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 3 إصابات غير محلية 

جمع عشرات العينات من مخالطي ُمصاب 
»كورونا« في عّمان

الغرايبة: نسعى لجذب مزيد من االستثمارات 
في مجال تكنولوجيا المعلومات

 الجامعة األميركية ومدارس البطريركية 
الالتينية توقعان اتفاقية تعاون جديدة 

االنباط-وكاالت

ك�سف م�����س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي 

ديفيد �سينكر، النقاب عن اأن بالده حثت رئي�س 

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو، على عدم 

الإق�����دام ع��ل��ى خ��ط��وات ق��د مت��ن��ع اإق���ام���ة دول��ة 

خطته  تنفيذ  فيه  َيدر�س  وق��ت  يف  فل�سطينية، 

يف  مناطق  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  لفر�س 

ال�سفة الغربية.

�سغوطا  ي��واج��ه  نتنياهو  اإن  �سينكر،  وق���ال 

ي��ري��دون فر�س  ك���ون بع�س م��وؤي��دي��ه  داخ��ل��ي��ة 

دول��ة  اإق��ام��ة  م��ن  يتحفظون  ولكنهم  ال�����س��ي��ادة 

فل�سطينية.

اأي �سيء  ن��ر  ي��ف��اج��اأ اذا مل  ل��ن  ان���ه  واأ����س���اف 

ولكنه يعتقد ان يقوم نتنياهو بتنفيذ �سيء ما .

واأ�ساف امل�سوؤول الأمريكي، اإن اإ�سرائيل تعي 

التداعيات والنعكا�سات التي قد ترتتب عليها 

م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ق��ب��ل ال����دول العربية 

والأوروبية ال�سديقة.

الكني�ست الإ�سرائيلي ياريف  اأن رئي�س  يذكر 

اأمريكا لي�ست  اإن  املا�سي،  الثالثاء  ليفني، قال 

ملناطق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����س��م  بتطبيق  مهتمة 

ال�سفة الغربية يف الوقت احلايل.

خ��الل  مغلقة  حم��ادث��ات  يف  ليفني  واأ����س���اف 

العربية:  ال�سابعة  القناة  وف��ق  الأخ��رة  الأي��ام 

الأم���ري���ك���ي���ون ل ي��ه��ت��م��ون ب��ال�����س��ي��ادة ح��ال��ي��ا، 

ونتنياهو لي�س على ا�ستعداد للعمل بدونهم”.

وك�����ان�����ت وزي����������رة ال�����س����ت����ي����ع����اب وال����ه����ج����رة 

الإ�سرائيلية.

التفا�صيل �ص »6«

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

االنباط-عمان

اأكد وزير القت�ساد الرقمي والريادة املهند�س 

م��ث��ن��ى ال��غ��راي��ب��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ج���ذب م��زي��د من 

املعلومات  تكنولوجيا  جم���ال  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات 

وخ�سو�سا ملا يتميز به الأردن كونه جهة جاذبة 

به  يتمتع  ملا  والأجنبية  املحلية  �سواء  لل�سركات 

وك���وادر  ج��اه��زة  حتتية  بنية  ت��وف��ر  م��ن  الأردن 

حمفزة  وت�سريعات  عالية  مهارات  ذوي  ب�سرية 

لال�ستثمار.

جاء ذلك خالل زيارة وزير القت�ساد الرقمي 

الأردن��ي��ة  نيك�ستو  ل�سركة  اخلمي�س  وال���ري���ادة 

ال�سركات  ان�ساء  خدمات  تقدمي  يف  املتخ�س�سة 

وال���ف���رق ال��ت��ق��ن��ي��ة وت���ق���دمي احل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة 

بتو�سيع  الراغبة  املعلومات  تكنولوجيا  ل�سركات 

اأع�ساء فريقها بكفاءة داخل وخارج الأردن.

اىل  ال��زي��ارة  خ��الل  الغرايبة  ال��وزي��ر  وا�ستمع 

ال�سيد  ال�سركة  ع��ام  مدير  قدمه  مف�سل  �سرح 

ال�سركة  ع��م��ل  ح���ول طبيعة  زل���وم  ال��دي��ن  ب��ه��اء 

واخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال�����س��رك��ة ل��ل��ع��م��الء 

وق��ي��ام��ه��ا ب��ت��ق��دمي ح��ل��ول ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ط��ورة من 

خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ك���ربى م��ن��ه��ا اخل��ا���س��ة 

ومنها احلكومية يف الردن ودول اخلليج واأهمها 

ال�سعودية والإمارات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 3 حالت جديدة 

غ���ر حم��ل��ي��ة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��ّد، يف 

الإجمايل  العدد  لرتفع  اجلمعة،  ام�س  اململكة 

لالإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 9021.

واأ���س��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن احلالت اجلديدة 

���س��ج��ل��ت لأردن���ي���ني ق���ادم���ني م���ن اخل�����ارج، ممن 

ال�����س��ع��ودّي��ة،  ف��ن��ادق احل��ج��ر )1 م��ن  يقيمون يف 

و1 م���ن الإم��������ارات، و1 م���ن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

الأمركية(.

الأم��ر  م�ست�سفى  يف  �سفاء  حالتا  �سجلت  كما 

حمزة، اإ�سافة اإىل اإجراء 1097 فح�ساً خمربّياً، 

اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

منذ بدء اجلائحة وحتى الآن )260005( فح�ساً.

الوباء  اأّن خطر  التاأكيد على  ال��وزارة  وجددت 

الإ�سابات،  عدد  انخفا�س  رغم  موجوداً  زال  ما 

ب��اإج��راءات  التقّيد  ���س��رورة  اإىل  اجلميع  داع��ي��ة 

الوقاية، وارتداء الكّمامات، والتباعد اجل�سدي.

االنباط-عمان

مت  اخل��م��ي�����س ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة بني 

اجل����ام����ع����ة الأم�����رك�����ي�����ة يف م�����ادب�����ا وم�����دار������س 

فيها  ت��ق��دم  الأردن،  يف  الالتينية  البطريركية 

اجلامعة مبوجبها لأوائل الثانوية العامة يف اأربع 

من مدار�س البطريركية الالتينية منًحا كاملة. 

ومّثل املدار�س لهذه الغاية املدير العام الأب و�سام 

من�سور، ومّثل اجلامعة الدكتور نبيل اأيوب رئي�س 

اجلامعة، بح�سور النائب البطريركي يف الأردن 

الكاثوليكي  املركز  ومدير  �سوملي  وليم  املطران 

امل��ايل ملطرانية  لالإعالم الأب رفعت بدر واملدير 

من  واأع�ساء  �سالمة،  ج��ربان  ال�سما�س  الالتني 

امل��دار���س.  اإدارة  وك����وادر  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س 

وت�ساف هذه املنح اإىل جمموعة املنح املقدمة من 

وبني  بينها  املوقعة  التفاقية  مبوجب  اجلامعة 

ع�سرات املدار�س اخلا�سة يف الأردن. وتخ�س هذه 

املنح مدار�س البطريركية الالتينية الثانوية يف 

مناطق اجلبيهة والفحي�س وامل�سدار ومادبا التي 

ح�سر مدراوؤها كذلك حفل التوقيع.

حيث  “من  الت��ف��اق��ي��ة:  م�ستهل  يف  ورد  وق���د 

م���ادب���ا وم���دار����س  الأم���ري���ك���ي���ة يف  اأن اجل���ام���ع���ة 

لنف�س  تابعة  الأردن  يف  الالتينية  البطريركية 

هيئة املالك ولها اأهداف تربوية م�سرتكة.

التفا�صيل �ص »2«

 »الشرطة المجتمعّية« و» حقق «يستكمالن 
حملة »عشان نظل بخير« في المناطق السياحّية

 مياهنا تسيطر على تغير طفيف 
بنوعية المياه في جبل الحسين

 المطران خروستوفورس عطاهلل
 يزور  البخيت

االنباط-عمان

حقق،  وم��ب��ادرة  املجتمعية  ال�سرطة  وا�سلت 

اإحدى مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد ام�س تنفيذ 

املناطق  يف  ال��ت��وع��وّي��ة  الفعاليات  م��ن  �سل�سلة 

ال�سياحّية يف خمتلف حمافظات اململكة، وذلك 

�سمن فعاليات احلملة املجتمعّية “ع�سان نظل 

بخر” التي اأطلقت بال�سراكة ما بني ال�سرطة 

املجتمعية و موؤ�س�سة ويل العهد . 

وت�����س��ّم��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ت���وزي���ع م��ن�����س��ورات 

توعوّية من قبل فر�سان وفار�سات مبادرة حقق 

املجتمعّية  ال�سرطة  واأف���راد  �سباط  يرافقهم 

التوا�سل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سياحّية،  املناطق  يف 

امل���واق���ع، وحت��ف��ي��زه��م جت��اه  امل��ب��ا���س��ر م���ع رّواد 

اجتماعي  تباعد  من  العاّمة  ال�سالمة  قواعد 

ولب�س الكمامات. 

وبداأت فعاليات اليوم يف منطقة جبل القلعة 

احلملة  و�ست�ستمر  الأثرّية،  جر�س  مدينة  ويف 

اأخ��رى  �سل�سلة  وبتنفيذ  حم��ددة  عمل   وخّطة 

قلعة  يف  اأ�سبوعني  م��دى  على  الفعاليات  م��ن 

الكرك، وقلعة الرب�س. 

اجلدير ذكره اأن حملة »ع�سان نظل بخر«.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

“مياهنا”  الأردن  م��ي��اه  ���س��رك��ة  �سيطرت 

ام�����س اجل��م��ع��ة ع��ل��ى ت��غ��ر ط��ف��ي��ف بنوعية 

جبل  مبنطقة  مغلقة  دخلة  يف  ال�سرب  مياه 

احل�سني، بالعا�سمة عمان .

الإعالمي  املكتب  عن  �سادر  بيان  واأو���س��ح 

اأح����د  م����ن  ات�������س���اًل ه���ات���ف���ي���اً  اأن  ل��ل�����س��رك��ة، 

املواطنني اأفاد بتغر نوعية املياه يف منزله، 

الفنية  ال�سركة  ف��رق  توجهت  ال��ف��ور  وع��ل��ى 

ون���ف���ذت م�����س��ح��ا ���س��ام��ال مل��ن��ط��ق��ة ال�����س��ك��وى، 

حيث مت عزل املنطقة وف�سل و�سلة منزلية 

احرتازياً.

جميع  اأن  اإىل  بيانها  يف  ال�سركة  وا���س��ارت 

الإجراءات الت�سويبية تتم بالتن�سيق الكامل 

مع املخت�سني يف �سلطة املياه ووزارة ال�سحة، 

موؤكدة تزويد املواطنني يف منطقة ال�سكوى 

باملياه بوا�سطة �سهاريج ال�سركة.

ات���خ���ذت  ال���ف���ن���ي���ة  ال����ف����رق  اإن  وا�������س������اف، 

الج�������راءات ال��ت�����س��وي��ب��ي��ة ال���الزم���ة لإع����ادة 

املياه اإىل املنطقة بعد التاأكد من مطابقتها 

املوا�سفة الفنية.

التفا�صيل �ص »2«

3
االنباط-عمان

ب��ا���س��م وزارة  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق  اأك����د 

ال�سفر  امل��غ��رتب��ني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

اأن�����ه ���س��ي��ت��م  ���س��ي��ف اهلل ع���ل���ي ال���ف���اي���ز، 

ت�سير رحلة اإىل املنامة خالل الأ�سبوع 

من  جديدة  دفعة  ع��ودة  لتاأمني  ال��ق��ادم 

الردنيني. املواطنيني 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

جال ال�سفر الكويتي يف الردن عزيز 

ال���دي���ح���اين يف ع���م���ان ع�����س��ر اجل��م��ع��ة 

وح�سني  احل���ي���اري  ���س��م��ر  ب��رف��ق��ة  وزار 

اجلغبر وخالد ال�سواعر و�سط البلد.

