احل��ك��وم��ة م��ا���س��ي��ة يف 

اإج����������راءات م��ك��اف��ح��ة ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي 

اإىل  امل��واط��ن��ني  داع��ي��ا  والتهريب اجل��م��رك��ي، 

اإه��دار للمال  اأو  اأي �سبهة ف�ساد  االب��اغ عن 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  خ���ال  م��ن  ال��ع��ام 

الف�ساد اأو عر من�سة “بخدمتكم” املخت�سة 

بالتعامل مع �سكاوى وا�ستف�سارات املراجعني 

للدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية.

واأ�����س����ار وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور حممد 

ال���وزارة  ج��ه��ود  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��ال  الع�سع�س 

واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  ب��دائ��رت��ي  ممثلة 

حت�سيل  اج��������راءات  ت��ع��زي��ز  يف  واجل����م����ارك 

اخلا�سعة  القطاعات  جميع  م��ن  ال�سريبة 

ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  م��ن  واحل����د  لل�سريبة 

والتهريب اجلمركي.

ب����دوره����م، ا���س��ت��ع��ر���س م������دراء وروؤ�����س����اء 

اجل���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة اإج����راءات����ه����م ال��رام��ي��ة 

ع��ل��ي��ه من  ال��ع��ام واحل���ف���اظ  امل����ال  لتح�سني 

بتح�سيل  املتعلقة  االإج��راءات  ت�سديد  خال 

ال�����س��ري��ب��ة واحل����د م���ن ال��ت��ه��رب اجل��م��رك��ي 

وال�سريبي.

االنباط - عمان 

الدكتور  برئا�سة  النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  ثمنت 

ال�سحة،  وزارة  بها  قامت  التي  االإج��راءات  العتايقة،  حممد 

بتوجيهات من جالة امللك عبداهلل الثاين، ملكافحة جائحة 

يف  كبري  دور  لها  ك��ان  التوجيهات  تلك  اأن  م��وؤك��دة  ك��ورون��ا، 

حماية الوطن واملواطن وال�سيطرة على الوباء.

واحلكومة  ال�سحية  وجلنته  ال��ن��واب  جمل�س  اأن  واأك���دت 

والقوات امل�سلحة االأردنية- اجلي�س العربي والكوادر الطبية 

واالأجهزة االأمنية كلها تعمل يف خندق الوطن لتجاوز هذه 

يف  العامل  م�ستوى  على  اأمنوذجا  االأردن  اأ�سبح  حتى  املحنة 

الت�سدي لهذا الفريو�س.

لبحث  ام�س،  اللجنة،  خ�س�سته  اجتماع  خال  ذلك  جاء 

كورونا  جائحة  يف  احلكومية  االإج����راءات  اأب��رزه��ا  موا�سيع 

واملكافاأة  والعيادات  املرجمة  العمليات  يف  املواعيد  وتاأجيل 

اأمني  بح�سور  ال�سحة،  قطاع  يف  للعاملني  اإيقافها  مت  التي 

عام الوزارة الدكتور عمار ال�سرفا، وم�ساعدي االأمني العام 

ا�سحق، ولل�سوؤون  الدكتور عدنان  االأولية  ال�سحية  للرعاية 

االإدارية واملالية حممد اأبو جبارة.

عر  اج��ت��م��اع��ات  ع��دة  ع��ق��دت  اللجنة  اأن  العتايقة  واأك���د 

ك��ان��ت على  ف��ي��م��ا  “زووم” خ���ال ف���رتة اجل��ائ��ح��ة،  م��ن�����س��ة 

ل��اأوب��ئ��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����وزارة وال��ل��ج��ن��ة  ت��وا���س��ل م�ستمر م��ع 

واط������اع ت����ام ع��ل��ى ك���ل اخل����ط����وات واالإج����������راءات ال���ت���ي مت 

دوره��ا  من  انطاقا  الفريو�س،  انت�سار  من  للحد  اتخاذها 

الت�سريعية  ال�سلطتني  ال�سراكة بني  الرقابي وتر�سيخا ملبداأ 

والتنفيذية.

خال  ال�سحة  وزارة  به  ا�سطلعت  ال��ذي  باجلهد  واأ���س��اد 

اجلائحة، م�سددا على اأن �سحة املواطن ت�سكل اأولوية لدى 

اللجنة، ولن تدخر اأي جهد ي�سهم يف املحافظة على احلالة 

ال�سحية يف الوطن.

ال�سحية  اجل��وان��ب  اإي����اء  ���س��رورة  اإىل  ال��ع��ت��اي��ق��ة  ودع���ا 

االأخ����رى االأه��م��ي��ة ال��ق�����س��وى وم��ع��اجل��ة ج��م��ي��ع امل��اح��ظ��ات 

ومواعيد  للمر�سى  توزيعها  واآلية  االأدوي��ة  بتوفري  املتعلقة 

العمليات ومراجعة املر�سى للعيادات اخلارجية.

ك��م��ا ت�����س��اءل ع��ن ا���س��ت��ع��دادات ال�����وزارة يف ح���ال، ال �سمح 

الوزارة  الفريو�س من جديد، ومدى قدرة  انت�سار  اهلل، عاد 

لل�سيطرة على هذا االأمر. 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، اأع����رب ال���ن���واب: م����رزوق ال��دع��ج��ة وح��ي��اة 

امل�سيمي ونبيل غي�سان و�سفاء املومني ورندة ال�سعار و�ساهة 

ال��ع��م��اري��ن، ع��ن ت��ق��دي��ره��م ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال����وزارة 

للت�سدي لهذه اجلائحة.

اأدائ��ه��ا خ��ال الفرتة  ب�����س��رورة تقييم  ال����وزارة  وط��ال��ب��وا 

امل���ا����س���ي���ة وم���راج���ع���ة ك����ل االإج�����������راءات امل���ت���خ���ذة وت��ع��ظ��ي��م 

االإيجابيات ومعاجلة مواطن الق�سور.

كما دعوا اإىل اتخاذ خطوات �سريعة للتخفيف عن املواطنني 

واملر�سى وحل جميع االإ�سكاليات التي واجهتهم خال االأزمة.

ب�����دوره، ا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��رف��ا االإجن������ازات واجل���ه���ود ال��ت��ي 

ال���وزارة بذلت  اأن  ال���وزارة خ��ال اجل��ائ��ح��ة، م��وؤك��دا  بذلتها 

من  واحلد  الوباء  على  ال�سيطرة  اأجل  من  جهدها  ق�سارى 

انت�ساره.

الملك: األردنيون سيخرجون أقوى بعد »كورونا« 
»اإلنسان أغلى ما نملك« أولوية استراتيجية القيادة االردنية 

اإلنتاج األردني بقطاع األدوية والمستلزمات الطبية والزراعة المتطورة سيتميز عن باقي الدول

الرزاز يؤكد أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام

صحة النواب تثمن إجراءات »الصحة« خالل جائحة كورونا

االثنني   13/ 7 / 2020
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�إب��ان قيادة  �لهاتف �خلليوي  �إ�ستخد�مات  �لآون��ة �لأخ��رة ويف زمن كورونا  كرثت يف 

�ل�سو�ء؛ و�أطالب د�ئرة  �ل�سائقني و�مل�ساة و�لركاب على  �ملركبات مما ي�سكل خطر�ً على 

�ل�سر  ق��ان��ون  وف��ق  �مل��روري��ة  �ملخالفات  لتطبيق  بحملة  �ل��ع��ام  �لأم��ن  ومديرية  �ل�سر 

و�إطالق حملة توعوية لدرء �إ�ستخد�م �خلليويات �إّبان قيادة �ملركبات، فظاهرة �إ�ستخد�م 

�لهاتف �خللوي للمهاتفة و�لكتابة و�لقر�ءة �أثناء قيادة �ملركبات تتفاقم، حيث �خلطورة 

�لرتكيز،  لعدم  كنتيجة  �مل��رور  ح��و�دث  �سطر�د  لإ ت��وؤدي  و�لتي  خ��ري��ن  و�لآ �ل�سائق  على 

و�لو�ت�ساآب  بوك  �لفي�س  �لإجتماعي  �لتو��سل  لرب�مج  �لهاتف  مل�ستخدمي  وخ�سو�ساً 

وغرها:

جيل  بني  وخ�سو�ساً  �ملركبات  قيادة  �إب��ان  �خلليوي  �إ�ستخد�مات  باإ�سطر�د  ت��زد�د   .1

�ل�سباب؛ لي�سكل ذلك ظاهرة خطرة يجب جتّنبها �أّنى كان؛ و�لأدهى من ذلك �إ�ستخد�م 

�ل�سباب وحتى كبار �ل�سن لالأجهزة �خلليوية للكتابة و�لت�سفح وح�سور �لفيديوهات.

٢. �إ�ستخد�م �لهاتف �خللوي للمهاتفة �أثناء �لقيادة يزيد ن�سبة �حلو�دث بو�قع �أربع 

مر�ت �أكرث من وقوع �حلو�دث حتت تاأثر �لكحول، و�إ�ستخد�مه للكتابه يزيدها بو�قع 

66% من �ل�سائقني يقر�أون �لر�سائل �خللوية �أثناء �لقيادة و  ٢3 مرة؛ وللعلم �أكرث من 

57% يكتبون �أثناءها و�أكرث من 80% يهاتفون �أثناءها وجلهم من �لفئة �لعمرية بني 18 

�إىل 34 عاما.

للخلويات  معظمهم  �إ�ستخد�م  يالحظ  �ل�سوئية  �سار�ت  �لإ على  لل�سائقني  �ملتتبع   .3

�إهتمام و�ل�سائق �لذي بر�أ�س  �أحد يعرها  �سارة تكون خ�سر�ء ول  �لإ للكتابة، لدرجة �ن 

�لطابور يتحكم بهم دون تركيز و�لزو�مر تبد�أ بالتعايل لغايات �لتنبيه.

4. �مل�سيبة �أن �سائقي �حلافالت �لكبرة كالبا�سات و�لرتيالت وتنكات �ملياة وغرها 

وكاأن  خرين؛  �لآ بالنا�س  �إكرت�ثهم  عدم  على  كموؤ�سر  �لقيادة  �أثناء  �خللويات  ت�ستخدم 

�أرو�ح �لنا�س رخي�سة عندهم كثر�ً.

5. ل ميكن و�سع �سرطي مرور لكل مو�طن ملر�قبة �سلوكه يف قيادة مركبته ومر�عاة 

�أدعو �لنا�س لو�سع هو�تفهم جانباً  قل  �إ�ستخد�م �لهاتف �لنقال، لكنني على �لأ خطورة 

�سائلني  و�إذ� كانو� غر  �إغالقه لتجنب �حلو�دث،  �أو حتى  �لقيادة  �أثناء  �ل�سامت  وعلى 

خرين يف خطر؟ عن حياتهم فلماذ� ي�سعو� حياة �لآ

ن بتفعيل خمالفات  6. �أطالب عطوفة �أخي مدير �لأمن �لعام و�إد�رة �ل�سر ومنذ �لآ

�لت�سريعات  حيث  �لنا�س،  على  �لو�سع  خلطورة  غيابياً  وحتى  �لنقال  �لهاتف  �إ�ستخد�م 

�لآن ت�سمح بذلك.

ذن �أو �جهزة �لبلوتوث �أثناء �لقيادة �أثبتت �لدر��سات  7. حتى مع �إ�ستخد�م �سماعة �لأ

�أن هنالك خطورة لوقوع �حلو�دث كنتيجة لعدم �لرتكيز.

8. مطلوب �ليوم قبل �لغد وفور�ً حملة مر�قبة مكّثفة من قبل رجال �ل�سر ملتابعة 

�إ�ستخد�م �خلليويات و�إ�سد�ر �لعقوبات �لالزمة وفق �لقو�نني �ملرعية؛ ومطلوب باملقابل 

وعي �ملو�طنني م�ستخدمي �خلليوي �إبان �لقيادة بتجرميهم يف حال �أي خمالفة.

ي���ام  �لأ ب��اإ���س��ط��ر�د ه��ذه  �مل��رك��ب��ات ي�ستخدمون �خل��ل��وي��ات  ق��ائ��دي  ب�����س��ر�ح��ة: معظم 

�لو�آت�ساب  على  و�لكتابة  �ملهاتفات  �إ�ستخد�مات  خلطر  وغ��ره��م  حياتهم  ويعر�سون 

وغره، و�ملطلوب فور�ً وقف هذه �لظاهرة �خلطرة �سو�ء مبو�ثيق �سرف �أو تغير هذه 

�لثقافة مببادر�ت ذ�تية �أو بالقانون �أو تغليظ �لعقوبات من قبل رجال �ل�سر �لن�سامى 

�أو �أي و�سيلة كانت، و�إل ف�سنزيد �أعد�د �مل�سابني و�ملوتى بحو�دث �ملرور و�سنبقى يف ذيل 

قائمة �إح�سائياتها! فلنحافظ على �سمعة وطننا �لغايل.

د. محمد طالب عبيدات

مخالفات الهواتف 
الخلوية في زمن كورونا

 الحكومة: ملفات التهرب الضريبي تحد صعب

 لليوم السابع .. ال اصابات كورونا محلية 

 ابو علي: دراسة 752 طلب تسوية ضريبية

الميدان التعليمي يجمع على فشل تجربة التعليم عن بعد
في حلقة نقاشية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل

االنباط-عمان

�أجمد  �لع��الم  ل�سوؤون  �لدولة  قال وزير 

�سعبا  تو�جه حتديا  �إن �حلكومة  �لع�سايلة 

يف م��ل��ف��ات �ل��ت��ه��رب �ل�����س��ري��ب��ي و�جل��م��رك��ي 

ي��ت��م��ث��ل ب��ت��غ��ي��ر �ل�������س���ورة �ل��ن��م��ط��ي��ة �ل��ت��ي 

تر�سخت نتيجة �أخطاء �سابقة.

بتعديل  ق��ام��ت  �حل��ك��وم��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�لف�ساد  �ل��ن��ز�ه��ة وم��ك��اف��ح��ة  ق��و�ن��ني ه��ي��ئ��ة 

وقانون �لك�سب غر �مل�سروع، وقانون ديو�ن 

ت�سريعية يف  ثغرة  �أي  ل�سد  وذلك  �ملحا�سبة، 

مكافحة �لف�ساد.

تكت�سب  �لعام  �مل��ال  �أن حماية  �إىل  و�أ���س��ار 

�حل��ايل  �ل��ظ��رف  خ���الل  ��ستثنائية  �أه��م��ي��ة 

ومو�جهة �نعكا�سات �أزمة كورونا �لقت�سادية 

و�لجتماعية.

�لنز�هة وحماية  �أن منظومة  و�سدد على 

�ملال �لعام تقوم عليها دو�ئر ر�سمية متعددة 

ك��د�ئ��رة �سريبة �ل��دخ��ل و�مل��ب��ي��ع��ات، ود�ئ���رة 

�جلمارك �لعامة.

االنباط-عمان

�سعد  �لدكتور  �ل�سحة  وزي��ر  �أعلن 

جديدة  ��سابات   3 ت�سجيل  عن  جابر 

ب����ف����رو�����س ك�����ورون�����ا ج���م���ي���ع���ه���ا غ��ر 

حم��ل��ي��ة، ل��رت��ف��ع ع���دد �حل�����الت �إىل 

1179 حالة.

وب��ح�����س��ب ج���اب���ر ك���ان���ت �حل�����الت: 

ح��ال��ة ل�����س��ائ��ق ع��ل��ى ح����دود �ل��ع��م��ري، 

بالفنادق  �ل�سحي  �حلجر  يف  حالتني 

قادمني من �ل�سعودية.

يف  �سفاء  ح��الت   6 ت�سجيل  مت  كما 

حتت  وبقي  حمزة،  �لأم��ر  م�ست�سفى 

�لأمر  م�ست�سفى  يف  حالة   36 �لعالج 

�مللكة علياء. حمزة وم�ست�سفى 

ك��م��ا �أع��ل��ن وزي���ر �ل�����س��ح��ة �ل��دك��ت��ور 

���س��ع��د ج��اب��ر ع��ن ت��غ��ي��ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

منطقة  يف  �لعزل  ليتم  �مل�سابني  عجز 

�سخ�ساً،   350 ل���  تت�سع  �مل��ي��ت  ب��ال��ب��ح��ر 

ولكل م�ساب غرفة خا�سة يتو�جد بها 

تلفزيون وتكييف و�نرتنت ل�سلكي.

وبني جابر �أن �لجر�ء يهدف لفتح 

حيث  �ملو�طنني،  وخدمة  �مل�ست�سفيات 

يف  �حلثيثة  للعناية  ق�سمني  �جناز  مت 

وحت��دي��ث  ح��م��زة،  �لأم����ر  م�ست�سفى 

�لطو�رئ وغرف �لعمليات.

االنباط-عمان

ق���ال م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة ���س��ري��ب��ة �ل��دخ��ل و�مل��ب��ي��ع��ات ح�سام 

نهجها  لي�سبح  �ل���د�ئ���رة  يف  �ل��ن��ه��ج  ت��غ��ي��ر  �إن���ه مت  ع��ل��ي  �أب���و 

لد�رة  خطة  و�عتماد  ومعاجلتها،  و�ملعلومات  �لبيانات  جمع 

عن  و�ملعلومات  �لبيانات  كافة  جتميع  يتم  بحيث  �ملخاطر 

�ملخاطرة  معاير  وحتديد  لل�سركات  �لقت�سادية  �لقطاعات 

�ل�سركات  يف  �لنحر�فات  حتديد  ثم  ومن  �لقطاعات،  لهذه 

ليتم جمع  م��رت��ف��ع��ة،  ت��ه��رب  ف��ر���س  �ل��ت��ي متتلك  و�مل��ن�����س��اآت 

بيانات لل�سركات �ملرجح �أن تقوم بالتهرب �ل�سريبي.

�ل���ق���ط���اع���ات  ت�����س��م��ل خم���ت���ل���ف  �ل�������س���رك���ات  �أن  و�أ������س�����اف 

�سريبيا  �لتفتي�س  يتم  �أن  يجب  �سركات  وهناك  �لقت�سادية 

�ل�سريبة  م��وظ��ف��ي  م��ن  ف��ري��ق  ت�سكيل  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه��ا، 

للتدقيق عليهم بعد ح�سر �ملخالفات �ملتوقعة ومن ثم �جر�ء 

عليها. �سريبي  تفتي�س 

و�أك�����د �أن �ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل�����س��ري��ب��ي ي��ت��م ب��و����س��ط��ة ع��م��ل��ي��ات 

�ل�سوت  بو��سطة  �لج��ر�ء�ت  ت�سجيل  يتم  بحيث  م�سبوطة، 

و�ل�سورة.

وم��دي��ري��ات  �ل�سريبي  �ل��ت��ه��رب  مكافحة  ك���و�در  �أن  وب��ني 

�لتدقيق �ل�سريبي يتم مر�قبتها يف �مليد�ن بو��سطة �ل�سوت 

و�ملدققني  �ملفو�سني  بني  ما  ل��الج��ر�ء�ت  ��سافة  و�ل�����س��ورة، 

�أي�سا بال�سوت و�ل�سورة. يتم �ملر�قبة عليها 

643 جولة تفتي�سية توزعت يف قطاعات  و�أعلن عن �جر�ء 

خمتلفة منها ٢0 لكبار �ملكلفني و50 على �ملكلفني �ملتو�سطني 

و�ل��ب��ق��ي��ة ع��ل��ى ���س��غ��ار �مل��ك��ل��ف��ني، م�����س��دد�ً ع��ل��ى �أن �جل���ولت 

�لدولية. �لتفتي�سية �سملت كافة �للتز�مات 

متعددة  ب��ر�م��ج  تنفيذ  على  تعمل  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  ولفت 

�ل��ت��ز�م��ه  �ث��ب��ات  ي��ت��م  ف��م��ن  �مل��ك��ل��ف��ني،  ع��ل��ى  �لعملية  لت�سهيل 

للقائمة  ��سافته  يتم  �سنو�ت   5 مل��دة  �ل�سريبية  ب��الق��ر�ر�ت 

�لذهبية �لتي يتم تاأجيل حت�سيل �ل�سريبة على �مل�ستورد�ت، 

وت�سريع �حل�سول على �لرديات �ل�سريبية، وهي حتل حمل 

بر�ءة �لذمة �أمام �ملوؤ�س�سات �حلكومية.

�للكرتونية  بخدماتها  تو�سعت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

وو�سلت �إىل 14 خدمة �سريبية، لت�سبح كافة خدمات �ملكلفني 

عن  �لعرت��س  هيئات  ف�سل  �إىل  ��سافة  �لكرتونياً،  مقدمة 

د�ئرة �لتدقيق ليتم حتقيق �ملزيد من �ل�سفافية.

من  �ل�سريبي  �لتدقيق  نقلت  �ل��د�ئ��رة  �إن  ق��ال  علي  �أب��و 

�ملكلفني  بني  �لعد�لة  يحقق  ما  لفرق  و�ح��د  �سريبي  مدقق 

ويرفع كفاءة �لتدقيق.

و�أ�ساف �أنه مت ت�سكيل جلنة للت�سويات و�مل�ساحلات ومتكن 

��ستوفو� �جر�ء�تهم للتقدمي ملو�سوع خالفه  �ملكلفني �لذين 

وتهدف  �لتعاون  �أن���و�ع  م��ن  نوعا  تعترب  للجنة  �ل��د�ئ��رة  م��ع 

�ل�سريبية  �لعد�لة  على  �حل�سول  �ملكلفني  على  للتب�سيط 

�لل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  وي��ت��م تقدميه  ����س��اف��ي��ة،  دون كلف 

للجنة �لتي يرت�أ�سها قا�س وبلغت عدد �لطلبات �ملقدمة 857 

75٢ طلباً. طلب م�ساحلة وت�سوية، در�س منها 

االنباط-عمان

    �أجمع تربيويون عاملون يف �مليد�ن �لتعليمي 

�لقطاعني  يف  ومعلمني  م��د�ر���س  م����در�ء  منهم 

عن  �لتعليم  جتربة  ف�سل  على  و�خل��ا���س،  �ل��ع��ام 

�أثناء  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  طبقتها  كما  ُبعد، 

ف�سل  �أ���س��ب��اب  �أول  �أن  وق���ال���و�  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

�لتجربة تخبط ق��ر�ر�ت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�مل�����س��وؤول��ني يف  ت��ه��رب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  وت�ساربها، 

�مل�سوؤولية، عند جلوء �مليد�ن  �ل��وز�رة من حتمل 

�إليهم لالإ�ستف�سار عن �حللول �ملقرتحة للم�ساكل 

�لتي كانت تو�جه �مليد�ن، حيث كان كل و�حد من 

�مل�سوؤولني يلقي بامل�سوؤولية على غره.

   جاء ذلك �أثناء �حللقة �لنقا�سية حول جتربة 

�لتعليم عن بعد يف �ملد�ر�س،�لتي نظمتها جماعة 

و��ست�سافت  مقرها  يف  �مل�ستقبل  حل���و�ر�ت  عمان 

فيها عدد�ً من مدر�ء �ملد�ر�س و�ملعلمني �لعاملني 

يف �مل���د�ر����س �حلكومية و�خل��ا���س��ة م��ن ع���دد من 

و�أد�ره��ا ع�سو �جلماعة �لدكتور  مناطق �لأردن، 

حممد �سايل �لزيود، �لذي ��ستهل �حللقة بطرح 

على  بعد  ع��ن  �لتعليم  ��ستخد�م  �أث���ر  ع��ن  �أ�سئلة 

�لطالب، وما هي �ملعيقات �لتي �أثرت على �سرها 

بال�سكل �ملطلوب وهل فتحت جائحة كورونا �لباب 

�لأردن  يف  للتعليم  �لتحتية  �لبنية  عن  للحديث 

وما هو و�سع �ملعلم �أي�سا ؟.

   وق����ال �ل��دك��ت��ور �ل���زي���ود �أن ج��م��اع��ة عمان 

ملناق�سة  تاأ�سي�سها  ت�سعى منذ  �مل�ستقبل  حل��و�ر�ت 

ودر��ستها  �لأردين،   �ملجتمع  تهم  �لتي  �ملو��سيع 

ل�سانع  تقدمي �حللول  در����س��ة علمية وحم��اول��ة 

و�لتفاعل  �مل�ساركة  ب�سرورة  منها  �إميانا  �لقر�ر، 

خدمة للوطن و�مل�ساهمة يف تطوره.

�ل��ت��ي ع�سفت  ك��ورون��ا  �أن جائحة     و�أ����س���اف 

بالعامل كله، عر�ست �لأردن كما باقي �ملجتمعات 

�حلياة  �سر  على  �أث���رت  وت��غ��ر�ت  �نتكا�سات  �إىل 

ب�سكل طبيعي، موؤكد� �أن �لتعليم تاأثر ب�سكل كبر 

حيث طبقت نظرية �لتعليم عن بعد، و��ستخد�م 

�لتكنولوجيا لإمتام هذه �لعملية، وهو ما نحاول 

كثب  ع��ن  ل��الإط��الع  مناق�سته  ع��م��ان  جماعة  يف 

على هذه �لتجربة �جلديدة، وما تعر�ست له من 

معيقات ونقاط قوة .

   و��ستغرب �مل�ساركون يف �حللقة من �لعاملني 

يف �مليد�ن �ل�سورة �لوردية و�لز�هية �لتي يحاول 

�أن ير�سمها �إعالم �لوز�رة ل�سر �لعملية �لتعليمية 

�إىل  ي�ستمعون  ع��ن��دم��ا  �أن��ه��م  �مل���ي���د�ن،وق���ال���و�  يف 

ت�����س��ري��ح��ات �مل�����س��وؤول��ني يف �ل������وز�رة �أو ي��ق��روؤون 

ت��ل��ك �ل��ت�����س��ري��ح��ات، ي��ت�����س��األ��ون �إن ك����ان ه����وؤلء 

جتارب  عن  �أم  �لأردن،  عن  يتحدثون  �مل�سوؤولني 

عليهم  فالتب�س  �أخ����رى  دول  يف  عليها  �إط��ل��ع��و� 

�لأمر، عندما �عتقدو� �أنها يف �لأردن خا�سة و�أن 

عالقة �مل�سوؤولني بامليد�ن هي عالقة برتوكولية 

و�إلتقاط  �مل��د�ر���س  زي��ار�ت لبع�س  مقت�سرة على 

�سور تذكارية فيها!

   وع���ن �أب����رز �مل��ع��ي��ق��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت عملية 

�لتعليم عن بعد قال �مل�ساركون يف حلقة �لنقا�س 

�ملدر�سية  ل�����الإد�ر�ت  م��ع��ان��اة  �سكلت  �لتجربة  �أن 

و�لأه��ايل،   و�لفنيني وكذلك للطلبة  وللمعلمني 

وخ�سو�سيتهم  �ملعلمني  وق���ت  ��ستباحت  ح��ي��ث 

من  �لإت�سالت  تاأتيهم  كانت  عندما  و�أرهقتهم، 

�لطلبة و�أولياء �لأم��ور على مد�ر �ل�ساعة مبا يف 

ذلك �ساعات �لفجر �لأوىل، مما كان يرتك �آثار�ً 

�سلبية على �ملعلمني و�أ�سرهم وعالقتهم مع هذه 

�لأ�سر وعالقاتهم مبجتمعاتهم �ملحلية.

     �أما �أولياء �لأمور فقد �سكلت لهم �لتجربة 

�إرهاقاً كبر�ً خا�سة من �لناحية �ملالية،بالن�سبة 

خمتلفة،  �سفوف  يف  �أب��ن��اء  لديها  �ل��ت��ي  ل��الأ���س��ر 

ول��ي�����س ل��دي��ه��ا �إل ج��ه��از و�ح����د، مم��ا ك���ان يرهق 

�لأ�سرة يف تنظيم �لأوقات بني �أبنائها،�لذين كان 

�لكثرون منهم يحرمون من �لقدرة على �ملتابعة 

�ملبا�سرة مع معلميهم.

    ويف جم���ال �لأج���ه���زة �أك���د �مل�����س��ارك��ون �أن��ه��ا 

�سكلت معاناة جلميع �أط��ر�ف �لعملية �لتعليمية 

�لكافية  �ملعرفة  �سعف  منها  لأ�سباب  �مل��ي��د�ن،  يف 

لدى �لكثر من �ملعلمني و�لطلبة و�أولياء �لأمور 

ب��الأج��ه��زة و����س��ت��خ��د�م��ه��ا، ول��ع��دم ت��وف��ر �لبنية 

�ملد�ر�س،  �لتكنولوجيا يف معظم  لهذه  �لأ�سا�سية 

ي�ساف �إىل ذلك �سعف �سبكات �لإنرتنت يف �لكثر 

من �ملناطق، مما ك��ان ي�سبب يف تقطع �لإر���س��ال، 

ب��الإ���س��اف��ة �إىل ت���ف���اوت يف م�����س��ت��وي��ات �لأج���ه���زة 

وموديالتها �سو�ء للمعلمني �أو �لطالب على حد 

�سو�ء، مما �أحلق ظلماً كبر�ً بن�سبة عالية منهم.

و��ستكى �مل�ساركون يف �لنقا�س �أي�ساً من تعدد 

ذلك،  �سبب  عن  �لإلكرتونية،وت�ساءلو�  �ملن�سات 

معينة  جهات  “تنفيع  يف  �لرغبة  كانت  �إذ  وعما 

تقف خلف هذ� �لتعدد«.

   و�أجمع �مل�ساركون على �أن �خلطر �حلقيقي 

“�لغ�س”،  ظاهرة  تف�سي  يف  يتمثل  �لتعليم  على 

ح��ي��ث ك���ان �أف�����ر�د �لأ����س���رة ي��ت��ول��ون ح��ل �لأ�سئلة 

من  ��ستاأجر  بع�سهم  �أن  ب��ل  �أبنائهم،  ع��ن  نيابة 

يقدم �لإمتحان نيابة عن �أبنائه، و�لأهم من ذلك 

�لتقييم  على  �ل��ق��درة  �ملعلم  �أف��ق��دت  �لتجربة  �أن 

�حلقيقي للطالب وغيبت �لتفاعل بينهما.

   كما ��ستكى �مل�ساركون من كرثت �لإ�ساعات 

حول م�سر �لمتحانات، ثم حول م�سر �لف�سل 

�ملعلمني  �لآلف  م�ستقبل  ي��ه��دد  مم���ا  �ل����ق����ادم، 

�لعاملني يف �لقطاع �خلا�س، جر�ء عدم جتديد 

عقودهم �إذ� تقرر �عتماد �لتعليم عن بعد.

   و�أ�سار بع�س �مل�ساركني �إىل �أنه بالإ�سافة �إىل 

هناك  كانت  فقد  زمالئهم،  ذكرها  �لتي  �مل�ساكل 

قوى �سد عك�سي تخاف من �لتغير، لذلك قاومت 

�ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ي ���س��ه��دت يف ب��د�ي��ت��ه��ا ح��م��ا���س��اً من 

�ملعلمني و�لطالب و�أولياء �لأمور، وهو �حلما�س 

�أو ثالثة  �أ�سبوعني  �ل��ذي ما لبث �أن تر�جع بعد 

بحيث �نخف�ست ن�سبة ح�سور �لطلبة �إىل �لثلث 

تقريباً.

و�أجمع �مل�ساركون يف �لندوة على �أنه كان من 

�ملهم �أن تهيىء وز�رة �لرتبية �جلميع لهذ� �لنوع 

من �لتعليم، وتوؤكد على تفعيل من�سات �لتعليم 

�لإلكرتوين ب�سورة د�ئمة، جتنباً للمفاجاآت كما 

حدث مع جائحة كورونا.

 »شركة جورامكو« تلّوح 
بفصل أكثر من 200 موظف

السفارة االذربيجانية: أذربيجان تتمتع 
بريادة إقليمية من جميع النواحي 

االنباط- املر�صد العّمايل

ق����ّدم م��وظ��ف��ون م��ن �ل�����س��رك��ة �لأردن���ي���ة خلدمة 

)جور�مكو(  �لطائر�ت  و�سيانة  �لهند�سية  �ل�سيانة 

�سكاوى عديدة؛ معرت�سني فيها على تلويح �سركتهم 

ب��اإن��ه��اء ع��ق��ود �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ع��ام��ل��ني، ومطالبني 

بتحريك �جلهات �ملعنية للح�سول على �أمن وظيفي، 

و�لنظر يف حالة �أكرث من ٢00 موظف �أُنهيت خدمات 

 د �آخ��رون. ويف تفا�سيل �ل�سكوى �لتي 
ِّ
بع�سهم، وهُ��د

�لعمل،  وز�رة  يف  �لتفتي�س  ملكتب  معنّيون  ق��ّدم��ه��ا 

وح�سل عليها “�ملر�سد �لعّمايل �لأردين” من ذوي 

����س���اأن: ط��ل��ب��ت )ج���ور�م���ك���و( م��ق��اب��ل��ة جم��م��وع��ة من 

ت��رت�وح  موظف   ٢00 �إىل  عددهم  ي�سل  �لأ�سخا�س 

خرب�تهم بني 4-٢0 عاماً، لإخبارهم �أن �إد�رة �ل�سركة 

تقدمت بطلب �إعادة هيكلة من وز�رة �لعمل، بحجة 

�أن ظروف �ل�سركة �لقت�سادية �سيئة، وعلى �ملوظفني 

�ملغادرة “طوعاً«.لذ� قدمت )جور�مكو( خيار�ت عدة 

للموظفني: يف �خليار �لأول، �أن يتقدم �ملوظف طوعاً 

بطلب �إنهاء عمله لدى �ل�سركة ويح�سل على حقوقه 

�لختياري”  “�لت�سريح  باتفاقية  عليها  �ملن�سو�س 

�لتي ُوقعت بني )جور�مكو( و�لنقابة �لعامة للعامني 

٢0٢0، حيث  �آذ�ر   10 و�ل�سياحة يف  �جل��وي  �لنقل  يف 

تن�س �ملادة �لر�بعة: يح�سل �ملوظف )�لذي �سيتقدم 

بطلب �إنهاء عمله مبكر�( على ر�تب ن�سف �سهر عن 

كل �سنة خدمة فعلية ق�ساها لدى �ل�سركة.

وه��و مت��ام��اً م��ا وع���دت ب��ه �ل�سركة موظفيها يف 

حال قّدمو� ��ستقالتهم، كما جاء يف رد )جورماكو( 

عر�س  ط���رح  “مت  “�ملر�سد”:  �أ���س��ئ��ل��ة  بع�س  ع��ل��ى 

و�أحكام  لتعليمات  خطط تقاعد مالية مغرية وفقاً 

�لقانون ملن قاربو� على �سن �لتقاعد مبا يبلغ ع�سر�ت 

�لت�سريح  �تفاقية  �أن  علماً  �لدنانر”.  من  �لآلف 

�أّن  �أي  ٢0٢0؛  �آذ�ر   31 �نتهت فعاليتها يف  �لختياري 

مدة �سالحيتها مل تتجاوز �لع�سرين يوماً.