ال�����س��ف��ر ال���دي���ح���اين امل���ح���ب ل����الردن 

وجلاللة امللك واحلري�س على دميومة 

ال�سقيقني  البلدين  واملحبة بني  الخوة 

بقيادة جاللة امللك و�سمو امر الكويت 

ال�سياخية  والماكن  املحالت  بني  تنقل 

الردن  “بالفعل  عمون  ل  وقال  املحلية 

جنة«..

�ساحب  �سحة  ع��ل��ى  اط��م��اأن  ال�سفر 

اق�����دم وا����س���ه���ر اك�������س���اك ال��ث��ق��اف��ة وب��ي��ع 

الكتب “ك�سك ابوعلي” زتناول الكنافة 

ال��ن��اب��ل�����س��ي��ة ع��ن��د ح��ب��ي��ب��ة و���س��ط ال��ب��ل��د 

ال��ع��رب��ي( وج��ال يف جبل  البنك  )دخ��ل��ة 

القهوة  واحت�سى  اللويبدة  وجبل  عمان 

يف احد حمالت اللويبدة

 العبارة الهوائية في محمية عجلون 
تعزز سياحة المغامرة

3
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�أذكياء ومتميزين وقادرين على متييز  �أنا�س  حتى يف زمن جائحة كورونا بقدر ما يوجد 

�شياء، وترددت  مور يف بع�س ��أ �لغث من �ل�شمني، هنالك �أي�شا ولو فئة قليلة جتهل بو�طن ��أ

قبل �لكتابة عن �ملو�شوع لكنني �أيقنت بوجود هذه �لفئة مبجتمعاتنا و�لتي حتاول �أن تعيدنا 

مر من ذلك، مقدر� وحمرتما م�شاعر �لقر�ء �لكر�م: ول، و� يخلو ��أ للمربع ��أ

1. �جلهل يف �لدين: �ل�شبب �لرئي�س للتطرف عند �لبع�س �جلهل يف �لدين وعدم معرفة 

مقا�شد �ل�شريعة، حيث �أن �لبع�س يف�شر �لن�شو�س على هو�ه و� تنعك�س عباد�ته على تعامله 

مع �لنا�س!

رباك حركة �ملرور  2. �جلهل يف �ملرور: �أرى �أن �لبع�س يجهل �لثقافة �ملرورية، مما يوؤدي �إل

زمات �ملرورية �لتي نلحظها رمبا يكون �شببها �أحد  و�إلزدياد �حلو�دث �ملرورية باإلطر�د، ولعل ��أ

�شخا�س �لذين ثقافتهم �ملرورية �شعيفة، كاإليقاف �ملركبة و�إلغالق �أحد �مل�شارب على �شبيل  ��أ

�ملثال!

3. �جلهل بالقانون: �جلهل بالقانون � يحمي �ملغفلني، قاعدة قانونية يعزف على �أوتارها 

�إلحرت�م �لقانون ومعرفة �حلقوق و�لو�جبات  �لثقافة �لقانونية و�جبة لغايات  كثريون، لكن 

ككفتي ميز�ن �ملو�طنة �ل�شاحلة.

4. �جلهل �لتنموي: �جلهل يف ق�شايا �لتنمية يوؤدي حلرمان �ملجتمع من طاقات �ل�شباب 

قت�شادي حتتاج للتنمية. ن خطط �لنهو�س ��إل وعطائهم و�إلنتاجيتهم �أ

5. �جلهل �لبيئي: �لبع�س يخال �لعبث و�لتلوث يف �لبيئة يقت�شر على �ملخلفات �ل�شلبة 

و�لفكري  و�ل�شو�شائي  �لب�شري  �لتلوث  هنالك  �أن  يعلمون   � لكنهم  و�ل��غ��ازي��ة،  و�ل�شائلة 

ن�شاين وغريها، فكل جهل وتقوقع وتعفن هو تلوث. و�لعقائدي و�ل�شيا�شي و��إل

لي�س  ن�شان  فا�إل ���ش��ي��اء،  ��أ بع�س  علوم  يجهلون  ممن  �لبع�س  �أل��وم   � �لعلمي:  �جلهل   .6

�شتز�دة يف �لثقافة �لعامة مهمة، بيد �أن �ملهم �أن � نفتي مبا  متخ�ش�س يف كل �شيء لكن ��إل

� نعلم!

ن�شان �لذي  ن ��إل ن�شاين: رمبا يكون هذ� �لنوع من �جلهل �أخطر �أنو�ع �جلهل �أ 7. �جلهل ��إل

� يتفاعل مع بني جن�شه � يتح�ش�س همومهم وم�شاكلهم و�لتحديات �لتي تو�جههم.

�شا�س يف  �شاعة تنت�شر يف �ملجتمعات كنتيجة للجهل، و�ملعرفة هي ��أ 8. �جلهل �ملعريف: ��إل

كبح جماحها.

مر �ل�شهل، فهي حتتاج لتح�شينهم ومتكينهم  بناء لي�شت با�أ 9. �جلهل �لرتبوي: تربية ��أ

من خالل و�لدين عارفني � جاهلني، وهذ� بالطبع يقت�شي خرب�ت ومهار�ت تو��شل و�إلت�شال 

وحو�ر وغريها.

لكنني  و�لتخ�ش�شات،  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لتنوع  حيث  تطول  �جلهل  �أن��و�ع  قائمة   .10

�أ�شرت لبع�شها، و�ملطلوب �مل�شاهمة يف �لق�شاء على �جلهل �أنى كان م�شدرة �أو مكانه لغايات �أ� 

ينغ�س �جلاهلون على �أ�شحاب ر�شالة �لعمل و�لعطاء.

لفية �لثالثة كاألفية علوم وتكنولوجيا ويف زمن كورونا، وما ز�ل �جلهل  ب�شر�حة: و�شلنا ��أ

و�لعنف  �شاعة  و��إل ره���اب  و��إل كالتطرف  �لق�شايا  من  كثري  يف  ول  ��أ و�لعامل  �مل�شبب  يعترب 

�شياء للق�شاء على ‘�لد�عو�س’ �لذي  وحو�دث �ل�شري وغريها، ومطلوب �لتب�شر و�ملعرفة با�أ

ينمو بد�خل �لفئة �لقليلة و�لفايرو�شية �ملوؤثرة يف عاملنا!

د.محمد طالب عبيدات

ضّدّية الجهل والمعرفة 
في زمن كورونا

 استئصال ورم نادر ممتد للشريان االبهري البطني 
لمريض بمدينة الحسين الطبية

االنباط-عمان

جن��ح ف��ري��ق ط��ب��ي مب��دي��ن��ة �حل�شني 

�ل��ط��ب��ي��ة م��ك��ون م���ن �ط���ب���اء �جل��ر�ح��ة 

�لعامة و��ور�م و�طباء جر�حة ��وعية 

�ل���دم���وي���ة و�ل�������ش���ر�ي���ني، ب��ا���ش��ت��ئ�����ش��ال 

ك���ام���ل ل����ورم ل��ي��ف��ي ن����ادر م���ن ��م���ع���اء 

على  ��شتملت  ملري�س  جر�حية  بعملية 

��بهري  �ل�شريان  و��شتبد�ل  ��شتئ�شال 

�إلىل د�خل  �لبطني نتيجة �متد�د �لورم 

�ل�شريان. جد�ر 

�لعمليات  ه��ذه  مثل  �ج���ر�ء  ويعك�س 

�مللكية  �لطبية  �خل��دم��ات  يف  �ل��ن��وع��ي��ة 

م������دى �ل����ك����ف����اءة �ل���ف���ن���ي���ة و�خل�������رب�ت 

�مل������رت�ك������م������ة و�ل����ت����ك����ام����ل����ي����ة ب����وج����ود 

تتمتع  وف��رع��ي��ة  رئي�شية  �خت�شا�شات 

ب��ه��ا �ل���ك���و�در �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ت��م��ري�����ش��ي��ة، 

يحقق  مبا  بينها  فيما  �لبناء  و�لتعاون 

�ف�شل �لنتائج و�على درجات �جلودة يف 

�لتعامل مع خمتلف �حلا�ت �ملر�شية.

وق����ال م�����ش��ت�����ش��ار �جل���ر�ح���ة �ل��ع��ام��ة 

�ل��ع��ق��ي��د  و��ور�م  �ل���ك���ب���د  وج�����ر�ح�����ة 

�لورم  هذ�  �ن  �لق�شو�س،  �شهم  �لطبيب 

�أق�����ل م���ن �شخ�س  ن�����ش��ب��ت��ه  ي�����ش��ي��ب م���ا 

م��ن ك��ل م��ل��ي��وين ���ش��خ�����س، م�����ش��ري� �ىل 

�ن �ل����ورم ك���ان ���ش��ب��ب��اً �إلن�����ش��د�د ج��زئ��ي 

�����ش��ت��ئ�����ش��ال  ع��م��ل��ي��ة  و�ن  ��م���ع���اء،  يف 

لي�شت  �ملتقدمة  �حل��ال��ة  ب��ه��ذه  �ل��ك��ام��ل 

مم��ك��ن��ة ب������دون ����ش��ت��ئ�����ش��ال �ل�����ش��ري��ان 

��ب����ه����ري �ل��رئ��ي�����ش��ي، ب��ت�����ش��ارك��ي��ة م��ع 

�ط����ب����اء ج����ر�ح����ة ��وع�����ي�����ة �ل���دم���وي���ة 

ج��ر�ح��ة  م�شت�شار  و����ش��ار  و�ل�����ش��ر�ي��ني. 

�لعقيد  �ل��دم��وي��ة و�ل�����ش��ر�ي��ني  ��وع��ي��ة 

�لطبيب جان �ل�شي�شاين �ىل �أن �متد�د 

�ل�شريان  ج���د�ر  د�خ���ل  �إلىل  �ل���ورم  ه��ذ� 

�ىل  �لنهاية  يف  ي��وؤدي  ��شتئ�شاله  وعدم 

�شكل  مما  �ملري�س،  ووفاة  �شديد  نزيف 

هذ�  ��شتئ�شال  ��شافياً  رئي�شياً  د�فعاً 

��ب��ه��ري،  �لرئي�شي  و�ل�����ش��ري��ان  �ل���ورم 

�أن ه��ذ� ��م��ت��د�د ن��ادر ج���د�ً، و�  حيث 

�شوى عدد حمدود من �حلا�ت  يوجد 

عاملياً. �ملن�شورة  �مل�شابهة 

وب����ني م�����ش��ت�����ش��ار ج���ر�ح���ة ��وع���ي���ة 

�لطبيب  �مل��ق��دم  و�ل�����ش��ر�ي��ني  �ل��دم��وي��ة 

�لطبقية  �ل�شور  �ن  �لر�شايدة  حممد 

وف���ح���و����س ��ن�����ش��ج��ة �ل���ت���ي مت���ت بعد 

�ج������ر�ء �ل��ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ن��ت �����ش��ت��ئ�����ش��ال 

�ل��ك��ام��ل ل��ل��ورم، و���ش��ي��ت��م م��ت��اب��ع��ة حالة 

�ن مت��اث��ل  ب��ع��د  دوري  ب�����ش��ك��ل  �مل��ري�����س 

لل�شفاء وغادر �مل�شت�شفى ب�شحة جيدة.

 الخارجية: رحلة جديدة الى المنامة 
االسبوع المقبل لتأمين عودة المواطنين

 بلدية السلط الكبرى تعتمد مسلخ اللحوم 
الحمراء التابع لها لبيع وذبح االضاحي

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

االنباط-عمان

�أك������د �ل���ن���اط���ق �ل���ر����ش���م���ي ب��ا���ش��م 

�ملغرتبني  و���ش��وؤون  �خلارجية  وز�رة 

�أنه  �لفايز،  علي  �هلل  �شيف  �ل�شفري 

�شيتم ت�شيري رحلة �إلىل �ملنامة خالل 

دفعة  ع��ودة  لتاأمني  �لقادم  ��أ�شبوع 

جديدة من �ملو�طنيني ��ردنيني.

ك��م��ا ب���ني �ل��ف��اي��ز �أن����ه مت ت��اأم��ني 

عودة حو�يل 120 مو�طنا �ردنيا من 

�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة 

15 / 7 / 2020وذل��ك من  بتاريخ 

طري�ن  على  ��شتثنائية  رحلة  خالل 

�خلليج

االنباط-ال�سلط

�ملهند�س  �ل��ك��ربى  �ل�شلط  بلدية  رئي�س  ق��ال 

خالد �خل�شمان، �إلن �لبلدية قررت �عتماد م�شلخ 

و�مل��وج��ود مبنطقة  لها  �لتابع  �حل��م��ر�ء  �للحوم 

و�دي �شعيب و�ل�شاحة �ملجاورة له كموقع وحيد 

لبيع وذب���ح ��أ���ش��اح��ي وذل���ك ب��ه��دف �حل���د من 

ظاهرتي �لبيع و�لذبح �لع�شو�ئي .

�عتماد  �ن��ه مت   ، �ملهند�س �خل�شمان  و����ش��اف 

�إلل��ي��ه، وك��ون��ه يعد  ه��ذ� �مل��وق��ع ل�شهولة �لو�شول 

ومر�عاة  �ل�شكانية  �لتجمعات  عن  بعيد�  موقعا 

لل�شالمة �مل��روري��ة م��ع ت��وف��ر ���ش��اح��ات وم��و�ق��ف 

للتحميل و�لتنزيل و�شهولة �لتحكم بعملية �لبيع 

و�لذبح من �لناحية �لبيئية.

و��شار �خل�شمان �ىل �أن �لبلدية �شتقوم بالز�م 

�لتجار و��شحاب �ملو��شي باإلخر�ج ���شاحي �لتي 

قبل  �لبيطري  �لطبيب  قبل  م��ن  رف�شها  يتم 

�ل�شرعية  �ل�����ش��روط  خمالفاتها  ح��ال  يف  �ل��ذب��ح 

و�ل�شحية علما بانه �شيتو�جد يف منطقة �مل�شلخ 

�ل����د�ئ����رة �ل�شحية  ب��ي��ط��ري��ني وك�����ادر  ط��ب��ي��ب��ني 

ل�����ش��م��ان ���ش��ري �ج������ر�ء�ت �ل��ب��ي��ع و�ل���ذب���ح ح�شب 

���شول.

�لبلدية  ف���اإلن  �خل�����ش��م��ان  �مل��ه��ن��د���س  وبح�شب 

�لبيع وخدماته من  موقع  على جتهيز  �شتعمل 

ماء وكهرباء، ��شافة �ىل ���شر�ف �لطبي و�لعمل 

على �لتخل�س من خملفات عملية �لذبح مقابل 

)دينار و�ح��د( عن كل ر�أ���س من ��غنام و�عتماد 

�ل�شعر �لر�شمي ��شتخد�م م�شلخ �لبلدية لعملية 

�لذبح.

وبني بانه �شي�شمح للتجار و��شحاب �ملو��شي 

ب��ع��ر���س وب��ي��ع �����ش��اح��ي د�خ����ل �مل���وق���ع �مل��ح��دد 

�ع��ت��ب��ار�ً م��ن 25 مت��وز �حل���ايل ولغاية ر�ب���ع �ي��ام 

عيد ���شحى �ملبارك و�شيتم تطبيق �لتعليمات 

�لو�ردة يف �مر �لدفاع رقم 11 بخ�شو�س �جر�ء�ت 

�ل�شالمة �لعامة، موؤكد� بانه �شيتم خمالفة كل 

من � يلتزم بالتعليمات �عاله من ناحية �لتقيد 

مبوقع �لبيع و�لذبح و��جر�ء�ت �ل�شحية.

االنباط-مادبا

ول��و�ء  م��اأدب��ا  ق�شبة  زر�ع���ة  مديريتا  و�شعت 

ذيبان خطة متكاملة بالتعاون مع �لدفاع �ملدين 

و�لبلديات و�جلهات ��أخ��رى ذ�ت �لعالقة للحد 

من �حلر�ئق يف �لغابات خالل �ل�شيف �حلايل .

وقال مدير مديرية زر�عة لو�ء ذيبان �ملهند�س 

عبد �لوهاب �بو �لغنم ، �ن م�شاحة �ر��شي �حلر�ج 

يف لو�ء ذيبان تبلغ نحو 141 �لف دومن، حيث مت 

�لالزمة من خالل  و�لتد�بري  ��حتياطات  �أخ��ذ 

ن�شر �لطو�فني وعمال �حلماية يف جميع �ملناطق 

�ل��دف��اع  ك���و�در  م��ع  �مل�شتمر  و�ل��ت��ع��اون  و�لتن�شيق 

�أو  �حل��ر�ئ��ق  �نت�شار  ملنع  �ملحلي  و�ملجتمع  �مل��دين 

تقطيع �أخ�شاب �لغابات. و�أ�شار �ملهند�س �بو �لغنم 

�ىل �نه مت عمل خطوط نار يف �ملناطق �حلرجية 

كثيفة ��أع�����ش��اب وو���ش��ع ف��رق �ط��ف��اء وم��ن��اوب��ات 

�لغابات و�شهاريج  �ل�شاعة يف  يومية وعلى مد�ر 

مياه حت�شبا �أي طارئ. بدروه، بني مدير مديرية 

ق�شبة ماأدبا �ملهند�س عبد �لنا�شر �بو طبيله، �نه 

مت �لعمل و�لتن�شيق مع مديرية ��شغال حمافظة 

�ل�شاخنة  �حلرجية  �ملناطق  يف  و�لبلديات  م��اأدب��ا 

بهدف تاأمني ��آليات لفتح وتاأهيل �لطرق د�خل 

�لغابات ملو�جهة �ي ط��ارئ.  و�أو�شح �ملهند�س �بو 

طبيله باأن حر�ئق �لغابات تدمر �ملنظومة �لبيئية 

وتت�شبب بفقد�ن �لعديد من ���شجار �ملعمرة �لتي 

ت�شل �أعمارها �إلىل مئات �ل�شنني، كما �ن حر�ئق 

�لزحف  عو�مل  كبري� من  عامال  ت�شكل  �لغابات 

�ل�شحر�وي.

وقال رئي�س بلدية ذيبان عادل �جلنادبة، �نه مت 

تنظيف جنبات �لطرق من �حل�شائ�س و��أع�شاب 

�جلافة للحد من �نت�شار �حلر�ئق كما مت تزويد 

�لطرق  وفتح  و�ملياه  بامل�شخات  �لزر�عة  مديرية 

و�أ�شار  �ل��ط��و�رئ.  ح��ا�ت  ملو�جهة  �لغابات  د�خ��ل 

�لف�شاطلة  �أح��م��د  �ملهند�س  م��اأدب��ا  بلدية  رئي�س 

زر�ع���ة  م��دي��ري��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لبلدية  �ن  �إلىل 

لو�ء ذيبان قامت بتنظيم حملة توعوية لتحذير 

نو�فذ  �ل�شجائر من  �أع��ق��اب  رم��ي  �ملو�طنني من 

رح��الت  بعد  م�شتعلة  �ل��ن��ار  ت���رك  �و  مركباتهم 

�ىل  م�شري�  �حل��ر�ئ��ق،  �نت�شار  م��ن  للحد  �لتنزه 

�لزر�عة  مديرية  مع  �مل�شتمر  و�لتن�شيق  �لتعاون 

بهذ� �خل�شو�س. 

االنباط-وكاالت

�أك���د م��دي��ر م��دي��ري��ة ���ش��ح��ة حمافظة 

�لعقبة �لدكتور �شائب �بو عبود �أن وز�رة 

�ل�����ش��ح��ة ق��ام��ت �م�����س �جل��م��ع��ة، برتكيب 

ج��ه��از ل��ف��ح�����س ع��ي��ن��ات ف���ريو����س ك��ورون��ا 

يف م���دي���ري���ة �ل�����ش��ح��ة ق�����ش��م ��م���ر�����س 

�ل�����ش��دري��ة و���ش��ح��ة �ل���و�ف���دي���ن مب��دي��ن��ة 

�لعقبة.

وقال ، �أنه مت يوم �خلمي�س �شحب 537 

عينة حيث بلغ عدد �لعينات �لرت�كمي يف 

ك��ورون��ا  �أزم���ة  ب��دء  منذ  �لعقبة  حمافظة 

�لعينات ��يجابية  13897 عينة و�ن ع�دد 

�شفر يف �ملحافظة منذ بدء �جلائحة.

عينات   3 �شحب  �أي�شا  مت  �ن��ه  و�أ���ش��اف 

�حلجر  من  و�لقادمني  عليهم  للمحجور 

�ل�شحن،  �شائقي  م��ن  و�لعديد  ��إلل��ز�م��ي 

لهم،  عينات  �شحب  مت  م��ن  جميع  د�ع��ي��ا 

14 يوما حفاظا  �ملنزيل  ��لتز�م باحلجر 

على �شالمتهم .

االنباط-عمان

“مياهنا”  �شيطرت �شركة مياه ��أردن 

بنوعية  طفيف  تغري  على  �جلمعة  �م�س 

م��غ��ل��ق��ة مبنطقة  �ل�����ش��رب يف دخ��ل��ة  م��ي��اه 

جبل �حل�شني، بالعا�شمة عمان .

و�أو�������ش������ح ب����ي����ان ������ش�����ادر ع�����ن �مل��ك��ت��ب 

��إلعالمي لل�شركة، �أن �ت�شاً� هاتفياً من 

�ملياه يف  �أفاد بتغري نوعية  �أحد �ملو�طنني 

منزله، وعلى �لفور توجهت فرق �ل�شركة 

���ش��ام��ال ملنطقة  م�����ش��ح��ا  ون���ف���ذت  �ل��ف��ن��ي��ة 

وف�شل  �ملنطقة  ع��زل  مت  حيث  �ل�شكوى، 

و�شلة منزلية �حرت�زياً.

و��شارت �ل�شركة يف بيانها �إلىل �أن جميع 

بالتن�شيق  ت��ت��م  �لت�شويبية  ��إلج������ر�ء�ت 

�ل��ك��ام��ل م���ع �مل��خ��ت�����ش��ني يف ���ش��ل��ط��ة �مل��ي��اه 

�ملو�طنني  تزويد  موؤكدة  �ل�شحة،  ووز�رة 

يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��ك��وى ب���امل���ي���اه ب��و����ش��ط��ة 

�ل�شركة. �شهاريج 

�ت��خ��ذت  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ف���رق  �إلن  و������ش����اف، 

�إلع��ادة  �ل��الزم��ة  �لت�شويبية  ��ج����ر�ء�ت 

م��ن  �ل����ت����اأك����د  ب���ع���د  �مل���ن���ط���ق���ة  �إلىل  �مل����ي����اه 

بالتن�شيق  �لفنية،  �مل��و����ش��ف��ة  مطابقتها 

�شلطة  يف  �ملركزية  �ملخترب�ت  مع  �لكامل 

�شركة  وخم��ت��رب�ت  �ل�شحة  ووز�رة  �مل��ي��اه 

مياهنا.