�أّما �خليار �لثاين �لذي قدمته �ل�سركة للموظفني 

على  �لعمل  وز�رة  مو�فقة  ت�سريحهم:  تنوي  �لذين 

طلب �إعادة �لهيكلة، ويف حال قبول �لطلب من قبل 

�سهور  ثالثة  ر�ت���ب  على  �إل  حت�سلو�  “لن  �ل����وز�رة 

فقط”، م�سيفًة: �أن حما�سب �ل�سركة لديه ما يثبت 

�أن خ�سائر �ل�سركة كبرة للح�سول على طلب �إعادة 

�لهيكلة من وز�رة �لعمل، “قّدم ��ستقالتك ه�سا �أح�سن 

على  م�ستعار(.  )����س��م  مل��اج��د  �ل�سركة  ت��ق��ول  لك”، 

�لنقي�س، �أكدت وز�رة �لعمل على ل�سان �لناطق با�سم 

�لوز�رة حممد �لزيود ل� “�ملر�سد �لعّمايل”: �أن �سركة 

�سيانة �لطيار�ت )جور�مكو( مل تقم بتقدمي طلب 

“�إعادة هيكلة”، �لذي طاملا هددت به موظفيها«.

االنباط – عمان

��سدرت �ل�سفارة �لذربيجانية يف عمان بيانا 

م�����س��اء �م�����س �لح���د ح���ول م���رور 101 ع���ام على 

تاأ�سي�س �لدبلوما�سية �لأذربيجانية ��سارت  من 

خالله �أن �أذربيجان �ليوم تتمتع بريادة �إقليمية 

�جلادة  �لنجاحات  و�سجلت  �لنو�حي  جميع  من 

من  �لعاملية  مكانتها  على  �حلفاظ  و�إ�ستطاعت 

حيث �لنمو �لإقت�سادي �ل�سريع

يعود   ذل��ك  يف  �لف�سل   �ن  �ل�سفارة  و��سافت 

�ىل  �ل�سيا�سة �ملتجاوبة مع �مل�سالح �لقومية �لتي 

و�سع بنيانها �لقائد �لعظيم حيدر علييف - باين 

دولة �أذربيجان �حلديثة و�لتي يو��سلها �لرئي�س 

�لرت�ث  و�رث  باإعتباره  جناح  بكل  علييف  �إلهام 

�ل�سيا�سي �لغني للقائد �لعظيم.

وقالت �ل�سفارة �ن  هذه �ل�سيا�سة �لوطنية �دت  

�ىل �ملزيد من تقوية موقع بالدها  ونفوذها عامليا 

�لتطور�ت  على  �ل��ت��اأث��ر  على  ق��در�ت��ه��ا  وتعزيز 

�لعاملية و�لإقليمية.

و��سارت �ل�سفارة  �نها �ليوم ت�ستطيع �لقول  �أن 

منت�سبي منظومة وز�رة �خلارجية يف جمهورية 

�مل��ر���س��وم  �ل��ذي��ن يحتفلون مب��وج��ب  �أذرب��ي��ج��ان 

�لرئا�سي بتاريخ ٢4 �أغ�سط�س عام ٢007، 9 يوليو 

من كل عام بيوم عيدهم �ملهني، �سوف يو��سلون 

�لتوجيهات  تنفيذ  �أج����ل  م��ن  �ل�����دوؤوب  عملهم 

�ل�سامية دفاعا عن �مل�سالح �لوطنية جلمهورية 

�أذربيجان و�ل�سعب �لأذربيجاين، علما باأنه يف 9 

يوليو عام 1919، مت �إقر�ر �ملر�سوم �خلا�س بقلم 

وز�رة �خلارجية جلمهورية �أذربيجان �ل�سعبية.

�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ت����اري����خ  �ن    �ىل  ول���ف���ت���ت 

�لأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  �نطلق منذ ق��ي��ام �أو�ئ����ل �ل��دول 

على �لأر��سي �لأذربيجانية �لتاريخية يف �أو�خر 

�لألفية �لر�بعة قبل �مليالد. ومنذ تلك �لفرتة، 

�سجلت دبلوما�سيته �سفحات م�سهودة وبهيةمن 

�لدولة  بناء  يعد  �لتي  و�لإجن���از�ت  �لإنت�سار�ت 

م��ع ك��ل رم���وزه���ا وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا. ب���ال���ت���و�زي، مل 

�ملزيفة  غ��ر  �لتاريخية  �لأر���س��ي��ف��ات  ع��ن  ي��ت��و�ر 

�لتي عا�ستها  و�لكو�رث  و�ملحن  �مل�ساعب  جميع 

�أذربيجان من غابر �لأزمان.

كما تعر�ست �لدبلوما�سية �لأذربيجانية عرب 

�لع�سور ل�سقل وخا�سة خالل عهدها �حلديث 

�لأذرب��ي��ج��اين  لل�سعب  �لوطني  �لزعيم  بف�سل 

حيدر علييف �لذي �أنقذ �جلمهورية من خطر 

�لإندثار وذلك يف 15 يونيو عام 1993 بعد تلبية 

لند�ء �سعبه �مل�سر. و�أ�س�س �لقائد �لعظيم حيدر 

يف  ت�ستمر  �لتي  �لدبلوما�سية  للتقاليد  علييف 

�لإتيان بثمارها حتى �ليوم. 

االثنني   13/ 7 / 2020
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واملحبة متحورت  الت�سامح  اأردن  تاريخية يف  اإىل ق�سة  الذاكرة  االح��داث  اعادت يل 

ف�سولها يف مدينة الكرك حيث اختلف امل�سلمون وامل�سيحيون يف عام 1930 على العبادة 

ام  للم�سلمني  ه��و  ه��ل  جاورجيو�س”  “القدي�س  اخل�����س��ر  �سيدنا  م��ق��ام  يف  وال�����س��اة 

للم�سيحيني، بالطبع اخلاف كان وديا والول مرة يختلف فيها االخوة على �سان !!

االمر  يف  ويفتي  عنهم  يتكلم  اأن  امل�سيحيون  واختار  التحكيم  اىل  املخت�سمون  جلاأ 

واحلكم  اخل�سم  يكون  ان  به  قبلوا  وق��د  املعايطة،  �سالح  “العمري”  امل�سجد  �سيخ 

ال�سابقة به فهو رجل عادل وحكيم، و�سع الطرفان كفاء لقبول احلل على  ملعرفتهم 

را�سهم ح�سني با�سا الطراونة ورفيفان با�سا املجايل، رحمهم اهلل .

حجة  ال�����س��وارب  ع��ودة  اخل���وري  وق��دم  العمري  امل�سجد  �ساحة  يف  ال��ط��رف��ان  اجتمع 

عليه  م��و���س��ى  لق�سة  وت��ع��ر���س  ل��ه��م  ال��دي��ن��ي��ة  واأه��م��ي��ت��ه  اخل�����س��ر  ملكية  يف  امل�سيحيني 

ال�سام، واأورد ال�سيخ �سالح حجة امل�سلمني و�سرح لهم ق�سة اخل�سر مع �سيدنا مو�سى 

عليه ال�سام، بعدها وقف ال�سيخ �سالح وحمد اهلل واثنى عليه وقال كلمته ال�سهرية “ 

“ وا�ستمر احلال حتى كتابة هذه  اخل�سر لينا )امل�سلمون( واملفتاح ليكم )امل�سيحيون( 

“مقام  هل  ُيعرف  وال  فيه،  العبادة  وللم�سيحيني  املقام  زيارة  للم�سلمني  ُيباح  ال�سطور 

اخل�سر” وقف م�سيحي ام وقف ا�سامي !!

د.عصام الغزاوي

» الخضر لينا والمفتاح ليكو «

االثنني   13/ 7 / 2020 

االنباط-عمان

ب��ال��ت��ع��اون  االأردن  اأوب�����ر  ���س��رك��ة  ق��دم��ت 

للمر�سى  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  مع 

الطبية يف مركز  وال��ك��وادر  ال��ق��ادري��ن  غ��ري 

جمانية  رح��ل��ة   1400 ل��ل�����س��رط��ان  احل�����س��ني 

بقيمة ع�سرة  ك��وب��ون��ات  ت��وف��ري  ط��ري��ق  ع��ن 

ب��ه��دف ت�سهيل  ال���واح���دة،  ل��ل��رح��ل��ة  دن��ان��ري 

العا�سمة  حمافظة  يف  املركز  اإىل  و�سولهم 

وما حولها.

وق���ال���ت م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ن�����س��ري��ن 

ق��ط��ام�����س يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�������س االأح����د 

املر�سى  م��ع��ان��اة  لتخفيف  ي��اأت��ي  ال��دع��م  اإن 

وت��ق��ل��ي��ل االأع����ب����اء امل����ادي����ة ال���ت���ي ت�����س��اح��ب 

م���ر����س���ى  ع�������اج  رح�����ل�����ة  الأن  م����ر�����س����ه����م، 

اإىل  وحتتاج  بالتحديات،  مليئة  ال�سرطان 

ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع مل��ّده��م ب��ال��ع��زمي��ة وال��ق��وة 

اإليها. التي يحتاجون 

اخلليج  دول  اأوب����ر يف  ع���ام  م��دي��ر  واأك����د 

ال�سركة  اأن  حما�سنة  رفاد  العربي  وامل�سرق 

ملتزمة بدعم اجلهود التي تبذلها الهيئات 

انت�سار  ملنع  احلكومية  واجل��ه��ات  ال�سحية 

اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ال�����س��رك��ة ت��ع��ه��دت ك��ج��زء م���ن ح��م��ل��ة اأوب����ر 

بتوفري 10 مايني  العاملية “نقل ما يهم”، 

رح���ل���ة جم��ان��ي��ة ل��ن��ق��ل ال����رك����اب وت��و���س��ي��ل 

ال���ط���ع���ام ل���ل���ع���ام���ل���ني يف جم�����ال ال���رع���اي���ة 

ال�سن واملحتاجني. ال�سحية وكبار 

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى، اليوم 

ا�ستقبال  م��واع��ي��د  ت��ع��دي��ل  ع��ن  االأح����د، 

من  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  احل��دائ��ق  وزوار  رواد 

م�ساء  الثامنة  وح��ت��ى  �سباحا  الثامنة 

خال  م�ساًء  العا�سرة  ال�ساعة  من  بدال 

االلتزام  �سريطة  كورونا،  جائحة  فرتة 

ال��ك��ام��ل ب��ال��ت��ب��اع��د امل���ك���اين واجل�����س��دي 

وارتداء القفازات والكمامات.

فتح  اإعادة  عن  اأعلنت  االأمانة  وكانت 

التابعة  وامل��ت��ن��ّزه��ات  ال��ع��اّم��ة  احل���دائ���ق 

اإغ��اق  بعد  اجل���اري  ال�سهر  مطلع  لها 

ن��ت��ي��ج��ة  اأ����س���ه���ر  ث���اث���ة  م����ن  اأك������ر  دام 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. وب��ي��ن��ت االأم����ان����ة اأن 

يف  الومتنزهات  العامة  احلدائق  كامل 

ب��االإ���س��اف��ة  تعقيمها،  ج���رى  ال��ع��ا���س��م��ة 

على  حفاظاً  عليها  الرقابة  تعزيز  اإىل 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  مرتاديها  �سحة 

االأمنية.

االنباط-املفرق

ت��وا���س��ل ث��ق��اف��ة امل���ف���رق ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

من  ال��ع��دي��د  م�ست�سيفة  ال��ك��رتون��ي��ا، 

الفنية  واللقاءات  واملعار�س  الرامج 

وذلك  والتوعوية،  الثقافية  ال�سعرية 

املفرق  ثقافة  مديرية  ن�ساطات  �سمن 

بها  ال��ت��ي مت��ر  ال��ظ��روف  م��ع  ومتا�سيا 

ب�سبب كورونا. اململكة 

ون��ظ��م��ت امل��دي��ري��ة خ���ال اال���س��ب��وع 

الفي�س  ع��ل��ى  �سفحتها  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي 

الثقافية  الهيئات  م��ع  بالتعاون  ب��وك 

اأم�سية �سعرية للفنانني �سحر وحكمت 

اخل����ال����دي وم���ع���ر����س���ا ف��ن��ي��ا ل��ل��ف��ن��ان��ة 

الت�سكيلية فرح مروان �سبح.

املفرق  ثقافة  مديرية  مدير  وق��ال 

الفعاليات  ه��ذه  ان  ال�سرحان  في�سل 

ت���اأت���ي �سمن  ال��ث��ق��اف��ي��ة االل��ك��رتون��ي��ة 

مواجهة  يف  ال��ث��ق��ايف  التكيف  ب��رن��ام��ج 

قرب”  ع��ن  “الثقافة  بعنوان  ك��ورون��ا 

وال���������ذي ي����ه����دف الإي���������س����ال امل���ع���رف���ة 

واالبداع من قلب احلدث اىل املواطن 

ب���ظ���ل احل����ج����ر امل�����ن�����زيل. ول����ف����ت اىل 

يقام  ال��ذي  الت�سكيلي  الفني  املعر�س 

براهمة  �سحر  للفنانات  االح��د  ال��ي��وم 

وع���ري���ن امل�����س��ل��م��ي، ف��ي��م��ا ���س��ي��ب��ث ي��وم 

ت�سكيلي  فني  معر�س  املقبل  الثاثاء 

للفنان را�سد ال�سرفات، ويوم اخلمي�س 

الثقافة  وزارة  انتاج  من  وثائقي  فيلم 

رائ��د  )ب��ح��ر اجل���ود( للمخرج  ب��ع��ن��وان 

ال�ساعة  الفعاليات  ه��ذه  وت��ب��داأ  ع��ودة، 

العا�سرة والن�سف م�ساء .

ودعا ال�سرحان املهتمني اإىل متابعة 

م����ا ت��ب��ث��ه امل����دي����ري����ة ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا 

وم�������س���ارك���ت���ه���ا ل��ي��ت�����س��ن��ى الأك������ر ع���دد 

متابعتها، موؤكدا اأهمية دور املوؤ�س�سات 

االإبداعية  امل��واه��ب  اب��راز  يف  الثقافية 

يف خمتلف احلقول الثقافية املتنوعة.

االنباط-اربد

اح�سانها  ب��ني  قي�س  اأم  م��دي��ن��ة  ت�سم 

القدمية  الع�سور  اىل  تعود  اأث��ري��ة  كنوزا 

وي��ط��وق��ه��ا م���ع���امل ���س��ي��اح��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة 

اعني  عن  غائبة  بقيت  انها  اال  وطبيعية، 

امل�ستثمرين كما كانت غائبة عن اخلارطة 

ال�سياحية.

جيو�سيا�سي  مب��وق��ع  قي�س  ام  وتتميز 

متفرد وجاذب كونها تطل على ثاث دول 

ول��ب��ن��ان  و���س��وري��ا  فل�سطني  ه��ي  حم��ي��ط��ة 

وه����و م���ا م��ن��ح��ه��ا م��ي��زة وق��ي��م��ة ���س��ي��اح��ي��ة 

ارث  من  به  تزخر  ما  جانب  اىل  ا�سافية 

اث����ري م��ت��ن��وع ي���وؤك���د ان��ه��ا ���س��ك��ل��ت اح���دى 

)الديكابول�س(  الروماين  التحالف  مدن 

عن  كناية  ب��ج��دارا  �سميت  وه��ي  الع�سرة، 

االر�������س امل��ن��ب�����س��ط��ة ف����وق ت��ل��ة وحم��اط��ة 

بالوديان.

من  ال�سياحي  بال�ساأن  مهتمون  وي��رى 

مدين  جمتمع  وموؤ�س�سات  ر�سمية  جهات 

ون��ا���س��ط��ني، ا���س��اف��ة اىل اب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع 

املحلي وزوارها، ان موقع ام قي�س مينحها 

زخما �سياحيا م�ساعفا كونها تقع يف لواء 

ب��ن��ي ك��ن��ان��ة ال���ذي ي��ت��ع��دد وي��ت��ن��وع منتجه 

ال�سياحي.

الوليد  بن  خالد  بلدية  رئي�س  ويقول 

ح�����س��ني امل���ل���ك���اوي، ان امل������ردود ال�����س��ي��اح��ي 

املجتمع  وابناء  املنطقة  اهل  على  املبا�سر 

املحلي مل يكن بزخم االقبال على ام قي�س 

ومل ي��ع��ك�����س ت��ن��م��ي��ة حم��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

االمثل.

وي���ع���ر ال���ن���ا����س���ط امل��ج��ت��م��ع��ي م��و���س��ى 

ال��ن��ع��وا���س��ي ع���ن ت��ط��ل��ع��ات اأه�����ل امل��ن��ط��ق��ة 

قبلة  اىل  تتحول  ان  باإمكانها  ج��دارا  ب��ان 

توفرت  ل��و  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  لل�سياحة 

ف��ي��ه��ا م��ق��وم��ات ا���س��ت��ث��م��اري��ة ق�����ادرة على 

وتوفر جمموع  فيها  ال�سائح  اقامة  اطالة 

اخل���دم���ات امل����وازي����ة وامل���راف���ق���ة ل��ل��ن�����س��اط 

ال�سياحي.

ويبدو احلاج طالب الرو�سان اكر ثقة 

اثرية  ملدينة  ال�سياحي  ب��امل��ردود  وت��ف��اوؤال 

ان ما  ق���ائ���ا  اق��ي�����س،  ام  م��دي��ن��ة  ب��ح��ج��م 

احلكومي  االهتمام  التفاوؤل  على  يدفعه 

املدينة  يف  ال�سياحي  املنتج  بدعم  املتزايد 

من خال جملة من امل�ساريع واالجراءات 

وامل�ستثمرين  لل�سياح  واملحفزة  امل�سجعة 

على حد �سواء.

ب������دوره������ا ت�������س���ري م�����دي�����رة م���دي���ري���ة 

م�ساعل  الدكتورة  ارب��د  حمافظة  �سياحة 

اإىل ان اه���م م��ا مي��ي��ز م��وق��ع  اخل�����س��اون��ة 

�سيدت  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  ق��ي�����س  ام 

الفرتة  يف  املحلي  املجتمع  اب��ن��اء  قبل  م��ن 

ن�سوء  ع��ل��ى  م��ه��م  ���س��اه��د  وه���ي  العثمانية 

ال����دول����ة االردن�����ي�����ة احل���دي���ث���ة وال���ت���ط���ور 

العمراين يف الع�سر احلديث.

وتقول ان وزارة ال�سياحة واالثار اولت 

خال  من  كبرية  اأهميه  الرتاثية  القرية 

وترميمه  امل��وق��ع  لتطوير  �سمولية  خطة 

م��ن جم��م��وع��ة من  ال��ق��ري��ة  تت�سكل  ح��ي��ث 

االح����وا�����س ل��ت��ع��زي��ز وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 

املقدمة للزوار واطالة فرتة زيارة ال�سائح 

وك���ذل���ك ف��ت��ح امل���ج���ال ل��ل��ت�����س��ارك��ي��ة ودم���ج 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر 

وال���ت�������س���غ���ي���ل ب����اإي����ج����اد ن����واف����ذ ان��ت��اج��ي��ه 

فيها. وت�سويقيه 

ت���ط���ب���ي���ق اخل���ط���ة  ان�������ه مت  وت�������س���ي���ف 

من  ابتداء  وح��زم  مراحل  على  ال�سمولية 

ف��ت��ح م���رك���ز ل���ل���زوار ال���س��ت��ق��ب��ال وت��ق��دمي 

اخلدمات لزوار املوقع، ا�سافة اىل متحف 

احل��رف  الإن��ت��اج  وغ���رف  ال�سعبية  للحياة 

امللكية  اجلمعية  م��ع  بالت�سارك  ال��ي��دوي��ة 

وك��ويف  مطعم  وان�����س��اء  الطبيعة  حل��م��اي��ة 

�سوب ي�سغل من قبل ملتقى �سباب جدارا 

وامل�سارات. للمعلومات  وقاعة 

وت�سري اإىل انه مت كذلك ترميم حو�س 

امل�سافة متهيدا لتحويله اىل مركز حريف 

متكامل ي�سغل من قبل موؤ�س�سات املجتمع 

املحلي من باب الت�ساركية كنوافذ انتاجية 

وت�����س��وي��ق��ي��ة وت���اأه���ي���ل ال��ق��اع��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

اىل  وال��ن��دوات  ال��ور���س��ات  لعقد  للم�سافة 

ج��ان��ب ���س��ي��ان��ة وت��رم��ي��م ح��و���س امل��ع��اه��دة 

���س��ي��ا���س��ي��ة حيث  ق��ي��م��ة  ي��ع��ت��ر ذي  ال�����ذي 

نواة  مثلت  التي  قي�س  ام  معاهدة  عقدت 

ت�سكيل الدولة االردنية احلديثة.

وت���و����س���ح اخل�������س���اون���ة ان�����ه مت ت��غ��ي��ري 

لتفعيل  للموقع  ال�سياحي  امل�سار  وتطوير 

ك����ل ال���ع���ن���ا����س���ر امل���ت���اح���ة ف���ي���ه وت���ع���زي���زه 

وايجاد  والتف�سريية  االر�سادية  باللوحات 

املحيطة  ال���دول  على  بانورامية  مظات 

وع���ل���ى ال���ع���ن���ا����س���ر االث����ري����ة وامل���ع���م���اري���ة 

للموقع.

ح��ال��ي��ا  ي�����س��ه��د  امل���وق���ع  ان  اإىل  وت�����س��ري 

اق����ب����اال ���س��ي��اح��ي��ا الف���ت���ا ب���ع���د ا���س��ت��ئ��ن��اف 

املقيمة  واالج��ن��ب��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 

ت�سكل  قي�س  ام  ان  اىل  م�سرية  االردن،  يف 

على  الهامه  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اح��دى 

ع��ددا  وت�ستقطب  جنة”  “اردننا  برنامج 

كبريا من املحافظات املختلفة.

وت����وؤك����د اخل�������س���اون���ة اه���ت���م���ام وج��دي��ة 

قي�س  ام  م��وق��ع  ب��ج��ع��ل  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة 

بداأت  ولهذا  �سياحيا،  الهامة  املواقع  احد 

ب��ج��ه��ود ح��ث��ي��ث��ة ال���س��ت��ق��ط��اب ا���س��ت��ث��م��ارات 

للموقع،  امل�سافة  القيمة  ت��ع��زز  �سياحية 

ق��ب��ل  ت���وج���ه���ات م���ن  اإىل وج�����ود  م�������س���رية 

امل�ستثمرين لا�ستثمار يف جمال ال�سياحة 

ك��ال�����س��ال��ي��ه��ات وامل��ط��اع��م يف م��ن��ط��ق��ت��ي ام 

قي�س واحلمة.

املجتمع  لت�سجيع  ال�سعي  اىل  وت�سري 

امل���ح���ل���ي ع���ل���ى ال���ت�������س���ب���ي���ك م�����ع ال���ق���ط���اع 

ال�سياحي الر�سمي ممثا بوزارة ال�سياحة 

يف العمل ال�سياحي يف ظل ظهور رغبة من 

املحلية  املجتمعات  مع  التفاعل  يف  ال�سياح 

ومم���ار����س���ة جت���رب���ة احل���ي���اة يف ال��ط��ب��ي��ع��ة 

املحلية. والبيئة 

م���������س����روع  ان  اخل�����������س�����اون�����ة  وت������ق������ول 

ال���ن���زل ال��ب��ي��ئ��ي ال�����ذي ب��و���س��ر ال��ع��م��ل به 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة �سمن  ال���ريم���وك  يف حم��م��ي��ة 

جانب  اىل  �سيعزز  ال��ام��رك��زي��ة  م�ساريع 

اال����س���رتاح���ات امل���وج���ودة يف احل���م���ة، دع��م 

امل��ن��ت��ج ال�����س��ي��اح��ي واالث�����ري يف م��دي��ن��ة ام 

ق��ي�����س م���ن خ���ال ت��وف��ري م��ك��ان م��ن��ا���س��ب 

ال���س��ت��ق��ب��ال ال�������س���ائ���ح امل���ح���ل���ي واالج���ن���ب���ي 

والطعام  املبيت  ال�سيما  اخلدمات  وتوفري 

وال�سراب وو�سائل الرتفيه االخرى.

االنباط-عمان

ام�س،  عمان  يف  الكويتي  ال�سفري  طماأن 

دولة  يف  املغرتبني  اأبنائهم  على  االأردن��ي��ني 

الكويتيني؛  ا�سقائهم  على  كذلك  الكويت، 

يف  “كورونا”  ف���اي���رو����س  ان���ت�������س���ار  ج�����راء 

الكويت و�سائر بلدان العامل.

واأكد الديحاين خال حوار مع الدكتور 

البلد”  “و�سط  برناجمه  يف  البدري  هاين 

املواطنيني  جميع  اأن  “فن”،  رادي���و  ع��ل��ى 

بخري؛  الكويت  دول��ة  اأر���س  على  واملقيمني 

ب�����س��ب��ب االإج�������راءات االح���رتازي���ة وال��ط��رق 

الكويتية  احلكومة  اتبعتها  التي  الوقائية 

هناك، م�سرياً اإىل اأن ارقام االإ�سابات بداأت 

�ساء  اإن  “و�سواًل  يوم،  بعد  يوماً  بالرتاجع 

االأردن  ح��ال  ه��و  كما  ال��رق��م �سفر  اإىل  اهلل 

حالياً«.

وه����ن����اأ ال�������س���ف���ري ال�����دح�����اين ب����االإجن����از 

�سعيد  على  اململكة  حققته  التي  ال�سحي 

“كورونا”،  ف���اي���رو����س  ان��ت�����س��ار  م��ك��اف��ح��ة 

الوقع  اأر���س  اأن ما مت اجن��ازه على  معتراً 

واإتخاذ اإجراءات �سارمة اأدت اإىل انخفا�س 

ال��ف��اي��رو���س  امل�����س��اب��ني وع���دم تف�سي  اأع����داد 

بف�سل  ثم  اأواًل  اهلل  بف�سل  هو  املجتمع،  يف 

ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال�سحي يف  للملف  ال�سليمة  واإدارته  الثاين 

الباد. 

مب�ستوى  اع��ت��زازه  عن  الديحاين  وع��ر 

ال���ع���اق���ات ال���ك���وي���ت���ي���ة االأردن������ي������ة، وال���ت���ي 

بني  وال���ت���ع���اون  ال��ع��ط��اء  روح  يف  جت�����س��دت 

ال��ط��رف��ني وب���ني اأب���ن���اء اجل��ال��ي��ة االأردن���ي���ة 

ب��ال��ك��وي��ت وا���س��ق��ائ��ه��م ال��ك��وي��ت��ي��ني يف ظل 

عند  اأن  اإىل  م�����س��رياً  “كورونا”،  ج��ائ��ح��ة 

ال�سدائد تظهر معادن الرجال.

االنباط-عمان

دع����ا رئ���ي�������س جم��ل�����س االأع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

ال��ف��اي��ز، ام�����س االأح����د، اإىل ت��ع��زي��ز االإن��ت��اج 

املختلفة،  الوطنية  وال�����س��ن��اع��ات  ال��زراع��ي 

القطاعي  االأدوية وحتفيز  �سناعة  وحتفيز 

ال�سياحة، لتخطي االأزمة االقت�سادية التي 

ت�سبب بها فريو�س كورونا.

جاء ذلك خال لقاء حواري جرى بدار 

اال�ست�سارية  الهيئة  م��ع  االأع���ي���ان  جمل�س 

وال���ت���وج���ي���ه���ي���ة جل��م��ع��ي��ة ع�����ون ال��ث��ق��اف��ي��ة 

االإدارة  الهيئة  رئي�س  بح�سور  ال��وط��ن��ي��ة، 

العزام،  اإبراهيم  اأ�سعد  الدكتور  للجمعية 

ال�سيا�سية  الفاعليات  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل 

واالجتماعية.

واأك���������د ال����ف����اي����ز، ال����رئ����ي���������س ال���ف���خ���ري 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، اأه���م���ي���ة ت��ع��ظ��ي��م ال�����س��ن��اع��ات 

ال�سحراوية  االأرا�سي  وا�ستغال  الغذائية 

واالأخ������رى ال���زراع���ي���ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة، من خال اإقامة ال�سدود واحلفائر 

امل��ائ��ي��ة وا���س��ت��غ��ال امل��ي��زة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لكل 

حمافظة.

اأن  اإىل  االأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 

منُذ  التحديات  من  الكثري  تخطت  اململكة 

التاأ�سي�س، وكانت تخرج من كل اأزمة اأقوى 

ال�سعب،  ووع��ي  الها�سميني  حكمة  بف�سل 

م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

ل���ت���ج���اوز خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالجتماعية. واالقت�سادية 

وط������ال������ب ال����ف����اي����ز االأردن��������ي��������ني ك���اف���ة 

ب��ال��ت�����س��دي خل��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وحم���اوالت 

على  واحلفاظ  االجتماعي  بالن�سيج  العبث 

وااللتفاف حول  االأردنية اجلامعة،  الهوية 

خطوات  كافة  وم�ساندة  الها�سمي  العر�س 

جالة امللك عبداهلل الثاين، الذي ال يدخر 

ج��ه��دا م���ن اأج����ل ت��وف��ري احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة 

ل�����س��ع��ب��ن��ا وم����ن اأج�����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى اأم���ن 

ثوابتنا  على  واحلفاظ  وا�ستقراره  الوطن 

االأردنية التي اأ�سا�سها اأن االأردن هو االأردن 

رف�س  وبالتايل  فل�سطني،  ه��ي  وفل�سطني 

الفل�سطينية  للق�سية  حلول  الأي��ة  جالته 

تتجاوز  ح��ل��ول  اأي���ة  اأو  االأردن  ح�ساب  على 

وقال  الفل�سطيني.  ال�سعب  وحقوق  ثوابتنا 

ال���ع���زام اإن اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت م��ن��ُذ 

عامني، ت�سم يف ع�سويتها ممثلني ملختلف 

امل��ج��االت،  وال��ق��ط��اع��ات  املجتمعات  ���س��رائ��ح 

الفًتا اإىل اأن اجلمعية منُذ تاأ�سي�سها عقدت 

اأن�����س��ط��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وم���ب���ادرات   155 ن��ح��و 

موا�سيع  �سملت  ح��واري��ة  ول��ق��اءات  خريية 

لتعزيز  واق��ت�����س��ادي��ة  واجتماعية  �سيا�سية 

معاجلة  يف  وامل�ساهمة  االجتماعي  الن�سيج 

حتديات الوطن املختلفة.

التعليم  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  احل�����س��ور  واأك����د 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي واإي��ج��اد م�����س��اري��ع تنموية 

م�����س��ت��دام��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س اأع�����داد 

االأردين،  ال�����س��ب��اب  ت�����س��غ��ي��ل  ع���ر  ال��ب��ط��ال��ة 

ودعم ال�سباب وا�ستثمار الطاقات االإبداعية 

وا�سحة  منهجية  خطط  خال  من  لّديهم 

التحديات  مواجهة  بهدف  للتطبيق،  قابلة 

االقت�سادية والتخفيف من م�سكلتي الفقر 

والبطالة.

اإىل  الرامية  امللك  جالة  جهود  وثمنوا 

اإح����ال ال�����س��ام واال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، 

ودف�����اع�����ه امل�������س���ت���م���ر ع����ن ح����ق����وق ال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي الإق����ام����ة دول���ت���ه���م ال��ق��اب��ل��ة 

للحياة، اإىل جانب الو�ساية الها�سمية على 

املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س، 

املدينة  وقد�سية  عروبة  على  حافظت  التي 

القدمية.

واأ����س���اروا اإىل اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ق��ط��اب امل��زي��د 

م���ن اال����س���ت���ث���م���ارات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 

اململكة توفر بيئة  اأن  والقطاعات، وال�سيما 

اأ�سكال  ملختلف  ومنا�سبة  خ�سبة  ا�ستثمارية 

اال�ستثمار.

االنباط-عمان

جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  بحث 

خال لقائه ام�س االأحد، نقيب املهند�سني 

الزراعيني املهند�س عبد الهادي الفاحات، 

���س��ب��ل ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة ب���ني ال������وزارة 

وال��ن��ق��اب��ة م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز دور 

املهند�سني الزراعيني العاملني يف الوزارة.

و�سلم الفاحات للوزير مذكرة تت�سمن 

الزراعية  الهند�سة  مهنة  اعتماد  ���س��رورة 

ال�سحية  امل��ه��ن  م��ن  ال�����وزارة  يف  للعاملني 

التعيني  م��ن  �سنة  بعد  احل��واف��ز  ومنحهم 

اأ�سوة بزمائهم يف املهن ال�سحية. و�سددت 

املذكرة على �سرورة اعتماد تعيني املهند�س 

للرجوع  معتمد  وظيفي  بت�سنيف  الزراعي 

اليه عند التعيني يف الوظائف القيادية.

و����س���م���ل���ت امل����ط����ال����ب ت���ف���ع���ي���ل ع����ي����ادات 

ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف  التغذية 

ال�������س���ام���ل���ة وف����ت����ح امل����زي����د م����ن ال���ع���ي���ادات 

ال��ت��غ��ذوي��ة يف امل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة، 

وحت��دي��د م��رج��ع��ي��ة ف��ن��ي��ة ل��ه��م يف ال����وزارة، 

يتقا�ساه  ما  لزيادة  احلوافز  نظام  وتعديل 

للعدالة،  حتقيقاً  ال��زراع��ي��ون  امل��ه��ن��د���س��ون 

واإن�ساف  التغذية  اخت�سا�سي  دور  وتفعيل 

املعينني يف الوزارة حتت م�سمى فني تغذية 

الوظيفي ملهند�س تغذية. بتغيري م�سماهم 

املهند�س  دور  اهمية  جابر  الوزير  واأك��د 

خ��ال  م��ن  ال�سحية  العملية  يف  ال��زراع��ي 

ال�سحية  وامل���راك���ز  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ع��م��ل��ه 

للحاالت  ومتابعته  التغذوي  الوعي  ون�سر 

امل��ر���س��ي��ة ون�����س��ره ل��ل��م��م��ار���س��ات ال�����س��ح��ي��ة 

خا�سة يف هذه الظروف اال�ستثنائية.