 تركيب جهاز فحص عينات كورونا بمديرية صحة العقبة

 مياهنا تسيطر على تغير طفيف بنوعية المياه في جبل الحسين

االنباط-عمان

ثقافية  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �خلمي�س  مت  

بني �جلامعة ��أمريكية يف مادبا ومد�ر�س 

تقدم  ��أردن،  يف  �لالتينية  �لبطريركية 

�لثانوية  �أو�ئ���ل  مبوجبها  �جلامعة  فيها 

�لبطريركية  مد�ر�س  من  �أرب��ع  يف  �لعامة 

�لالتينية منًحا كاملة. ومّثل �ملد�ر�س لهذه 

و���ش��ام من�شور،  ��أب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��غ��اي��ة 

�أيوب رئي�س  ومّثل �جلامعة �لدكتور نبيل 

يف  �لبطريركي  �لنائب  بح�شور  �جلامعة، 

��أردن �ملطر�ن وليم �شوملي ومدير �ملركز 

ب��در  ل���الإلع���الم ��أب رف��ع��ت  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي 

�ل�شما�س  �لالتني  ملطر�نية  �مل��ايل  و�ملدير 

جرب�ن �شالمة، و�أع�شاء من جمل�س �أمناء 

وت�شاف  �مل��د�ر���س.  �إلد�رة  وك���و�در  �جلامعة 

�ملقدمة من  �ملنح  �إلىل جمموعة  �ملنح  هذه 

بينها  �ملوقعة  ��تفاقية  مبوجب  �جلامعة 

وبني ع�شر�ت �ملد�ر�س �خلا�شة يف ��أردن. 

�لبطريركية  م��د�ر���س  �ملنح  ه��ذه  وتخ�س 

�جلبيهة  م��ن��اط��ق  يف  �ل��ث��ان��وي��ة  �لالتينية 

ح�شر  �لتي  وم��ادب��ا  و�مل�����ش��د�ر  و�لفحي�س 

مدر�وؤها كذلك حفل �لتوقيع.

“من  ��ت��ف��اق��ي��ة:  م�شتهل  يف  ورد  وق��د 

�أن �جل��ام��ع��ة ��أم��ري��ك��ي��ة يف م��ادب��ا  ح��ي��ث 

وم����د�ر�����س �ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة �ل��الت��ي��ن��ي��ة يف 

ول��ه��ا  �مل���ال���ك  ه��ي��ئ��ة  ل��ن��ف�����س  ت��اب��ع��ة  ��أردن 

�أن  حيث  وم��ن  م�شرتكة،  تربوية  �أه���د�ف 

م���د�ر����س �ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة ت���رف���د �جل��ام��ع��ة 

�شنويا بعدد كبري من �لطالب و�لطالبات، 

��أمريكية يف مادبا و��إلد�رة  فاإلن �جلامعة 

�لعامة للمد�ر�س ترغبان يف تقوية �أو��شر 

�لتعاون بينهما ورعاية �لطالب �ملتفوقني 

يف  �لالتينية  �ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة  م��د�ر���س  م��ن 

��ردن للح�شول على درجة �لبكالوريو�س 

يف �جلامعة ��أمريكية.«

��أم���ري���ك���ي���ة  �جل���ام���ع���ة  �ن  �ىل  ي�������ش���ار 

يف م���ادب���ا ق���د م�����ش��ى ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 11 

ب��رن��اجم��ا خمتلًفا.   20 ت��ق��دم  ���ش��ن��ة  وه���ي 

وب��ا�إل���ش��اف��ة �ىل �ل���رب�م���ج �مل��ع��روف��ة مثل 

��أعمال وعلم  و�إلد�رة  �ل�شيدلة و�لهند�شة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ��أح����ي����اء وع���ل���م �مل��خ��ت��رب�ت 

... و�شتقدم �جلامعة قريًبا مادة  وغريها 

علم �لبيانات و�لذكاء ���شطناعي وتهيء 

�مل��خ��اط��ر  �إلد�رة  يف  م��اج�����ش��ت��ري  ل��ربن��ام��ج 

.Risk Management
نبيل  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  و���ش��رح 

�أي����وب ب���اأن �جل��ام��ع��ة ���ش��ت��ك��رم ه���ذ� �ل�شهر 

�ملا�شيني،  �لف�شلني  يف  �ملتفوقني  طالبها 

عن  �لتعلم  ب��اإلد�م��ة  �جلامعة  متيزت  حيث 

بعد خالل فرتة ��إلغالق �لتي ت�شببت بها 

جائحة كورونا.

 الجامعة األميركية ومدارس البطريركية الالتينية 
توقعان اتفاقية تعاون جديدة 
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 العبارة الهوائية في محمية عجلون تعزز سياحة المغامرة

 »الشرطة المجتمعّية« و» حقق «يستكمالن حملة »عشان نظل بخير« في المناطق السياحّية

 المطران خروستوفورس عطاهلل يزور  البخيت

 اتحاد االكاديميين والعلماء العرب ينظم 
مؤتمرا بعنوان أزمة كورونا وأزمة القيم

 اجتماع يبحث المسودة األولية الستراتيجية 
الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��������وزراء اال���س��ب��ق 

منزله  ال��ب��خ��ي��ت يف  م��ع��روف  ال��دك��ت��ور 

عطاهلل  خرو�ستوفور�س  املطران  �سيادة 

ال���روم االأرث��وذك�����س يف االأردن  م��ط��ران 

وعددا من االباء الكهنة وذلك يف زيارة 

ودية للإطمئنان على �سحته. 

و����س���ك���ر ال���دك���ت���ور ال��ب��خ��ي��ت ���س��ي��ادة 

امل��ط��ران وم��راف��ق��ي��ه ع��ل��ى ه��ذه امل��ب��ادرة 

الكني�سة  دور  ع���ن  وحت����دث  ال��ل��ط��ي��ف��ة 

يف ت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ب��ن اب��ن��اء ال��وط��ن ودوره���ا يف احلفاظ 

ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات امل�����س��ي��ح��ي��ة وال��و���س��اي��ة 

الها�سمية يف القد�س. 

امل��ط��ران عطاهلل  ���س��ي��ادة  كما حت��دث 

م���ع���را ع����ن ����س���ك���ره ل����دول����ة ال���دك���ت���ور 

قدمت  وطنية  قامة  باعتباره  البخيت 

وتقدم للوطن اخلدمة والعطاء.

االنباط-عمان

واالأك��ادمي��ي��ن  العلماء  احت���اد  ينظم 

العرب، موؤمتره العلمي االأول يف املغرب 

القيم”  و���س��وؤال  ك��ورون��ا  “اأزمة  بعنوان 

وذل����ك خ���لل ال���ف���رة م���ا ب���ن 28- 30 

متوز اجلاري.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل����لحت����اد، ت��ن��ط��ل��ق 

اأم��ن  برعاية  ال��راب��ع  امل��وؤمت��ر  فعاليات 

ع�����ام جم���ل�������س ال�����وح�����دة االق���ت�������س���ادي���ة 

باجلامعة العربية ال�سفري حممد ربيع، 

والعلماء  االأكادميين  واأمن عام احتاد 

العرب االأ�ستاذ اأحمد كامل بكر.

وت��ت��ن��وع حم����اور امل���وؤمت���ر ب��ن القيم 

وت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع��ات وج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

واأزم�������ة االأخ��������لق، وان���ع���ك���ا����س���ات اأزم����ة 

ال��دويل،  املجتمع  يف  القيم  على  كورونا 

اإدارة  يف  وال���رب���ي���ة  احل������وار  واأه���م���ي���ة 

امل��وؤ���س�����س��ات  ودور  االأزم���������ات،  وت����دب����ري 

واملوؤ�س�سات  واملراكز  واملعاهد  اجلامعية 

الربوية يف تعزيز هذه القيم.

جملة  حتقيق  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي�����س��ع��ى 

م���ن االأه�������داف، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��ي��ي��م دور 

امل��وؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��رب��وي��ة يف 

ن�����س��ر ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ة واحل�������وار، ور���س��د 

امل��ع��ي��ق��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا 

الباحثن  وتكثيف جهود  املرحلة،  بهذه 

وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال���ت���ع���اون مل���واج���ه���ة ه��ذه 

االأزم�������������ة وت������ق������دمي ب����ع���������س احل����ل����ول 

واالجتماعية  وال�سحية  االق��ت�����س��ادي��ة 

لتجاوزها.

االنباط-عمان

االجتماعية  ال�����س��وؤون  ق��ط��اع  عقد 

ب���االأم���ان���ة ال���ع���ام���ة جل��ام��ع��ة ال����دول 

ال��ع��رب��ي��ة اج��ت��م��اع��اً اف��را���س��ي��اً )ع��ن 

ب���ع���د( خ�����س�����س ل���ع���ر����س وم��ن��اق�����س��ة 

امل���������س����ودة االأول�����ي�����ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

و�سيطات  للن�ساء  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سبكة 

ال�سلم.

وي���اأت���ي االج���ت���م���اع وف���ق���ا ل��لأم��ن 

ال�سوؤون  قطاع  رئي�س  امل�ساعد  العام 

العربية  الدول  بجامعة  االجتماعية 

�سياق  يف  غزالة،  اأب��و  هيفاء  ال�سفرية 

ا�سراتيجية  وتفعيل  تطوير  عملية 

و�سيطات  للن�ساء  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سبكة 

عمل  وخطة  اإر���س��ادي��ة  ك���اأداة  ال�سلم 

ل��ت��ف��ع��ي��ل ع��م��ل��ه��ا مب���ا ي�����س��م��ل دوره����ا 

وروؤي���ت���ه���ا واأه���داف���ه���ا ب�����س��اأن اإط����لق 

امل��راأة  جلنة  اآليات  من  كاآلية  ال�سبكة 

153 ملجل�س  ال��دورة  وال��ذي اعتمد يف 

اجلامعة على امل�ستوى الوزاري.

وب���ح���ث االج���ت���م���اع ال�����ذي اخ��ت��ت��م 

املكتب  بالتعاون مع  اأعماله اخلمي�س 

االإقليمي لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 

يف الدول العربية وعدد من اخلراء 

ال���دول���ي���ن، ع���ر امل��ن�����س��ة ال��رق��م��ي��ة 

والتقنية  العملية  التحديات  زووم، 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ع��م��ل��ي��ات ال��و���س��اط��ة 

املختلفة امل�ساركة يف عمليات ال�سلم.

االنباط-عمان

وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  اأك��د 

امل��ه��ن��د���س م��ث��ن��ى ال���غ���راي���ب���ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ج���ذب م��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات يف جم��ال 

يتميز  ملا  وخ�سو�سا  املعلومات  تكنولوجيا 

به االأردن كونه جهة جاذبة لل�سركات �سواء 

املحلية واالأجنبية ملا يتمتع به االأردن من 

ب�سرية  وك���وادر  ج��اه��زة  بنية حتتية  ت��وف��ر 

وت�����س��ري��ع��ات حمفزة  ع��ال��ي��ة  م���ه���ارات  ذوي 

لل�ستثمار.

ج��اء ذل��ك خ��لل زي���ارة وزي��ر االقت�ساد 

الرقمي والريادة اخلمي�س ل�سركة نيك�ستو 

خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  املتخ�س�سة  االأردن���ي���ة 

وتقدمي  التقنية  والفرق  ال�سركات  ان�ساء 

تكنولوجيا  ل�����س��رك��ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل���ل���ول 

املعلومات الراغبة بتو�سيع اأع�ساء فريقها 

بكفاءة داخل وخارج االأردن.

وا�ستمع الوزير الغرايبة خلل الزيارة 

اىل �سرح مف�سل قدمه مدير عام ال�سركة 

ال�سيد بهاء الدين زلوم حول طبيعة عمل 

ال�سركة  تقدمها  التي  واخلدمات  ال�سركة 

تقنية  ح��ل��ول  ب��ت��ق��دمي  وق��ي��ام��ه��ا  للعملء 

م�ساريع كرى  تنفيذ  متطورة من خلل 

االردن  احلكومية يف  ومنها  اخلا�سة  منها 

ودول اخلليج واأهمها ال�سعودية واالإمارات.

حيث اأو�سح زلوم ان �سركة نيك�ستو ت�سم 

فريق من ذوي اخلرة يف جمال الرجمة 

حاليا  نقوم  حيث  املعلومات  وتكنولوجيا 

من  ���س��رك��ات  لت�سع  تقنية  ف���رق  بت�سغيل 

تبا�سر  حيث  العربي  اخلليج  دول  خمتلف 

تلك  حاجة  دون  االأردن  داخ��ل  م��ن  عملها 

ال�سركات اىل فتح مكاتب خا�سة بها داخل 

ال�سركة  خدمات  ان  اىل  اأ���س��ار  كما  االأردن 

واملوظفن  املكاتب  توفري  على  تقت�سر  ال 

اال�ست�سارات  بتقدمي  ت�ساعد  اإمن���ا  ف��ق��ط، 

االإدارية  الفريق، واخلدمات  الفنية، وبناء 

عن  ف�سل  القانونية،  واخلدمات  واملالية 

اخلدمات التقنية. 

من جانبه اأعرب الغرايبة عن امل�ستوى 

امل��ت��م��ي��ز ال�����ذي ت��ق��دم��ه ال�����س��رك��ة ودوره�����ا 

ال��ك��ب��ري يف ت��وظ��ي��ف ع����دد م���ن ال���ك���ف���اءات 

وال���ك���وادر االأردن���ي���ة داع��ي��ا اىل ال��ت��و���س��ع يف 

ن�����س��اط��ات ال�����س��رك��ة ل��ت�����س��م��ل حم��اف��ظ��ات 

ق����درات ال�سباب  امل��م��ل��ك��ة واال���س��ت��ف��ادة م��ن 

وامكانياتهم املتطورة يف تلك املحافظات.

الغرايبة: نسعى لجذب مزيد من االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات
 خالل زيارته لشركة نيكستو 

 جمع عشرات العينات من مخالطي ُمصاب »كورونا« في عّمان

االقت�سادية  واآث��اره��ا  التغيريية  االأوام���ر  ح��ول مفهوم  االأخ���رية  الفرة  اجل��دل يف  تفاقم 

ومدى ان�سجام تطبيقها مع املعايري الدولية، وقواعد احلوكمة ومرتكزات النزاهة وال�سفافية 

املمار�سة  بن  اخللط  نتفادى  حتى  امل�ساءلة  وموجبات  امل�سوؤولية،  وح��دود  القانون،  و�سيادة 

امل�سروعة للأوامر التغيريية وفق اأحكام القانون من جهة، وهدر املال العام اأو التواطوؤ الذي 

التغيريي قد ي�سل  االأم��ر  اإن  اأخ��رى؛ بل  اإىل م�ستوى اجلرمية والف�ساد من جهة  قد ي�سل 

مل�ستوى اجلرمية املنظمة واخليانة الوطنية يف ظروف فارقة ومنعطفات موؤملة يف اإدارة ال�ساأن 

العام.

والت�ساميم  الدرا�سات  دقة  عدم  يف  تتمثل  اأحياًنا  م�سروعة  موجبات  التغيريية  للأوامر 

الدقة يف جداول  الت�ساميم واملخططات، وعدم  اأخطاء يف  اأو الآخر ووجود  ل�سبب  للم�ساريع 

الكميات واملوا�سفات عند ح�سر البنود بطريقة تفتح املجال للمقاول للمطالبة بتعديل اأ�سعار 

تلك البنود وطلب ا�ستحداث اأعمال اإ�سافية اأو اكت�ساف خدمات بنية حتتية مل تكن معروفة 

قبل طرح العطاء، وحاالت الهند�سة القيمية التي توؤدي اإىل تخفي�س الكلف اأو زيادة االإجناز 

وهذه حاالت م�سروعة التخاذ قرار باإ�سدار اأوامر تغيريية بل قد تكون واجبة اأحياناً.

حوكمة القرارات واالإج��راءات من اجلهة التي تتخذ القرار باإ�سدار اأمر تغيريي �سرورة 

وطنية وهذه احلوكمة يجب اأن تكون قبل واأثناء اتخاذ القرار من حيث ر�سد حاالت ت�سارب 

امل�سالح وتغيري اللجان يف الت�سنيف، واملتابعة، واال�سراف وعدم جتاوز ال�سلحيات املقررة يف 

نظام االأ�سغال احلكومية والتي حتدد �سلحية الوزير بحيث ال تتجاوز )250( الف دينار اأو 

)25%( اأيهما اأقل وجمل�س الوزراء اأو اللجنة الوزارية فيما عدا ذلك . ولكن علينا اإدراك اأن 

كل ما �سبق م�سروط بااللتزام بقواعد ال�سفافية، والنزاهة، وامل�ساواة واأمانة امل�سوؤولية، والر 

بالق�سم اأمام اهلل يف كل مهمة اأو قرار.

يف خ�سم االأجواء الوطنية امل�سحونة لتقييم م�ستوى الهدر يف املال العام وما اإذا كان هذا 

يف  املو�سوعية  قواعد  اتباع  منا  يقت�سي  ذلك  ف��اإن  الف�ساد،  جرائم  م�ستوى  اإىل  ي�سل  الهدر 

التقييم واحلزم، واالحرافية يف التحقيق، واالهتمام مببداأ ت�ساند االأدلة، و�سمولية النظرة 

للعطاء حمل الدرا�سة والتقييم؛ بل اإن الواجب الوطني يتطلب مراجعة �ساملة للعطاءات يف 

العقد االأخري حتى نتجنب مظّنة اال�ستهداف، و�سكوك االنتقاء وكي نعلن بو�سوح كما نحن 

دائماً اأن حرمة املال العام �ستبقى على الدوام خطاً اأحمر ال يجوز العبث به اأو االقراب منه.

نظام امل�سريات احلكومية رقم )28( ل�سنة )2019( وتعليمات االأوامر التغيريية للأ�سغال 

احلوكمة  ق��واع��د  ووف���ق  مهني  ب�سكل  تطبيقهما  مت  اإذا  معقولة  نقلة  ي�سكلن  واخل��دم��ات 

االأخلقية واملهنية، ومبا ال يكرر التجارب املوؤملة واملدانة لبع�س االأوامر التغيريية التي و�سلت 

-للأ�سف- يف بع�س العطاءات اىل )750%( من قيمة العطاء االأ�سلي، واحلقيقة االأخرى التي 

يجب االمتثال لها اأن مناط االإدانة وال�سجب واال�ستنكار يف االأوامر التغيريية ينح�سر يف تلك 

القرارات التي اعترها الق�ساء ف�ساداً وقرر عقوبة على مرتكبيها، واأ�سفى م�سوؤولية اأخلقية 

و�سيا�سية وقانونية على احلكومات التي جرت يف عهدها.

اإ�سافية  ا�ستثنائي غري م�سبوق ومبوازنة  اإىل دعم  الف�ساد حتتاج  النزاهة ومكافحة  هيئة 

ال تقل عن خم�سة ملين دينار لت�ستطيع القيام بواجبات ا�ستثنائية يف التحري والتدقيق، 

واملتابعة والر�سد، والتحليل والتحقيق، واال�ستفادة من اخلرات الوطنية املحرفة يف جمال 

بحيث  والقانون  وال�سيا�سة  االقت�ساد  فيه  ميتزج  ال��ذي  املمنهج  والف�ساد  املنظمة  اجلرمية 

احلكومات  تتجاوز  وطنية  رقابية  موؤ�س�سات  وج��ود  فاعلة يف  وطنية  اأم��ام حالة  معه  ن�سحي 

اأو ينال منه  اأفق امل�سلحة الوطنية العليا الرحب الذي ال ياأبه الأحد  اإىل  والقوى واملجال�س 

قلق.

د. طالل طلب الشرفات

 األوامر التغييرية، 
محاولة فهم!

 3 إصابات غير محلية 

االنباط-عمان

حاالت   3 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ج���دي���دة غ���ري حم��ل��ي��ة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 

امل�ستجّد، يف اململكة ام�س اجلمعة، لريتفع 

العدد االإجمايل للإ�سابات منذ بدء الوباء 

اإىل 1209.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع���لم���ي ال�����س��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة 

احلاالت اجلديدة �سجلت الأردنين قادمن 

من اخلارج، ممن يقيمون يف فنادق احلجر 

)1 من ال�سعودّية، و1 من االإمارات، و1 من 

الواليات املتحدة االأمريكية(.

م�ست�سفى  يف  �سفاء  حالتا  �سجلت  كما 

االأم����ري ح��م��زة، اإ���س��اف��ة اإىل اإج�����راء 7901 

اإج���م���ايل ع��دد  ف��ح�����س��اً خم���رّي���اً، لي�سبح 

الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة 

وحتى االآن )500062( فح�ساً.

اأّن خطر  ال���وزارة التاأكيد على  وج��ددت 

الوباء ما زال موجوداً رغم انخفا�س عدد 

االإ����س���اب���ات، داع���ي���ة اجل��م��ي��ع اإىل ���س��رورة 

ال���ت���ق���ّي���د ب������اإج������راءات ال����وق����اي����ة، وارت�������داء 

الكّمامات، والتباعد اجل�سدي.

ك��م��ا اأك�����دت اأه��م��ّي��ة ا���س��ت��خ��دام تطبيق 

“اأمان” الذي �ساهم باكت�ساف العديد من 
احلاالت، م�سرية اإىل اأن احلالة املحلّية التي 

م�ستخدمي  من  كانت  اأم�س  اكت�سافها  مّت 

اإىل �سهولة  ذل��ك  اأدى  التطبيق، وق��د  ه��ذا 

جميع  اإىل  الوبائي  ي  التق�سّ ف��رق  و�سول 

خمالطيها.

ا�ستخدام  اأه��م��ّي��ة  اإىل  ال����وزارة  واأ���س��ارت 

تطبيق “�سحتك” الذي يزّود م�ستخدميه 

واالكت�سافات  واالأخ��ب��ار  املعلومات  ب��اأح��دث 

امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف ال���ع���امل، 

باالإ�سافة اإىل احتوائه على اإر�سادات �سحّية 

مب�ستجّدات  تتعّلق  وتنبيهات  وحت��ذي��رات 

احلالة الوبائّية.

ب��ا���س��م اللجنة  ال��ن��اط��ق  م��ن جهته ق���ال 

عبيدات،  نذير  الدكتور  للأوبئة،  الوطنية 

ع�سرات  �سحبت  الوبائي  التق�سي  ف��رق  اإن 

العينات ملخالطي م�ساب بفريو�س كورونا 

للتاأكد من عدم  وذل��ك  عّمان،  امل�ستجد يف 

انتقال عدوى اجلائحة اإليهم.

و�ُسحبت ع�سرات االأعداد من الفحو�س 

البلعومية،  االأن��ف��ي��ة  وامل�����س��ح��ات  امل��خ��ري��ة 

ما  على  اعتمادا  للزيادة  قابل  العدد  وه��ذا 

يك�سف عنه املخالطن.