 أوبر تقدم رحالت مجانية لمرضى 
الحسين للسرطان

تعديل مواعيد استقبال زوار 
الحدائق التابعة لألمانة

 ثقافة المفرق تواصل معارضها 
وامسياتها الشعرية

 ام قيس مدينة اثرية وموقع جيوسياسي جاذب يبحث عن االستثمار

 الديحاني يطمئن األردنيين على أبنائهم بالكويت واشقائهم الكويتيين

 وزير الصحة يبحث مع نقيب المهندسين الزراعيين التعاون الثنائي

 الفايز يدعو لتعزيز اإلنتاج الصناعي والزراعي لتخطي أزمة كورونا



االنباط-عمان

�أن  �ل���رز�ز  �ل���وزر�ء �لدكتور عمر  �أعلن رئي�س   

�لعام و�ملو�طنني خالل  �حلكومة �شتك�شف للر�أي 

�إج��ر�ء�ت��ه��ا وجهودها يف  �ملقبلة عن جميع  �لأي���ام 

و�ملالية  �لقت�شادية  و�لأرق����ام  �ل��ع��ام،  �مل��ال  حماية 

�ملتعلقة بها.

�ل���رز�ز خ��الل كلمته �ل�شبوعية �ملتلفزة  و�أك��د 

�ملوجهة لو�شائل �لإعالم و�ملو�طنني �م�س �لأحد، 

�أن �حلكومة وكما �نتهجت �ملكا�شفة �لكاملة حول 

�أرق����ام و�إ���ش��اب��ات �ل��ك��ورون��ا و�لإج�������ر�ء�ت �مل��ّت��خ��ذة 

و�ل�شابيع  �لأي����ام  يف  �أم��ام��ك��م  “�شت�شع  حيالها، 

�ل��ق��ادم��ة ج��م��ي��ع �لأرق�������ام �لق��ت�����ش��ادّي��ة و�مل��ال��ّي��ة 

�أج��ل حماية �مل��ال �لعام  و�لإج�����ر�ء�ت �ملتخذة م��ن 

ومبا ي�شهم يف �ل�شتقر�ر وزي��ادة �لثقة مبوؤ�ّش�شات 

�لدولة �لأردنّية �لر��شخة«.

�لتي  �ل�شئلة  �لعديد من  �أن هناك  �ىل  ولفت 

ترد للحكومة عرب و�شائل �لإع��الم �ملختلفة حول 

�لقرو�س و�ملنح، وقيمتها و�أين تذهب وهل تدخل 

يف �ملو�زنة ومن ير�قب �لإنفاق عليها. كما وردتنا 

�أ�شئلة كثرية �أي�شاً عن �لتهّرب �ل�شريبي و�لتهريب 

�جلمركي، و�آليات تعامل �حلكومة معه و�إجر�ء�ت 

�لإب���الغ و�لإخ��ب��ار و�لتظّلم يف ح��ال ك��ان �لتقدير 

�شحيح  غ��ري  �جل��م��رك��ي  �لتخمني  �أو  �ل�شريبي 

�شّفاف  ت�شويات �شريبّية وب�شكل  �إج��ر�ء  و�إمكانّية 

وق��ان��وين و�أي����ن ت��ذه��ب �لأم�����و�ل �مل�����ش��ردة. وبني 

رئي�س �لوزر�ء �أن �لجابة على هذه �لأ�شئلة تتطلب 

م�شاركة �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملعنية، كد�ئرة �شريبة 

�ل��دخ��ل و�ملبيعات ود�ئ����رة �جل��م��ارك، وه��ي جهات 

�ل�شريبي  �لتهرب  حماربة  يف  حمورية  تنفيذية 

و�جلمركي، �إ�شافة �إىل جهات رقابية م�شتقلة مثل 

�لف�شاد  �لنز�هة ومكافحة  �ملحا�شبة وهيئة  دي��و�ن 

حيث �شتقدم �شرحا مف�شال لالآليات �لتي متكن 

�ملو�طنني من �لإب��الغ عن �ي �شبهة �أو �لتظلم يف 

حال كانت �لتقدير�ت غري �شحيحة.

بها  نذهب  �خلالفية  �ملو��شيع  “كل  و����ش��اف 

للق�شاء، فق�شاوؤنا �لنزيه د�ئما و�بد� هو �لفي�شل، 

وع��ر���س  �د�نته”.  تثبت  ح��ت��ى  ب����ريء  �مل��ت��ه��م  و�ن 

�جنازها  مت  �لتي  �لت�شريعية  ل��الج��ر�ء�ت  �ل���رز�ز 

تعزيز� حلماية �مل��ال �لعام حيث مت تعديل ثالثة 

�ملحا�شبة  دي���و�ن  قو�نني مهمة ج��د�، وه��ي قانون 

وقانون �لك�شب غري �مل�شروع وقانون هيئة �لنز�هة 

ومكافحة �لف�شاد لغايات تغليظ �لعقوبات وزيادة 

لديو�ن  �ل�شتقاللية  من  مزيد  و�عطاء  �لرقابة 

�لف�شاد  �لنز�هة ومكافحة  و�ي�شا لهيئة  �ملحا�شبة 

لتقوم بدورها باأكمل وجه، �إ�شافة �إىل تعديل قانون 

مكافحة غ�شل �لأم��و�ل ومتويل �لإره��اب و�ر�شاله 

�إىل �لربملان، موؤكد� �نه �شيتم مر�جعة تعديل هذه 

�لقو�نني ب�شكل دوري متا�شيا مع �أف�شل �ملمار�شات 

�لعاملية يف حماية �ملال �لعام.

ولفت �إىل �ن��ه ويف �جل��ان��ب �لإج��ر�ئ��ي، ح�شل 

تقدم كبري وملمو�س يف عمل ديو�ن �ملحا�شبة من 

مع  ب�شهر  ���ش��ه��ر�  �ل�شتي�شاحات  متابعة  خ���الل 

�حلكومة، م�شري� �إىل �أنه يف 2019 بلغت قيمة ما 

92 مليون  ق��ر�ر�ت ��شرد�د مبالغ  مت �تخاذه من 

دينار ومت حتويل 33 ملفا �إىل هيئة �لنز�هة و20 

�لإج��ر�ئ��ي  باجلانب  يتعلق  للق�شاء.وفيما  ملفا 

لهيئة �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد هناك ومنذ بد�ية 

ق�شايا  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   88 �لآن  ح��ت��ى   2020 �ل��ع��ام 

منظورة يف �ملحاكم، وننتظر �شدور �حكام ق�شائية 

مليون   217 هناك   ،2019 �لعام  وم��ن  بخ�شو�شها 

وجار  ق�شائية  �أحكام  فيها  �شدرت  ومبالغ  دينار، 

�لعمل على ��شرد�دها. و�شدد رئي�س �ل��وزر�ء على 

�أن هذه �لي���ر�د�ت �شتدخل �خلزينة، و�شت�شهم يف 

تقلي�س �لفجوة يف �لير�د�ت �لنا�شئة عن �لتباطوؤ 

�لقت�شادي و�لذي نتج عن جائحة كورونا.

وحول �جلانب �لتنفيذي يف وز�رة �ملالية �ملتمثل 

ب��د�ئ��رت��ي �شريبة �ل��دخ��ل و�مل��ب��ي��ع��ات و�جل��م��ارك 

�لعامة، �كد �لرز�ز �نه مت �عتماد �آليات مو�شوعية 

وعلمية لتجنب �أي �نتقائية يف �لجر�ء�ت.

�ل��دخ��ل  �شريبة  ب���د�ئ���رة  يتعلق  “فيما  وق����ال 

�ج����ر�ء�ت  ف��ال��ه��دف �لول ه��و ت�شهيل  و�مل��ب��ي��ع��ات، 

دفع �ل�شريبة على �مللتزمني �شريبيا”، لفتا �إىل 

�لدخل،  ل�شريبة  �ل�شريبية  �لإق����ر�ر�ت  ن�شبة  �ن 

و�شلت �إىل 89 باملئة باإقر�ر�ت �لكرونية وهي زيادة 

كبرية جد� عن �ل�شنو�ت �ل�شابقة.

ولفت �إىل �ن �لهدف �لثاين هو حماربة �لتهرب 

�ل�شريبي وتغليظ �لج��ر�ء�ت �ملتعلقة باأي تهرب 

�شريبي و�لك�شف عنه، م�شري� �إىل �ن وز�رة �ملالية 

طلبت �لعالن بالتف�شيل عن �لإج��ر�ء�ت �ملتعلقة 

و�لتظلم  �ل�شكوى  و�آل��ي��ات  �ل�شريبي  بالتفتي�س 

و�جر�ء ت�شويات مالية من قبل جلان م�شتقلة.

وق���ال “ ك��ذل��ك يف د�ئ����رة �جل���م���ارك، فالهدف 

�ي�شا هو ت�شهيل �لإجر�ء�ت على �مللتزمني وت�شهيل 

�لتهريب،  �إىل حم��ارب��ة  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ج��ارة،  ح��رك��ة 

رئي�س  و���ش��دد  �مل��ه��رب��ني«.  على  �لعقوبات  وتغليظ 

�ن للمو�طنني دور�  �ل���وزر�ء يف ختام حديثه على 

مهما كما �حلكومة يف حماية �ملال �لعام ويف هذه 

�مل��ع��رك��ة حل��م��اي��ة �مل����ال �ل���ع���ام وحم���ارب���ة �ل��ف�����ش��اد، 

�لف�شاد  �أ���ش��ك��ال  ك��ل  يرف�س  م��ن  ه��و  “فاملو�طن 
�ي�شا  وه��و  منه  و�لكبري  �ل�شغري  و�مل��ايل  �لإد�ري 

من يبلغنا عن �أية معلومة �ما عن طريق من�شة 

�إىل  مبا�شرة  تبليغاتها  حت���ول  و�ل��ت��ي  بخدمتكم 

�شري  وب�شكل  �ل��ف�����ش��اد  وم��ك��اف��ح��ة  �ل��ن��ز�ه��ة  هيئة 

بهدف حماية �ملبلغني �و �إىل موقع هيئة �لنز�هة 

�أو  �جل��م��ارك  �أو  �ملحا�شبة  دي��و�ن  �أو  ب�شكل مبا�شر 

�ل�شريبة«. و�كد �ن جميع �ل�شتف�شار�ت و�لأ�شئلة 

حول حماية �ملال �لعام �شيتم �لإجابة عنها من قبل 

�حلكومة و�لهيئات �لرقابية خالل �لأيام �لقادمة، 

معربا عن �شكره للجميع على تعاونهم يف هذ� �مللف 

�ملهم، م�شدد� على �ننا ن�شري د�ئما و�بد� بتوجيهات 

�شيد �لبالد بان نرتقي ب��اأد�ء موؤ�ش�شاتنا �لوطنية 

�ملعنية باإد�رة وحماية �ملال �لعام و�أن �شيادة �لقانون 

هي �لفي�شل.

االنباط-عمان

ق���رر وزي���ر �ل��ع��م��ل ن�����ش��ال �ل��ب��ط��اي��ن��ة �م�س 

�إع��ادة فتح م�شنع �لزمالية يف �ل�شونة  �لح��د، 

�لثالثية  �للجنة  تو�شية  على  بناًء  �ل�شمالية 

�لتي �شكلها للتحقق من جاهزية بيئة �مل�شنع 

�ل�شالمة  مبعايري  �ل��ت��ز�م��ه  �شريطة  للعمل، 

جميع  متطلبات  وبح�شب  �ملهنية  و�ل�����ش��ح��ة 

�لقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات �لنافذة.

و�و�شحت �لوز�رة يف بيان، �ن تو�شية �للجنة 

و�ل�شحة  �لعمل  وز�رة  م��ن  �مل��ك��ون��ة  �لثالثية 

�مل��دين قيادة  �ل��دف��اع  �ل��ع��ام/  ومديرية �لأم���ن 

��شناد �قليم �ل�شمال باإعادة فتح �مل�شنع، جاءت 

بعد زيارتها �مليد�نية �أم�س �ل�شبت ملوقع �مل�شنع 

و�لط��الع  ب��اإد�رت��ه  و�جتماعها  مر�فقه  وتفقد 

على جميع �جر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 

�ملتبعة فيه.

و�ط���ل���ع���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��دي��ري��ة 

�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية �لتابعة لوز�رة �لعمل 

ب��ت��اري��خ 4 مت���وز �حل����ايل، ب��ع��د زي����ارة ميد�نية 

�طالعها  �إىل  ��شافة  �مل�شنع،  ملوقع  بها  قامت 

ب���وز�رة  �ملهنية  �ل�شحة  م��دي��ري��ة  تقرير  على 

�لذي  2 متوز �حلايل،  بتاريخ  �ل�شادر  �ل�شحة 

�أفاد باأن �حلادث عر�شي نتيجة ��شتخد�م مبيد 

�لعامة  �ل�شالمة  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  دون  ح�شري 

ول ي�شكل �أثر�ً على �ل�شحة �لعامة يف �مل�شتقبل 

وتنتهي �آثاره بعد 48 �شاعة من عملية �لر�س.

ت��ق��ري��ر مديرية  ع��ل��ى  �للجنة  �ط��ل��ع��ت  ك��م��ا 

�لأمن �لعام /�لدفاع �ملدين قيادة ��شناد �قليم 

�ل�شمال �ل�شادر بتاريخ 6 متوز، �لذي �أ�شار �إىل 

��شتخد�م مادة �لتطهري يف عملية ر�س �مل�شنع، 

�مل�شنع  �د�رة  �ج����ر�ء�ت  �للجنة  ر�ج��ع��ت  فيما 

للتاأكد من عدم وجود بقايا لهذه �ملو�د.

�خلا�شة  �ل��ب��ي��ان  ب��ط��اق��ة  �للجنة  ور�ج��ع��ت 

باملادة �مل�شتخدمة يف عملية ر�س �مل�شنع و�لتي 

�أك���دت �أن���ه مينع دخ���ول �مل��ك��ان �ل���ذي ت��ر���س به 

48 �شاعة على ر�شها،  هذه �مل��و�د �إل بعد م��رور 

على  �لثالثية  �للجنة  �ط���الع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

حالة  ح���ول  للم�شت�شفيات  �لطبية  �ل��ت��ق��اري��ر 

�ل���ع���ام���الت �ل���ل���و�ت���ي دخ���ل���ن �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 

جميعهن  �أن  تثبت  و�ل��ت��ي  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���ر�ت 

بحالة �شحية جيدة.

�أن وزير �لعمل �أغلق �مل�شنع منذ  ي�شار �إىل 

��شبوع على  حلظة وقوع �حلادثة، وبعد مرور 

عملية �لإغالق وبعد �لتاأكد من �شالمة وبيئة 

فتحه،  باإعادة  �أمر  للعمل  �مل�شنع و�شالحيتها 

�شعرت  �ل��ع��م��ل؛  �مل�شنع  م��ب��ا���ش��رة  ب��ع��د  �أن���ه  �إل 

�خ��رى ب�شيق خفيف يف  �لعامالت مرة  بع�س 

منها  وخ��رج��ن  �مل�شت�شفيات  و�دخ��ل��ن  �لتنف�س 

�ل�شحية  حالتهن  من  �لتاأكد  بعد  �شاعة  بعد 

�ل��وزي��ر �حر�ما  باأنها جيدة، وم��ع ذل��ك وج��ه 

للعامالت ومن منطلق �ل�شفافية مع �ملجتمع 

وكاإجر�ء �ح��ر�زي ��شايف ملا مت �تخاذه �شابقا 

باإعادة �إغالق �مل�شنع للمرة �لثانية.

االنباط-عمان

�أعلنت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

�أن ���ش��ن��دوق دع���م �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�لب��ت��ك��ار 

يف �ل����وز�رة، ق��ام مبخاطبة ع��دد م��ن �ل���وز�ر�ت 

�لعالقة،  ذ�ت  و�جلهات  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 

بحوث   10 وخمرجات  بنتائج  لتزويدها  وذل��ك 

ومت  و�أغ��ل��ق��ت،  �ن��ت��ه��ت  تطبيقية  وم�����ش��روع��ات 

دعمها من قبل �ل�شندوق.

و�أو���ش��ح��ت �ل������وز�رة يف ب��ي��ان �م�����س �لح���د، 

�أن ه��ذه �خل��ط��وة ت��اأت��ي يف �إط���ار جهود �ل���وز�رة 

ودع��م  �لعلمي،  �لبحث  تطوير  يف  للم�شاهمة 

�لباحثني �لأردنيني �ملتميزين، و�ل�شتفادة من 

�لعلمي  �لبحث  ورب��ط  لديهم،  �لقيمة  �لأف��ك��ار 

بالتطوير وحتويل �لأفكار �إىل تطبيقات عملية 

على �أر�س �لو�قع ت�شاهم يف تطوير �لقطاعات 

�ملختلفة يف �ململكة كما وجه بذلك جاللة �مللك 

عبد�هلل �لثاين موؤخر�.

�لعلمي  �لبحث  دع��م  �شندوق  �إن  و�أ���ش��اف��ت 

خ���اط���ب م���رك���ز �حل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان ب��ن��ت��ائ��ج 

�ل���ع���ل���وم  ق����ط����اع  م�������ش���اري���ع يف   3 وخم�����رج�����ات 

��شتخد�م  م�شروع  وهي  و�ل�شيدلنية،  �لطبية 

لتح�شري  �حل��رج��ة  ف��وق  �ل�شو�ئل  تكنولوجيا 

�ل��رئ��ة،  ���ش��رط��ان  ل��ع��الج  �لي��روج��ي��ل  م�شتن�شق 

ملادتي  �مل��ت��ز�م��ن  �ل���ش��ت��خ��د�م  فعالية  وم�����ش��روع 

منو  تثبيط  يف  كري�شيتني،  دوك�شوروبي�شني، 

يف  �لتغري�ت  وم�شروع  �ل��ث��دي،  �شرطان  خاليا 

�لنتاج �جليني �مل�شببة ملقاومة �لعالج �لكيماوي 

خل���الي���ا ����ش���رط���ان �ل����ث����دي �مل���ع���ر����ش���ة ل��ن��ق�����س 

�لأك�شجني �ملزمن.

�ل���زر�ع���ة،  ك��م��ا مت خم��اط��ب��ة ك��ل م��ن وز�رة 

بنتائج وخمرجات  �لأردنيني  �ملز�رعني  و�حت��اد 

م���������ش����روع����ني يف ق����ط����اع �ل����ع����ل����وم �ل����زر�ع����ي����ة 

و�ل��ب��ي��ط��ري��ة وه��م��ا م�����ش��روع ط��ري��ق��ة خ�����ش��ر�ء 

�ل��ن��ان��وي��ة  �حل��ب��ي��ب��ات  ذي  �ل��ك��ربي��ت  لتح�شري 

�لربة،  يف  �ل�شاكنة  �ملر�شية  �مل�شببات  ملكافحة 

ت�شريحية  ومر�شية  وب��ائ��ي��ة  در����ش��ة  وم�����ش��روع 

وجزيئية ملر�س ن�شري �ل�شل �لتحت عيادي يف 

�شاللت �ملاعز يف و�شط و�شمال �لأردن.

�لزر�عة،  �أي�شاً خماطبة كل من، وز�رة  ومت 

بنتائج  �ملحلية  �لإد�رة  ووز�رة  �لبيئة،  ووز�رة 

و�لبيئة  �ملياه  قطاع  يف  م�شروعني  وخم��رج��ات 

وهما م�شروع معاجلة �ملياه �لناجتة عن ع�شر 

فعالة،  مبتكرة  ط��ري��ق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��زي��ت��ون 

�لزيتون  معا�شر  مياه  �إ�شافة  تاأثري  وم�شروع 

وحمتو�ها  �ل��رب��ة  خ�شائ�س  على  )�ل��زي��ب��ار( 

�شبه  �ملناطق  يف  �لنبات  منو  وعلى  �ل��دب��ال  من 

�جلافة.

ب��ن��ت��ائ��ج  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  خم��اط��ب��ة  مت  ك��م��ا 

وخمرجات م�شروع و�حد يف قطاع �لطاقة هو 

يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  �أنظمة  فعالية  م�شروع 

منطقة و�دي �لأردن.

�لعمل،  و�أخ���ري�ً مت خماطبة كل م��ن، وز�رة 

�لتدريب  موؤ�ش�شة  و�لت�شغيل،  �لتنمية  �شندوق 

وز�رة  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  �مل��ه��ن��ي، 

ل�شوؤون  �لأردن��ي��ة  �لوطنية  �للجنة  �لتخطيط، 

�ملر�أة، �حتاد �ملر�أة �لأردنية، �جلامعات �لأردنية، 

�لأردنية،  �لبنوك  جمعية  �لعام،  �لفتاء  د�ئ��رة 

�لبنك �ملركزي، ووز�رة �ملالية بنتائج وخمرجات 

م�������ش���روع���ني يف ق����ط����اع �ل����ع����ل����وم �لإن�������ش���ان���ي���ة 

دور  م�شروع  هما  و�لقت�شادية  و�لجتماعية 

�مل�شاريع �ل�شغرية يف تنمية �ملر�أة �لأردنية حالة 

�لبلقاء، وم�شروع تطبيقات  در��شية/ حمافظة 

مو�شوعة �ل�شريفة يف �لأن�شطة �مل�شرفية.

االنباط-عمان

�ل��ت��ق��ى وزي�����ر �ل�����ش��ح��ة �لأ����ش���ب���ق، م���دي���ر ع��ام 

م�شت�شفى �لكندي �لدكتور علي حيا�شات، �شفري 

دولة �لكويت عزيز �لديحاين يف مقر �ل�شفارة.

�ل�شحي  �ل���ت���ع���اون  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 

�ملر�شى  وع���الج  �ل��ع��الج��ي��ة،  �ل�شياحة  جم��ال  يف 

�لكويتيني يف �ململكة.

ويف ب��د�ي��ة �ل��ل��ق��اء رح���ب دي��ح��اين ب��ال��دك��ت��ور 

�ل��ك��وي��ت متجه ح��ال��ي��اً نحو  �أن  ح��ي��ا���ش��ات، و�ك���د 

�ل�شياحة �لعالجية بالإ�شافة �ىل �أنه يتطلع �ىل 

�أن ي�شتفيد من خربة �لأردنيني يف �ملجال �لطبي 

م�شري�ً �ىل �أن تعزيز �لعالقات بني �لبلدين من 

�شاأنه �أن يخدم �مل�شالح �ملتبادلة لكال �جلانبني.

وم���ن ج��ان��ب��ه �أع����رب �ل��دك��ت��ور ح��ي��ا���ش��ات عن 

�لت�شهيالت  ك��اف��ة  لتقدمي  �مل�شت�شفى  ����ش��ت��ع��د�د 

�ل���الزم���ة ل��ل��م��ر���ش��ى �ل��ك��وي��ت��ي��ني و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�ل�شفارة و�مللحقية �ل�شحية بهذ� �ل�شاأن.

ووج�����ه ح��ي��ا���ش��ات �ل���دع���وة ل��ل�����ش��ف��ري ل���زي���ارة 

�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى و�لط������الع ع��ل��ى �خل���دم���ات �لطبية 

�لفندقية �لتي يقدمهل باأعلى م�شتويات �لرعاية 

�ل�شحية.

االنباط-عمان

ق�شما  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  ��شتحدثت 

يف  �ملعلمني  وتظلمات  �شكاوى  ملتابعة  جديد� 

مبا�شرة  يرتبط  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 

مبكتب �لوزير.

وج����اء ����ش��ت��ح��د�ث �مل��ك��ت��ب، ب��ح�����ش��ب ب��ي��ان 

لرفع م�شتوى  �لح��د،  �م�س  للوز�رة  �شحفي 

�لقطاعني  يف  �ملعلمني  �أبنائها  مع  �لتو��شل 

�حلكومي و�خلا�س، ومتكينهم من �ل�شتفادة 

من �خلدمات �ملقدمة لهم بفاعلية.

بالق�شم جم��م��وع��ة من  �ل�����وز�رة  و�ن��اط��ت 

و�لتظلمات  �ل�شكاوى  متابعة  �أب��رزه��ا  �مل��ه��ام، 

�ملتعلقة  تلك  خا�شة  �ملعلمني،  م��ن  �مل��ق��دم��ة 

�أفعال  �أو  و�ملمار�شات  و�لإج���ر�ء�ت  بالقر�ر�ت 

�أو �أي من  �ل�����وز�رة،  �ل�����ش��ادرة ع��ن  �لم��ت��ن��اع 

�ملقدمة  �ل�شكوى  ت��ك��ون  �أل  على  موظفيها، 

�أو  �إد�ري��������ة  �أي ج��ه��ة  �أم������ام  ل��ل��ط��ع��ن  جم����ال 

�أم��ام  منظور�  مو�شوعها  يكون  �أو  ق�شائية، 

�أو مت �شدور حكم ق�شائي  �أي جهة ق�شائية 

فيها.

كما كلفت �لوز�رة �لق�شم �جلديد مبتابعة 

مع  بالتن�شيق  �مل��ع��ل��م��ني،  وت��ظ��ل��م��ات  ���ش��ك��اوى 

مديري �لإد�ر�ت ومديري �لربية و�لتعليم، 

�ل�شكاوى يف  �ل�شوؤون �لقانونية وق�شم  و�إد�رة 

وحدة �لرقابة �لد�خلية بالوز�رة.

وي����ق����دم �ل���ق�������ش���م م���ق���رح���ات ل��ت��ب�����ش��ي��ط 

�لإجر�ء�ت �لإد�رية، بناء على در��شة م�شامني 

من  �ملعلمني  لتمكني  و�لتظلمات  �ل�شكاوى 

�ل����ش���ت���ف���ادة �ل��ف�����ش��ل��ى م���ن �خل����دم����ات �ل��ت��ي 

تقدمها �لوز�رة بفاعلية وي�شر.

وك����ان وزي����ر �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��دك��ت��ور 

�ل��ع��زم على  ���ش��اب��ق��ا  �أع��ل��ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  تي�شري 

����ش��ت��ح��د�ث ه��ذ� �لق�شم يف �ط���ار �لإج����ر�ء�ت 

�لتي تتخذها لإن�شاف �ملعلمني يف �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمية �خلا�شة.

االنباط-عمان

 40 ت��دري��ب  �لأردين  �لإع����الم  ب���د�أ معهد   

�مللك عبد �هلل  م��د�ر���س  م��ن  طالبا وط��ال��ب��ة، 

مفاهيم  على  للتمّيز،  �حل�شني  �ب��ن  �ل��ث��اين 

وم��ه��ار�ت  و�ملعلوماتية  �لإع��الم��ي��ة  �ل��رب��ي��ة 

�لت�شوير و�ملونتاج بو��شطة �لهاتف �ملحمول، 

���ش��م��ن م�����ش��روع ���ش��وت �ل�����ش��ب��اب ب���الإع���الم، 

بال�شر�كة مع وز�رة �لربية و�لتعليم، وبدعم 

من موؤ�ش�شة “كارنيغي” يف نيويورك.

وذكر بيان عن �ملعهد �م�س �لأحد، �أن طلبة 

مدر�شة لو�ء �لقوي�شمة ومعلميهم �مل�شرفني/ 

ت���درب���و� ع��ل��ى م���د�ر  �مل��ج��م��وع��ة �لوىل،  ه���م 

�لإعالمية  �لربية  �أ�شا�شيات  على  �أ���ش��ب��وع، 

�لأخ��ب��ار  م��ن  �لتحقق  و�آل��ي��ات  و�ملعلوماتية، 

و�لأخ����الق����ي����ات �ل���ت���ي حت��ك��م ����ش��ت��خ��د�م��ه��م 

ملن�شات �لتو��شل �لجتماعي وطرق �حلماية 

�لتي ي�شتخدمونها طو�ل �لوقت.

وق��ال��ت �ل��ط��ال��ب��ة �أل��ي�����ش��ار ���ش��ن��ور/ �ل�شف 

�ل�شابع : “�شرت �أبحث عّما ور�ء �خلرب، ول 

�ملحمول،  �لهاتف  �أ�شدق كل ما ي�شلني على 

�لتي  �ملعلومات  م�شادر  م��ن  للتاأكد  و��شعى 

نقر�أها ب�شكل يومي” .

وب����ني �ل���ط���ال���ب ن�����ش��ال �أب�����و ����ش���ع���دة) 13 

�إن ه���ذ� �ل��ت��دري��ب خمتلف ع��ّم��ا ك��ان  ع��ام��ا ( 

على  وزم����الءه  ت��ع��ّرف  �أن���ه  م�شيفاً  يتوقعه، 

جتربة �إعالمية كاملة �أمام �لكامري� وخلفها 

و�ل�شتديوهات  �ملعهد  م��ر�ف��ق  و��شتخدمو� 

�لإذ�عية و�لتلفزيونية.

و��شاد باأ�شلوب �لتدريب �لتفاعلي و�ملمتع، 

مب��ه��ار�ت��ه يف  قيا�شياً  ت��غ��رّي�ً  �شهد  �إن���ه  وق���ال 

����ش��ت��خ��د�م ه��ات��ف��ه �مل��ح��م��ول لإن���ت���اج ت��ق��اري��ر 

ت�شّلط �ل�شوء على �لق�شايا �لتي تهمه.

�إىل  �ليو�شف  �لنا�شر  عبد  �لطالب  و�أ�شار 

�أن معرفته بالربية �لإعالمية و�ملعلوماتية 

و�أن��ه  �لتدريبية،  �ل��دورة  كانت حم��دودة قبل 

�إ�شافة  و�أ�شدقائه،  تعّلمه لعائلته  �شينقل ما 

�لأ�شئلة  ط��رح  يف  �كت�شبها  �لتي  �ملعرفة  �ىل 

وبناء �لق�شة.

تقارير  �إن��ت��اج  كيفية  على  �لطلبة  وت��درب 

حمطات  على  بثها  �شيتم  م�شورة،  �إخ��ب��اري��ة 

�لتدريبي طرق  �لربنامج  �ذ ت�شمن  حملية، 

�لت�شوير و�إجر�ء �ملقابالت و�ملونتاج.

�ملقبلة  �لأ�شابيع  خالل  �لتدريب  وي�شتمر 

مل��ج��م��وع��ات �أخ�����رى م���ن �ل��ط��ل��ب��ة يف �مل��ر�ف��ق 

نقل  من  متكينهم  بهدف  للمعهد،  �ملتطورة 

رو�ي���ت���ه���م و���ش��وت��ه��م ���ش��م��ن �مل�������ش���روع �ل���ذي 

ي�شتمر حتى نهاية �لعام �ملقبل.

وي�����ش��ارك يف �ل��ت��دري��ب��ات ط��ل��ب��ة م��ن �أرب���ع 

��شتكماًل  و�ل�شلط،  وماأدبا  عّمان  يف  مد�ر�س 

مطلع  معلميهم  م��ن   12 �شمل  ك��ان  لتدريب 

�لعام �حلايل.

املحلي
50 االثنني  13/ 7 / 2020 

�إن حت�شني كفاءة عمليات �لإنتاج مهمة معقدة ومتعددة �لأوجه. يتعلق حلها بتح�شني 

تنظيم �لعمل ، و��شتخد�م �أ�شاليب �إد�رة �لإنتاج �ل�شليمة علمياً و�إدخال �أنظمة �لتحكم �لآيل 

و�آخر  �حلديثة  �لكمبيوتر  لتكنولوجيا  �لنطاق  �لو��شع  �ل�شتخد�م  �أ�شا�س  على  �ملتكاملة 

�لتطور�ت يف تطوير �لربجميات.

�إن مهمة جدولة �لتوليف هي تنفيذ جمموعة من �ملهام ملعاجلة جمموعات معينة من 

�ملنتجات با�شتخد�م جمموعة معينة من �ملو�رد. �لبيانات �لأولية هي خ�شائ�س �ملهام و�ملو�رد 

و�لقيود �ملفرو�شة. من �ل�شروري و�شع �خلطة �ملثلى لأد�ء �لأعمال �لتي تتو�فق مع �لقيمة 

على  توؤثر  �لتي  �ملختلفة  �لإن��ت��اج  عو�مل  من  و��شعة  جمموعة  �ملحدد.  للمعيار  �لق�شوى 

�لتخطيط  تتطلب حل م�شاكل   ، �ملثالية  �لقيود ومعايري  �لإنتاج و�شياغة  تنظيم  طريقة 

�ملختلفة. كو�شيلة للبحث عن جمموعة من �لقو�عد �لبديلة ، ُيقرح ��شتخد�م خو�رزمية 

 NP لختيار �لن�شيلي لأنظمة �ملناعة �ل�شطناعية ، و�لتي تعد �أد�ة قوية حلل م�شكالت�

�ملعقدة للتح�شني �ملنف�شل و�لتوليف �لهيكلي. �أثبتت هذه �لطريقة نف�شها يف حل جمموعة 

متنوعة من �مل�شاكل �لتو�فقية ، مثل �لبحث �لع�شو�ئي و�لتح�شني يف �مل�شاحات �ملعقدة ذ�ت 

�لتحديد �ل�شئيل ذ�ت �لأبعاد �لكبرية.

�أنه للح�شول على �حلل �لأمثل من حيث  �أظهر حتليل �خلو�رزمية لتوليف �جل��د�ول 

كطريقة  �ملختلفة.  �ل�شتدللت  من  جمموعات  ��شتخد�م  �ل�شروري  من   ، معني  معيار 

للعثور على �لركيبة �ملثلى لال�شتدلل �مل�شتخدم يف كل خطوة من توليف �جلد�ول ، ُين�شح 

با�شتخد�م خو�رزمية مناعية تطورية هجينة. من �أجل زيادة كفاءة خو�رزمية �ختيار �لن�شخ 

، �حلاجة �إىل تعديل �لهيكل وتعديل معلماته حلل �مل�شاكل �لتو�فقية للتح�شني �ملنف�شل ، 

و�لتي ت�شمل مهام جتميع �جلد�ول وتخ�شي�س �ملو�رد. مت �قر�ح طريقة لت�شفري �ملعلمات 

�لهيكلية يف ج�شم م�شاد ، حيث تكون قيم مناطق �جل�شم �مل�شاد هي �أ�شماء ��شتك�شافية. هذ� 

يلغي �حلاجة �إىل عو�مل ت�شحيح �إ�شافية تقلل من كفاءة �لبحث �لن�شيلي. �شيوؤدي تطبيق 

وكفاءة قر�ر�ت  زي��ادة جودة  �إىل  �لإنتاج  �إد�رة  �أمتتة  �إط��ار  �ملطورة يف  �ملح�شنة  �خلو�رزمية 

�لتخطيط ، وتقليل مدة دورة �لإنتاج وخف�س �لتكاليف.