واأو�سح اأنه ال بد من اأخذ عينات اأخرى 

بعد اأ�سبوع وبعد اأ�سبوعن حتى يتم التاأكد 

م�سيفا  م�سابن،  غري  املخالطن  اأن  من 

اأن نتائج الفح�س املخري حتتاج لنحو 24 

�ساعة للظهور.

ع��دد  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  ف���رق  وح�����ددت 

املخالطن للحالة امل�سابة يف منطقة جبل 

املريخ يف عّمان، وفق عبيدات.

لفريو�س  اللقاح  اإن��ت��اج  اإن  ق��ال  عبيدات 

ان��ت�����س��اره  ����س���رورة يف ظ���ل  “بات  ك���ورون���ا 

ك�سب  “مو�سوع  اأن  اإىل  م�سريا  عامليا”، 

اللقاح هي ا�سراتيجية  الوقت حاملا توفر 

جيدة” يتبعها االأردن.

العامل  يف  ال�سركات  م��ن  ع��دد  اإن  وب��ن 

يتعلق  ف��ي��م��ا  م��ت��ق��دم��ة  م���راح���ل  “بلغت 
بالتجارب املعمولة على اللقاح«.

وقال اإن تزامن فريو�س كورونا امل�ستجد 

مع االإنفلونزا املو�سمية يف اخلريف وال�ستاء 

الذي يحدث الأول مرة، ي�سكل حتديا على 

منها  ونحن  العامل  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

يف االأردن.

واأو�سح اأنه “ال بد من توفر الفحو�س 

ولكوفيد  املو�سمية  للإنلفونزا  املخرية 

19”.اململكة

االنباط-عجلون

���س��اه��م��ت ل��ع��ب��ة ال��ع��ب��ارة ال��ه��وائ��ي��ة التي 

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اأطلقتها 

اال�ستثماري يف حممية  البنك  بتمويل من 

وزي���ادة  ال�سياحية  بتعزيز  عجلون  غ��اب��ات 

االقبال على املحمية لتجربتها واال�ستمتاع 

الطبيعية. باالجواء 

الطوالبة،  عثمان  املحمية  مدير  وق��ال 

يف  نوعية  نقلة  ت�سكل  الهوائية  العبارة  ان 

للباحثن  وتعطي  املغامرة  �سياحة  مفهوم 

ال�سياحة  ال��ن��وع م��ن  ه��ذا  ع��ن جت��رب��ة مثل 

على  العالية  اجلبال  و�سط  للنزول  فر�سة 

طول 330 مراً.

ال����ن����وع م��ن  ام���������س، ان ه�����ذا  وا������س�����اف 

العمل  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف  ي�ساهم  ال�سياحة 

برامج  ودع��م  املحافظة  اب��ن��اء  م��ن  للعديد 

تعزيز  اىل  ب��اال���س��اف��ة  الع�سوية  ال��زراع��ة 

م��ك��ان��ة امل��ح��م��ي��ة ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة ج��اذب��ة 

ال�ستخدام  ال�سماح  ع��ر  جهة  م��ن  ل��ل��زوار 

لهم  ا�سراحة  حمطة  النموذجية  املزرعة 

والتعرف اأكرث على براجمها.

وا���س��ار اىل ان ال��ع��ب��ارة ال��ه��وائ��ي��ة ج��اءت 

ا����س���اف���ة ل��ل��م��ح��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ر من��وذج��ا 

ري��ادي��ا ي��وف��ق ب��ن ا���س��ت��دام��ة ���س��ون غ��اب��ات 

ال�����س��ن��دي��ان دائ���م���ة اخل�����س��رة وم��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وم��وط��ن االأي����ل االأ���س��م��ر 

من  لكونها  باالإ�سافة  باالنقرا�س  امل��ه��دد 

املناطق املهمة ملراقبة الطيور يف االأردن.

�سياحية  حركة  ت�سهد  املحمية  ان  وب��ن 

ن�سطة من قبل الزوار من داخل املحافظة 

وخ����ارج����ه����ا ك���ون���ه���ا ت���ع���ت���ر ن���ق���ط���ة ج���ذب 

بها  ح��ي��ث حت��ي��ط  ال��ف��ري��د  م��وق��ع��ه��ا  ب�سبب 

م��ن كل  االأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون  املك�سوة  اجل��ب��ال 

م��ك��ان ا���س��اف��ة اىل م��ك��ان ي�����س��م ال��ن��ب��ات��ات 

واحليوانات الرية .

اأك��رث  على  حت��ت��وي  املحمية  ان  وا���س��اف 

500 نوع من النباتات واالأزهار الرية  من 

و100 نوع من احليوانات الرية واأكرث من 

نوعا  و20  الطبية  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن  ن��وع��ا   30

من االإحياء الرية و13 نوعا من االأوركيد 

8 م�سارات �سياحية. ويوجد يف املحمية 

االنباط-عمان

وا���س��ل��ت ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم���ب���ادرة 

ح����ق����ق، اإح��������دى م�����ب�����ادرات م���وؤ����س�������س���ة ويل 

الفعاليات  م��ن  �سل�سلة  تنفيذ  ام�س  العهد 

خمتلف  يف  ال�سياحّية  املناطق  يف  التوعوّية 

فعاليات  �سمن  وذل���ك  اململكة،  حم��اف��ظ��ات 

بخري”  ن��ظ��ل  “ع�سان  املجتمعّية  احل��م��ل��ة 

ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ب��ال�����س��راك��ة م��ا ب��ن ال�سرطة 

املجتمعية و موؤ�س�سة ويل العهد . 

من�سورات  ت��وزي��ع  الفعاليات  وت�سّمنت 

مبادرة  وفار�سات  فر�سان  قبل  من  توعوّية 

ح��ق��ق ي��راف��ق��ه��م ���س��ب��اط واأف������راد ال�����س��رط��ة 

باالإ�سافة  ال�سياحّية،  املناطق  يف  املجتمعّية 

امل���واق���ع،  رّواد  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل  اإىل 

العاّمة  ال�سلمة  ق��واع��د  جت��اه  وحتفيزهم 

من تباعد اجتماعي ولب�س الكمامات. 

جبل  منطقة  يف  ال��ي��وم  فعاليات  وب����داأت 

القلعة ويف مدينة جر�س االأثرّية، و�ست�ستمر 

احلملة وخّطة عمل  حمددة وبتنفيذ �سل�سلة 

اأخرى من الفعاليات على مدى اأ�سبوعن يف 

قلعة الكرك، وقلعة الرب�س. 

نظل  “ع�سان  ح��م��ل��ة  اأن  ذك����ره  اجل��دي��ر 

ال��ع��ه��د  ويل  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  بخري” 

وج��اءت  املجتمعية  ال�سرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ب����ه����دف ح�����ث امل����واط����ن����ن ع���ل���ى االل�����ت�����زام 

االجتماعي  والتباعد  ال�سحية  باالإجراءات 

وهي  العامة،  ال�سلمة  و�سائل  وا�ستخدام 

ت��رف��د اجل��ه��ود ال��وط��ن��ّي��ة امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 

جميع اجلهات يف اململكة، واملخ�س�سة لزيادة 

ف��اي��رو���س  املجتمعي جت���اه جم��اب��ه��ة  ال��وع��ي 

بتنفيذها  ت��ق��وم  وال��ت��ي  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 

ع���دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ّي��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

للتوعية  امللكية  واجلمعّية  ال���وزراء،  رئا�سة 

ال�سحّية.

ال�سبت   18/ 7 / 2020



االنباط-وكاالت

يلتقي قــادة دول الحتـــاد الأوروبــــي الـــ27، 

حول  للتفاهم  بروك�سل  يف  اجلــمــعــة،  الــيــوم 

بالإجماع  حتظى  ل  اقت�سادي  اإنعا�ش  خطة 

رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.

و�ــســدد رئــيــ�ــش املجل�ش الأوروبـــــــي، �ــســارل 

مي�سال، الذي �سيرتاأ�ش القمة ال�سغط على 

الــدول واحلكومات  امل�ساركني، وح�ش روؤ�ساء 

يف الدعوة املوجهة اإليهم م�ساء الأربعاء على 

التو�سل اإىل ت�سوية لدعم القت�ساد مبواجهة 

وباء كوفيد-19.

وحذر رئي�ش الــوزراء البلجيكي ال�سابق يف 

ر�سالته باأن “هذه هي اللحظة، الآن. التو�سل 

اإىل اتفاق اأمر اأ�سا�سي. وهذا �سيتطلب عماًل 

دوؤوباً واإرادة �سيا�سية من جانب اجلميع«.

وقال نائب رئي�ش البنك املركزي الأوروبي 

لوي�ش دي جيندو�ش اليوم اجلمعة اإنه يتوقع 

ب�سان  لتفاق  الأوروبــيــون  القادة  يتو�سل  اأن 

نهاية  وقبل  جداً”  “قريباً  التعايف  �سندوق 

يوليو.

وقال دي جيندو�ش خالل فعالية يف مدريد 

“اآمل يف اأن يكون هناك اتفاق �سريع ن�سبياً، ل 
اأعرف اإذا كان �سيتم يف نهاية الأ�سبوع اجلاري، 

الأ�سبوع  نهاية  يف  يتم  مل  اإذا  بالتاأكيد  لكن 

اجلاري، وهو الأف�سل، فاأنا مقتنع اأنه �سيتم 

اإحــــراز تــقــدم مــهــم، واآمـــل يف اأن يــكــون هناك 

اتفاق قبل نهاية يوليو متوز، وهو ما �سيكون 

اإيجابيا«.

ويــجــتــمــع قــــادة الحتـــــاد الأوروبـــــــي الــيــوم 

اجلمعة يف قمة ت�سهد حمادثات مهمة ب�ساأن 

خطة مبليارات اليورو لإنعا�ش اقت�ساداتهم، 

وذلك يف اأول قمة مبا�سرة منذ دفعت جائحة 

فريو�ش كورونا التكتل �سوب اأحدث اأزماته.

حلظة احلقيقة

الــفــرنــ�ــســي،  الــرئــيــ�ــش  اأعـــلـــن  اإىل ذلــــــك، 

اأن  بروك�سل  يف  اجلمعة،  مــاكــرون،  اإميانويل 

قمة الحتــاد الأوروبـــي حــول خطة الإنعا�ش 

القت�سادي بعد اأزمة كوفيد-19 هي “حلظة 

اإمنــا  “واثق  اأنــه  مو�سحا  لأوروبا”،  حقيقة 

حذر” حيال نتائج الجتماع.

مو�سوع يهمك?ك�سف ا�ستطالع الظروف 

القــتــ�ــســاديــة الــعــاملــيــة الـــ�ـــســـادر الـــيـــوم عن 

املعتمدين  الــقــانــونــيــني  املــحــا�ــســبــني  جمعية 

املحا�سبني...تقرير  ومعهد   )ACCA(

�سادم.. عام 2020 الأ�سواأ يف تاريخ القت�ساد 

العاملي تقرير �ــســادم.. عــام 2020 الأ�ــســواأ يف 

تاريخ القت�ساد العاملي اقت�ساد

وقـــال مــاكــرون قبل عقد لقاء مــع رئي�ش 

الوزراء الهولندي، مارك روتي، لدى و�سوله 

حلظة  “اإنها  الأوروبـــــــي  املــجــلــ�ــش  مــقــر  اإىل 

حقيقة وطموح لأوروبا. اإننا نعي�ش اأزمة غري 

كذلك  اإمنــا  ال�سحي  ال�سعيد  على  م�سبوقة 

والجتماعي.  القت�سادي  ال�سعيدين  على 

وهي تتطلب قدرا اأكرب بكثري من الت�سامن 

والطموح«.

الأملــانــيــة  امل�ست�سارة  توقعت  جانبها،  مــن 

�سعبة  “مفاو�سات  اجلمعة  مريكل  اأجنيال 

قــمــة الحتــــــاد الأوروبــــــــــي يف  جداً” خــــالل 

اإنعا�ش  خطة  على  لالتفاق  �سعياً  بروك�سل، 

اقت�سادي يف القارة التي تعاين من تبعات وباء 

كوفيد-19.

اأن  لــلــ�ــســحــافــيــني  و�ــــســــرحــــت مــــريكــــل 

“اخلالفات ل تــزال كبرية جداً” يف مواقف 
القادة الأوروبيني م�سيفة “اأتوقع مفاو�سات 

�سعبة جداً«.

وتـــــدور املــفــاو�ــســات حــــول خــطــة اإنــعــا�ــش 

ت�سكل  يــــورو  مــلــيــار   750 بقيمة  اقــتــ�ــســادي 

 250 تتوزع بني  اإذ  الأكــرب منها،  الق�سم  املنح 

يورو  مليار  و500  القرو�ش  من  يــورو  مليار 

الــدول  على  يتحتم  لــن  التي  امل�ساعدات  مــن 

امل�ستفيدة منها اإعادة ت�سديدها.

وت�ساف هذه اخلطة اإىل ميزانية الحتاد 

الأوروبــي لفرتة 2021-2027 البالغة قيمتها 

القادة  على  يتحتم  والتي  يــورو  مليار   1074

التفاق عليها يف الأ�سابيع اأو الأ�سهر املقبلة.

خطة الإنعا�ش

وهذه اأول مرة يلتقي قادة الحتاد الـ27 يف 

بروك�سل منذ ظهور فريو�ش كورونا امل�ستجد 

يف اأوروبا وما تاله من تدابري حجر اأرغمتهم 

على التوا�سل عرب الفيديو.

وانــتــهــى لــقــاوؤهــم الأخـــــري يف 20 فــربايــر 

بف�سل رغم اأن املحادثات بينهم كانت تقت�سر 

على ميزانية الحتاد الأوروبي لفرتة 2021-

.2027

وحتمت الأزمــة ال�سحية التي طراأت منذ 

اإىل جدول  اإنعا�ش  اإ�سافة خطة  ذلك احلني 

اأعمالهم. لكن من املتوقع اأن تكون املفاو�سات 

طويلة و�ساقة، اإذ متلك كل دولة حق النق�ش، 

وقد ل تكون هذه القمة ال�ستثنائية املقررة 

ليومني اللقاء الأخري بني القادة.

واأقر م�سوؤول اأوروبي كبري ع�سية الجتماع 

باأنه “لي�ش من امل�سمون اأن يتم التو�سل اإىل 

اتفاق، بل على العك�ش ل تزال هناك خالفات 

كربى يف وجهات النظر يجب تخطيها«.

مرة  الرئي�سية  املعار�سة  تاأتي  اأن  ويتوقع 

الهولندي مارك  الـــوزراء  رئي�ش  جديدة من 

روتــي الــذي يعترب م�سوؤول جزئيا عن ف�سل 

القمة يف فرباير.

واأبدى روتي الذي يتزعم جمموعة الدول 

هولندا  جــانــب  اإىل  وهـــي  للتق�سف  املـــوؤيـــدة 

فنلندا  ومعها  وال�سويد  والــدمنــارك  النم�سا 

اإىل حّد ما، الكثري من التحفظات على خطة 

الدعم القت�سادي التي ت�ستفيد منها يف املقام 

اإيطاليا  طليعتها  ويف  اجلــنــوب  دول  الأول 

واإ�سبانيا.

خف�ش  اإىل  “املقت�سدة”  الــــدول  وتــدعــو 

الــدول  تعيد  قرو�ش  منح  وتــوؤيــد  امل�ساعدات 

ت�سديدها لحقا. كما تطالب لقاء اأي مبالغ 

مالية باإ�سالحات يف الدول امل�ستفيدة منها.

وترف�ش دول اجلنوب هذه املطالب خ�سية 

تفر�سها  خلطط  اخلــ�ــســوع  اإىل  ت�سطر  اأن 

دول اأخرى مثلما ح�سل لليونان يف اأ�سّد اأزمة 

اأرغــم �سكانها على القيام  منطقة اليورو، ما 

بت�سحيات األيمة.

ولل�سيطرة على م�سار هذه الدول بطريقة 

امل�سادقة  تــتــم  اأن  اإىل  روتـــي  يــدعــو  اأفــ�ــســل، 

باإجماع  التي تطرحها  على خطط الإ�سالح 

البلدان الـ27 ولي�ش بغالبيتها طبقا لقرتاح 

�سارل مي�سال.

احرتام دولة القانون

كما تتطرق القمة اإىل مو�سوع ح�سا�ش اآخر 

هو ربط منح الأموال باحرتام دولة القانون، 

ميزانية  يف  مـــرة  لأول  تــــدرج  مــ�ــســاألــة  وهـــي 

اأنــهــا تلقى مقاومة  ـــــي غــري  الحتــــاد الأوروب

اللذان  البلدان  واملــجــر،  بولندا  مــن  �سديدة 

انتهاكات  ب�سبب  بحقهما  اآلية  الحتــاد  با�سر 

ل�ستقاللية الق�ساء واحلقوق الأ�سا�سية.

وتعلق اآمال كربى يف و�سط هذه امل�ساومات 

التي  مريكل  اأجنــال  الأملانية  امل�ست�سارة  على 

تــتــوىل بــالدهــا الــرئــا�ــســة الـــدوريـــة لــالحتــاد 

الأوروبي منذ الأول من يوليو.

وبـــذلـــت مـــريكـــل الـــتـــي حتــتــفــل اجلــمــعــة 

ببلوغها الـ66 من العمر، جهودا كثيفة لإقناع 

القادة الآخرين ب�سرورة اإقرار خطة امل�ساعدة 

ب�سكل عاجل.

باأن  امل�ست�سارة على طــرح فرن�سا  ووافــقــت 

با�سم  وا�سع  اأمـــوال على نطاق  اقرتا�ش  يتم 

اأوروبــــــا، متخلية بــذلــك عــن رفــ�ــش بــالدهــا 

ال�سديد لفكرة ت�سارك الديون.

االنباط-وكاالت

بعد اأن حلقت يف اأجواء العامل طوال 3 عقود، 

الأبــــدي لطائرات  الــهــبــوط  حـــان الآن مــوعــد 

الـ”جامبو” ال�سهرية لدى اخلطوط اجلوية 

الربيطانية.

اجلــمــعــة،  نيوز”،  “�سكاي  ذكــــــرت  فـــقـــد 

با�سم  املــعــروفــة   ”747 “بوينغ  طـــائـــرات  اأن 

“جامبو”، لن تعمل بعد اليوم �سمن اأ�سطول 
اخلطوط اجلوية الربيطانية.

واأكدت ال�سركة الربيطانية يف بيان “بجزن 

اأ�ــســطــولــهــا مــن طــائــرات  �سديد”، نــبــاأ اإحـــالـــة 

الطائرات  ع�سرات  من  املوؤلف   ”747 “بوينغ 

“ب�سكل  �سحبها  قـــررت  اإنــهــا  وقــالــت  للتقاعد، 

كامل وفوري«.وتابعت اأنه من غري املرجح ان 

اإىل  ال�سماء”  بـ”ملكة  امللقبة  الطائرة  تعود 

حلق  الـــذي  الكبري  الت�سرر  ب�سبب  التحليق، 

بقطاع الطريان اإثر جائحة كورونا.

الربيطانية  اجلــويــة  اخلــطــوط  وت�ستخدم 

هذا النوع ال�سهري من طائرات “بوينغ” منذ 

عام 1989.

طائرة   31 لإحالة  تخطط  ال�سركة  وكانت 

“بوينغ 747” للتقاعد بحلول عام 2024، لكن 
فريو�ش كورونا عّجل الأمــر اإثــر توقف النقل 

اجلوي، خا�سة لرحالت امل�سافات الطويلة.

االقت�صادي
40

 قمة صعبة لالتحاد األوروبي.. فهل تنجح بإنعاش االقتصاد؟

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

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

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

 الواليات المتحدة.. تراجع معنويات 
المستهلكين

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

الصين تفرض رسوما جمركية 
على مجموعة من منتجاتها

االنباط-وكالت

تـــراجـــعـــت مـــعـــنـــويـــات املــ�ــســتــهــلــكــني 

الأمـــريـــكـــيـــني عـــلـــى غــــري املـــتـــوقـــع يف 

اجلــــاري،  يــولــيــو  مـــن  الأول  الــنــ�ــســف 

وذلــــــك يف ظــــل عــــــودة اأعــــــــداد حــــالت 

الإ�سابة بكوفيد-19 لالرتفاع يف �ستى 

اأنحاء الوليات املتحدة.

“مي�سيغان”،  جـــامـــعـــة  وقـــــالـــــت 

ملعنويات  موؤ�سرها  اإن  اجلمعة،  امــ�ــش 

عند  قـــراءة  اإىل  انخف�ش  امل�ستهلكني 

يونيو  يف  نقطة   78.1 من  نقطة   73.2

املا�سي.

اأوائل  توقعوا  قد  اقت�ساديون  وكان 

هذا ال�سهر �سعود موؤ�سر املعنويات اإىل 

79 نقطة.

االنباط-وكاالت

توقع وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر 

نوفاك، اأن ت�ساهم م�ساريع غاز عمالقة 

جديدة اأطلقتها رو�سيا يف زيادة ح�ستها 

بحلول   %15 اإىل  امل�سال  الــغــاز  �سوق  يف 

العام 2025.

الطاقة  �سيا�سة  ملجلة  نــوفــاك  وقــال 

الرو�سية،  الطاقة  وزارة  عــن  الــ�ــســادرة 

اإن رو�سيا جنحت يف زيادة �سادراتها من 

اأربعة  باأكرث من  امل�سال  الطبيعي  الغاز 

ذلك  واأ�سبح   ،2009 العام  منذ  اأ�سعاف 

جديدة،  من�ساآت  اإطــالق  بف�سل  ممكنا 

وحــالــيــا يـــجـــري تــطــويــر الــعــديــد من 

امل�ساريع لزيادة الإمدادات.

اإنتاج  مرافق  بتطوير  رو�سيا  وبــداأت 

عاما،   11 منذ  املــ�ــســال  الطبيعي  الــغــاز 

باإطالق م�سروع “�سخالني”، ويف العام 

ملعاجلة  اآخــــر  مــعــمــل  ت�سييد  مت   2018

امل�سال”،  الطبيعي  للغاز  “يامال  الغاز 

ال�سحنة  تــ�ــســديــر  مت   2019 الــعــام  ويف 

من  امل�سال  الطبيعي  الغاز  من  الأوىل 

م�سنع “كريغاز فيت�سوت�سك«.

رو�سيا  ح�سة  بلغت  املا�سي  العام  يف 

نحو  امل�سال  الطبيعي  الــغــاز  �ــســوق  مــن 

ميخيل�سون،  ليونيد  قاله  ملا  وفقا   ،%7

موؤ�س�ش ومدير �سركة “نوفاتيك” اأحد 

اأكرب منتجي الغاز يف رو�سيا.

وتــعــمــل احلـــكـــومـــة الـــرو�ـــســـيـــة على 

امل�سال  الطبيعي  الــغــاز  �سحنات  تعزيز 

ارتفاع  املتوقع  مــن  حيث  كبري،  ب�سكل 

الطلب ب�سكل كبري على هذا النوع من 

الوقود.