م.عامر الدرابسه 

تحسين الخوارزمية لالختيار 
النسبي ألنظمة المناعة الصناعية 

 المعونة: تحويل الدفعة األخيرة من الدعم النقدي لعمال المياومة اليوم

 الرزاز: الحكومة ستكشف للرأي العام اجراءاتها لحماية المال العام

 وزير العمل يقرر إعادة فتح مصنع الزمالية

 التعليم العالي تطالب الجهات ذات العالقة بتزويدها بنتائج ومخرجات 10 بحوث

بحث التعاون الصحي بين مستشفى 
الكندي والسفارة الكويتية

 التربية: استحداث قسم متابعة 
شكاوى وتظلمات المعلمين

 معهد االعالم يدرب طلبة مدارس 
على مفاهيم التربية االعالمية

االنباط-عمان

قال مدير عام �شندوق �ملعونة �لوطنية 

�شباح  �شيبد�أ  �ل�شندوق  �إن  �مل�شاقبة  عمر 

�لثالثة  �لدفعة  بتحويل  �لث��ن��ني،  �ل��ي��وم 

ل��الأ���ش��ر  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  م���ن  و�لأخ������رية 

�مل�شتفيدة من برنامج دعم عمال �ملياومة 

و�لعاملني ب�شكل غري منتظم “تكافل 2”.

و�أ�شاف �مل�شاقبة �م�س �لأحد، �إن تكلفة 

27 م��ل��ي��ون دي��ن��ار،  �ل��ث��ال��ث��ة تبلغ  �ل��دف��ع��ة 

فيما تبلغ �لتكلفة �ملالية للمرحلة �لأوىل 

83 مليون دي��ن��ار،  3 دف��ع��ات  و�مل��ك��ون��ة م��ن 

مليونا،   73 ب���  وط��ن  همة  ���ش��ن��دوق  تكّفل 

ماليني   10 مببلغ  �حلكومة  تكّفلت  فيما 

دينار.

وب���ني �أن ع���دد �لأ����ش���ر �مل�����ش��ت��ف��ي��دة من 

�مل��ي��اوم��ة و�لعاملني  ب��رن��ام��ج دع���م ع��م��ال 

ب�شكل غري منتظم “تكافل 2” و�شل �ىل 

�لأ�شرة  �أن  �أ�شرة، مو�شحا  �أل��ف   250 نحو 

ف��اأك��ر ح�شلت  �أف���ر�د  ث��الث��ة  �ملكونة م��ن 

على مبلغ 136 ديناًر�، و�لأ�شرة �ملكونة من 

�شخ�شني ح�شلت على 70 ديناًر�، و�لأ�شرة 

�ملكونة من فرد و�حد ومعها دفر عائلة 

ح�شلت على 50 ديناًر�.

�أق��رت يف وقٍت  و�أ���ش��ار �ىل �ن �حلكومة 

�شابق �لدعم �لنقدي لربنامج “تكافل 2” 

�لأ�شر  ت�شليم  مت  حيث  �أ�شهر،  ثالثة  ملدة 

�لنقدي  �لدعم  �لربنامج،  من  �مل�شتفيدة 

يتم  �أن  على  و�لثانية،  �لأوىل  للدفعتني 

حتويل �لدفعة �لثالثة يوم غد �لثنني.

و�أعلن نائب رئي�س هيئة �إد�رة �شندوق 

همة وطن جمال �ل�شر�يرة �ليوم، حتويل 

�ملعونة  ل�شندوق  دي��ن��ار  مليون   27 مبلغ 

�ل��وط��ن��ي��ة ك��دف��ع��ة ث��ال��ث��ة و�أخ����رية لالأ�شر 

�مل�شتفيدة من برنامج دعم عمال �ملياومة 

و�لعاملني ب�شكل غري منتظم “تكافل 2”.



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

خالل  للمملكة  النفطية  الفاتورة  انخف�ست 

 30.8 بن�سبة  احل����ايل  ال��ع��ام  م��ن  االول  ال��ث��ل��ث 

 ،  2019 ال��ف��رتة م��ن ع��ام  ب��امل��ئ��ة، م��ق��ارن��ة بنف�س 

االح�ساءات  ل��دائ��رة  ال�سهري  التقرير  بح�سب 

العامة.

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ت��راج��ع��ت ق��ي��م��ة ال��ف��ات��ورة 

الثلث  خ��الل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   531 اإىل  النفطية 

االول من العام احلايل، مقارنة مع 767 مليونا 

يف العام املا�سي.

واع���ت���ل���ى ال���ن���ف���ط اخل�����ام ���س��ل��م م�������س���ت���وردات 

 254 اإىل  لي�سل  النفطية  امل�ستقات  من  اململكة 

105 ماليني  )���س��والر(  وال��دي��زل  دي��ن��ار،  مليون 

غازات  دينار،  ماليني   7 الت�سحيم  زيوت  دينار، 

)بنزين(  النفط  اأرواح  دينار،  مليون   94 نفطية 

مليون   132 الطبيعي  وال��غ��از  دي��ن��ار،  مليون   71

دينار.

انخف�ست  امل�����س��ت��وردات  قيمة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االول  ال��ث��ل��ث  خ���الل 

دينار  مليار   3.7 نحو  قيمتها  لتبلغ  باملئة،   19

مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي

االنباط- عمان 

اإىل  ال��ع��امل  ب��واب��ة  العقبة،  ح��اوي��ات  ميناء  �سركة  اأ���س��درت 

تقريرها  العربي وما حولها، موؤخراً  امل�سرق  االأردن ومنطقة 

التا�سع لال�ستدامة، ُم�َسلَِّطًة ال�سوء عربه على عام اآخر حافل 

على  وال�ساملة املمتدة  املتوا�سلة  واجلهود  امل�ستمر  بالتطوير 

ومنوها،  عملياتها  ا�ستدامة  ل�سمان  العقد  يقارب  ما  م��دار 

ف�ساًل عن التحول ملوؤ�س�سة خ�سراء اأكرث �سداقة مع البيئة.

وق���د مت اإ����س���دار ال��ت��ق��ري��ر ك��م��ا يف ك��ل ع���ام، وف��ق��اً ملعايري 

ال��ت��ق��اري��ر،  وك��ت��اب��ة  الإع����داد  مبادرة GRI العاملية  وم��ب��ادئ 

ومتخ�س�سة  رائ����دة  م�ستقلة  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  وهي منظمة 

االأخ����رى على  واجل��ه��ات  واحل��ك��وم��ات  ال�����س��رك��ات  يف م�ساعدة 

من  ب�سفافية  االأع��م��ال  وتاأثري هذه  اأع��م��ال��ه��ا  ع��ن  االإف�����س��اح 

جم���دداً  ال�����س��رك��ة  ن��ال��ت  م�سوؤولة؛ اإذ  ت��ق��اري��ر  اإ����س���دار  خ���الل 

االأمريكية  بو�سطن  مدينة  من  تتخذ  التي  امل��ب��ادرة  اع��رتاف 

التي  ال�سركات  م��ن  قليلة  قلة  م��ن  واح���دة  لتظل  ل��ه��ا،  م��ق��راً 

م�ستوى  على  امل��ب��ادرة  ملعايري  وفقاً  اال�ستدامة  تقارير  تقدم 

اململكة.

ع���ام  ك����ل  ال��ع��ق��ب��ة يف  م���ي���ن���اء ح����اوي����ات  ����س���رك���ة  ت���ق���وم  واإذ 

باال�ستثمار يف الفر�س اجلديدة املتاحة لتطوير عملياتها من 

والتنموي االجتماعي، ف�ساًل عن  البيئي  اأثرها  اأجل حت�سني 

ا�ستنثاًء  يكن  مل   2019 العام  فاإن  امل�ستدام،  االقت�سادي  االأثر 

جانب  اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  جهودها  وا�سلت  حيث  ذل��ك؛  م��ن 

موا�سلة ت�سغيل امليناء ب�سعة وكفاءة اأكرب. ونظرياً جلهودها، 

املر�سحة  ال�سركات  كاإحدى  احللول  من  ال�سركة  متكنت  فقد 

جلنوب  املرموقة  لويدز  جائزة  لنيل  النهائية  القائمة  �سمن 

“اأف�سل  فئة  2019 عن  لعام  واأفريقيا  االأو�سط  وال�سرق  اآ�سيا 

يف  التميز  جائزة  نيلها  عن  عدا  حتتية”،  وبنية  موانئ  اإدارة 

2019 للمن�ساآت  ال�سحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل لعام 

واالأفراد، وهي اجلائزة ال�سادرة عن املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

االجتماعي، مكللة بها اإجنازاتها املتحققة على مدار االأعوام.

ح��اوي��ات  ميناء  �سركة  ا�ستطاعت  فقد  ال��ت��ق��ري��ر،  وح�سب 

2019 اأن تخف�س من ا�ستهالكها للطاقة مبا  العقبة يف العام 

 ،%9 13%، بالتوازي مع حت�سني كثافة املياه مبا ن�سبته  ن�سبته 

تدوير  م��ع��دل  زي���ادة  خ��الل  م��ن  خملفاتها  ن�سبة  وتخفي�س 

5%، هذا ف�ساًل عن خف�س اإجمايل انبعاثات  النفايات بن�سبة 

�ساهمت  وقد   .%13.5 ن�سبته  مبا  احل��راري  االحتبا�س  غ��ازات 

للموظفني  املكثف  التدريب  اإليها  اأ�سيف  التي  املبادرات  هذه 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����واد ال���ت���ي ت�����س��ك��ل خ���ط���ورة، يف ت��ع��زي��ز 

امل��م��ار���س��ات ال��ت��ج��اري��ة االآم��ن��ة واالأك���رث ���س��داق��ة وت��ن��اغ��م��اً مع 

البيئة، وبالتايل خلق بيئة عمل خ�سراء تعترب بدورها مثااًل 

يحتذى به يف قطاع النقل البحري واخلدمات اللوج�ستية.

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى اإ�����س����دار ت��ق��ري��ر اال����س���ت���دام���ة، ق��ال 

�ستيفن  العقبة،  ح��اوي��ات  ميناء  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

2019 يقدم ملحة  يوجالنجام: “اإن تقريرنا لال�ستدامة للعام 

باإجنازاتنا  يتعلق  مبا  فقط  لي�س  ال�سفافية،  مبنتهى  �ساملة 

بالتزامنا  اأي�ساً  يتعلق  ومبا  بل  املا�سي،  العام  خالل  البيئية 

امل�ستمر  وال��ت��ح�����س��ني  وال��ت��ط��وي��ر  االب��ت��ك��ار  ال���ت���ام مب��وا���س��ل��ة 

ونتطلع   2019 العام  يف  حققناه  مبا  فخورون  ع��ام.  بعد  عاماً 

من  تعزز  ج��دي��دة  خ��ط��وات  وات��خ��اذ  ممار�سات  لتطبيق  ق��دم��اً 

ممار�ساتنا امل�ستدامة يف االأعوام املقبلة وترثيها.”

وت��ع��ت��م��د ���س��رك��ة م��ي��ن��اء ح����اوي����ات ال��ع��ق��ب��ة يف ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

اأ�سا�سية، ُتعترب مواردها الب�سرية  ون�ساطاتها على عدة ركائز 

االأردنيني  ن�سبة  ت�سل  والتي  عالياً،  تاأهياًل  واملوؤهلة  الكفوؤة 

منحها  على  حتر�س  وال��ت��ي  اأه��م��ه��ا،  م��ن   %99.8 اإىل  �سمنها 

ب��اق��ة م��ن امل��زاي��ا اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي االح��ت��ي��اج��ات يف 

اإىل  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  والتعليم  وال��ن��ق��ل  ال�سكن  جم���االت 

االلتزام  جانب  اإىل  هذا  التناف�سية،  واالأج��ور  الرواتب  جانب 

اخلا�سة  العاملية  املعايري  اأعلى  على  احلفاظ  جت��اه  ال�سديد 

عرب  املحلي  املجتمع  ومتكني  دعم  اإىل  باالإ�سافة  بال�سالمة، 

املجتمعية. املوؤ�س�سية  للم�سوؤولية  برنامج مكثف 

وتنفيذ  ت�سميم  على  العقبة  حاويات  ميناء  �سركة  وتعمل 

م��ب��ادرات��ه��ا ل��دع��م ومت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب��ال��ت��م��ا���س��ي مع 

املتناغمة  املجتمعية  املوؤ�س�سية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

منظمة  ِقَبل  من  و�سعت  التي  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  مع 

وا�سرتاتيجية  روؤي��ة   :2025 “االأردن  ووثيقة  املتحدة  االأمم 

يف:  تتمثل  اأ�سا�سية  حماور  ثالثة  على  تركز  والتي  وطنية”، 

ال�سنوات  م��دار  وعلى  والبيئة.  ال�سحية،  والرعاية  التعليم، 

مبا�سرة  ا�ستثمارات  ب�سخ  ال�سركة  قامت  املا�سية،  اخلم�س 

ال��دع��م  ل���ربام���ج  ر���س��دت��ه��ا  اأردين،  دي���ن���ار   564،678 ب��ق��ي��م��ة 

 17 فقط   2019 العام  خالل  نفذت  فيما  املجتمعي،  والتمكني 

مبادرة وم�سروعاً من اأجل خلق تاأثري اإيجابي م�ستدام ي�سهم 

يف تطوير املجتمع وتنميته وحتقيق تقدمه.

انخفاض فاتورة األردن من النفط %30.8

شركة ميناء حاويات العقبة تصدر تقريرها التاسع لالستدامة 

هيئة تنظيم االتصاالت تعلن نشاط التوصيل في األردن 
ينمو بنسبة تفوق %100

االثنني   13  /  7  / 2020

االنباط- برتا 

اإن  دية  منري  واالأحذية  واالأقم�سة  االألب�سة  جتار  نقيب  قال 

النقابة وبالتعاون مع دائرة اجلمارك 

ال����������ع����������ام����������ة، اأ���������������س��������������درت ق�����������وائ�����������م ا��������س�������رت��������س�������ادي�������ة 

 ل�����������الأل�����������ب�����������������������س�����������ة ال��������������رتك��������������ي��������������ة وال�������������������س���������ي���������ن���������ي���������ة.

واأ����س���اف دي���ة ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن����ي����ة)ب����رتا( ام�����س االأح����د، 

اإن ال��ق��وائ��م ���س��ت�����س��رع ال��ت��خ��ل��ي�����س ع��ل��ى ال��ب�����س��ائ��ع وت��خ��م��ي��ن��ه��ا، 

مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع واق�����ع االأ������س�����واق، وي�������س���رع االإجن�������از وي��ق��ل��ل 

م�����ن ع������دد امل����خ����ال����ف����ات، وب����ال����ت����ايل ال�����غ�����رام�����ات، م���ب���ي���ن���ا اأن 

ال���ع���دال���ة يف ال��ت��خ��م��ني و����س���رع���ت���ه، ���س��ت��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ي���ا ع��ل��ى 

 ال���ت���اج���ر وامل�����واط�����ن، و���س��ت��ح��اف��ظ ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار االأ����س���ع���ار.

وثمن جهود اجلمارك العامة باإ�سدار هذه القوائم التي �سيكون 

لها االأثر الكبري على القطاع خالل الفرتة املقبلة

نقابة األلبسة تصدر قوائم استرشادية 
لأللبسة التركية والصينية

27 مليون دينار من همة وطن لصندوق 
المعونة الوطنية

استطالع : 88.5% يرون أن بنية 
التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة

استيتية يؤكد أهمية القطاع الصناعي 
في المرحلة الحالية

االنباط-عمان 

�سندوق  اإدارة  هيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  اأع��ل��ن 

اأن  ال���������س����راي����رة،  ج����م����ال  وطن”  “همة 
مليون   27 مبلغ  بتحويل  �سيقوم  ال�سندوق 

ال��وط��ن��ي��ة كدفعة  امل��ع��ون��ة  ل�����س��ن��دوق  دي��ن��ار 

ث���ال���ث���ة واخ�������رية ل���دع���م االأ�����س����ر امل��ح��ت��اج��ة 

وامل��ت�����س��ررة م��ن اأزم���ة ك��ورون��ا، ب��ع��د اإ���س��اف��ة 

املعونة  من  امل�ستفيدين  من  جديدة  اأع���داد 

و�سمن برنامج يتم التدقيق عليه.

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  ال�����س��راي��رة  وق����ال 

ي�سهم  زال  م��ا  ال�����س��ن��دوق  اإن  االأح����د،  ام�����س 

بهم  تقطعت  الذين  االأردنيني  عودة  بتاأمني 

امكانياتهم  وح��ال��ت  امل��م��ل��ك��ة،  خ���ارج  ال�سبل 

املالية من عودتهم اإىل اأر�س الوطن.

وب���ح�������س���ب ال���������س����راي����رة، اأ������س�����ادت ه��ي��ئ��ة 

احل��ك��وم��ي��ة  ب����االإج����راءات  ال�����س��ن��دوق  اإدارة 

على  وبنجاح  ال�سيطرة  على  �ساعدت  ال��ت��ي 

ان��ت�����س��ار وب���اء ف��ريو���س ك���ورون���ا، م��ع��رب��ة عن 

اىل  االقت�سادية  احلياة  عجلة  بعودة  اأملها 

ال�سرورية  االحتياطات  اتخاذ  مع  طبيعتها 

االردن  لتح�سني  االح��رتازي��ة  واالإج����راءات 

من اأي موجة جديدة.

ال�سركات  جلميع  ت��ق��دي��ره،  ع��ن  واأع����رب 

وامل���وؤ����س�������س���ات واالأف�����������راد ال����ذي����ن ت���ربع���وا 

ل�����س��ن��دوق )ه��م��ة وط����ن(، داع���ي���اً ال��ذي��ن مل 

ي�سارعوا  بان  لل�سندوق  التزاماتهم  ي�سددوا 

بت�سديد ما الزموا اأنف�سهم به.

اأن باب التربعات مازال مفتوحاً  واو�سح 

واأن ال�سندوق بحاجة ما�سة للمزيد منها.

االنباط- عمان 

اإدام������ة ب��ا���س��ت��ط��الع راأي  ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ة 

وغري  املخت�سني  املهتمني  من  �سخ�سا   585

امل��خ��ت�����س��ني يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ح���ول وج��ه��ة 

نظرهم عن قطاع الكهرباء يف االأردن، حيث 

اأ�سعار  91% منهم عن عدم ر�ساهم عن  عرب 

احلالية. الكهرباء 

الغاز  اأ���س��ع��ار  اأن  العينة  م��ن   %72 وي���رى 

امل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا وال����ت����ي ت�������س���رتي���ه���ا ���س��رك��ة 

الكهرباء الوطنية الأغرا�س توليد الكهرباء 

اأن   %56 يجد  فيما  منا�سبة،  اأ�سعار غري  هي 

املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  �سراء  اأ�سعار 

اأن   %93 ويعتقد  منا�سبة،  غ��ري  اأ���س��ع��ار  ه��ي 

يف  �سي�ساهم  املحلية  امل�سادر  على  االعتماد 

النهائي. للم�ستهلك  االأ�سعار  تخفي�س 

88.5% يرون  ويف ملف التعرفة، تبني ان 

وغري  م�سوهة  الكهربائية  التعرفة  بنية  اأن 

التي  التحديات  اإح���دى  م��ن  وتعترب  ع��ادل��ة 

�سلبية  ت��ب��ع��ات  ل��ه��ا  وال���ت���ي  ال��ق��ط��اع  ت���واج���ه 

كثرية.

ك��ه��رب��اء  ت��ع��رف��ة  وج�����ود  اأن   %62 وي�����رى 

املناطق  على  تعتمد  واخ��رى  وليلية  نهارية 

اجلغرافية �سوف ي�ساهم بتحفيز االقت�ساد، 

ال��ت��ع��رف��ة  ت��وح��ي��د  ف���ك���رة  اأن   %80 وي��ع��ت��ق��د 

امل�ستهلكني لن تكون حاًل  لكافة  الكهربائية 

القائم حالياً. للتحدي 

ال��ذات،  على  االعتماد  اأهمية  حم��ور  ويف 

على  االردن  اع��ت��م��اد  ����س���رورة   %97.4 اي���د 

امل�سادر الذاتية يف توليد الطاقة والكهرباء، 

ج��اذب��اً  �سيكون  التوجه  ه��ذا  اأن   %89 وي��رى 

لال�ستثمار وحمفزاً خللق فر�س يف االعمال 

والوظائف، ويجد 94.5% اأنه من ال�سروري 

االعتماد والتو�سع يف تبني الطاقة املتجددة.

ع��ن  ر����س���اه���م  ع�����دم  ع����ن   %86.7 وع�����رب 

فيما  االردن،  يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اإدارة  اآل��ي��ة 

اأن  لال�ستطالع  امل�ستجيبني  من   %83 ي��رى 

اإىل حتفيز  القائمة والتي تهدف  ال�سيا�سات 

الطاقة املتجددة واالعتماد على الذات غري 

كافية.

تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ب���دور  م��ن��ه��م   %63 وي��وؤم��ن 

االقت�ساد  حتفيز  يف  واملعادن  الطاقة  قطاع 

اأن   %73 يجد  فيما  الطاقة،  قطاع  وحترير 

الطاقة واملعادن ال تقوم  هيئة تنظيم قطاع 

بفعالية. بدورها 

الطاقة،  وزارة  وتعليمات  ق��رارات  وح��ول 

ي�ستفد من جائحة  االأردن مل  اأن   %58 يرى 

اأك��رب  ال���ذات ب�سكل  ك��ورون��ا ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى 

 %54 تاأثر  فيما  الطاقة،  بقطاع  يتعلق  فيما 

التي  امل�����س��اري��ع  اإي��ق��اف  ب��ق��رار  �سلبي  ب�سكل 

ب�سكل  ت��اأث��روا  و%46  ميجاوات،   1 عن  تزيد 

ات��خ��اذه��ا خ��الل  ال��ت��ي مت  ب��ال��ق��رارات  �سلبي 

ف���رتة االإغ�����الق واحل��ظ��ر وامل��ت��م��ث��ل��ة بف�سل 

حم��ط��ات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة امل��رب��وط��ة عرب 

الكهربائية. ال�سبكة  النقل بالعبور عن 

وع���ن اأه����م حت��دي��ات ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء يف 

امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل ب���وج���ود ق���درة 

ت��ول��ي��دي��ة ف��ائ�����س��ة ع���ن احل����اج����ة، اأظ���ه���رت 

بوجود  يعلمون   %76 ان  اال�ستطالع  نتائج 

ن�سبته  الغالبية ومبا  ويعتقد  الفائ�س،  هذا 

اأن  املمكن  التحدي من  هذا  ب��اأن  منهم   %87

ي�����س��ك��ل ف��ر���س��ة مي��ك��ن ا���س��ت��غ��الل��ه��ا يف ج��ذب 

اال�ستثمار.

على  االع��ت��م��اد  اأن  ع��ل��ى   %91.5 واج��م��ع 

امل�سادر املتجددة �ستكون و�سيلة مهمة للحد 

وي��رى  ج���ذري،  وب�سكل  املناخي  التغري  م��ن 

يف  ت�����س��اه��م  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  اأن   %  93.7

تعزيز  وبالتايل  الكربون،  انبعاثات  خف�س 

ال�����س��وق  ق���درة االأردن ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة م��ن 

العاملي لتبادل �سهادات الكربون وما لها من 

اقت�سادية مهمة. ابعاد 

ل����ت����ج����اوز االأزم�������ة  * ح����ل����ول م���ق���رتح���ة 

وحت�سني و�سع القطاع

يف ���س��وء ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

اج��م��ع  االردن،  ال��ك��ه��رب��اء يف  ق��ط��اع  ت��واج��ه 

مديونية  اأن  اآراوؤه��م  امل�ستطلعة  من   %69.7

 5.3 بلغت  والتي  الوطنية  الكهرباء  �سركة 

اأمام  2020 ،تقف عائقاً  مليار دينار يف العام 

تطوير قطاع الطاقة يف االأردن.

وي��ع��ت��رب ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وال��ك��ه��رب��اء من 

كبرية  قدرة  لديها  والتي  املهمة  القطاعات 

التعامل  اأن  اإذ  العاملة،  االيدي  ت�سغيل  على 

مع حتديات القطاع القائمة ب�سكل ذكي من 

للت�سغيل  حقيقية  فر�سة  ي�سكل  ان  املمكن 

اال�ستثمار. وجذب 

ي��ك��ون  ل���ن  احل����ل  اأن  ي��ع��ت��ق��دون   %61  •
الوطنية. الكهرباء  �سركة  بخ�سخ�سة 

امل���م���ك���ن حت��ف��ي��ز  م����ن  اأن�����ه   %79 ي����رى   •
االقت�ساد االردين عرب حترير قطاع الطاقة 

امل�ستثمرين واملطورين. اأمام  وفتحه 

االنباط-عمان

اخل�سبية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  اأك����د مم��ث��ل 

املهند�س  ع��م��ان  �سناعة  غ��رف��ة  يف  واالأث����اث 

���س��ع��د ا���س��ت��ي��ت��ي��ة، ����س���رورة ت��وج��ي��ه امل���واط���ن 

وت��ع��ري��ف��ه  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��ج  ل�����س��راء  االأردين 

مطالباً  ب��ه��ا،  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  ب��اجل��ودة 

لل�سانع  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��ّج��ار  ب��دع��م 

ث��ق��ة  وزي��������ادة  م��ن��ت��ج��ه  وت�������س���وي���ق  االأردين 

به. امل�ستهلك 

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  اإ�ستيتية  واأو���س��ح 

دعم  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  اأن قطاعه  االأح��د، 

عن  يزيد  م��ا  خ��الل  م��ن  الوطني  االقت�ساد 

3000 من�ساأة، موزعة ما بني من�ساآت �سناعية 

األف عامل،   30 وحرفية، ت�سغل ما يزيد عن 

م�سرياً اإىل اأن القطاع ي�سغل قطاعات اأخرى 

ع��دي��دة ك��م��راك��ز ب��ي��ع االأخ�����س��اب وال��ده��ان��ات 

وغريها  واالك�����س�����س��وارات،  الال�سقة  وامل���واد 

من املواد التي تعترب مدخالت اإنتاج اأ�سا�سية 

ملنتجات قطاع ال�سناعات اخل�سبية واالأثاث.

ودعا ا�ستيتية اإىل �سرورة تكاتف وت�سافر 

جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة، يف دعم 

ظل  يف  واالأث��اث،  اخل�سبية  ال�سناعات  قطاع 

ه���ذه ال���ظ���روف ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 

ملا و�سفه  ونتيجة  حتى قبل جائحة كورونا، 

مبختلف  االأث������اث  م�������س���ت���وردات  ب�”تغول” 

اأن���واع���ه واأ���س��ك��ال��ه ع��ل��ى امل��ح��ل��ي، وان��خ��ف��ا���س 

ح�سة املنتج االأردين من ال�سوق املحلي.

وث��ّم��ن اإ���س��ت��ي��ت��ي��ة اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  تبذلها 

امل��ن��ت��ج الوطني  ل��دع��م  واجل��م��ارك االأردن���ي���ة 

والعمل على تطويره وزيادة تناف�سيته.

االنباط- عمان 

تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  اأعلن 

ق��ط��اع االت�������س���االت ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س غ���ازي 

االأردن  يف  التو�سيل  ن�����س��اط  من��و  ع��ن  اجل��ب��ور 

»ك���ورون���ا«  اأزم�����ة  100% خ����الل  ت���ف���وق  ب��ن�����س��ب��ة 

2018 ، ح��ي��ث ك����ان  ق��ط��اع  م��ق��ارن��ة ع��ن ال��ع��ام 

امل�ستفيدين  اأب���رز  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

للتغري  العاملي نظراً  اأزمة فريو�س كورونا  من 

املفاجئ الذي طراأ على �سلوك امل�ستهلكني  من 

ح��ي��ث ال��ت�����س��وق ع��ن ب��ع��د  م��ن خ���الل من�سات 

مونة  كمن�سة  املحلية  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات االإل��ك��رتون��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ت��ي 

ب����دوره����ا اأ����س���ه���م���ت يف ت���ع���زي���ز ن�������س���اط ح��رك��ة 

االأعمال يف �سركات التو�سيل .

ال���ن�������س���اط  اأن  اجل�����ب�����ور  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 

الن�سف  ال����ذي ح���دث يف  امل��ح��ل��ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي  

ُي��ع��ت��رب ط��ف��رة غري  االأول م��ن ال��ع��ام احل����ايل  

م�����س��ب��وق��ة وم���ن امل��م��ك��ن اأن ي��ك��ون االرت���ف���اع يف 

�سيقود  بالتاأكيد  لكنه  مرحلي،   البعائث  عدد 

ن�سبي  ب�سكل  امل�ستهلكني  �سلوك  يف  حت��ول  اإىل 

اخلدمات  قطاع  على  االعتماد  زي��ادة  وبالتايل 

ال��ذي  االأم��ر  التو�سيل،  وتطبيقات  الربيدية 

ال��ت��ج��ارة  من��و  وت���رية  لت�سريع  داف��ع��اً  �سي�سكل 

بعد  ما  مرحلة  خ��الل  االأردن  يف  االإلكرتونية 

“كورونا«.
وق���ال اجل��ب��ور اأن ع��دد ال��ب��ع��ائ��ث ال��ربي��دي��ة 

احل���ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ل��ل��ن�����س��ف  امل��ح��ل��ي��ة 

)2020( قد بلغت )2،170،000(  بعيثة مقارنة 

بلغت  التي    )2018( العام  من  االأول  بالن�سف 

عدد  ارتفاع  املتوقع  ومن  بعيثة،   )1،021،804(

العام  نهاية  يف  اأك��رب  ب�سكل  الربيدية  البعائث 

امل�ستهلكني  ���س��ل��وك  يف  ال��ت��غ��ري  نتيجة  احل���ايل 

االإلكرتوين  الت�سوق  مفهوم  جت��اه  وثقافتهم  

ال���ذي م��ن �سمن دع��ائ��م��ه االأ���س��ا���س��ي��ة خ��دم��ات 

التو�سيل املقدمة من قبل املرخ�سني.

اأم�������ا ب���خ�������س���و����س ع������دد ط�������رود ال���ت���ج���ارة 

من�سات  عرب  اململكة  اإىل  ال��واردة  االإلكرتونية 

التجارة االإلكرتونية العاملية فقد اأ�سار اجلبور 

ب��داي��ة  م��ن��ذ  ط���رد  ب��ل��غ��ت )235973(  ق���د  اأن���ه���ا 

وباملقارنه  ح��زي��ران  �سهر  وحتى  احل��ايل  العام 

يف  انخفا�س  �سهدت  فقد  ال�سابقه  االأع��وام  مع 

ال��ت��ج��ارة  ع��ل��ى ط���رود من�سات  ال��ط��ل��ب  ن�����س��اط 

االإل��ك��رتون��ي��ة م��ث��ل )ع��ل��ي ب��اب��ا( و)اأم�������ازون ( 

وغريها.

ال���ع���ام���ل���ني يف  اأن ع����دد  ك���م���ا ق����ال اجل����ب����ور 

حيث  ملحوظاً  ازدي��اداً  �سهد  قد  الربيد  قطاع 

اجلزئي  للتوظيف  باباً  »ك��ورون��ا«  اأزم��ة  فتحت 

م���ن خ����الل االن�����س��م��ام الأ����س���ط���ول ال��ت��و���س��ي��ل 

واخل����دم����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ال��ت��اب��ع��ه ل�����س��رك��ات 

ال��ربي��د امل��رخ�����س��ه وق���د زاد ع���دد ال��ع��ام��ل��ني يف 

 %50 بن�سبة  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 

تقريباً عن العام 2018 حيث بلغ عدد العاملني 

 )3354( ب���  مقارنة  عامل   )5000(  2020 لعام 

اأن ت��زداد  2018  وم��ن امل��ت��وق��ع  ع��ام��ل يف ال��ع��ام 

هذه الن�سبة يف نهاية الن�سف الثاين من العام.

ودع�����ا ال���دك���ت���ور غ�����ازي اجل���ب���ور ال�����س��رك��ات 

مفهوم  يف  اأدائهم  تعزيز  �سرورة  اإىل  املرخ�سة 

ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة م���ن خ�����الل  ت��ط��وي��ر 

خا�س  م��وب��اي��ل  تطبيق  وا���س��ت��ح��داث  اأع��م��ال��ه��م 

ع��م��الء متتد  ق��اع��دة  وب��ن��اء  التو�سيل  خل��دم��ة 

التجارية  اأعمالهم  االأزمة  لتطوير  معهم بعد 

ب��ال�����س��ك��ل اجل����دي����د ال������ذي ي���رت���ب���ط م��ب��ا���س��رة 

الرابعة. ال�سناعية  الثورة  مبتطلبات 
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املعلومات  تقنية  ���ش��رك��ات  جمعية  اطلقت 

ال�����ش��رك��ات  وجم��ل�����س  “انتاج”  واالت�������ش���االت 

مع  بال�شراكة   ،”StartupsJo“ النا�شئة 

وال�شريك  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�شاد  وزارة 

الثالثاء،  م�شاء  بنك،  كابيتال  اال�شرتاتيجي 

عرب تقنية االت�شال عن بعد، املبادرة الوطنية 

.”TechAID“
ح���ل���ول  و������ش�����ع  اىل  امل��������ب��������ادرة  وت������ه������دف 

تكنولوجّية ملكافحة تداعيات جائحة فريو�س 

ك���ورون���ا وم��اب��ع��ده��ا م���ن م��ن��ظ��ور اق��ت�����ش��ادي، 

منظومة  وا���ش��ت��ح��داث  ���ش��ح��ي  اأو  اج��ت��م��اع��ي 

اأعمالها  لتمكني لل�شركات من خاللها تنظيم 

�شمن اإطار تقنيات العامل االفرتا�شي.

امل��دي��ري��ن يف جمعية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 

الدكتور ب�شار احلوامدة، ان كورونا  “انتاج”، 
منوها  خمتلفة،  بطريقة  التفكري  ا�شتدعت 

اىل ان ه���ذه امل���ب���ادرة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وح��ي��د كل 

االأفكار عرب من�شة واحدة.

اإدراج  ان  اىل  ح���وام���دة،  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 

اجلهود  ي��وح��د  واح���دة  من�شة  �شمن  االأف��ك��ار 

اف�شل  وج���ود  ول�شمان  ت�شتيتها،  م��ن  للحد 

االأف���ك���ار يف اق���ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، م���وؤك���دا ع��ل��ى ان 

واحد  مكان  يف  حم�شورة  تعد  مل  التطبيقات 

اأو دولة واحدة.

وب�������دوره، ق����ال م���ن���دوب وزي�����ر االق��ت�����ش��اد 

الغرايبة،  مثنى  املهند�س  وال��ري��ادة  الرقمي 

م��دي��ر دائ���رة اال���ش��ت��ث��م��ار وال���رتوي���ج يف وزارة 

االق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة ال��دك��ت��ور نائل 

ال���ع���دوان، ان ال�����وزارة ت��ع��م��ل خ���الل ال��ع��ام��ني 

االأخ������ريي������ن م����ع ال����ري����ادي����ني ع���ل���ى ت��وح��ي��د 

على  موؤكدا  اإبداعية،  اأفكار  واإيجاد  جهودهم 

االإنتاج  دول��ة  م�شار  و�شمن  احلكومة  نهج  ان 

بدعم بيئة ريادة االأعمال.

واأك������د ال���دك���ت���ور ن���ائ���ل ال����ع����دوان ع��ل��ى ان 

اأزمة  ال�شركات االأردنية اثبتت كفاءتها خالل 

ك���ورون���ا م���ن خ���الل احل���ل���ول ال��ت��ي اأوج��دت��ه��ا 

ان  على  م�شددا  عالية،  وك��ف��اءة  �شرعة  �شمن 

الوزارة �شتكون على �شراكة كاملة مع جمعية 

اأفكار  يف  واخلروج  املبادة  هذه  “انتاج” لدعم 
جديدة.

ومن جهتهم، قال رئي�س جمل�س ال�شركات 

ال��ن��ا���ش��ئ��ة، اأجم���د ���ش��وي�����س، ان ه���ذه امل��ب��ادرة 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  لل�شراكة  جت�شيد  ه��ي 

واخلا�س، معتربا اأنها فر�شة كبرية لل�شركات 

االأفكار ومتكينها  والريادية لعر�س  ال�شغرية 

للو�شول اىل تنفيذها على ار�س الواقع.

واأ�شار �شوي�س اىل ان هذه املبادرة �شتمكن 

اأفكارها  ال�شركات الريادية لل�شري نحو تنفيذ 

و�شمان جناحها م�شتقبال.

ال��ت�����ش��وي��ق  اإدارة  رئ���ي�������س  ق�����ال  وب���������دوره، 

ع�شام  بنك،  كابيتال  يف  املوؤ�ش�شي  واالت�����ش��ال 

ج���زءاً  ي��ك��ون  ب���اأن  يفتخر  ال��ب��ن��ك  ان  ���ش��م��اره، 

مع  تن�شجم  كونها  الوطنية،  املبادرة  هذه  من 

�شبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ���ش��رورة  يف  ا�شرتاتيجيته 

الدعم لهذا القطاع الهام واحليوي، ملا له دور 

وتوفري  االإقت�شاد  عجلة  تن�شيط  يف  اأ�شا�شي 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  اأن  م��ع��ت��رباً  ع��م��ل،  ف��ر���س 

االنطالق  نحو  رئي�شي  حمرك  هو  املعلومات 

امل�شتقبل.  اىل 

ومن جهتها، قالت ع�شو هيئة املديرين يف 

جمعية “انتاج”، ربى دروي�س، ان هذه املبادرة 

العام  القطاعني  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  ج��ه��ود  ت��دع��م 

واخل��ا���س، م��وؤك��دة ان ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ول��دت 

ف��ر���س اأم����ام ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��غ��رية 

اإيجاد  خالل  من  وذل��ك  والكبرية  واملتو�شطة 

احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة ل��ل��ح��د م���ن اأث������ار ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

جلنة  ت��ت�����ش��م��ن  امل����ب����ادرة  ان  اىل  ون���وه���ت 

ل��ت��ق��ي��ي��م امل���ن���ت���ج���ات واحل�����ل�����ول ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م 

ت��ق��دمي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال�����ش��رك��ات، م�����ش��رية اىل 

اململكة  داخ����ل  االأردن����ي����ة  ال�����ش��رك��ات  ك��اف��ة  ان 

للمبادرة. التقدم  ت�شتطيع  وخارجها 

ولفتت اىل ان القطاعات التي �شت�شتهدفها 

ال�������ش���رك���ات ���ش��م��ن امل�����ب�����ادرة، ه�����ي: ال�����ش��ح��ة 

والتعليم  وال�����ش��ي��اح��ة  وال�����ش��ي��اف��ة  واالأع���م���ال 

للحلول  باالإ�شافة  الرقمية،  املالية  واحللول 

االإبداعية من القطاعات االأخرى. 

“انتاج”  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��دم 

امل���ه���ن���د����س ن�������ش���ال ال���ب���ي���ط���ار ����ش���ك���ره ل������وزارة 

جمعية  مع  �شراكتها  على  الرقمي  االقت�شاد 

ل��ل��ج��ه��ود  ب���االإ����ش���اف���ة  امل����ب����ادرة،  يف  “انتاج” 
ال���ت���ي ب���ذل���ه���ا جم��ل�����س ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

“StartupsJo” وفريق جمعية “انتاج”.
واأك����د اع���ت���زازه ب��ال�����ش��ري��ك اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

للمبادرة، معتربا  بنك” لالن�شمام  “كابيتال 
ان البنك �شيكون له دور فعال يف املبادرة.

ك��م��ا وك�����ش��ف ال��ب��ي��ط��ار ع��ن اأ���ش��م��اء اأع�����ش��اء 

جل���ن���ة ال���ت���ق���ي���ي���م ل���ل���ح���ل���ول ال����ت����ي ���ش��ت��ت��ق��دم 

ب��ه��ا ال�����ش��رك��ات وه����م: ���ش��ل��ي��م ك���راد����ش���ة، ن���وار 

����ش���ح���روري، رب���ى دروي�������س، اأجم����د ���ش��وي�����س، 

خ�����رباء  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة  �����ش����م����اره،  ع�������ش���ام 

على  ب��ن��اءا  ا���ش��ت��دع��اوؤه��م  �شيتم  متخ�ش�شني 

املقدمة،  احللول  �شتخدمها  التي  القطاعات 

معربا عن �شكره جلهودهم.

لندن - العربية

ا�شطرت عدد من الدول التي متنح جن�شيتها 

اأو جواز �شفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة اأو 

ا�شتثمارات اأجنبية من الراغبني باحل�شول على 

مالية  خ�شومات  لتقدمي  ا�شطرت  جن�شيتها، 

اأن  بعد  وذل��ك  ال�شيولة،  عن  بحثاً  وتخفي�شات 

لدى  مالية  ب��اأزم��ة  “كورونا”  جائحة  ت�شببت 

العديد من دول العامل ومن بينها هذه الدول.

“الكاريبي”  اأن عدداً من دول  املعروف  ومن 

القريبة من القارة االأمريكية لديها برامج ملنح 

الراغبني  ل��الأج��ان��ب  ال�شفر  ج��واز  اأو  اجلن�شية 

بذلك مقابل دفع مبالغ مالية مبا�شرة للدولة، 

ال��دول  ه��ذه  اأن  اإال  فيها،  اال�شتثمار  مقابل  اأو 

ت��ع��اين ح��ال��ي��اً م���ن ���ش��ائ��ق��ة م��ال��ي��ة ك��ب��رية بعد 

قطاعاتها  ب�����ش��رب  “كورونا”  وب���اء  ت�شبب  اأن 

بتقدمي  ال��ب��دء  اىل  دف��ع��ه��ا  م��ا  وه���و  ال�شياحية، 

التي  ال�شفر  ج���وازات  على  كبرية  “خ�شومات 
تقرير  بح�شب  االأغنياء”،  ل��الأج��ان��ب  تبيعها 

واطلعت  ل��الأن��ب��اء  “بلومبريغ”  وك��ال��ة  ن�شرته 

عليه “العربية نت«.

وت��ع��ت��م��د ال��ع��دي��د م���ن اجل�����زر ال�����ش��غ��رية يف 

“املواطنة باال�شتثمار”  “الكاريبي” على برامج 
اإ�شافة  ال�شعبة،  العملة  على  للح�شول  كو�شيلة 

اىل اعتمادها على ال�شياحة، وهي ال�شناعة التي 

“كورونا”،  وب��اء  بانت�شار  قا�شمة  �شربة  تلقت 

اأ�شبحت  و�شواطئها  اجلزر  فنادق هذه  اإن  حيث 

فارغة بالكامل تقريباً.

“�شانت  ج��زي��رت��ي  اإن  “بلومبريغ”  وت��ق��ول 

وهما  الكاريبي،  البحر  كيت�س” و”نيفي�س” يف 

األف   53 �شكانهما  تعداد  يبلغ  هادئتان  جزيرتان 

�شخ�س فقط، كانتا من اأوائل الدول التي اأدخلت 

تخفي�شات على املبالغ املالية املطلوبة للح�شول 

ع��ل��ى اجل��ن�����ش��ي��ة وج�����واز ال�����ش��ف��ر، وذل�����ك ���ش��ع��ي��اً 

الج��ت��ذاب مزيد م��ن االأج��ان��ب االأغ��ن��ي��اء و�شعياً 

للتغلب على االأزمة املالية.

وطرحت هاتان اجلزيرتان عر�شاً خا�شاً حتى 

الراغب  ال�شخ�س  ُي��ق��دم  مبوجبه  ال��ع��ام،  نهاية 

باحل�شول على اجلن�شية م�شاهمة مالية بقيمة 

150 األف دوالر يف “�شندوق النمو امل�شتدام” يف 

ج��وازات  على  املبلغ  هذا  مقابل  ويح�شل  البالد 

�شفر لعائلة مكونة من اأربعة اأفراد. وهذا ميثل 

البالغ  العادي  ال�شعر  عن   %23 بن�شبة  انخفا�شاً 

195 األف دوالر.

اأخرى  “بلومبريغ” فان ثمة جزرا  وبح�شب 

يف املنطقة ذاتها تقدم عرو�شاً اأرخ�س للح�شول 

واأنتيغوا،  على جن�شيتها، مبا يف ذلك دومينيكا، 

وبربودا.

لوحدة  التنفيذي  الرئي�س  خ��ان،  لي�س  وق��ال 

اإن���ه  ونيفي�س”  ك��ي��ت�����س  “�شانت  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 

ظل انت�شار جائحة كورونا  ويف  االأيام  هذه  “يف 
طرقاً  جند  اأن  علينا  ال�شياحة  تتوقف  فعندما 

الإيجاد عائدات لدعم اقت�شادنا«.

امل��ن��ط��ق��ة من  ال��ع��دي��د م��ن دول  اأن  واأ����ش���اف 

بينها �شانت لو�شيا، وغرينادا، واأنتيغوا وبربودا، 

من  امل��زي��د  الإغ���راء  تغيريات  اأدخ��ل��ت  ودومينيكا 

االأجانب، حيث تقدم بع�س هذه الدول اجلن�شية 

مقابل مبلغ ي�شل اإىل مئة األف دوالر فقط.

ال�شناعة  ه���ذه  اىل  “بلومبريغ”  وت�����ش��ري 

حيث  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  منذ  ازده���رت 

اال�شتثمار  طريق  عن  املواطنة  ن�شب  “تزايدت 
ال�����دوالرات، مم��ا وفر  لت�شبح جت���ارة مب��ل��ي��ارات 

ال�شفر على  قيود  للهروب من  لالأثرياء فر�شة 

جوازات �شفر بلدانهم االأ�شلية وم�شاعدتهم على 

التخطيط حلاالت الطوارئ«.

ويقول خان اإنه منذ انت�شار جائحة “كورونا” 

كبرياً  تزايداً  �شجلت  يديرها  التي  الوحدة  فاإن 

يف اأعداد الزبائن القادمني من ال�شني ومنطقة 

“بلومبريغ”  اأب��ل��غ  خ��ان  لكن  االأو���ش��ط،  ال�شرق 

ب��اإع��الن االأرق���ام  ب���اأن وح���دة اال�شتثمار ال ت��ق��وم 

واالح���������ش����اءات ع���ن ط��ال��ب��ي اجل��ن�����ش��ي��ة م��ق��اب��ل 

اال�شتثمار يف بالده.

االنباط-عمان

ق��ال مدير ع��ام دائ��رة اجل��م��ارك اللواء 

حتقق  ال��دائ��رة  اإن  ال��رح��ام��ن��ة  عبداملجيد 

املفهوم االأمني من خالل منع دخول املواد 

املمنوعة بالتعاون مع بقية اأجهزة الدولة، 

خ��الل حت�شيل  م��ن  امل��ايل  االأم���ن  وتنفيذ 

ال�������ش���رائ���ب واالأم���������وال ع��ل��ى ال�������ش���ادرات 

والواردات.

ت�شعى  اجل���م���ارك  دائ������رة  اأن  واأ�����ش����اف 

لت�شهيل  للو�شول  عملها  اآل��ي��ات  لتطوير 

ال����ع����م����ل����ي����ات ال�����ت�����ج�����اري�����ة، ح����ي����ث ق���ام���ت 

خ��الل  م��ن  االج�����راءات  بت�شهيل  ال���دائ���رة 

 2018 احل��ا���ش��ل يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ع��دي��ل 

ال��دائ��رة  ب��ني  التقا�شي  لت�شهيل  و2019، 

وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م����ن اخل�����دم�����ات، ا���ش��اف��ة 

امل��واد  على  امل�شبق  التخلي�س  ت�شهل  مل��واد 

اجلمركية.

ال���ع���ام���ة  ال����ن����ي����اب����ة  ف�������ش���ل  اأن  وب�������ني 

حتقيق  يف  �شاهم  ال��دائ��رة  ع��ن  اجلمركية 

ال��ع��دال��ة وف�����ش��ل ال�����ش��ل��ط��ات، م�����ش��ريا اإىل 

بعمل  امل�شتثمرين  م��ن  عالية  ثقة  وج��ود 

دائرة اجلمارك.

بالرقابة  ت��ق��وم  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال���ف���اع���ل���ة ع���ل���ى احل��������دود وم����ن����ع ادخ������ال 

ال��ب�����ش��ائ��ع غ���ري امل�����ش��م��وح ل��ه��ا ب��ال��دخ��ول 

وهو  للب�شائع،  الفعلية  القيمة  وحت��دي��د 

م���ا وف����ر ل��ل��خ��زي��ن��ة م���ن خ����الل ف���روق���ات 

 6 ال�شهور  58 مليون دينار خالل  التقدير 

االأوىل من العام احلايل.

التكنولوجية  ا�شتخدام  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

حقيقية  رقابة  حتقيق  يف  �شاهم  احلديثة 

الب�شائع  ان�شياب  وت��وف��ري  احل���دود،  على 

عرب احلدود.

م����دي����ري����ات   4 ع����ل����ى وج���������ود  و�������ش������دد 

م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف دائ�������رة اجل����م����ارك ت��ق��وم 

ب��ح��م��اي��ة االق��ت�����ش��اد م��ن ال��غ�����س ال��ت��ج��اري 

وال��ت��ه��ري��ب وذل����ك ب��ع��د دخ����ول ال��ب�����ش��ائ��ع 

للمملكة.

ال��ن��اف��ذة  اأن���ه م��ن خ���الل تطبيق  واأك����د 

ال��وط��ن��ي��ة مت حت��ق��ي��ق ب��ع��د ب���ني امل��وظ��ف 

للعمليات  وال��ت��اج��ر  وامل��خ��ل�����س  اجل��م��رك��ي 

الورقية يف كافة املراكز احلدودية، كما مت 

تركيب كامريات لكافة الفرق اجلمركية.

ق�����ش��اي��ا  ع������دد  اإن  ال���رح���ام���ن���ة  وق�������ال 

الن�شف  يف  امل�شجلة  اجل��م��رك��ي  ال��ت��ه��ري��ب 

ق�شية  األ���ف   20 بلغ   2019 ع��ام  م��ن  االول 

بقيمة 26 مليون دينار اأردين.

اللواء الرحامنة: 20 ألف قضية تهرب جمركي بقيمة
 26 مليون دينار سجلت بنصف عام

اطالق المبادرة الوطنية »TechAID« بهدف وضع حلول 
تكنولوجّية لمكافحة تداعيات كورونا

دول تبيع جنسيتها بأسعار مخفضة بسبب أزمة كورونا

االثنني    13  /  7  / 2020

الكويت –رويرتز

واالقت�شادية  املالية  اللجنة  رئي�شة  قالت   

ال�شماح  طلبت  احلكومة  اإن  الكويت  ب��ربمل��ان 

مليار   65( دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   20 ب��اق��رتا���س  ل��ه��ا 

دوالر( على مدى ثالثني عاما، منها ثمانية 

مليارات لتمويل عجز امليزانية احلالية.

جاءت  الها�شم  �شفاء  النائبة  ت�شريحات 

ب��ع��د اج��ت��م��اع م��ع م�����ش��وؤول��ني ح��ك��وم��ي��ني من 

وزارة املالية والهيئة العامة لال�شتثمار.

”قانون الدين العام...  وقالت يف الربملان 

�شنة  ل��ث��الث��ني  م��ل��ي��ار )دي���ن���ار(   20 ت��ط��ل��ب��ون 

ع�شرين  اأ���ش��ل  م��ن  م��ل��ي��ارات  ثمانية  ق��ادم��ة، 

موجهة  احلايل“  امل��ي��زان��ي��ة  ع��ج��ز  ل��ت�����ش��دي��د 

ك���الم���ه���ا ل��رئ��ي�����س ال���������وزراء ال������ذي مل ي��ك��ن 

حا�شرا.

ترزح ميزانية الكويت حتت �شغط مزدوج 

وتداعيات  العاملية  النفط  اأ�شعار  هبوط  من 

اأزمة فريو�س كورونا على االقت�شاد.

وي���ع���ار����س ال�����ن�����واب، ال����ذي����ن ي�����ش��ت��ع��دون 

رغبة  قليلة،  اأ�شهر  خالل  برملانية  النتخابات 

لتمويل  اخل��ارج  من  االق��رتا���س  يف  احلكومة 

ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة، ح��ي��ث ال ي��ل��ق��ى االق���رتا����س 

الغنية  ال���دول���ة  ���ش��ع��ب��ي��ا يف  ق��ب��وال  احل��ك��وم��ي 

بالنفط.

”تنويع  االأح������د  ام�������س  ال��ه��ا���ش��م  وق���ال���ت 

الدخل �شرورة“.

اأبلغ رويرتز يف يونيو  كان م�شدر حكومي 

اإر�شال  تعتزم  الكويتية  احلكومة  اأن  حزيران 

ا�شتقطاع  لوقف  الربملان  اإىل  قانون  م�شروع 

اإجمايل  القادمة من  االأجيال  ح�شة �شندوق 

الفعلية للموازنة. االإيرادات 

وت�شتقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما 

اإيراداتها  من  �شنويا  باملئة  ع�شرة  عن  يقل  ال 

ال��ذي  ال��ق��ادم��ة،  االأج��ي��ال  اح��ت��ي��اط��ي  ل�شالح 

العامة لال�شتثمار. الهيئة  تديره 

نائبة برلمانية: حكومة الكويت تطلب السماح باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما

انخفاض التداول العقاري 44 % 
لنهاية حزيران الماضي

بورصة عمان تغلق بتدول 6ر2 مليون سهم

دولة خليجية تعتزم اقتراض 65 مليار 
دوالر لـ 30 عامًا

االنباط-عمان

انخف�س حجم التداول يف �شوق العقار 

حزيران  لنهاية  باملئة   44 بن�شبة  باململكة 

امل��ا���ش��ي م���ن ال���ع���ام احل����ايل م��ق��ارن��ة مع 

ال��ف��رتة امل��م��اث��ل��ة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اإىل 

125ر1 مليار دينار.

للتداول  ال�شهري  التقرير  وبح�شب 

دائرة  اأ�شدرته  ال��ذي  اململكة  يف  العقاري 

قيمة  انخف�شت  االأح���د،  ام�س  االأرا���ش��ي 

االإيرادات خالل الن�شف االأول من العام 

احلايل بن�شبٍة بلغت 56 باملئة، مقارنة مع 

مليون   46 لتبُلغ   2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة 

دينار.

وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��ه��ري، ب��ل��غ حجم 

ل�شهر  باململكة  العقار  �شوق  يف  ال��ت��داول 

ت��ق��ري��ب��ا،  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   291 ح����زي����ران 

8 باملئة مقارنة مع ال�شهر  بارتفاع ن�شبته 

ذاته من 2019.

�شهر  خ��الل  االإي���رادات  قيمة  و�شجلت 

بلغت  بن�شبٍة  انخفا�س  املا�شي  ح��زي��ران 

عام  م��ن  ذات���ه  بال�شهر  م��ق��ارن��ة  باملئة   14

2019،؛ لتبُلغ نحو 12 مليون دينار.

ال��ع��ق��ار يف  ب��ي��ع  ح��رك��ة  انخف�شت  ك��م��ا 

ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��الل  اململكة 

ب��امل��ئ��ة، حيث   21 ب��ل��غ��ت  ب��ن�����ش��ب��ٍة  احل����ايل 

بلغت  بن�شبٍة  ال�شقق  بيوعات  انخف�شت 

االأرا���ش��ي  بيوعات  وانخف�شت  باملئة،   24

باملئة مقارنًة مع الفرتة   20 بن�شبٍة بلغت 

نف�شها من عام 2019.

االنباط- عمان 

اغ��ل��ق��ت ب��ور���ش��ة ع���م���ان، ام�������س االأح����د، 

بتداول 6ر2 مليون �شهم، موزعة على 1389 

4ر2  بلغت  اإجمالية  تداوالت  بقيمة  �شفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  البور�شة  موؤ�شر  وانخف�س 

32ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق  1587 بن�شبة 

ال�شابقة. اجلل�شة 

لل�شركات  االإغالق  اأ�شعار  مقارنة  ولدى 

���ش��رك��ة   26 اأن  ت��ب��ني  اأ���ش��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�شهمها،  اأ�شعار  يف  انخفا�شا  اأظهرت 

وا�شتقرت  �شركة،   21 اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت 

اأ�شعار اأ�شهم 36 �شركة اخرى.

الكويت - رويرتز

ق�����ال�����ت رئ����ي���������ش����ة ال����ل����ج����ن����ة امل����ال����ي����ة 

اإن  ال����ك����وي����ت،  ب����ربمل����ان  واالق����ت���������ش����ادي����ة 

باقرتا�س  لها  ال�شماح  طلبت  احلكومة 

على  دوالر(  مليار   65( دي��ن��ار  مليار   20

مدى ثالثني عاما، منها ثمانية مليارات 

لتمويل عجز امليزانية احلالية.

ج������اءت ت�����ش��ري��ح��ات ال���ن���ائ���ب���ة ���ش��ف��اء 

ال���ه���ا����ش���م ب���ع���د اج���ت���م���اع م����ع م�����ش��وؤول��ني 

وال��ه��ي��ئ��ة  امل���ال���ي���ة  وزارة  م���ن  ح��ك��وم��ي��ني 

لال�شتثمار. العامة 

الدين  “قانون  اإن  ال��ربمل��ان  يف  وقالت 

20 م��ل��ي��ار )دي���ن���ار(  ال����ع����ام... ت��ط��ل��ب��ون 

ث��م��ان��ي��ة م��ل��ي��ارات  ق��ادم��ة،  ل��ث��الث��ني �شنة 

من اأ�شل ع�شرين لت�شديد عجز امليزانية 

احلايل” موجهة كالمها لرئي�س الوزراء 

الذي مل يكن حا�شرا.

ت����رزح م��ي��زان��ي��ة ال��ك��وي��ت حت��ت �شغط 

العاملية  النفط  اأ�شعار  هبوط  من  م��زدوج 

وت���داع���ي���ات اأزم����ة ف���ريو����س ك���ورون���ا على 

االقت�شاد.

وي��ع��ار���س ال���ن���واب ال���ذي���ن ي�����ش��ت��ع��دون 

قليلة،  اأ�شهر  خ��الل  برملانية  النتخابات 

رغبة احلكومة يف االقرتا�س من اخلارج 

امل��ي��زان��ي��ة، ح��ي��ث ال يلقى  ل��ت��م��وي��ل ع��ج��ز 

االق���رتا����س احل��ك��وم��ي ق��ب��وال ���ش��ع��ب��ي��ا يف 

الها�شم  وقالت  بالنفط.  الغنية  ال��دول��ة 

اليوم “تنويع الدخل �شرورة«.

يف  روي���رتز  اأب��ل��غ  حكومي  م�شدر  ك��ان 

الكويتية  احل��ك��وم��ة  اأن  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و 

الربملان  اإىل  اإر�شال م�شروع قانون  تعتزم 

االأجيال  �شندوق  ح�شة  ا�شتقطاع  لوقف 

الفعلية  االإي���رادات  اإجمايل  من  القادمة 

للموازنة.

وت�����ش��ت��ق��ط��ع ال���ك���وي���ت ح���ال���ي���ا ب��ح��ك��م 

�شنويا من   %10 ع��ن  يقل  ال  م��ا  ال��ق��ان��ون 

اإي���رادات���ه���ا ل�����ش��ال��ح اح��ت��ي��اط��ي االأج���ي���ال 

ال��ق��ادم��ة، ال����ذي ت��دي��ره ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

لال�شتثمار.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ع��ب��داهلل  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

اجلعربي و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/5/16 بتاريخ   )  119659(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200109840(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عي�سى وحممود ابو ديه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/3/16 حتت الرقم )97753( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/2 

ال�سيد /ال�سيدة  عي�سى حممد عبداهلل ابو ديه   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي البلقاء / دير عال – ت: 0796625197

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200017714(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   ع�سفور  خليل  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة

بطلب  تقدمت  قد   1998/6/15 بتاريخ   )7875( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/12 

الكواليت   عوده  يو�سف  ريا�ض  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي ال�سمي�ساين �ض. الع�سى قي�ض عماره 11 

الطابق الول – ت: 0796687405

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء رقم ) 9 / ش ل /2020 (
توريد وتركيب وحدات ديكسون يف 

املباني التابعة لوزراة العدل

ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء » توريد وتركيب وحدات ديك�سون يف املباين التابعة 

لوزارة العدل » فعلى املناق�سني الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة 

العدل ) امني �سر جلنة ال�سراء املحلية ( للح�سول على وثائق ال�سراء مقابل مبلغ ) 25 ( 

دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة الواحدة بعد الظهر يوميا ، اخر موعد للح�سول على 

ن�سخ العطاء يوم اخلمي�ض املوافق 2020/7/16.

اخر موعد ليداع العرو�ض يف �سندوق العطاءات ال�ساعة الثانية ع�سر ظهر يوم الثالثاء 

املوافق 2020/7/21 .

تفتح العرو�ض يف يوم الثالثاء املوافق 2020/7/21 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

وزير العدل

اعـــالن
تعلن وزارة الزراعة / مديرية العطاءات عن حاجتها ل�سراء املواد املبينة 

يف دعوة لعطاء التايل :

وزيــــــــــــــــــــر البيئة
ووزير الزراعة املكلف 
الدكتور صالح الخرابشة

وزارة الصناعة والتجارة
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري )موؤ�س�سة خطوط 

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  املعلومات(  لتكنولوجيا  ال�سريعة  العقبه 

)230520( با�سم )علي اجمد علي الفرجات(  قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )اجمد 

علي عقله الفرجات( وتكون عملية نقل امللكية حجة على الكافة من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  دار العداله للمحاماه والقانون  وامل�سجلة 

109 ( بتاريخ )  لدينا يف �سجل ال�سركات مدنيه حتت الرقم  ) 

)2006/3/20

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عالء عوده برهم حداد

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – مقابل مبنى امللكية – 

جممع رائد خلف – الطابق الثاين

�ض.ب ) 910773 ( الرمز الربيدي ) 11191 (

خلوي ) 0797442060 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة النظم الفنية امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم 

غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )1978/1/11( بتاريخ   )522(

العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/23 ( املوافقة بالجماع على 

لي�سبح  اردين  دينار  ال�سركة من )200،000(  راأ�سمال  تخفي�ض 

)100،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة دار العداله 

ال�سركات مدنيه  �سجل  لدينا يف  وامل�سجلة  والقانون     للمحاماه 

حتت الرقم )109( بتاريخ 2006/3/20 قد قررت باجتماعها 

املوافقة على ت�سفية    2020/7/9 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

برهم  ع��وده  عالء  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

حداد  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 – خلف  رائ��د  جممع   – امللكية  مبنى  مقابل   – ال�سابع  ال��دوار 

الطابق الثاين  - خلوي 0797442060

�ض.ب 910773 – عمان 11191 الردن

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة :) 200012٣84 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة زياد �سري�ض وح�سن الريان وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن

حتت الرقم ) 84362 ( بتاريخ 2007/2/6  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ح�سن حممود �سليم الريان م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ���س��ح��ارى  دوار   _ ارب����د  امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0795547788

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  الطاقة  لتوليد  ال�سكران  �سركة  ب��اأن 

�سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم )54114( 

بتاريخ )2019/4/7( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/7/8(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

الع�ض واخوانه  القادر دروي�ض  والتجارة بان �سركة ع�سام عبد 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )19867( بتاريخ 

1988/3/7  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ع�سام عبد القادر دروي�ض الع�ض 

واخوانه

اإىل �سركة : ع�سام عبد القادر دروي�ض الع�ض و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

واولده  �سالح  احمد  عو�ض  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )67580( بتاريخ 

2003/7/15  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عو�ض احمد �سالح واولده

اإىل �سركة : نا�سر عو�ض �سالح واخوانه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إنـــــــــــــــــــــذار 

إىل املوظف 

)معاذ محمد احمد الخطيب(

عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

حتى  2020/07/01م  من  اإعتبارًا 

ت��اري��خ��ه ومل���دة ت��زي��د ع��ن ع�سرة 

اأيام متتالية دون اإذن ر�سمي و�سبب 

ب�سرورة  ن��ن��ذرك  ف��اإن��ن��ا  م�����س��روع، 

وخ��الف  ف���ورًا  العمل  اإىل  ال��ع��ودة 

ذلك تعترب مف�سول من العمل وفقًا 

)ه���(  فقره   )28( امل���ادة  لأح��ك��ام 

العمل الأردين رقم )8(  من قانون 

ل�سنة )1996( وتعديالته.

 شركة مصانع الكابالت املتحدة

فقدان جواز سفر
�سالح  امل��دع��و  ان��ا  مني  فقد 

جواز  ربيع  اب��و  �سالح  مهدي 

مدينة  من  �سادر  اردين  �سفر 

ال��ع��ق��ب��ة ي��ح��م��ل ال��رق��م )م 

�سدوره  وت��اري��خ   )  401840

2013/8/25 فعلى من يجده 

مركز  اق���رب  اىل  ت�سليمه 

امني

 وله جزيل ال�سكر

انذار
اىل املوظف : محمد 

بكر احمد خضر
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

ب��دون  ت��اري��خ��ه  ول��غ��اي��ة  �سهر  ع��ن 

م��ه��ارات  م�سغل  ل��دى  ر�سمي  ع��ذر 

اللتحاق  عليك  واحلديد  لالملنيوم 

تاريخه  من  اي��ام   3 خ��الل  بعملك 

وخالف ذلك �سيتم انهاء عملك من 

/28 املادة  ا�ستنادا لحكام  امل�سغل 

الردين  العمل  ق��ان��ون  ح�سب  ه��� 

احل��ق��وق  جلميع  ف��اق��دا  .وت��ع��ت��رب 

اخلا�سة بك لدى ال�سركة .

مشغل مهارات 
لالملنيوم والحديد

الثنني   13/ 7 / 2020

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

20/2020

اعادة

طباعة دفاتر خدمات 

الثروة الحيوانية

19/7/202020/7/2020) 25 ( دينار
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االنباط - وكاالت

ال��ت��ي ج���رت م���ؤخ��را  ال��ت��ف��اه��م��ات  انتقلت   

ب��ل��ق��اء اأويل ب��ن ح��رك��ت��ي ح��م��ا���س وف��ت��ح اإىل 

الي�من  خ��ال  ال��ث��اين  الإج���رائ���ي  امل�ست�ى 

امل���ا����س���ي���ن ع����ر ت��ع��م��ي��م ����س���در ع����ن ق���ي���ادة 

الك�ادر  ي�سع  املحتلة  الأرا�سي  يف  احلركتن 

واملناطق  الأقاليم  قادة  ال�سارع وخ�س��سا  يف 

يف اجل��ان��ب��ن ب�����س���رة ال��ت��ف��اه��م املُ��ن��ج��ز حتى 

الآن.

باأن  خبرية،  فل�سطينية  اأو�ساط  ولحظت 

وحما�س  فتح  حركتي  بن  التن�سيق  م�ست�ى 

الأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي حت��دي��دا ب���داأ ي��ط��ال بع�س 

امللفات يف املجال الأمني ولي�س كلها خ�س��سا 

ال��ق��ائ��د الأ���س��ا���س��ي يف حما�س  ب��ع��د م���اف��ق��ة 

خ��ط���ة مت  ال�����س��ن���ار على  غ��زة يحيى  بقطاع 

ا�ستعادة  حم��اول��ة  ب���  ت�سميتها  ع��ل��ى  الت��ف��اق 

الثقة”.

ال��ف��رة حت��دي��دا وحتت  ومرحليا يف ه��ذه 

عن�ان التفاق على امللف الرئي�سي ول� م�ؤقتا 

وه� الت�سدي مل�سروع ال�سم الإ�سرائيلي.

الأو���س��اط  نف�س  لح��ظ��ت  ال���ق��ت  وبنف�س 

اأعقبت  وج��زئ��ي��ة  ح�سا�سة  ت��ب��ادل  عملية  ب���اأن 

اللقاء ال�سهري بن �سالح العاروري وجريل 

الأمنية خ�س��سا  املعل�مات  لبع�س  الرج�ب 

يف امل�سار املتعّلق باملُتعاونن واملُ�ستبه بتعاونهم 

مع العدو الإ�سرائيلي. وهي خط�ة يفر�س 

ال��ث��ق��ة لح��ق��ا كما  ا���س��ت��ع��ادة  ُت�����س��اه��م يف  اأن 

تن�سيق  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����س  اأن  ي��ف��ر���س 

م��ي��دان��ي��ة اأك����ر ح��ت��ى واإن ب��ق��ي��ت ح����ذرة بن 

الأدن���ى  ب��احل��د  التمكن  ام��ل  احل��رك��ت��ن على 

ت�افقا  اأك���ر  ثنائية  ا�سراتيجية  ب��ن��اء  م��ن 

م�سروع  وت��داع��ي��ات  ا�ستحقاقات  م�اجهة  يف 

ال�سم.

 ويبدو اأن املقابلة بن العاروري والرج�ب 

���س��ب��ق��ه��ا ات���������س����الت م����ع ���س��خ�����س��ي��ات ب�����ارزة 

ب��اأن  تثبت  التي  املعطيات  �س�ء  يف  خ�س��سا 

العاروري حظي ب�س�ء اأخ�سر كبري ل�ستمرار 

الأخ��ري  حظي  فيما  الرج�ب  مع  الت�سالت 

عبا�س  حم��م���د  الرئي�س  م��ن  مبا�سر  بغطاء 

اأي�سا.

�سخ�سيات  ب��ن  م��ا  الت�����س��الت  يف  وتنم� 

غري �سدامية من احلركتن يف غزة ورام اهلل 

حيث  م�ستقبا  عليها  البناء  ميكن  ت�سّ�رات 

ات��ف��ق ح��ت��ى الآن ف��ق��ط ع��ل��ى امل�����س��ال��ح ولي�س 

امل�ساحلة مبعنى الت�سّدي لا�ستحقاق القادم 

بخ�س��س م�سروع ال�سم وتداعيات النفات 

امل��ي��دان يف حال  يف  ال�سدام  املحتمل وجت��ّن��ب 

اأ�سّر اليمن الإ�سرائيلي على م�سروعه.

امل�ساحلة  اج����اء  ب���اأن  ال��ق���ل  املبكر  وم��ن 

بن  الإي���ق���اع  ع��ل��ى  ب�سماتها  ت��ف��ر���س  ب����داأت 

احل����رك����ت����ن ف���ق���د ات����ف����ق ع���ل���ى الح���ت���ف���اظ 

ب��اخل��اف��ات اجل���ه��ري��ة وت��اأج��ي��ل��ه��ا والأه����م 

اأ���س��ا���س امل��ح��ددات  اأن الت�����س��الت ج��رت على 

م�اجهة  يف  وال�سيا�سية  الأمنية  امل��س�عية 

اأجندة م�سروع ال�سم ح�سريا يف هذه املرحلة.

وم����ن ب���ن امل�����س��ائ��ل امل���ّت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا خلف 

التل�يح  يف  ال�ستمرار  الرج��ح  على  ال�ستارة 

بتجميد التن�سيق المني ولي�س ب�قفه متاما 

ال�ستهداف  والت��ف��اق على وج���د م�سالح يف 

للتم�سك  مرحلية  �سرورة  وج���د  ع��دم  وعلى 

وج����د  ع����دم  اأو  الن  ال���ك���ب���رية  ب���اخل���اف���ات 

ان�ساج  قبل  وافقية  �ساملة  مل�ساحلة  �سرورة 

اي حالة ف��سى  والعمل على جتنب  احل���ار 

وانفات يف ال�سفة الغربية.

اأي�����س��ا ح��ر���س الرئي�س  ال�����س��ت��ارة   وخ��ل��ف 

عبا�س على احل�س�ل على �سمانات من قيادة 

ح��م��ا���س ب��ت��ج��ّن��ب ال��ت���ظ��ي��ف وال���س��ت��ث��م��ار يف 

ال�سفة وح�سل على م�افقة احلركة املبدئية 

على اأن م�ساحلة ال�سعب الفل�سطيني تتمثل 

يف جت��ّن��ب ال�����س��دام ال��ع�����س��ك��ري والأم���ن���ي مع 

ق����ات الح���ت���ال وع��ل��ى اأ���س��ا���س اأن ذل���ك قد 

اليمن  يخدم  ال��ذي  الأ�سا�سي  الهدف  يك�ن 

الإ�سرائيلي املت�سّدد.

– العاروري دفع يف واحدة  لقاء الرج�ب 

الت�سالت  دائ��رة  تن�يع  باجتاه  من جتلياته 

ب����ن ق����ي����ادات يف ف���ت���ح واأخ��������رى يف ح��م��ا���س 

اإجراء الت�سالت  ومتّكن بع�س الفرقاء من 

اأ�سا�س  وع��ل��ى  البع�س  لبع�سهم  وال���س��ت��م��اع 

فل�سطيني – فل�سطيني.

 االنباط - وكاالت

اأوقف اجلناح الع�سكري حلركة حما�س “كتائب 

اإىل عن�ان  الل��ك��روين، وح�له  الق�سام” م�قعه 

اآخر يحمل نف�س ال�سم، بعد تعر�س خ�ادم امل�قع 

لهجمات اإلكرونية �سر�سة، يقف خلفها الحتال 

اأن ج���رى اخ����راق امل���ق��ع الأول، ال���ذي ب��ات  ب��ع��د 

يحت�ي حاليا على “بيانات زائفة”.

وك�سفت دائرة الإعام الع�سكري التابعة لكتائب 

الإل��ك��روين  م�قعها  خ���ادم  تعّر�س  عن  الق�سام، 

لـ “�سل�سلة هجمات �سر�سة”، قالت اإن الهدف من 

ورائها ه� اإخراجها عن اخلدمة، وذلك منذ فجر 

اخلمي�س املا�سي.

واأنه  ت��زال م�ستمرة،  الهجمة ل  اأن  واأو�سحت، 

“ما  وق��ال��ت:  ل��ه��ا،  الت�سدي  على  العمل  ي��ج��ري 

التي  الهجمات  ل��ه��ذه  يت�سدون  مهند�س�نا  زال 

اهلل  بف�سل  متكن�ا  وق��د  اللحظة،  حتى  تت�ا�سل 

اأن  اإىل  واأ����س���ارت  معظمها”.  على  ال�سيطرة  م��ن 

ط�اقمها تعكف على ترميم الأ�سرار التي جنمت 

“ت�اطاأت  اإن الهجمات  عن هذه الهجمات وقالت 

فيها مع العدو كرى �سركات الريد الإلكروين 

والنطاقات العاملية”.

االنباط - وكاالت

اخلا�سة  حمادثاتها  ت�ا�سل  م�سر  م��ازال��ت 

على  ال��ت��ا���س��ع  ل��ل��ي���م  الإث��ي���ب��ي  النه�سة  ب�سد 

اإي��ج��اد حل لاأزمة  اإىل  والتي تهدف  ال��ت���ايل، 

القائمة بن م�سر واإثي�بيا وال�س�دان ب�ساأن ملء 

ال�سد.

وقالت وزارة الري امل�سرية “ت�ا�سلت للي�م 

ب�سد  اخلا�سة  امل��ح��ادث��ات  ال��ت���ايل  على  التا�سع 

الأفريقى  الحت���اد  برعاية  الإث��ي���ب��ي  النه�سة 

ومم��ث��ل��ي ال����دول وامل��راق��ب��ن، ال��ت��ى ت��ه��دف اإىل 

التباحث ح�ل اتفاق ملء وت�سغيل �سد النه�سة«.

ك���م���ا ط�����رح امل����راق����ب�����ن ب��ع�����س امل���اح���ظ���ات 

وال����س���ت���ف�������س���ارات، وق����ام����ت ال���ل���ج���ان ال��ف��ن��ي��ة 

والقان�نية بالرد عليها وت��سيحها.

املتخ�س�س  ال�سحفي  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  يف 

يف ال�����س���ؤون الأف��ري��ق��ي��ة ع��ب��ا���س حم��م��د �سالح 

لتفاق  الت��سل  لعدم  الرئي�سي  ال�سبب  :”اإن 

امل�قف  الأط���راف وحت��دي��داً  تباعد م�اقف  ه� 

الإثي�بي وامل�قف امل�سري، فامل�قفان متباعدان 

ب�سكل كبري«.

واأ�ساف :”اأما فيما يتعلق مب�قف ال�س�دان 

املفاو�سات  ت��ق��دم يف  ال���ذي يتحدث ع��ن وج����د 

فيمكن ت��ف�����س��ريه ب��ات��خ��اذ اجل���ان���ب ال�����س���داين 

امل�����س��ري  ل��ل��ط��رف��ن  بالن�سبة  حم��اي��د  م���ق��ف 

والإثي�بي«.

اأ�ستاذ  اأخ��ر، ق��ال ن��ادر ن�رالدين  على جانب 

ال�سبب  :”اإن  ال��ق��اه��رة  بجامعة  املائية  امل�����ارد 

اأن  الآن ه�  املفاو�سات حتى  الرئي�سي يف تعر 

اإثي�بيا ل تريد الت�افق ح�ل ت��سيات واأن يك�ن 

عليه طبقاً  ال��ت���اف��ق  يتم  م��ا  تغيري  م��ن حقها 

لظروف ت�سغيل ال�سد«.

واأ�ساف اأن الأمر الثاين اأن اإثي�بيا ل تريد 

الإت��ف��اق  تنفيذ  ت��راق��ب  قان�نية  مرجعية  اأي 

وحما�سبة من يخالف باأن تك�ن هناك حمكمة 

�س�اء  خمالفات  اأو  تع�ي�سات  يف  تنظر  دول��ي��ة 

ك���ان���ت حم��ك��م��ة اأف��ري��ق��ي��ة اأو حم��ك��م��ة له���اي 

الدولية، كما اأنها ترف�س اأي�ساً اأن يك�ن الإتفاق 

ملزم للجميع واإمنا تريد اأن يك�ن لديها حرية 

و�ساحية تغيري ما يتم الت�افق عليه.

االنباط - وكاالت

يت�سحاق  الح��ت��ي��اط،  اجل�����رال يف  ق���ال 

ب���ري���ك، رئ��ي�����س م��ف������س��ي��ة م��ظ��امل اجل��ن���د 

�سابًقا يف جي�س الحتال اإّنه منذ اأكر من 

عقد ي��داأب الإيراني�ن على اإن�ساء منظ�مة 

�ساروخية  وق��ذائ��ف  ���س���اري��خ  م��ن  �سخمة 

لدى التنظيمات الدائرة يف فلك اإيران ح�ل 

“حما�س”  لبنان،  يف  اهلل  )ح���زب  اإ�سرائيل 

واجل���ه���اد الإ���س��ام��ي يف غ���زة، واحل���ث��ي���ن 

و���س���ري��ة  ال��ي��م��ن  يف  ال�سيعية  وامليلي�سيات 

والعراق(. 

األ��ف �ساروخ  اأك��ر من 200  ي�جد الي�م 

وق��ذي��ف��ة ���س��اروخ��ي��ة م���ج��ه��ة اإىل امل��راك��ز 

ال�سكنية يف اإ�سرائيل، واأهداف اإ�سراتيجية، 

)مثل  حي�ية  ومدنية  اأمنية  حتتية  وب��ن��ى 

كهرباء،  طبيعية:  وم�����ارد  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع 

وق�د، غاز ومياه، و�سائل اإعام، م�ا�سات، 

و�سحة اجلمه�ر واأمنه(.

ال�س�اريخ  ه��ذه  تهديد  اأّن  على  و���س��ّدّد 

حّ�ل اإ�سرائيل اإىل الأكر عر�سة للتهديدات 

اأّن���ه “يف العقد ال��ذي  يف ال��ع��امل، لف��ًت��ا اإىل 

من  ال�سخمة  املنظ�مة  ه��ذه  فيه  ن�����س��ئ��ت 
ُ
اأ

وال�سيا�سية  الأمنية  القيادة  غرقت  ح�لنا، 

ول  اجلي�س  ُت��ع��ّد  مل  فهي  عميق.  �سبات  يف 

الدولة مل�اجهة اخلطر املتنامي اأمام اأعيننا، 

من  ول  الهج�مية  ال���ق���درة  ن��اح��ي��ة  م��ن  ل 

الداخلية  ال��دف��اع عن اجلبهة  ق��درة  ناحية 

واإعدادها ل�ستيعاب �سق�ط اآلف ال�س�اريخ 

ي�مًيا”.

“يف تلك ال�سن�ات وحتى الي�م”، اأ�ساف 
لت  بريك يف مقاٍل ب�سحيفة )هاآرت�س(، “ف�سّ

هذه القيادة ا�ستخدام املعركة بن احلروب 

التي تتجّلى  يف هجمات ج�ية على اأهداف 

يف �س�رية لكبح التمركز الإيراين فيها، وملنع 

تهريب �س�اريخ ومك�نات جتعلها اأكر دقة 

اإىل حزب اهلل يف لبنان عن طريق �س�رية”

واأّك��د اأّن “هذه الهجمات اجل�ية مع كّل 

ق��ادرة  لي�ست  وه��ي  اأهميتها نقطة يف بحر، 

�س�رية،  يف  الإي��ران��ي��ة  ال�سيطرة  كبح  على 

�س�اريخ  حت�يل  يف  ال�ستمرار  منع  وحتى 

اجلمه�ر  تعطي  ه��ي  دق��ي��ق��ة،  اإىل  احل����زب 

لكن  ال������س��ع،  على  ن�سيطر  ب��اأن��ن��ا  انطباًعا 

الأم����ر لي�س ك��ذل��ك، وم��ك���ن��ات ال�����س���اري��خ 

الدقيقة تنتقل من اإي��ران عن طريق الر، 

اإىل  مبا�سرة  لت�سل  بطائرات  اأْو  البحر،  اأْو 

حزب اهلل”.

ي�ؤثر  ال���ذي  ���س���ري��ة  يف  وتابع:”ق�سفنا 

القيادة  اأن��ظ��ار  مثل نقطة يف بحر، ي�سرف 

الأمنية وال�سيا�سية عن الن�سغال بالأ�سا�س، 

م��ك��ث��ف للجي�س واجل��ب��ه��ة  – اإع������داد  وه����� 

من  املتعاظم  ال���ج���دي  للخطر  الداخلية 

اجلي�س  �سن�ات،  عدة  “منذ  ح�لنا”.ولفت 

م�����س��غ���ل ب��امل��ع��رك��ة ب���ن احل�������روب، ول��ي�����س 

العملية  ه��ذه  املقبلة.  للحرب  بالتح�سري 

تخدم الإي��ران��ي��ن ال��ذي��ن درج����ا على عدم 

ال��رد بق�ة على �سربنا عنا�سرهم وبنيتهم 

تن�مينا  ه���  ه��دف��ه��م  ���س���ري��ة.  يف  التحتية 

يف  عملهم  بهدوء  ي�ستكمل�ا  اأْن  لهم  لنتيح 

من  والمتناع  ال�س�اريخ  منظ�مة  تر�سيخ 

اإجن���از عملهم.  قبل  وانفجار  ت���ت��رات  خلق 

وهم ينتظرون ال�قت املائم لهم و�سرهم 

كبري جًدا”.

وراأى اأّن “�س�رية والعراق هما ج�سر من 

لبنان،  يف  اهلل  بحزب  اإي���ران  يربطان  ذه��ب 

وم���ؤخ��ًرا ف��ق��ط، اأع��ل��ن زع��ي��م احل���زب ح�سن 

الدقيقة  ال�س�اريخ  م�سروع  اأّن  اهلل،  ن�سر 

جن��ز. حتى ل� كان يبالغ، فا �سك 
ُ
انتهى واأ

اأّن��ه يجب ال��رّد على كامه بجدية قبل  يف 

ي�مًيا  ال�����س���اري��خ  اآلف  اإط����اق  ي�����ؤدي  اأْن 

ومدنية،  واأمنية  اإ�سراتيجية  اأه��داف  نح� 

اإ�سرائيل  اإع����ادة  اإىل  ال�سكنية  امل��راك��ز  واإىل 

ع�سرات ال�سن�ات اإىل ال�راء، وي�سيب �سكانها 

واقت�سادها ب�سربة قاتلة”.

اإط���اق  ل��اإي��ران��ي��ن،  “بالن�سبة  واأ����س���ار 

نح�  التقليدية  ال�س�اريخ  من  كبرية  كتلة 

ال���دائ���رة يف  التنظيمات  ك��ل  اإ���س��رائ��ي��ل م��ن 

فلكهم، �سيت�سبب باأ�سرار ج�سيمة لإ�سرائيل 

ل تقل عن اأ�سرار قنبلة ن�وية، اإمّنا من دون 

الكتلة  واإط��اق مثل ه��ذه  اإ�سعاعات ن�وية، 

م��ن ال�����س���اري��خ ل��ن يعتره ال��ع��امل جت���اوًزا 

الذي  ال��دويل  للقان�ن  احلمراء  للخط�ط 

هناك  وعليه  ن����وي،  �ساح  ا�ستخدام  مينع 

م�سكلة خطرة لإ�سرائيل، لأنها ل متلك رًدا 

على 3000 �ساروخ ُيطلق عليها ي�مياً، مئات 

الكيل�مرات من  منها دقيقة حتمل مئات 

مادة متفجرة يف كل �ساروخ”.

ي�مًيا  ال�س�اريخ  �سقطت  “اإذا  واأ���س��اف 

وخليج  دان  غ��س  يف  ال�سكانية  املراكز  على 

اأ�سابت  واإذا  والقد�س،  ال�سبع،  وبئر  حيفا، 

فاإنها  واأمنية ومدنية،  اإ�سراتيجية  اأهداًفا 

واأ���س��راًرا  ف��ادح��ة  خ�سائر  اإ�سرائيل  �ستكبد 

ج�سيمة من ال�سعب ت�ّقع حجمها”.

واو����س���ح “يف ن��ظ��ر الإي���ران���ي���ن، ت�����ازن 

اإي���ران  ال��رع��ب ال���ن����وي ال���ذي �سين�ساأ ب��ن 

ا�ستخدام  م��ن  الأخ����رية  �سيمنع  واإ���س��رائ��ي��ل 

والتنظيمات  اإي���ران  و�سيمنح  ن����وي،  �ساح 

الدائرة يف فلكها تف�ًقا كبرًيا على اإ�سرائيل، 

ين�ساأ  اأْن  ك��ه��ذا ميكن  ن����وي  وت�����ازن رع���ب 

ا اإذا اإيران كانت ا�سرت، اأْو �ست�سري يف  اأي�سً

امل�ستقبل، ب�سع قنابل ن�وية من ك�ريا، قبل 

اأْن تنجز بنف�سها تط�ير قنبلة ن�وية”.

نمو ملحوظ باالتصاالت وغطاء رئاسي وتنظيمي من عباس والسنوار 

بعد تفاهمات العاروري – الرجوب: نقاش َمصالح أم »مصالحة«؟

»القسام«: خوادمنا تعرضت لهجمات إسرائيلية بتواطؤ مع شركات بريد عالمية

مفاوضات »النهضة«... تباعد مواقف الدول الثالث يعطل فرص التوصل التفاق 

اطالق 3000 صاروخ يومًيا يوازي هجوم نووي

جنرال إسرائيلي: »اسرائيل« اوهن من تحمل هجوم صاروخي كبير

االنباط - وكاالت

اأف����������������ادت ه����ي����ئ����ة ���������س���������ؤون الأ��������س�������رى 

واملحررين،ام�س الأحد، اأن كل من الأ�سرى 

وعدي  جنن،  خميم  من  ال�سعدي  حمم�د 

�سحادة من خميم الدهي�سة، وفادي غنيمات 

�سرابهم  اإ-  ي�ا�سل�ن  ���س���ري��ف،  ب��ل��دة  م��ن 

املفت�ح عن الطعام رف�ساً لعتقالهم الإداري.

���س��ح��ادة م�سرب  الأ����س���ري  اأن  واأو���س��ح��ت 

منذ )20( ي�ماً، وغنيمات منذ )19( ي�ماً، 

فيما  “ع�فر”،  �سجن  زن��ازي��ن  يف  ويقبعان 

منذ  الطعام  عن  اإ�سرابه  ال�سعدي  ي�ا�سل 

12 ي�ما ويقبع يف زنازين �سجن “هدارمي«. 

اعتقله  ع����ام����اً(،   24( ���س��ح��ادة  اأن  وذك������رت 

بحقه  و���س��در   ،2019 /12/21 يف  الح��ت��ال 

�سه�ر،  اأرب��ع��ة  مدتهما  اإداري  اعتقال  اأم��ري 

ف��ي��م��ا غ��ن��ي��م��ات )40 ع����ام����اً(، م��ع��ت��ق��ل منذ 

اأوام���ر  ث��اث��ة  بحقه  و���س��در   ،2019/9/28

اعتقال اإداري.

منذ  معتقل  ال�����س��ع��دي،  اأن  واأو����س���ح���ت، 

اعتقال  اأم����ر  بحقه  و���س��در   ،2020/5/20

اإع���ان���ه  وم���ن���ذ  ����س���ه����ر،  ���س��ت��ة  مل����دة  اإداري 

الح��ت��ال  �سج�ن  اإدارة  نقلته  ل��اإ���س��راب 

من �سجن “النقب ال�سحراوي” اإىل �سجن 

“هدارمي”، وقد ت�قف عن �سرب املياه لعدة 
اأيام.

 االنباط - وكاالت

وا����س���ل ج���� ب����اي����دن، م��ر���س��ح احل���زب 

ال���دمي���ق���راط���ي يف ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة 

الأمريكية املقبلة، هج�مه على الرئي�س 

دونالد ترامب، قائا اإنه “اأف�سد رئي�س يف 

تاريخ اأمريكا احلديث”.

ع��ل��ى ح�سابه  ت��غ��ري��دة  ذل����ك يف  ج����اء 

ت���ي��ر، ح���ذر فيها م��ن انتخاب  مب���ق��ع 

ترامب يف النتخابات املقبلة التي جتري 

يف ن�فمر/ ت�سرين الثاين املقبل.

وقال بايدن: “قلتها من قبل واأق�لها 

تاريخ  يف  رئي�س  اأف�سد  ت��رام��ب  جم���ددا: 

اأم���ري���ك���ا احل����دي����ث، ك���ل ي�����م ي��ب��ق��ى فيه 

دميقراطيتنا  م�ستقبل  يهدد  بال�سلطة، 

على  ن�س�ت  اأن  “علينا  وت��اب��ع:  اأكر”. 

اإبعاده ) من الرئا�سة( يف ن�فمر”.

ويف وقت �سابق ال�سبت، قال بايدن اإن 

ال���لي��ات املتحدة تدفع ثمن ع��دم كفاءة 

هذا الرئي�س كل ي�م. وكتب تغريدة قال 

فيها: ” لدى ال�ليات املتحدة اأكر من 

3 ماين اإ�سابة بك�رونا، وت�يف اأكر من 

130 األف، ومع ذلك ي�ا�سل ترامب الق�ل 

اإنه �سيتا�سى.. اإنه اأمر ل ي�سدق”.

وتت�سدر ال�ليات املتحدة قائمة دول 

ال��ع��امل م��ن حيث �سحايا ك���رون��ا، وب��ات 

الأزم��ة  اإدارة  يف  ف�سلت  اأن��ه��ا  اإليها  ينظر 

املتعلقة بالفريو�س.
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اأعلن املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية 

دم���ي���ري ب��ي�����س��ك���ف، اأن ال��ع��اق��ات بن 

رو���س��ي��ا وال����لي���ات امل��ت��ح��دة ل ت���زال عند 

اأدنى م�ست�ى لها وهي �سيئة للغاية.

“عاقاتنا  ام�������س:  ب��ي�����س��ك���ف  وق�����ال 

ل ت������زال ت��ق��ري��ب��ا ع���ن���د اأدن�������ى ن��ق��ط��ة.. 

الأم���������ر ���س��ي��ئ��ة ل��ل��غ��اي��ة ع���ل���ى م�����س��ت���ى 

العاقات الثنائية.. وخا�سة فيما يتعلق 

وال���س��ت��ق��رار  الت�سلح  م��ن  احل���د  بق�سية 

ال�سراتيجي«.

اأك��ر  ميلكان  “بلدينا  ق��ائ��ا:  وت��اب��ع 

اأي من  ن���وي��ت��ن، ل مت��ل��ك  ت��ر���س��ان��ت��ن 

ال��ب��ل��دان الأخ�����رى مثلهما، مب��ا يف ذل��ك 

ال�سن، التي يحاول الأمريكي�ن دع�تها 

واختتم  امل��ف��او���س��ات«.  ط��اول��ة  اإىل  ب�سدة 

ال�سن من  بي�سك�ف:”ل ميكن مقارنة 

حيث تر�سانتها باأمريكا اأو برو�سيا«.

واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون��ال��د 

ترامب يف 22 اأيار/ ماي� املا�سي ان�سحاب 

املفت�حة”  “الأج�اء  اتفاقية  من  ب��اده 

مع رو�سيا، زاعما اأنها”تنتهك التفاقية”، 

جيدة  فر�سة  “هناك  اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه 

مع  ج��دي��دة  اتفاقية  اإىل  للت��سل  ج���داً 

م��سك�«.  وت�سم اتفاقية ال�سماء املفت�حة 

32 دولة، وت�سمح بتحليق طائرات مراقبة 

غري م�سلحة يف اأج���اء ال��دول الأع�ساء، 

بهدف تعزيز التفاهم املتبادل والثقة عن 

طريق منح جميع الأطراف دورا مبا�سرا 

يف جمع املعل�مات عن الق�ات الع�سكرية 

والأن�سطة التي تهمها.

 3 أسرى يواصلون معركتهم 
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واملحررين،  الأ���س��رى  �س�ؤون  هيئة  اأف��ادت 

ام�������ض الأح�������د، ب���اإ����س���اب���ة الأ�����س����ر امل��ري�����ض 

ع��ام��ا( من  وع��ر )46  �أب���و  ك��م��ال  بال�سرطان 

ب���ل���دة ق��ب��اط��ي��ة يف ج��ن��ن ���س��م��ايل �ل�����س��ف��ة 

م�سرية  ك��ورون��ا،  بفريو�س  �ملحتلة،  �لغربية 

“اأ�ساف  مب�ست�سفى  ح��ال��ًي��ا  ي��رق��د  �أن����ه  �إىل 

هروفيه” �لإ�سر�ئيلي.

و�لتق�سري  �لإه��م��ال  �سيا�سة  �إن  وق��ال��ت، 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل��ت��ع��م��دة و�مل��م��ن��ه��ج��ة، جعلت 

�لأ�سرى هدفا لفريو�س كورونا ولكل �لأوبئة 

بحياتهم.  تودي  �لتي  �خلطرية  و�لأمر��س 

وبّينت �أن �لأ�سري �أبو وعر، �لذي يعاين من 

���س��رط��ان ب��احل��ن��ج��رة ومي���ر ب��ظ��روف �سعبة 

�لثالثاء  م�ساء  نقله  مت  ومعقدة،  وخطرية 

�ملا�سي من ق�سم رقم 2 يف �سجن جلبوع �إىل 

�لفحو�سات  بع�س  لإج��ر�ء  �لعفولة  م�سفى 

ومن بينها فح�س كورونا.

�إ����س���اب���ت���ه  ع�����دم  “تبن  �أن������ه  و�أ�����س����اف����ت 

ب��ال��ف��ريو���س، ون��ق��ل ب��ع��ده��ا م�����س��اء �لأرب���ع���اء 

�سباح  حتى  وب��ق��ي  �لرملة”،  “مر��س  �إىل 

�جلمعة، ومن ثم ُنقل �إىل م�ست�سفى “اأ�ساف 

بينها  م���ن  ف��ح��و���س��ات  لإج������ر�ء  هروفيه” 

فح�س كورونا، ليتبن �إ�سابته بالفريو�س«. 

ُع��زل �لأ�سري  �إ�سابته،  تاأكد  �أن��ه بعد  وذك��رت 

�إ�سافة �إىل �لأ���س��رى يف ق�سم رقم  �أب��و وع��ر، 

�ل�����س��ج��ن، و23  وم��دي��ر  2 يف �سجن ج��ل��ب��وع، 

�سجانا.

�أب������و وع�����ر م��ن  �أن م���ع���ان���اة  و�أو�����س����ح����ت 

�ل�سرطان بد�أت تظهر منذ �أو�خر عام 2019، 

وخ�����س��ع ل��ع��الج �إ���س��ع��اع��ي ب��ع��د �إه��م��ال طبي 

 6 بال�سجن  �أنه حمكوم  �إىل  متعمد، م�سرية 

م�ؤبدات و50 عاما. و�أكدت �أنه نقل �أكرث من 

مرة لإجر�ء فحو�سات عرب �لبو�سطة مقيد 

�ل�سحية،  ل��ظ��روف��ه  م���ر�ع���اة  دون  �ل��ي��دي��ن 

�أدى  ما  متو��سل  ب�سكل  تتفاقم  حالته  و�أن 

ل��ف��ق��د�ن وزن����ه و���س��ع��وب��ة ك��ب��رية يف �ل��ك��الم 

و�أوجاع بالرقبة و�لر�أ�س.

وح���م���ل���ت �ل���ه���ي���ئ���ة ����س���ل���ط���ات �لح����ت����الل 

�مل�������س���وؤول���ي���ة �ل��ك��ام��ل��ة ع���ن ح���ي���اة �أب�����و وع��ر 

مطالبة  �ل�سعبة،  �ل�سحية  حالته  وخطورة 

ب���اإج���ر�ء ف��ح�����س ك���ورون���ا جل��م��ي��ع �لأ����س���رى 

جلبوع  ولأ���س��رى  �لرملة  �سجن  يف  �ملر�سى 

ب�سكل فوري.

وكانت �إد�رة �سجون �لحتالل �أعلنت عن 

�إ�سابة �أحد �لأ�سرى �لأمنين �لفل�سطينين 

بيان  وج��اء يف  “جلبوع” بكورونا.  �سجن  يف 

لإد�رة �ل�سجون، �أن “�أ�سرًي� �أمنًيا يعاين من 

له  و�أجريت  بكورونا،  �أ�سيب  مزمن،  مر�س 

فحو�س تبن يف نهايتها �إ�سابته بالفريو�س، 

�سجن  م�����س��ت�����س��ف��ى  �إىل  ي���وم���ن  ق��ب��ل  ون���ق���ل 

�ل���رم���ل���ة«. وق���ال���ت �إن���ه���ا جت���ري حت��ق��ي��ًق��ا يف 

هوية �لأ�سرى �ملخالطن، بالإ�سافة لطاقم 

�أنها  و�دع���ت  عزلهم.  �أج���ل  م��ن  �ل�سجانن؛ 

ف��ح�����س��ت �لأ�����س����ري يف �ل���ث���ام���ن م���ن �ل�����س��ه��ر 

�لعفولة،  “هعيمك” يف  �جل��اري مب�ست�سفى 

ع��ل��ى ����س���وء م��ر���س��ه �ل�����س��اب��ق، وت���ب���ن ع��دم 

�إ���س��اب��ت��ه ب��ال��ف��ريو���س. و�أ���س��اف��ت “يف �ل��ي��وم 

�لتايل �أعيد �لأ�سري �إىل �سجن جلبوع، وبعد 

�ساعات معدودة مت نقله �إىل م�ست�سفى �سجن 

دخ��ول��ه عملية يف  )م���ر�����س(، قبيل  �ل��رم��ل��ة 

م�ست�سفى “�أ�ساف هروفيه«.

�ل�سهر  م��ن  �لعا�سر  “بتاريخ  �أن���ه  وذك����رت 

“اأ�ساف  م�ست�سفى  �إىل  �لأ���س��ري  ُنقل  �جل���اري، 

م�سبقاً،  خمططة  عملية  لإج����ر�ء  هروفيه” 

وه���ن���اك �أج�����ري ل���ه ف��ح�����س ج��دي��د ل��ف��ريو���س 

كورونا، ليتبن يف �لنهاية �إ�سابته بالفريو�س«.

وك�����ان ن�����ادي �لأ����س���ري ح�����ّذر م���ن �ن��ت�����س��ار 

��ستمر�ر  ���س��وء  يف  �ل�سجون،  يف  “كورونا” 
�سفوف  بن  �إ�سابات  عن  �لح��ت��الل  �إع��الن 

�لوحيد  �مل�����س��در  ُي�سكلون  �ل��ذي��ن  �سجانيه، 

لإمكانية نقل �لفريو�س �إىل �لأ�سرى. وعرب 

ب��وق��ت ���س��اب��ق، ع���ن ب��ال��غ ق��ل��ق��ه م���ن �إع����الن 

وح��د�ت  من  �سجانن  �إ�سابة  عن  �لحتالل 

�ل�سبع” وه�  “بئر  �سجن  يف  “�لنح�سون” 
“�ي�سل”  ���س��ج��ن  ���س��ج��ون م��ن��ه��ا  ي�����س��م ع���دة 

عدد  منهم  �أمنين  �أ���س��رى  فيه  يقبع  �ل��ذي 

من �لأ�سرى �ملر�سى. ولفت �إىل �أن �إجر�ء�ت 

ب��ال��وب��اء،  �ملتعقلة  �لح��ت��الل،  �سجون  �إد�رة 

ب��ق��ي��ت حم�����س��ورة ب�����س��ي��ا���س��ة �مل��ن��ع وحت��ول��ت 

عزل  م�ساعفة  يف  و�ساهمت  ح��رم��ان  لأد�ة 

للتخفيف  بديل  �أي  توفر  �أن  دون  �لأ���س��رى، 

من معاناتهم.
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كيفن  �ل��ت��ن��وع  ���س��وؤون  يف  �مل�ست�سار  ي��وؤك��د 

�لرنن”  عن  يتوقف  “ل  هاتفه  �أن  نيكولز 

�أخ�����ري� ب��ف��ع��ل �زده�����ار �أن�����س��ط��ت��ه م��ن��ذ ب���د�أت 

للتعوي�س  حماولتها  �لأمريكية  �ل�سركات 

دف���ع���ة و�ح������دة ع���ن ���س��ن��و�ت م���ن �ل��ت��ل��ك��وؤ يف 

مو�جهة م�سكالت �لتمييز.

جمال  يف  عمالقة  ���س��رك��ات  تعهدت  وق��د 

موظفن  توظيف   2014 �سنة  �لتكنولوجيا 

ي��ع��ك�����س��ون ب�������س���ورة �أف�������س���ل ت���ن���وع �ل�����س��ع��ب 

�ل�سود  م��ن   %  13 بن�سبة  �مل��وؤل��ف  �لأم��ريك��ي 

و18 % من �لأ�سخا�س �ملتحدرين من �أ�سول 

�أمريكية لتينية.

“نطور  ح��ي��ن��ه��ا  “في�سبوك”  وق����ال����ت 

منتجات توفر تو��سال بن �لعامل لذ� نحن 

يف حاجة �إىل فريق يفهم خمتلف �ملجتمعات 

و�لأ�سول و�لثقافات ويعك�سها«.

ترتفع  مل  �سنو�ت،  خم�س  خ��الل  يف  لكن 

�ل�سبكة �سوى من  �ل�سود يف  ن�سبة �ملوظفن 

للمتحدرين  �لعائدة  وتلك   ،%  3،8 �إىل   %  2

�ل��ولي��ات  )يف  لتينية  �أمريكية  �أ���س��ول  م��ن 

�ملتحدة( من 4 % �إىل 5،2 %.

وتبلغ ن�سبة �ل�سود �ملوظفن يف “غوغل” 

مع   ،)2014 �سنة   %  1،9 م��ق��اب��ل  )يف   %  3،7

�لهند�سة وخ�سو�سا  �أدن��ى يف وظائف  ح�سة 

يف مو�قع �مل�سوؤولية.

ه����ذه �لأرق�������ام �مل�����س��ج��ل��ة �أي�����س��ا يف ب��اق��ي 

�أخ������رى  ق���ط���اع���ات  �ل���ق���ط���اع ويف  ����س���رك���ات 

تاأهيال  تتطلب  �لتي  �ل��وظ��ائ��ف  )با�ستثناء 

علميا متو��سعا( مل تعد مقبولة يف �لوليات 

�ملتحدة بعد مقتل جورج فلويد.

فمنذ وف��اة ه��ذ� �لأم��ريك��ي �لأ���س��ود حتت 

رك���ب���ة ���س��رط��ي �أب��ي�����س ن��ه��اي��ة �أي���ار/م���اي���و، 

�لتنوع  ل��زي��ادة  جهودها  �ل�سركات  ت�ساعف 

حت���ت ���س��غ��ط �ل�������س���ارع و���س��ب��ك��ات �ل��ت��و����س��ل 

�لجتماعي.

ويقول كيفن نيكولز موؤ�س�س �سركة “ذي 

�سو�سل �إجنينريينغ بروجكت” �لنا�سطة من 

�أجل �لتنوع يف قطاع �لتكنولوجيا، “�أتو��سل 

�لذين  �أنف�سهم  �لكبار  �مل�سوؤولن  مع  حاليا 

كانو� يتمنعون عن لقائي قبل عام حن مل 

على  موظفيهم  م�سكالت  ي��اأخ��ذون  يكونو� 

حممل �جلد«.

ت��ب��ق��ى تغيري  �لأ����س���ع���ب  �مل��ه��م��ة  �أن  غ���ري 

�ل����ع����اد�ت �مل��ع��ت��م��دة يف �لأن���ظ���م���ة �ل��د�خ��ل��ي��ة 

لل�سركات.

وهي  م�ستعار(  )��سم  كري�ستن  وتو�سح 

�مر�أة �سود�ء كانت تعمل �سابقا يف “غوغل”، 

متحم�سن  �لنا�س  يكون  �لأم��ر،  ب��ادئ  “يف 
�سهلة  �ستكون  �ملهمة  �أن  يظنون  ه��م  ج���د�. 

لأنهم يعتقدون �أن �مل�سكلة خارجية و�سيحلها 

�أحد �آخر. لكن عندما يدركون �أن عليهم �أن 

يغريو� �أنف�سهم يختلف �لو�سع«.

“بايلوتي” �لنا�سئة  ويقول رئي�س �سركة 

يف جم����ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ج��ي��م�����س ن���ورم���ان 

تلقائيا  ي��ف��ك��رون  ه��م  ي��وظ��ف��ون،  “عندما 
ويت�ساركون  ي�سبهونهم  �لذين  بالأ�سخا�س 

معهم �لنظرة عينها �إىل �لعامل وي�سعرونهم 

بالر�حة باملجمل«.

وعادة ما تبحث �سركات �لتكنولوجيا عن 

ت�ستند  �أو  �ل��ك��ربى  �جلامعات  يف  موظفيها 

�إىل تو�سيات موظفيها وهم باأكرثيتهم من 

ويف  �لآ�سيوية.  �لأ���س��ول  و�أ���س��ح��اب  �لبي�س 

�لوليات �ملتحدة، ت�سم “في�سبوك” 44،2 % 

�أن  كما  �لآ�سيوين.  من   % و43  �لبي�س  من 

يف  مولود  بي�ساي  �سوند�ر  “غوغل”  رئي�س 

�لهند وتلقى علومه يف جامعة �ستانفورد يف 

�سيليكون فايل.

ك��ذل��ك ت�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��خ ه����ذه �حل��ل��ق��ة 

�ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  بع�س  �ملفرغة 

وت�ستند  �ل��ذ�ت��ي��ة.  �ل�سري  لفرز  �مل�ستخدمة 

ت�ستنتج  قائمة  بيانات  �إىل  �لتطبيقات  هذه 

�أن �ملهند�س هو رجل  منها على �سبيل �ملثال 

�أبي�س يف �سن ثالثن عاما.

“بح�ثا  �أن  �إىل  ن��ي��ك��ول��ز  ك��ي��ف��ن  وي��ل��ف��ت 

ت�ستثني  �خل���و�رزم���ي���ات  �أن  �أظ��ه��رت  ك��ث��رية 

�لأ�سخا�س �لذين توحي �أ�سماوؤهم باأنهم من 

�أ�سل �إفريقي«.

�سائدة  م��ع��ادل��ة  ع��ن  كري�ستن  وت��ت��ح��دث 

على ن��ط��اق و����س��ع يف �ل��ق��ط��اع، وم��ف��اده��ا �أن 

�لبي�س يتم توظيفهم على �أ�سا�س قدر�تهم، 

فيما ُيختار �ل�سود بناء على خربتهم.

وتلفت �إىل �سوؤ�ل تكرر على م�سمعيها يف 

جلهودنا  ميكن  “�أل  وه��و  كثرية  �جتماعات 

من �أجل �لتنوع �أن تت�سبب برت�جع �مل�ستوى 

لدينا؟«

وي�����س��اه��م ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �مل��الح��ظ��ات يف 

�مل�سكلة �لثانية �أي �ل�ستنز�ف.

جامعة  يف  �لجتماع  علم  �أ�ستاذة  وتو�سح 

تورنتو �سارل �أليغريا �أن تعليقات “قد تبدو 

�أن  كما  بالتاريخ”.  م�سحونة  تكون  ب�سيطة 

�لأمريكين �ل�سود �لذين يتلقون مثل هذه 

�لتعليقات “ي�سعرون بثقل قرون من �لقمع 

�لعن�سري«.

ك����ذل����ك، ف������اإن �ل�����د�ف�����ع �لأ�����س����ا�����س ل���دى 

�ملوظفن �ل�سود لرتك وظائفهم هو �ن�سد�د 

�لتمييز  منطق  �إن  �إذ  �أم��ام��ه��م  �لتقدم  �أف��ق 

�ل�سائد خالل عملية �لتوظيف ي�سري �أي�سا 

على �لرتقيات �لد�خلية.

تغيري  �إىل  تاليا  �ملهنية  �ل�سركات  وتدعو 

عميق يف �لأ�ساليب و�لعقليات.

وتقول ديبور� و�ت�سون وهي رئي�سة �حتاد 

ل��ل��خ��ري��ج��ن �ل�����س��ود يف ق��ط��اع �لأع����م����ال يف 

“�مليز�نيات  �إن  فر�ن�سي�سكو،  �سان  منطقة 

مع  تتبدد  و�حلما�سة  يتبدلون  و�لأ�سخا�س 

�لوقت. �لأ�سا�س هو �لثبات«.

�إميبلومينت  فور  “�سنرت  مدير  ويو�سح 

دون��ال��د  �ل��وظ��ي��ف��ة  يف  �إيكويتي” ل��ل��م�����س��او�ة 

�لناجحة  “�ملقاربة  توما�سكوفيت�س-ديفي 

ت���ق���وم ع��ل��ى ت��ع��ام��ل �ل�����س��رك��ات م���ع �ل��ت��ن��وع 

بو�سفه هدفا ماليا«.

وع��دت  “اأديدا�ض” �ل��ت��ي  م��ث��ل  وي�����س��رب 

ب��ت��خ�����س��ي�����س ح�����س��ة ل��ل�����س��ود و�لأ����س���خ���ا����س 

�ملتحدرين من �أ�سول �أمريكية لتينية تبلغ 

�إجمايل �ملوظفن �جل��دد. ويقول  30 % من 

�أهد�فا  للمديرين  �أوىل توفر  خطوة  “هذه 
حمددة بالأرقام يتعن بلوغها«.

ويرى جيم�س نورمان �أن �حلر�ك �حلايل 

يتعن  فر�سة  ي�سكل  للعن�سرية  �ملناه�س 

ع��ل��ى �ل�����س��رك��ات �لأم���ريك���ي���ة �لإف������ادة منها 

لتحريك �لأمور، م�سري� �إىل �أنها “يف موقع 

جيد” لتحقيق هذ� �لهدف.

إصابة أسير مريض بالسرطان بكورونا بسجن »جلبوع«

شركات أميركية تجهد لزيادة التنوع بعد تفعيل حركات مناهضة العنصرية

خبراء: اتفاق وقف إطالق النار 
بإدلب ساقط عسكريا

اإلفراج عن أسير من كفر 
قاسم بعد 16 عامًا 

»الكونغرس« يستعد إلعادة األموال للسلطة 
الفلسطينية بإيعاز من الديمقراطيين

 االنباط - وكاالت

�أف�����اد م��رك��ز �مل�����س��احل��ة �ل��ت��اب��ع ل����وز�رة 

�ل���دف���اع �ل��رو���س��ي��ة ب����اأن �جل��ي�����س �ل��ع��رب��ي 

على  م�سلحا   250 ل�  هجوما  �سد  �ل�سوري 

�إدل����ب، كما وق��ام��ت جمموعة  م��و�ق��ع��ه يف 

ط���ائ���ر�ت م�����س��رية م�����س��دره��ا �مل��ج��م��وع��ات 

�مل�����س��ل��ح��ة يف ري�����ف �ل���الذق���ي���ة �ل�����س��م��ايل 

�إدل�����ب مب��ح��اول��ة تنفيذ  �ل�����س��رق��ي وري����ف 

�لع�سكرية  حميميم  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ه��ج��وم 

�لرو�سية. 

وكانت �جلماعات �لرهابية �مل�سلحة قد 

ز�دت من ن�ساطها يف �إدلب ب�سكل كبري منذ 

�ل�سوري  �جلي�س  ت�سدى  �إذ  �ل��ع��ام،  ب��د�ي��ة 

حميميم  ق��اع��دة  وتعر�ست  هجمات  لعدة 

�إىل 15 هجوما .

�ل�سيا�سي  و�مل��ح��ل��ل  �لع�سكري  �خل��ب��ري 

�ل��دك��ت��ور حم��م��د ك��م��ال �جل��ف��ا ي��ق��ول �إن: 

من  بالرغم  �لع�سكرية  �لأمور  تهد�أ  “مل 
تعترب  م��از�ل��ت  �لتي  �لع�سكرية  �لتفاقية 

�سارية يف كل قطاع �جلبهات يف حمافظة 

�إدل�����ب ل��ع��دة �أ����س���ب���اب، م��ن��ه��ا �أن �ل�����س��ام��ن 

�ل��رتك��ي يتحمل ج���زء ك��ب��ري مم��ا ي��ح��دث، 

بن  �لد�خلية  �خل��الف��ات  �لآخ���ر  و�ل�سبب 

بن  �ملفتوح  و�ل�����س��ر�ع  �مل�سلحة  �لف�سائل 

ج��ب��ه��ة �ل��ن�����س��رة وغ���رف���ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي 

يرت��سها تنظيم حر��س �لدين”�ملحظور�ن 

يف رو�سيا«.

تهرب  �جلماعات  “هذه  �جل��ف��ا:  وت��اب��ع 

�ملو�جهة  �إىل  �لد�خلية  �ملو�جهة  من خيار 

�خلارجية كونها تعترب �لعدو �لأ�سا�سي لها 

هي �لدولة �ل�سورية وحلفائها ور�أينا كيف 

�لعتد�ء  تتمدد نحو  �لإع��ت��د�ء�ت  �أن هذه 

�حل��زب  يت�سدرها  حميميم  ق��اع��دة  ع��ل��ى 

�ملجموعات  م��ع  �لرتكت�ستاين  �لإ���س��الم��ي 

�جلهادية �لأوزبكية ومن �ملتوقع �أن ت�ستمر 

هذه �لعتد�ء�ت حتى يتم و�سع حد لعدم 

�لإ�ستقر�ر �لقائم«.

و�أ�ساف: “بالقانون �لدويل و�سمن ما 

�تفق عليه يعترب �تفاق وقف �إطالق �لنار 

بحكم �ل�ساقط ع�سكريا ب�سبب عدم �لتز�م 

كل �لأطر�ف به. �سوريا وحلفائها يقومون 

ب��ع��م��ل��ي��ة ت���دوي���ر �ل����زو�ي����ا ل��ل��خ��روج ب��اأق��ل 

�خل�سائر وحتديد �لأولويات مابن حترير 

من  �سوريا  يف  جديد  �جتياح  ومنع  �إدل���ب 

قبل تركيا و�ملجموعات �لإرهابية يف �سمال 

�أن �سوريا  ن���رى  ���س��وري��ا، وم���ن ه��ن��ا  ���س��رق 

تكتفي  باحل�سد وتدعيم �لقو�ت وعمليات 

للمجموعات  و�ل���س��ت��ن��ز�ف  �ل���س��ت��ه��د�ف 

الإرهابية«.

االنباط - وكاالت

�أفرجت �إد�رة �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية، 

�م�س �لأحد، عن �لأ�سري لينن حممد 

�أح��م��د �ل��ط��وري )40 ع��ام��اً( م��ن بلدة 

ك���ف���ر ق���ا����س���م يف �مل���ث���ل���ث �جل���ن���وب���ي يف 

يف  عاماً   16 بعد  �لفل�سطيني  �ل��د�خ��ل 

الأ�سر .

ي�سار �إىل �أن �لحتالل �عتقل لينن 

�لطوري عام 2004.

االنباط - وكاالت

جمل�س  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون  ي�����س��ت��ع��د 

�إىل  “�لكونغر�س”  �لأم���ري���ك���ي  �ل����ن����و�ب 

لل�سلطة  �لأمريكية  �مل�ساعد�ت  �إدر�ج  �إع��ادة 

�لفل�سطينية �سمن مو�زنة وز�رة �خلارجية 

للعام �ملقبل.

وكانت �للجنة �لفرعية يف �ملجل�س �قرت 

دولر  مليون   255 مبلغ  �ملا�سي  �خلمي�س 

�ل�سفة  يف  للفل�سطينين  �مل�����س��اع��د�ت  م��ن 

�لغربية وقطاع غزة.

�لذي  �لقانون  م�سروع  بح�سب  �للجنة 

�مل�ساعد�ت  تقدمي  �إىل  دع��ت  عليه  �سوتت 

�حلكومية  غ��ري  �مل��وؤ���س�����س��ات  �إىل  م��ب��ا���س��رة 

لأهد�ف �إن�سانية وتنموية.

وقالت رئي�سة �للجنة �لدميقر�طية نيتا 

�مل�ساعد�ت  تو�سيل  ه��و  �ل��ه��دف  �إن  ل���وي: 

وخ���الل  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.  لل�سعب  م��ب��ا���س��رة 

�جل��ل�����س��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا ن��ي��ت��ا ل���وي : “ما 

�مل�ساعد�ت  �أن  من  �لتاأكد  هو  فعله  ميكننا 

ل  �لفل�سطينين  حياة  لإن��ق��اذ  �ل�سرورية 

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أو  �إد�رت��ن��ا  ُت�سيِّ�سها 

�حلكومية  غ��ري  �مل��وؤ���س�����س��ات  ت�سلمها  و�أن 

�ملوثوق بها لل�سعب �لفل�سطيني«.

�سيا�سة  منتقدة  بلهجة  ل���وي  وت��اب��ع��ت 

�لإد�رة �لأمريكية يف �ملنطقة: “من خالل 

�ل���ولي���ات  ت�ستعيد  ���س��وف  �خل���ط���وة  ه����ذه 

�ل�ستقر�ر  ع��ن  كمد�فع  مكانتها  �ملتحدة 

�ل���ع���امل تهمنا  و�ل�������س���الم يف م��ن��ط��ق��ة م���ن 

�مل��د�ف��ع��ن  م���ن  وه����ي  وق����ال����ت،  للغاية”. 

�ل�����س��ر���س��ن ع����ن �ل���ع���الق���ات �لأم���ري���ك���ي���ة 

�لإ�سر�ئيلية و�أمن )�إ�سر�ئيل(: “�أعتقد �أن 

�ل�سعب  عن  �مل�ساعد�ت  قطع  �لإد�رة  ق��ر�ر 

�ل���س��ت��ق��ر�ر  غ��ي��اب  �إىل  �أدى  �لفل�سطيني 

و�لثقة، �لأمر �لذي يهدد �أي �أمل بالتو�سل 

�إىل �تفاق �سالم يف �ملنطقة”. 

“لوي”  �ل��ذي طرحته  �مل�سروع  وي�سعى 

�إىل جتريد وزير �خلارجية �لأمريكي من 

�أي �سالحيات متكنه من جتميد �مل�ساعد�ت 

لل�سفة و�لقطاع وهذ� ما �أدى �إىل معار�سة 

�جل��م��ه��وري��ن ل����ه، �ل���ذي���ن ح����اول����و� رب��ط 

�مل�ساعد�ت مبو�فقة �ل�سلطة على ��ستئناف 

�لتن�سيق �لأمني و�لتدريب مع )�إ�سر�ئيل(، 

لكن جهودهم باءت بالف�سل ب�سبب �سيطرة 

�للجنة.  يف  �لأغلبية  على  �لدميقر�طين 

ورغم �أن جمل�س �لنو�ب �سيقر على �لأرجح 

�لدميقر�طي  للدعم  ن��ظ��ر�ً  �مل�����س��روع،  ه��ذ� 

�لكبري له، فاإن متريره �سيتعرقل يف جمل�س 

�ل�سيوخ �لذي ي�سيطر عليه �جلمهوريون.

وك��ان��ت �إد�رة ت��ر�م��ب ج��ّم��دت ع��ام 2018 

�مل�����س��اع��د�ت  م���ن  دولر  م��ل��ي��ون   200 ن��ح��و 

يف  بف�سلها  و���س��ف��ت��ه  م���ا  ب�����س��ب��ب  لل�سلطة 

منعت  كما  �لت�سوية،  مبفاو�سات  �مل�ساركة 

�إ�سافة  غ��زة.  لقطاع  م�ساعد�ت  �أي  ت�سليم 

�إىل ذلك �أوقفت �لإد�رة م�ساهمتها يف وكالة 

�لالجئن  وت�سغيل  ل��غ��وث  �ملتحدة  �لأمم 

ت�ساعد  و�لتي  “�لأونرو�”،  �لفل�سطينين 

نحو 5.6 مالين لجئ فل�سطيني.
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رجحت �سحيفة بريطانية تورط �إ�سر�ئيل و�أمريكا 

يف �سل�سلة �لنفجار�ت �لتي طالت �إير�ن خالل �لأيام 

�لقليلة �ملا�سية.

�م�س،  “�لغارديان” �لربيطانية،  �سحيفة  واأف��ادت 

مفاعل  �ن��ف��ج��ار  ور�ء  تقفان  وو��سنطن  �أب��ي��ب  ت��ل  �أن 

�إي��ر�ن،  �أخ��رى يف  �نفجار�ت  �لإي���ر�ين، و�سل�سلة  نطنز 

خ��الل �لأ���س��اب��ي��ع �مل��ا���س��ي��ة، حم���ذرة م��ن �أن مثل هذه 

�لهجمات قد ترتد على �إ�سر�ئيل و�لغرب.

�أوردت��ه��ا  مماثلة  ت��ق��اري��ر  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ����س���ارت 

�سحف �أمريكية خالل �ليومن �ملا�سين، باأن عمالء 

�إ�سر�ئيل ور�ء تفجري مفاعل نطنز �لنووي، وباأنه بات 

�لنفجار  ع��ن  �أب��ي��ب م�سوؤولة  ت��ل  �أن  �مل��وؤك��د  �سبه  م��ن 

مبعرفة �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي، دونالد تر�مب.

وترى �أن �مل�سوؤول �ل�ستخبار�تي �لإ�سر�ئيلي �لذي 

�لهجوم  ور�ء  ب���الده  ب���اأن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�سحف  �أط��ل��ع 

�ل�ستخبار�ت �خلارجي  رئي�س جهاز  كان  �إي��ر�ن،  على 

“امل��ساد”، �جلرن�ل يو�سي كوهن، �ملعروف بقربه من 
رئي�س �لوزر�ء، بنيامن نتنياهو. 

تلك  ��ستمرت  ح��ال  يف  �أن���ه  �إىل  �ل�سحيفة  ولفتت 

�حلملة �لأمريكية - �لإ�سر�ئيلية �مل�سرتكة على �إير�ن، 

و�أ�سبح �ل�سغط ل ميكن حتمله، فاإن �لأخرية قد ترد 

بعنف، ما يعني �أن هذه �لأفعال �سرتتد على تل �أبيب 

و�لغرب معا.

�لإ�سر�ئيلي  �حل���رب  وزي���ر  ق��ال  ذ�ت���ه،  �ل�سياق  ويف 

�لأ�سبق، �أفيغدور ليربمان، �إن رئي�س �لوزر�ء، بنيامن 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ه��و �مل�����س��وؤول ع��ن ت�����س��ري��ب��ات �حل��دي��ث عن 

�سل�سلة �ل�سربات �لإير�نية �لأخرية.

“ يديعوت �أحرونوت” حو�ر� مع  و�أج��رت �سحيفة 

�مل�سوؤول  باأنه  و�تهمه  نتنياهو،  فيه  هاجم  ليربمان، 

تزعم  �ل��ت��ي  �لت�سريحات  �أو  �حل��دي��ث  ت�سريبات  ع��ن 

م�سوؤولية �إ�سر�ئيل عن �سل�سلة �ل�سربات �لأخرية على 

�إير�ن، �أهمها يف مفاعل نطنز �لنووي.

و�أفاد ليربمان، باأن �لت�سريبات �لأخرية حول �إير�ن 

بعلم نتنياهو نف�سه، ت�سر بالأمن �لقومي �لإ�سر�ئيلي، 

وهي �أمور �أو ق�سايا تهدف �إىل تغيري جدول �لأعمال، 

وت�ستيت �لنتباه و�لهروب من �مل�سوؤولية.

و�أو�سحت �أن حديث ليربمان يدور حول ما كتبته 

من  �ل�سبت،  �لأمريكية،  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة 

�أن �لن��ف��ج��ار�ت، �ل��ت��ي وق��ع��ت يف م��ن�����س��اآت �إي��ر�ن��ي��ة يف 

�إ�سر�ئيلي  �أمريكي  عمل  من  جزء  �لأخ��رية،  �لأ�سابيع 

م�سرتك للتعامل بقوة مع �لتهديد �لإير�ين.

�أمنية  م�����س��ادر  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�سحيفة  ونقلت 

�إ�سر�ئيلية و�أمريكية �أن �لنفجار�ت ��ستهدفت مو�قع 

�لنووية،  بينها: من�ساأة نطنز  �سديدة �حل�سا�سية، من 

وق��اع��دة ���س��و�ري��خ ج��ن��وب ط��ه��ر�ن وق��اع��دة ع�سكرية 

�ل��ت��ف��ج��ري�ت تهدف  �أن  �ل���ث���وري، م��و���س��ح��ة  ل��ل��ح��ر���س 

�ل�سرت�تيجية  و�أن  �إي����ر�ن،  يف  �حلكم  نظام  لزعزعة 

�جلديدة تقوم على ��ستهد�ف من�ساآت ح�سا�سة وقياد�ت 

يف �حلر�س �لثوري من خالل عمليات �سرية.

وعلق ليربمان حول هذ� �لأمر، باأن �سيا�سة بالده 

�ل��رثث��رة.  �سيا�سة  �إىل  �لغمو�س  �سيا�سة  م��ن  حتولت 

و�إن مل ي�سر، �سر�حة، �إىل دور بالده �ملوؤكد يف �سل�سلة 

�ل�سربات �لتي وقعت يف �إير�ن.

�ل�سبت،  “نيويورك تاميز” نقلت،  وكانت �سحيفة 

قولهما  �لأمريكية  �ملخابر�ت  �ثنن يف  م�سوؤوَلن  عن 

اإن “ترميم �ملن�ساأة لإعادة �لربنامج �لنووي �لإير�ين 

�إىل ما كان عليه قبل �لنفجار، قد ي�ستغرق عامن”، 

نا�سفة  �لتفجري قد مت عرب عبوة  يكون  �أن  متوقعن 

“�ل�ستهد�ف مت  وب��اأن هذ�  �إلكرتوين،  �أو عرب هجوم 

�لتخطيط له لأكرث من عام«.

نوعا  يتوقعون  �لغربين  “�مل�سوؤولن  �إن  وق��ال��ت 

يكون عرب  قد  �لتفجري  على  �إي��ر�ن  �لنتقام من  من 

��ستهد�ف �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق �أو عرب هجمات 

�إل��ك��رتون��ي��ة، �أو ع��رب ����س��ت��ه��د�ف م��ر�ف��ق ح��ي��وي��ة مثل 

�ملياه  �إم�����د�د�ت  ن��ظ��ام  �أو  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  �ملوؤ�س�سة 

�لإ�سر�ئيلي«.

و�لإ�سر�ئيليون  �لأم��ري��ك��ي��ون  �مل�����س��وؤول��ون  وي��ر�ه��ن 

ف�سيكون  ط��ه��ر�ن  م��ن  رد  ه��ن��اك  ك���ان  “�إن  �أن����ه  ع��ل��ى 

حمدود� كما جرى بعد �غتيال قائد “فيلق �لقد�س” 

ب�سربة  �سليماين،  قا�سم  �لإي���ر�ين،  �لثوري  باحلر�س 

بق�سف حمدود  �إي���ر�ن  ردت  ب��غ��د�د، حيث  �أمريكية يف 

لبع�س مو�قع �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق«.

�أن  �ملا�سي،  �لثالثاء  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �حلكومة  و�أك���دت 

�أن  ث��ب��ت  ح���ال  يف  �مل��ن��ا���س��ب،  بال�سكل  ���س��رتد  “طهر�ن 
�ملا�سي،  �لأ���س��ب��وع  �ل��ن��ووي��ة  نطنز  من�ساأة  يف  �حل��ادث��ة 

ناجمة عن عامل �أو �إجر�ء خارجي«.

�إير�ن �نفجار� يف مبنى تابع ملحطة نطنز  و�سهدت 

رف�سو�  �إي��ر�ن��ي��ن،  م�سوؤولن  ث��الث��ة  وق���ال  �ل��ن��ووي��ة. 

�لك�سف عن �أ�سمائهم، لوكالة “رويرتز”، �إن �لنفجار 

نتج عن هجوم �سيرب�ين، فيما قال م�سوؤولون �آخرون 

�لهجمات” لكنهم  ور�ء  تكون  �أن  “�إ�سر�ئيل ميكن  اإن 

مل يقدمو� �أي دليل.

صحيفة ترجح تورط إسرائيل وأمريكا بانفجارات إيران 
هل كانت إدارة ترامب على علم بالتفجيرات 

عزل أسرى قسم 2 ومدير السجن و23 سجاًنا
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 االصابة تبعد جريزمان عن البرشا

 انطالق دورات الكرة التدريبية

ختام الجولة االولى لفروسية نادي الجواد

 رونالدو يواصل انقاذ يوفنتوس
روما - وكاالت

وا����س���ل ال��رت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 

جن����م ي���وف���ن���ت���و����س، ت�����س��ج��ي��ل الأه����������داف م��ع 

ال��ب��ي��ان��ك��ون��ري ب��ع��دم��ا ه���ز ال�����س��ب��اك م��رت��ن 

مواجهة  خالل  جزاء  ركلتي  من  اأتالنتا  اأمام 

اجلولة  مبناف�سات  ال�سبت،  م�ساء  الفريقن 

�سبكة  وذك�����رت  الإي����ط����ايل.  ال������دوري  م���ن   32

“اأوبتا” لالإح�سائيات، اأن رونالدو متكن من 
11 ركلة جزاء هذا املو�سم يف الدوري  ت�سجيل 

اأي  ال��رت��غ��ايل  ُي��ه��در  مل  حيث   ،%100 بن�سبة 

اإىل هدفه  الرتغايل  وو�سل  الآن.  ركلة حتى 

28 ه���ذا امل��و���س��م يف ال�����دوري الإي���ط���ايل،  رق���م 

اإميوبيلي،  �سرو  املت�سدر  مع  الفارق  ليقل�س 

29 ه��دًف��ا.  فيما  اأح��رز  ال��ذي  ه��داف لت�سيو، 

ال��دون  اأن  ريبورت”،  “بليت�سر  �سبكة  ق��ال��ت 

التي   6 ال���� امل��ب��اري��ات  يف  الت�سجيل  م��ن  مت��ك��ن 

لعبها مع الفريق منذ قرار ا�ستئناف الن�ساط 

الريا�سي.

وع���ل���ق رون���ال���دوع���ل���ى ت����ع����ادل ف���ري���ق���ه م��ع 

ه��ديف  اأح����رز  م��ن  كري�ستيانو  وك���ان  اأت��الن��ت��ا  

ج��زاء  ركلتي  م��ن  امل��ب��اراة  يف  ال��ع��ج��وز  ال�سيدة 

وكتب  اأت��الن��ت��ا.  �سباك  داخ��ل  بنجاح  نفذهما 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي مب��وق��ع 

“مباراة  “تويرت”:  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

�سن�ستمر  للغاية.  مهمة  نقطة  لكنها  �سعبة 

يوفنتو�س  اأن  يذكر  النهاية”.  القتال حتى  يف 

يحرز  اأن  ق��ب��ل   ،)1-2( بنتيجة  خ��ا���س��ًرا  ك���ان 

ال���دون رك��ل��ة اجل���زاء ال��ث��ان��ي��ة ل��ه ول��ف��ري��ق��ه يف 

ال��دق��ي��ق��ة الأخ������رة م���ن امل����ب����اراة. ك��م��ا خ�سر 

اليويف يف اجلولة املا�سية اأمام ميالن بنتيجة 

)2-4(، بعد اأن كان متقدًما بهدفن دون رد.

مدريد - وكاالت

اأو����س���ح ن���ادي ب��ر���س��ل��ون��ة ام�����س الأح���د، 

ط��ب��ي��ع��ة الإ�����س����اب����ة ال����ت����ي ي����ع����اين م��ن��ه��ا 

ال��ف��رن�����س��ي اأن���ط���وان ج���ري���زم���ان، م��ه��اج��م 

ال��ف��ري��ق. وك����ان ج��ري��زم��ان غ����ادر م��ب��اراة 

من   36 ال��� اجلولة  يف  ال�سبت،  الوليد،  بلد 

على  ر�سمي  لبيان  ووفًقا  م�ساًبا.  الليجا 

ف��اإن  “تويرت”،  مبوقع  بر�سلونة  ح�ساب 

ج���ري���زم���ان خ�����س��ع لخ���ت���ب���ارات ج���دي���دة، 

من  معاناته  اأظ��ه��رت  وال��ت��ي  ام�س  �سباح 

اإ����س���اب���ة يف ال��ع�����س��ل��ة ال���رب���اع���ي���ة ب��ال��ق��دم 

اأن م���دة غياب  ال��ب��ي��ان  ال��ي��م��ن��ى. واأ����س���اف 

ج���ري���زم���ان ع���ن امل���ب���اري���ات ت��ت��وق��ف على 

وت������رة ت��ع��اف��ي��ه م����ن الإ�����س����اب����ة. وك���ان���ت 

لن  جريزمان  اأن  زعمت  اإ�سبانية  تقارير 

اأخ��رى  م��رة  حملًيا  امل�����س��ارك��ة  م��ن  يتمكن 

مع بر�سلونة هذا املو�سم.

االنباط - عمان

ان��ط��ل��ق��ت ي����وم ام�������س الأح������د ف��ع��ال��ي��ات 

واملحلية،  الآ���س��ي��وي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورات 

مل��خ��ت��ل��ف امل�������س���ت���وي���ات، لإق���ل���ي���م���ي ال��و���س��ط 

امل��دي��ر الفني ل��الإحت��اد  وال�����س��م��ال. واف��ت��ت��ح 

التدريبية،  ال����دورات  جيتزي  األيك�ساندر 

والتي تراعي فعالياتها النظرية والعملية، 

وت�سهد  ال��ع��ام��ة.  ال�سالمة  اج���راءات  كافة 

يف  تطويراً  اجل��دي��دة،  التدريبية  ال���دورات 

العملية،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ن��ظ��ري��ة  امل��ن��اه��ج 

وف���ق روؤي����ة احت���اد ك���رة ال��ق��دم وامل��ت��ج�����س��دة 

باإ�سرتاتيجية الدائرة الفنية، والتي تهدف 

وتعزيز  الوطني،  باملدرب  والإرتقاء  ل�سقل 

يف  البولو  ملعب  وخراته.و�سهد  ق��درات��ه 

فعاليات  اإنطالق  لل�سباب،  احل�سن  مدينة 

الأول  للم�ستوى  الآ�سيوية  التدريب  دورة 

�سالح  الآ���س��ي��وي  امل��ح��ا���س��ر  ب��اإ���س��راف   ،A
دغ�س وامل�ساعد ديان �سالح. ويف مقر احتاد 

من  الثانية  املرحلة  انطلقت  ال��ق��دم،  ك��رة 

الثاين  للم�ستوى  الآ�سيوية  التدريب  دورة 

دي���ان  الآ����س���ي���وي  امل��ح��ا���س��ر  ب���اإ����س���راف   ،B
�ستاد  وعلى  التلي.  ع�سام  وامل�ساعد  �سالح، 

احل�سن يف مدينة اإربد، بداأت فعاليات دورة 

 ،B الثاين  للم�ستوى  الآ�سيوية  التدريب 

ذيابات،  اإ�سالم  الآ�سيوي  املحا�سر  باإ�سراف 

وامل�ساعد زيد ال�سرع.

ال���ل���ج���ن���ة  م���ل���ع���ب  ����س���ه���د  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 

امل��درب��ن  ب���دء ف��ع��ال��ي��ات دورة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة، 

D، ب��اإ���س��راف  امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��وى ال���راب���ع 

اأ�سيل  وامل�ساعد  حلمي،  اإبراهيم  املحا�سر 

 20  A دورة  يف  وي�������س���ارك  ال������رب������راوي. 

فتحي،  با�سم  ج��م��ال،  ال��دي��ن  بهاء  م��درب��اً: 

�سويلم، مرمي خالد،  املقدادي، مي  حممد 

بالل عواودة، املعت�سم باهلل اأبو جابر، هناء 

اأكرم  عوي�س،  �سفيق  عدنان،  �سريف  قا�سم، 

الزيود،  العودات، رافع  القادر، تريزا  عبد 

مهند  الفتاح،  عبد  ح�سن  ال��رع��ود،  دان��ي��ال 

املحارمة، عون اللوزي، حممد نوفل، عالء 

الدين العبدالالت، علي اخلطيب.

م�����س��ارك��اً   21 ب��ال��و���س��ط   B دورة  وت�����س��م 

وم���������س����ارك����ة: ����س���ت���ي���ف���اين ال�����ن�����ر، ع����الء 

خالد  ال��ط��وي��ل،  هيثم  ال�سليحات،  ال��دي��ن 

ف��ري��ج، اأح��م��د ال��دو���س��ري، ���س��ف��ي��ان ���س��اب��ق، 

ع���دي ال��ط��ائ��ي، ا���س��ام��ة ال��ب��ط��اي��ن��ة، قي�س 

العامودي، فالح الدريح، طارق املح�سري، 

راأف�����ت حم���م���ود، ل�����وؤي ال���ع���م���اي���رة، حممد 

امل���وازرة، رنا  ال��زاغ��ة، مالك  اأب��و رزق، رزان 

ع��ب��د ال��ف��ت��اح، لرا ���س��ب��اح، ل��ون��ا امل�����س��ري، 

ح��م��زة ال��ط��ه��اروة، عبد ال��ه��ادي امل��ح��ارم��ة. 

ن�����س��ر  وم����درب����ة:  18 م����درب����اً  وب���ال�������س���م���ال 

البدارنة، حممد ال�سقر،  ال�سعدي، حممد 

عبيد،  معاذ  الزعبي،  رند حتاملة، حممود 

حممد  العي�سى،  ف��ار���س  اخل��وال��دة،  �سيف 

اليا�سن،  اأحمد  عقلة،  اأب��و  عناد  الب�سول، 

حم��م��د ال���ع���ق���اد، ع����دي ال�����س��دي��ف��ات، ب���راء 

روان  مرعي،  اأحمد  اأحمد،  عمر  �سياحن، 

 D دورة  ت�سهد  ك��م��ا  ط��ع��اين.  ع��ه��د  ال��ت��ل، 

نواف  الكيايل،  اأحمد  م�ساركاً:   18 ح�سور 

امل���ح���ارب، حم��م��د اإب��راه��ي��م، اأح��م��د غ��ال��ب، 

ك���م���ال اإب���راه���ي���م، ق�����س��ي امل���ح���ام���ي���د، متى 

ال�سدوق،  حمزة  الفرا�س،  اأحمد  املبي�س، 

لوؤي وحيد، �سعد العمارين، �سمر خمي�س، 

خطاب،  بهاء  اجلعبة،  خالد  �سناتي،  اأحمد 

و���س��ي��م ال�����س��راي��رة، ع��م��رو م��ن��اع، اإب��راه��ي��م 

بوادي.

االنباط - عمان

توج ن�سوح كيايل ويو�سف البكري بفئة 

الكبار يف ختام اجلولة الأوىل من بطولة 

ك���اأ����س ن����ادي اجل�����واد ال��ع��رب��ي ل��ف��رو���س��ي��ة 

ال���ق���ف���ز ع����ن احل������واج������ز، ال����ت����ي اأق���ام���ه���ا 

ن�����ادي اجل������واد ع���ل���ى م���ي���دان���ه اخل���ارج���ي 

م�����س��اء ال�����س��ب��ت، ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء احت���اد 

الفرو�سية امللكي وممثلي اللجنة الوملبية 

، ويف غ��ي��اب  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  ل���ال����س���راف 

الأوملبية  اللجنة  تعليمات  وفق  اجلمهور 

اأدارت  امل��ل��ك��ي، ح��ي��ث  ال��ف��رو���س��ي��ة  واحت����اد 

اأح��م��د  ب��رئ��ا���س��ة  جل��ن��ة  اجل��ول��ة  مناف�سات 

القوة  لإدارة  التنفيذي  الرئي�س  قري�سة 

العربي، ومدير  اجلواد  ونادي  للفرو�سية 

عام نادي اجلواد العربي ومدير البطولة 

خ�����س��ر ال��ق�����س��ر ، واأق���ي���م���ت م��ن��اف�����س��ات 

احت��اد  وتعليمات  ل�سروط  وفقا  اجل��ول��ة، 

ال��ف��رو���س��ي��ة امل��ل��ك��ي ، امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���زاول���ة 

ال��ب��ط��ولت ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، وك���ان 

مراكر  م��ن  بالبطولة  �ساركوا  ف��ار���س   85

و�سهيل  وال�سيفي  هيل  فور�ست  العريان 

اخليل وا�سطبالت كيايل وفر�سان النادي 

اأ�سحاب  الفر�سان  تتويج  مت  اخل��ت��ام  ويف 

املراكز الأوىل على النحو التايل:

 135-130 ح���واج���ز  ب���اإرت���ف���اع  ف��ئ��ة   –
ك��ي��ايل ع��ل��ى اجل���واد  ن�����س��وح  ���س��م، الأول: 

ال��ث��اين:  58ث،   :17 وب���زم���ن  )ب���امن���را( 

ن�����س��وح ك��ي��ايل ع��ل��ى اجل�����واد )ف��ري�����س��ك��و( 

ح��م��زة  ال����ث����ال����ث:  ث،   60  :17 وب����زم����ن 

وبزمن  )الينور(  اجل��واد  على  الك�سواين 

اب��و ح��م��دان على  ال��راب��ع: ع��دي   ،60 :70

 :62 اجل��������واد )اي��������زي م�������وين( وب����زم����ن 

ع��ل��ى  ك����ي����ايل  ه�����دي  اخل����ام���������س:  ث،   62

ث،   63  :04 وب���زم���ن  )دي��ك��ي��م��ا(  اجل�����واد 

ال�ساد�س:هدي كيايل على اجلواد )الينا(  

وبزمن 76: 80 ث.

120 �سم، الأول: يو�سف البكري  – فئة 
على اجلواد )امي�سورا زد( وبزمن 55:54، 

ال����ث����اين: ���س��ت��ف��ن ي��ع��ق��وب ع��ل��ى اجل����واد 

)اك�سرتا ت�ساكو( وبزمن 21: 56، الثالث: 

فالح ح�سون على اجلواد )با نيتا( وبزمن 

15: 64، الرابع: فالح ح�سون على اجلواد 

اخل���ام�������س:   ،64  :91 وب����زم����ن  )ن����ت����ايل( 

�ست(  )ه��وت  اجل��واد  على  املومني  حممد 

�ساهن  رام��ي  ال�ساد�س:   ،64 وب��زم��ن95: 

على اجلواد )كامبودج( وبزمن 30: 66.

االنباط - عمان

اكدت المن العام لحتاد كرة القدم �سمر 

يف  �سيدر�س  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  ان  ن�سار 

ا�ست�سافة  طلب  تقدمي  قرار  املقبلة  جل�سته 

م��ن  اأو جم��م��وع��ت��ن  م���ب���اري���ات جم���م���وع���ة 

بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي والتي ي�سارك 

فيها فريقي الفي�سلي واجلزيرة والتي حدد 

خالل  ا�ستئنافها  م��وع��د  ال���س��ي��وي  الحت���اد 

دون  التجمع  بطريقة  ال��ق��ادم  اكتوبر  �سهر 

التي �سوف ت�ست�سيف فرق  الدول  ان يختار 

املجموعات .

االنباط عمان 

ع��ق��د الأم����ن ال��ع��ام لحت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا 

ل���ك���رة ال����ق����دم خ��ل��ي��ل ال�������س���امل اج��ت��م��اع��ن 

عن  املرئي  الت�سال  تقنية  عر  منف�سلن 

الفل�سطيني  العام لالحتاد  الأمن  مع  ُبعد 

�����س����وزان ���س��ل��ب��ي والأم�������ن ال���ع���ام ل��الحت��اد 

اأبازيد. اإبراهيم  ال�سوري 

ل�سل�سلة  توا�ساًل  اللقاءات  هذه  وتعتر 

الج���ت���م���اع���ات ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ب����ن ال�����س��امل 

والأم����ن����اء ال��ع��ام��ن ل���الحت���ادات الأه��ل��ي��ة، 

اآ�سيا  غرب  احتاد  بطولت  مناق�سة  بغر�س 

ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب اإع�����ادة ج��دول��ت��ه��ا ب�����س��ب��ب ما 

ت��وق��ف��ات من  م��ن  ك��ورون��ا  فر�سته ج��ائ��ح��ة 

ج���ه���ة، واأج����ن����دة الحت�������ادات الأه���ل���ي���ة على 

اجل���ه���ة امل��ق��اب��ل��ة، وب���ال���ت���ايل ال��ت��و���س��ل اإىل 

�سيغ توافقية قبل برجمة مواعيد جديدة 

للن�ساطات هنا وهناك.

واط����ل����ع ال�������س���امل م����ن ���س��ل��ب��ي واأب����ازي����د 

ع��ل��ى ال��ت�����س��ورات الأول���ي���ة ب�����س��اأن م��واع��ي��د 

و�سوريا،  املحلية يف فل�سطن  ال�ستحقاقات 

وق����ام����وا  مب��راج��ع��ة خم���رج���ات الج��ت��م��اع 

امل�����س��رتك ال����ذي ك���ان ع��ق��د ق��ب��ل ف���رتة بن 

�سر  واأمناء  اآ�سيا  العام لحتاد غرب  الأمن 

حوله  النقا�س  مت  وم��ا  الأهلية،  الحت���ادات 

خ����الل ذل����ك ����س���واًء يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اأج��ن��دة 

 2020 احل��ايل  للعام  اآ���س��ي��ا  غ��رب  م�سابقات 

وامل�����س��ت��ج��دات الإج���ب���اري���ة ال��ت��ي اأ���س��اب��ت��ه��ا، 

وم�سابقات دول الإقليم ب�سكل عام.

اأهمية  على  الجتماع  التاأكيد يف  وجرى 

الحتادات  توجهات  ملعرفة  الدائم  التن�سيق 

الأه���ل���ي���ة واحت������اد غ����رب اآ����س���ي���ا، يف خ��ط��وة 

ت�سمن عدم حدوث تداخالت يف البطولت، 

وت�سهم يف الوقت ذاته با�ستئناف الن�ساطات 

لقيمتها  ن��ظ��راً  ف��ئ��ات��ه��ا  مبختلف  ال��ق��اري��ة 

الفنية باعتبار اأن احتاد غرب اآ�سيا يحر�س 

دوم�����اً ع��ل��ى ب��رجم��ة ب��ط��ولت��ه يف م��واع��ي��د 

تخدم الحتادات التي تن�سوي حتت مظلته 

وخ�����س��و���س��اً ع��ل��ى م�����س��ت��وى ا���س��ت��ح��ق��اق��ات 

العمرية. الفئات  منتخبات 

اآ�سيا للعام  اأجندة احتاد غرب  اأن  وي�سار 

للنا�سئن  الثامنة  البطولة  تت�سمن   2020

ال�سعودية  يف  اإقامتها  املقرر  من  كان  التي 

ني�سان/ اأبريل املا�سي، والتي يتم التباحث 

اإ�سافة  حالياً يف خيارات موعدها اجلديد، 

من  ك��ان  التي  الثانية  ال�سباب  بطولة  اإىل 

م��ار���س  اآذار/  الأردن  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  امل���زم���ع 

امل���ا����س���ي، وب���ط���ول���ة امل��ن��ت��خ��ب��ات الأومل���ب���ي���ة 

ال���ت���ي مت الت���ف���اق م��ب��دئ��ي��اً على  ال��ث��ان��ي��ة 

من  كان  بعدما  املقبل،  العام  اإىل  ترحيلها 

اأي��ل��ول/  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأن تنطلق  امل��ف��رت���س 

يف  فيفا  اأي���ام  ام��ت��داد  على  املقبل  �سبتمر 

ال���رج���ال  ب��ط��ول��ة  وك���ذل���ك  و2021،   2020

ال��ع��ا���س��رة ال��ت��ي اأج��م��ع��ت ك��اف��ة الحت����ادات 

الأهلية على اختيار موعد جديد لها بدًل 

مقرتح  على  ب��ن��اء  املقبل  ال��ع��ام  مطلع  م��ن 

الحتاد الإماراتي امل�سيف.

اجتماعه  وق��ب��ل  ال�سامل  ك��ان  ذل��ك،  اإىل 

مع  ح��دا  على  توا�سل  واأب��ازي��د،  �سلبي  م��ع 

اإبراهيم  ال�سعودي  لالحتاد  العام  الأم��ن 

اللبناين  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  والأم���ن  القا�سم 

ت�ستكمل  ان  ينتظر  فيما   ، ال�سحف  جهاد 

ال��ف��رتة  خ���الل  الج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  �سل�سلة 

القادمة.

الريا�ض - وكاالت

رئي�س  تركي  ب��ن  في�سل  الأم��ر  اعلن 

مكافاأة  ر�سده  عن  ال�سابق،  الن�سر  نادي 

ق���دره���ا م��ل��ي��ون ري�����ال، ل��الع��ب��ي ال��ف��ري��ق 

الهالل  ال��ف��وز على  ال��ن�����س��راوي يف ح��ال��ة 

الثالثة  اجلولة  �سمن  املرتقبة  املباراة  يف 

وال���ع�������س���ري���ن م����ن ال�������دوري ال�������س���ع���ودي. 

حتت  بقوة  الن�سراوي  الفريق  وي�ستعد 

فيتوريا،  روي  ال��رت��غ��ايل  م��درب��ه  ق��ي��ادة 

ل����س���ت���ئ���ن���اف م���ن���اف�������س���ات ال��������دوري ال��ت��ي 

املت�سدر  الهالل  جاره  مبالقاة  ي�ستهلها 

ب��ف��ارق 6 ن��ق��اط، وذل���ك يف اخل��ام�����س من 

امللك  ملعب  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  اأب  اأغ�����س��ط�����س/ 

فهد الدويل بالريا�س. وغرد عبدالعزيز 

ح�سابه  ع��ر  الن�سر  ���س��رف  ع�سو  بغلف 

“تويرت”:  م����وق����ع  ع���ل���ى  ال�������س���خ�������س���ي 

“ا�ستب�سارا ووفاء للحبيب الغايل الأمر 
ف��ي�����س��ل ب����ن ت����رك����ي.. ك���ح���ي���الن ال��ع�����س��ق 

والوفاء فاإين اأت�سرف برفع قيمة املكافاأة 

 .. األف ريال  ت�سعمائة  اإىل  العاملي  لنجوم 

ب��واق��ع ث��الث��ن األ���ف ري���ال لكل جن��م من 

ب��امل��ب��اراة  ال��ف��وز  جن��وم��ن��ا يف ح��ال حتقيق 

بن  في�سل  الأم��ر  عليه  ورد  القادمة”. 

“و�أنا  ب��ق��ول��ه:  ب��ك��ح��ي��الن،  امل��ل��ق��ب  ت��رك��ي 

مني مليون ريال«.

 استضافة مباريات بطولة كأس االتحاد االسيوي

اتحاد غرب آسيا يواصل 
اجتماعاته مع االتحادات األهلية

 مليون ريال لهزيمة الهالل
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االنباط-وكاالت

ف����ج����رت �أب�����ح�����اث ف����رو�����س ك����ورون����ا 

�جل����دل جم�����دد�، ب�����ش��اأن �إم��ك��ان��ي��ة نقل 

ع����اد �خل���اف  �إذ  ل��ل��ج��ر�ث��ي��م،  �ل����ه����و�ء 

�ل�شحة  منظمة  �أقرت  بعدما  للو�جهة، 

عرب  �ل��ع��دوى  �نتقال  �إمكانية  �لعاملية، 

�ل���ه���و�ء، م��ن خ���ال ج�����ش��ي��م��ات دق��ي��ق��ة، 

ت�شدر �أثناء �لتحدث �أو �لتنف�س.

�إق��������ر�ر م��ن��ظ��م��ة �ل�������ش���ح���ة �ل��ع��امل��ي��ة 

�جل���دي���د، ي��ع��د ت��ر�ج��ع��ا ع��ن ت��اأك��ي��د�ت��ه��ا 

�ل�������ش���اب���ق���ة، ب�����اأن �الخ����ت����اط ب�����ش��خ�����س 

�الأ�����ش����ط����ح  م����ام���������ش����ة  �أو  م�����������ش�����اب، 

�مل��ل��وث��ة ب��ال��ف��رو���س، ه��م��ا �ل��ط��ري��ق��ت��ان 

�ل����وح����ي����دت����ان، �مل����دع����وم����ت����ان ب����االأدل����ة 

�لعدوى. �لعلمية، النتقال 

�لفرو�س  �أن  �شابقا  �ملنظمة  و�أك��دت 

رذ�ذ  ع���رب  �الأ����ش���ط���ح،  ه���ذه  �إىل  ي��ن��ت��ق��ل 

وبناء على  �لعط�س،  �أو  �ل�شعال  م�شدره 

�لتاأكيد�ت، حدد م�شوؤولوها، غ�شل  تلك 

�ل��ي��دي��ن، ك���اإج���ر�ء وق��ائ��ي رئ��ي�����ش��ي �شد 

كوفيد-19.

ل��ك��ن �أط����ب����اء م��ع��ن��ي��ن �خ��ت��ل��ف��و� م��ع 

فر�شية �نتقال �لفرو�س خال �لهو�ء، 

حتى  ُت��ظ��ه��ر  مل  �ل���در�����ش���ات،  �أن  ور�أو� 

للحياة  قابلة  فرو�شية  جزيئات  �الآن، 

�إذ� كان  �أنه  �لهو�ء، و�عتربو�  تطوف يف 

�لفرو�س، ينتقل حقا عرب �لهو�ء، لكان 

عدد �الإ�شابات �أكرب بكثر.

�مل��ن��ظ��م��ة ردت ع��ل��ى ه���ذ� �الخ��ت��اف، 

�شخ�س  من  �ملتطاير  �ل��رذ�ذ  �أن  و�أك��دت 

�ل���ع���دوى يف  �أن ي��ن��ق��ل  م�������ش���اب، مي��ك��ن 

�الأم�����اك�����ن �مل����زدح����م����ة، م���ث���ل �ل����ن����و�دي 

�ل��ل��ي��ل��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��ك��د���س �ل���ن���ا����س دون 

من  �أنف�شهم  حماية  �إز�ء  �حل��ذر،  توخي 

�لعدوى.

تف�شي  ح����االت  م��ع��ظ��م  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

�لعدوى، وقعت يف �أماكن مغلقة �شعيفة 

فيه  ت�شعب  �زدح���ام،  وخ��ال  �لتهوية، 

�لتباعد �الجتماعي. مر�عاة 

وط��ال��ب �خل���رب�ء ب��وج��ود دل��ي��ل �أك��ر 

�أن  �ل��ف��رو���س، مي��ك��ن  �أن  ح�����ش��م��ا، ع��ل��ى 

�أمر من  وهو  �لهو�ء،  ينتقل عن طريق 

�شاأنه �أن ي�شع كورونا  على قدم �مل�شاو�ة 

تد�بر  ويتطلب  و�ل�����ش��ل،  �حل�شبة  م��ع 

�أ�شد الحتو�ء �نت�شاره.

النتقاد�ت،  تعر�شت  �ملنظمة  وك��ان��ت 

باأنها مل تتحرك �شريعا �شد �لوباء، مما 

�جلائحة،  على  �ل�شيطرة  وت���رة  �أب��ط��اأ 

من  �الآالف  م��ئ��ات  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل��ت��ي 

�لب�شر.

االنباط-وكاالت

4 �أ���ش��ه��ر، �أع��اد  بعد �إغ��اق��ه الأك���ر م��ن 

ع���امل و�ل����ت دي����زين �ل�����ش��ه��ر ف��ت��ح �أب���و�ب���ه 

م����ن ج���دي���د �أم�������ام �ل��������زو�ر ب���ال���رغ���م م��ن 

�الإ�شابة  حاالت  من  جديدة  تف�شي  موجة 

ب���ف���رو����س ك�����ورون�����ا �مل�������ش���ت���ج���د يف والي����ة 

�الأمركية. فلوريد� 

�رت����ادو�  �ل��ذي��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن  ع���دد  �أن  �إال 

�مل��ن��ت��زه��ات �ل��رف��ي��ه��ي��ة ي���وم �الف��ت��ت��اح ك��ان 

�لهائلة  ب���االأع���د�د  م��ق��ارن��ة  حم����دود� ج���د� 

تف�شي  ق��ب��ل  �ملنتجعات  ت��رت��اد  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 

�جل��ائ��ح��ة، م���ع ف��ر���س �إج������ر�ء�ت ���ش��ارم��ة 

للحد من تف�شي �لوباء من �شرورة �رتد�ء 

�لتباعد  بتعليمات  و�الل���ت���ز�م  �ل��ك��م��ام��ات 

�الجتماعي.

متنزهات  تدير  �لتي  �ل�شركة  وو�شعت 

و�ل����ت دي����زين خ��ط��ط��ا ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة الإع����ادة 

وع��ودة  �ل��وب��اء  خ��ال  م��ر�ح��ل  على  �لفتح 

�ملنتزه ال�شتقبال �جلمهور.

ف��ق��د �أع���ي���د ف��ت��ح مم��ل��ك��ة و�ل�����ت دي���زين 

يف  �ل�����ش��ب��ت،  �حل��ي��و�ن،  ومم��ل��ك��ة  �ل�شحرية 

حن �شتتبع �إيبكوت و��شتوديوهات هوليود 

�لتابعة لديزين بعد ذلك باأربعة �أيام.

�ملنتزهات  �إد�رة  على  �مل�شوؤولن  �أن  �إال 

تف�شي  فر�شها  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  �أن  �أك����دو� 

�مل�شتقبل  يف  ت��ت��غ��ر  ل���ن  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

�لقريب.

����ش��ت��ق��ب��ال  م����ن  �الأول  �ل����ي����وم  وخ������ال 

�جل��م��ه��ور، �أج���رب �ل����زو�ر و�مل��وظ��ف��ون على 

�رتد�ء �لكمامات وخ�شعو� لفحو�س درجة 

�الل��ت��ز�م  ب�شرورة  �إخ��ب��اره��م  �حل���ر�رة ومت 

بالتباعد �الجتماعي يف كل مكان �شو�ء يف 

�ل�شو�رع �أو �أثناء ركوب �خليل.

ووق������ف �ل��������زو�ر يف ط����و�ب����ر ت��ف�����ش��ل��ه��ا 

�ل��ع��ام��ات  ك��ان��ت  بينما  زج��اج��ي��ة  ح��و�ج��ز 

�أماكن  �إىل  ت�شر  �ملتنزهات  �أر�شيات  على 

ع��ل��ى م�شافة  ل��ل��ح��ف��اظ  �جل��م��ه��ور  وق����وف 

�ل�شامة  ح��ف��ظ  �إط���ار  يف  بينهم  �ل��ت��ب��اع��د 

�لعامة.

ل��ك��ن ع����امل و�ل����ت دي����زين مل ي��ع��د كما 

و�الألعاب  �لعرو�س  �ملنتجع  علق  فقد  كان، 

�ل��ن��اري��ة و�الأن�����ش��ط��ة �الأخ����رى �ل��ت��ي ت���وؤدي 

للتجمعات.

�ل�شخ�شيات  م���ن  �الق�����ر�ب  م��ن��ع  ك��م��ا 

�ل��ك��رت��ون��ي��ة �ل�����ش��ه��رة م��ث��ل م��ي��ك��ي م��او���س 

و���ش��ن��دري��ا وغ��ره��م��ا م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 

�ل�����ش��ه��رة، وع��و���ش��ا ع��ن ذل��ك ظ��ه��رت تلك 

�ل�شخ�شيات طافية �أو على ظهور �خليل.

يذكر �أن والية فلوريد� �شجلت �جلمعة 

ج���دي���دة  �إ����ش���اب���ة  ح���ال���ة  و433  �أل����ف����اً   11

ب���ف���رو����س ك����ورون����ا �مل�����ش��ت��ج��د، ب��ي��ن��م��ا مت 

عن  ناجمة  وفاة جديدة  93 حالة  ت�شجيل 

بالفرو�س.  �الإ�شابة 

�ملرة  �جلديدة  �الإح�شائية  هذه  ومتثل 

�ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��ج��اوز ف��ي��ه��ا ع���دد ح��االت 

�شخ�س  �أل��ف   11 فلوريد�  بوالية  �الإ�شابة 

يف يوم و�حد.

ي�شار �إىل �أن �لعدد �الإجمايل للم�شابن 

بالفرو�س د�خل والية فلوريد� و�شل �إىل 

�أك���ر م��ن 200 �أل���ف ح��ال��ة، ك��م��ا ب��ل��غ ع��دد 

3 ماين �شخ�س يف  حاالت �الإ�شابة نحو 

كافة �أنحاء �لواليات �الأمركية.

 العدوى بكورونا.. جدل محتدم بشأن »الخطر الثالث«

 11 ألف إصابة في اليوم.. ووالت ديزني يتحدى الجائحة

االنباط=وكاالت

�إغاق  �أعلنت �لنيابة �لعامة يف م�شر، 

�الإ���ش��ك��ن��دري��ة، حيث  �ل��ن��خ��ي��ل يف  ���ش��اط��ئ 

�أورد  م��ا  وف��ق  غ��رق��ا،  م�شرعهم   11 ل��ق��ي 

�لقاهرة. يف  مر��شلنا 

�أم���رت  �ل��ن��ي��اب��ة  �أن  �مل���ر�����ش���ل  و�أ����ش���اف 

�ل�شاطئ  عن  �مل�شوؤولن  با�شتدعاء  �أي�شا 

�أمر� ي�شمح بدفن  �أ�شدرت  للتحقيق، كما 

�ل�شحايا.

غ�����رق�����و�  ق�������د  �����ش����خ���������ش����ا   11 وك�����������ان 

�ل�������ش���ه���ر  �ل����ن����خ����ي����ل،  �����ش����اط����ئ  م����ي����اه  يف 

غربي  �لعجمي  بحي  �ملوت”،  ”�شاطئ  ب�

�أن ح��اول��و�  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة، �جل��م��ع��ة، ب��ع��د 

�الأمو�ج. كان ي�شارع  �إنقاذ طفل 

ويف وقت �شا�بق، قالت �الإد�رة �ملركزية 

ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�مل�����ش��اي��ف ب��االإ���ش��ك��ن��دري��ة يف 

من  جثامن   6 �نت�شال  ج��رى  �إن��ه  ب��ي��ان، 

�الإنقاذ  ق��و�ت  ت��ز�ل  ال  فيما  �لبحر،  مياه 

ت��ب��ذل  �مل��دن��ي��ة  �حل��م��اي��ة  الإد�رة  �ل��ت��اب��ع��ة 

�آخرين.  5 جهودها النت�شال جثث 

م��ن  ع������دد�  �أن  �إىل  �ل���ب���ي���ان  و�أ������ش�����ار 

�لنخيل  ب�شاطئ  �لبحر  نزلو�  �ملو�طنن 

ف��ج��ر �جل��م��ع��ة، وذل����ك ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ق��ر�ر 

منع �رتياد �ل�شو�طئ �ل�شادر من جمل�س 

�مل�شري. �لوزر�ء 

ه���ذ�  يف  �ل���ب���ح���ر  �إىل  ه��������وؤالء  ون�������زل 

�ل���ت���وق���ي���ت �مل���ب���ك���ر ه���رب���ا م���ن م��اح��ق��ات 

بعملية  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لتنفيذية  �الأج��ه��زة 

�الإج��ر�ء�ت  �شمن  �ليوم،  ط��و�ل  �الإخ��اء 

�الح���ر�زي���ة مل��و�ج��ه��ة ف���رو����س ك���ورون���ا، 

�ل�شلطات. بح�شب 

لقو�  �أ���ش��خ��ا���س   10 �أن  �ل��ب��ي��ان  وك�����ش��ف 

م�����ش��رع��ه��م غ���رق���ا دف���ع���ة و�ح������دة �أث���ن���اء 

ت��د�ف��ع��ه��م ل���ن���زول �ل��ب��ح��ر ت��ب��اع��ا الإن��ق��اذ 

�أح���د �الأط���ف���ال م��ن �ل��غ��رق، و�ل����ذي لقي 

�الآخر. هو  م�شرعه 

�الإ�شكندرية،  �شو�طئ  جميع  �أن  يذكر 

�أم���ام  مغلقة  ���ش��اط��ئ��ا،   61 ع��دده��ا  �ل��ب��ال��غ 

م��ن��ذ  م�����ش��م��ى  �أج�����ل غ���ر  �إىل  �جل���م���ه���ور 

م���ار����س �مل���ا����ش���ي، وذل�����ك ت��ن��ف��ي��ذ� ل��ق��ر�ر 

و�حلد  �لتجمعات  منع  �إطار  يف  �ملحافظ، 

�مل�شتجد. كورونا  فرو�س  �نت�شار  من 

مصر.. السلطات تغلق »شاطئ الموت« وتستدعي مسؤولين

 سقط رجل واحد من الشرفة.. 
فمات اثنان

 بعد 4 شهور.. ترامب »يستجيب« 
ويضع الكمامة

االنباط-وكاالت

بعد تخفيف قيود �ل�شفر �لتي ر�فقت 

ق��رر  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�شي 

فندق  يف  �إج��ازت��ه  مي�شي  �أن  ب��ري��ط��اين 

�مل��ت��و���ش��ط، لتنتهي  �ل��ب��ح��ر  ���ش��اط��ئ  ع��ل��ى 

وت�شببه  بوفاته  �مل�شوؤومة”  “�لرحلة 
مبقتل رجل �آخر، يف حادث غريب.

من  �لبالغ  �لربيطاين  �ل�شائح  وك��ان 

منطقة  �إىل  زي���ارة  يف  ع��ام��ا،   50 �ل��ع��م��ر 

ك��و���ش��ت��ا دي���ل ���ش��ول، �ل��ت��ي ت�����ش��م �أف�����ش��ل 

�مل��ن��ت��ج��ع��ات يف �إ����ش���ب���ان���ي���ا، �مل���ط���ل���ة ع��ل��ى 

موقع  بح�شب  �ملتو�شط،  �الأبي�س  �لبحر 

“�شكاي نيوز” �لربيطاين.
�ل��رج��ل من  �شقط  �ل��رح��ل��ة،  وخ���ال 

باأحد  �ل�شابع  �لطابق  يف  غرفته  �شرفة 

م���ن �شباح  م��ب��ك��رة  ���ش��اع��ة  �ل���ف���ن���ادق، يف 

ب�شقوطه  تكن  مل  �ملاأ�شاة  �أن  �إال  �الأح��د، 

فقط، و�إمنا بوقوعه على رجل �آخر. 

و���ش��ق��ط �ل�����ش��ائ��ح ف���وق رج���ل �إ���ش��ب��اين 

يجل�س  ك��ان  ع��ام��ا،   43 �ل��ع��م��ر  م��ن  يبلغ 

�أ�����ش����ف����ل �ل���������ش����رف����ة، ل���ي���ل���ق���ى �الث����ن����ان 

معا. م�شرعهما 

وه��رع��ت ق����و�ت �ل�����ش��رط��ة �إىل �مل��ك��ان 

قبل  �لفور،  على  �لرجلن  وفاة  و�أعلنت 

�أن تفتح حتقيقا يف �حلادث.

عن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�شلطات  و�أع��رب��ت 

�ملتوفى،  �ل��ربي��ط��اين  الأ���ش��رة  “دعمها” 
م�شرة �إىل �أنها على �ت�شال مع �ل�شرطة 

.“ �الإ�شبانية بخ�شو�س �حلادث، 

االنباط-وكاالت

���ش��ه��ور من   4 ن��ح��و  وب��ع��د  م����رة،  الأول 

ت��ف�����ش��ي ف����رو�����س ك����ورون����ا يف �ل����والي����ات 

�مل��ت��ح��دة، ظ��ه��ر �ل��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��ر�م��ب 

م��رت��دي��ا ق���ن���اع ط��ب��ي خ����ال ت���و�ج���ده يف 

مكان عام.

وو����ش���ع ت���ر�م���ب ق��ن��اع��ا ط��ب��ي��ا خ��ال 

�ل���ع���ا����ش���م���ة  زي�����ارت�����ه م�����رك�����ز� ط���ب���ي���ا يف 

�الأم���رك���ي���ة، وذل����ك ب��ع��دم��ا �أث�����ار ط���و�ل 

�أ���ش��اب��ي��ع ج���دال ب�����ش��ب��ب ع���دم ����ش��ت��خ��د�م��ه 

)�لكمامات(. �لطبية  لاأقنعة 

وبذلك ��شتجاب تر�مب لل�شغوط كي 

يكون مثاال يف جمال �ل�شحة �لعامة، مع 

��شتد�د وترة �الإ�شابات بفرو�س كورونا 

يف �أنحاء �لواليات �ملتحدة.

�أروق���ة م�شت�شفى  د�خ��ل  ت��ر�م��ب  و���ش��ار 

و��شنطن  خارج  �لع�شكري  ريد”  “و�لر 
لقائه  �للون قبل  �أ�شود  قناع  وعلى وجهه 

نقلت  م��ا  وف��ق  م�شابن،  ق��د�م��ى  ج��ن��ود�ً 

تلفزيونية. لقطات  بر�س” عن  “فر�ن�س 
وق���ب���ل �أي��������ام، �ع���ت���رب وزي������ر �ل�����ش��ح��ة 

�أليك�س  �الأمركي،  �الإن�شانية  و�خلدمات 

“�لفريدة” للرئي�س  �لظروف  �أن  ع��از�ر، 

دون���ال���د ت���ر�م���ب ه���ي ���ش��ب��ب ع���دم و���ش��ع��ه 

كمامة، رغم حث حكومته �ملو�طنن على 

�لقيام بذلك.

ويف ح��دي��ث��ه ع��ن �الرت���ف���اع �مل��ف��اج��ئ يف 

ع���دد ح���االت �الإ���ش��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

�لواليات، قال عاز�ر  �ملُبلغ عنها يف بع�س 

يف  يتحكمو�”  �أن  �ل��ن��ا���س  ع��ل��ى  “يجب 
�لتباعد  طريق  عن  �خلا�شة  �شلوكياتهم 

�الج���ت���م���اع���ي وو�����ش����ع �ل���ك���م���ام���ات ق���در 

�مل�شتطاع.

ل��ك��ن ع����از�ر، وف��ق��ا الأ���ش��و���ش��ي��ت��د ب��ر���س، 

ق���ال �إن ت���ر�م���ب ل��ي�����س م�����ش��ط��ر� الت��ب��اع 

توجيهات �إد�رته، الأنه كقائد للعامل �حلر 

“ظروف  يف  وه��و  بانتظام،  �خ��ت��ب��اره  يتم 

خمتلفة متاًما عن بقيتنا”.

وك���ان ت��ر�م��ب �أ���ش��اد ب���ارت���د�ء �الأق��ن��ع��ة 

ك���ورون���ا، م��وؤك��د� يف  �ن��ت�����ش��ار  مل��ن��ع  �لطبية 

�لطبية  �الأق��ن��ع��ة  م��ع  �أن���ه  نف�شه  �ل��وق��ت 

متاما، وذلك رغم عدم �رتد�ئه �لكمامة.

�إن و���ش��ع  �ل��رئ��ي�����س �الأم���رك���ي  وق����ال 

كمامة لن يكون “م�شكلة” بالن�شبة �إليه، 

ف��ي��م��ا �أك���د جم���دد� �ع��ت��ق��اده �أن ف��رو���س 

“حلظة  “�شيختفي” يف  �مل�شتجد  كورونا 

معينة”.

“فوك�س  مل����وق����ع  ت�����ر�م�����ب  و�أو�������ش������ح 

و���ش��ع  ي��ك��ون  “لن  �إن����ه  ق��ائ��ا  بيزن�س” 

كمامة م�شكلة بالن�شبة يل.. �إذ� كنت على 

مقربة من �لنا�س ف�شاأقوم بذلك”.