فالدميري  الــرو�ــســي  الرئي�ش  وقـــال 

اأن  اإنه من املتوقع  بوتني العام املا�سي، 

ينمو الإنتاج املحلي من الغاز الطبيعي 

العام  بحلول  اأ�ــســعــاف   5 بنحو  املــ�ــســال 

.2035

االنباط-وكاالت

ذكرت وزارة التجارة ال�سينية، ام�ش 

اإجـــراءات  �ستتخذ  ال�سني  اأن  اجلمعة، 

“اإن- مـــــادة  الإغــــــــراق �ــســد  ملــكــافــحــة 

الــوليــات  مــن  املــ�ــســتــوردة  بروبانول” 

املتحدة.

اإنه وفقا للتحقيقات  الــوزارة  وقالت 

الأولية، التي بــداأت يف يوليو من العام 

عانت  املحلية  ال�سناعة  فـــاإن  املــا�ــســي، 

من اأ�سرار كبرية ب�سبب الإغراق بهذه 

املنتجات من الوليات املتحدة.

من  �سيطلب  الـــيـــوم،  مــن  واعــتــبــارا 

مــ�ــســتــوردي هــذه املــنــتــجــات، دفــع ر�سوم 

و267.4   254.4 بــني  تـــرتاوح  مبــعــدلت 

باملئة يف اجلمارك ال�سينية.

“اإن-بروبانول”  مــــادة  وتــ�ــســتــخــدم 

بــ�ــســكــل طــبــيــعــي بكميات  تــتــكــون  الــتــي 

الــعــديــد مـــن عمليات  �ــســغــرية خــــالل 

الأدويــة،  �سناعة  يف  كمذيب  التخمري، 

ـــي مــــن اأجـــــــل �ــســنــاعــة  ـــس ـــا� ـــس بــ�ــســكــل اأ�

الراتنجات واإ�سرتات ال�سليلوز. 

االنباط-وكاالت

يقا�سي م�ستثمرون دويت�سه بنك ورئي�ش 

كري�ستيان  للبنك  التنفيذي  الإدارة  جمل�ش 

�سوينج، متهمني البنك بتقدمي بيانات زائفة 

وم�سللة قبل اأن يوافق على دفع غرامة تبلغ 

150 مليون دولر يف خمالفات ترتبط برجل 

الأعمال �سيئ ال�سمعة جيفري اإب�ستني.

واأقــيــمــت الــدعــوى الأربــعــاء املا�سي اأمــام 

املــحــكــمــة الأمـــريكـــيـــة اجلــزئــيــة يف نــيــوارك 

فيها  املــدعــون  ويطالب  نيوجريزي،  بولية 

بتعوي�سات غري حمددة.

امل�ساهمني  اإن  الـــدعـــوى  اأوراق  وتـــقـــول 

تكبدوا خ�سائر مالية ب�سبب تعامالت دويت�سه 

ع�سرات  يف  ا�سمه  الــــوارد  اإب�ستني،  مــع  بنك 

من ق�سايا التحر�ش اجلن�سي. وقد تويف يف 

اأغ�سط�ش اآب املا�سي عن 66 عاماً حيث ُعرث 

عليه م�سنوقا داخل �سجن يف منهاتن.

ويف الأ�ــســبــوع املــا�ــســي، اأعــلــن املــ�ــســوؤولــون 

بنك  دويت�سه  اأن  نيويورك  يف  التنظيميون 

امتثال  “خمالفات عدم  �سيدفع غرامة عن 

وق�سيتني  باإب�ستني  يتعلق  فيما  كبرية” 

اأخريني منف�سلتني.

واأحــــجــــم دويــتــ�ــســه عـــن الــتــعــلــيــق بــ�ــســاأن 

البنك  قــال  املا�سي،  الأ�ــســبــوع  ويف  الق�سية. 

اأهمية موا�سلة  “مدى  اأظهرت  اإن الت�سوية 

لدينا وحت�سني  املراقبة  اآليات  يف  ال�ستثمار 

قدرتنا على مكافحة اجلرائم املالية«.

ومن بني املدعى عليهم اأي�سا يف الق�سية 

مولتكه،  فــون  جيم�ش  للبنك  املـــايل  املــديــر 

والرئي�ش التنفيذي ال�سابق جون كريان.

اأما الطرف املدعي فيدعى علي كرميي، 

مقيم يف كونيتيكت، بح�سب وثائق املحكمة.

وفـــر�ـــســـت هــيــئــة اخلــــدمــــات املـــالـــيـــة فى 

نيويورك على م�سرف دويت�سه بنك غرامات 

قدرها 150 مليون دولر ب�سبب �سالته برجل 

الذي  اأب�ستني،  الأمــريكــي جيفري  الأعــمــال 

انتحر يف زنزانته.

امل�سرفية  الأن�سطة  اأن  الــقــرار  يف  وجـــاء 

املريبة ت�سمل مدفوعات لالأفراد الذين قالوا 

علنا اإنهم كانوا من املتاآمرين.

وقـــالـــت لــيــنــدا ل�ـــســـويـــل، مـــديـــرة هيئة 

م�سرف  اإن  نــيــويــورك،  يف  املالية  اخلــدمــات 

ب�سكل  يــراقــب  اأن  يف  اأخــفــق  بنك  “دويت�سه 
منا�سب ن�ساط العمالء، والذي اعتربه البنك 

نف�سه عايل املخاطر” بح�سب “الأملانية«.

ووفقا لال�سويل فاإنه: “يف حالة جيفري 

الرغم  فعلى  اإب�ستني على وجه اخل�سو�ش، 

مـــن مــعــرفــتــه بــتــاريــخ اإبــ�ــســتــني الإجـــرامـــي 

يف  يغتفر  ل  ب�سكل  البنك  اأخــفــق  الــرهــيــب، 

مباليني  م�سبوهة  معامالت  منع  اأو  تعقب 

الدولرات«.

“الف�سل  ب�سبب  املالية  العقوبات  وتــاأتــي 

بعالقة  يتعلق  فيما  المتثال”  يف  الكبري 

امل�سرفية  والــعــالقــات  اإب�ستني  مــع  دويت�سه 

اإ�ستونيا  بنك  دان�سك  م�سرف  مع  باملرا�سلة 

وبنك “اإف.بي.اإم.اإي«.

 مالحقة قضائية جديدة تطال »دويتشه بنك«

االنباط-وكاالت

اأعــلــن مــعــهــد الــتــمــويــل الــــدويل، يف تــقــريــر ، اأن الــديــن 

 258 عند  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  حــادا  ارتفاعا  �سهد  العاملي 

توقف  ظــل  يف   2020 مــن  الأول  الــربــع  يف  دولر  تــريــلــيــون 

جائحة  لحــتــواء  الــعــامل  اأنــحــاء  يف  القت�سادية  الأنــ�ــســطــة 

يف  الــديــن  مــعــدلت  اأن  م�سيفا  امل�ستجد،  كــورونــا  فــريو�ــش 

�سعود.

وقـــال املــعــهــد، الـــذي ميــثــل الــبــنــوك واملــوؤ�ــســ�ــســات املالية 

الأول  الربع  الإجمايل يف  للناجت  الدين  اإن معدل  العاملية، 

قفز مبا يزيد على ع�سر نقاط مئوية، يف اأكرب زيادة ف�سلية 

على الإطالق، لي�سل اإىل 331 باملئة، وهو م�ستوى قيا�سي.

من  بكثري  اأقــل  كانت  الــديــن  م�ستويات  زيــادة  اأن  ورغــم 

و2019،   2015 بني  امل�سجلة  الف�سلية  الزيادات  متو�سطات 

فاإن وترية تراكم الدين العاملي على احلكومات وال�سركات 

واملوؤ�س�سات املالية ت�سارعت منذ مار�ش.

 وقـــال املــعــهــد اإن اإجـــمـــايل اإ�ـــســـدار الــديــن �ــســجــل رقــمــا 

تريليون   12.5 بــلــغ  الــثــاين  الــربــع  يف  “مذهال”  قيا�سيا 

 .2019 5.5 تريليون يف  دولر، مقارنة مبتو�سط ف�سلي بلغ 

واأو�سح اأن 60 باملئة من الإ�سدارات جاءت من حكومات.

م�ستويات  ارتفاع  اأن  من  الرغم  “على  التقرير  واأ�ساف 

الــديــن يثري املــخــاوف بــ�ــســاأن اإمــكــانــيــة خــدمــة الــديــن، فــاإن 

الت�سنيف  عند  احلــكــومــي  الــديــن  مــن  باملئة   92 مــن  اأكـــرث 

ال�ستثماري«.

 258 تريليون دوالر.. ماذا فعل كورونا بالدين العالمي؟

ال�سبت   18/ 7 / 2020
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بلغ عدد اأغنى النا�س يف العامل خم�سة 

قائمة  بح�سب  اأع���م���ال،  رج���ل  وع�����س��ري��ن 

ف��ورب�����س لأ���س��ح��اب امل��ل��ي��ارات يف ال��ع��امل 

مما  اأك����ر  دولر،  م��ل��ي��ار   255 ي�����س��اوون 

ك���ان ع��ل��ي��ه ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ت ���س��وق الأ���س��ه��م 

كوفيد  للوباء  م�ستوى  اأدن��ى  الأمريكية 

19 يف 23 مار�س.

ي���ب���ل���غ جم����م����وع ه��������وؤلء الأ����س���خ���ا����س 

ت�سمنتهم  التي   – والع�سرين  اخلم�سة 

قائمة فورب�س العاملية للروات املرتبطة 

بالأ�سهم العامة، وتبلغ ثروتهم ما يقرب 

ميثل  م��ا  وه��و  دولر،  تريليون   5  .1 م��ن 

ال��ت��ي  ال������روة  اإج����م����ايل  16٪ م���ن  ن��ح��و 

ميتلكها املليارديرات يف العامل.

ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������س���رك���ة 

 Facebook Mark
Zuckerberg هو اأكرب رابح للدولر 
بني هذه املجموعة النادرة بح�سب جملة 

تقرير  يف  ن�سرت  حيث  العاملية؛  فورب�س 

ارتفعت   Facebook اأ���س��ه��م  اأن  ل��ه��ا 

ال�سهرين  مدار  على  تقريباً   ٪60 بن�سبة 

يوم  قيا�سي  رق��م  اإىل  لت�سل  امل��ا���س��ي��ني؛ 

22 م���اي���و. اأ���س��ب��ح زوك���رب���رج،  اجل��م��ع��ة 

م��ل��ي��ار   5  .86 الآن  ث���روت���ه  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي 

ال��ع��امل،  يف  ���س��خ�����س  اأغ���ن���ى  راب����ع  دولر، 

قائمة  يف  ال�سابعة  املرتبة  احتل  اأن  بعد 

فورب�س لعام 2020 لأ�سحاب املليارديرات 

اأب��ري��ل.  اأوائ���ل  ال��ت��ي ن�سرت يف  ال��ع��امل  يف 

الالعب البالغ من العمر 36 عاماً اأ�سبح 

الآن اأكر ثراًء من وارن بافيت، موؤ�س�س 

���س��رك��ة اإن��دي��ت��ك�����س اأم��ان�����س��ي��و اأورت���ي���غ���ا 

وموؤ�س�س �سركة اأوراكل لري اإلي�سون.

ال��ع��امل، موؤ�س�س  اأغ��ن��ى رج��ل يف  ث��اين 

اأم���������ازون وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ج��ي��ف 

العاملية.  فورب�س  جملة  بح�سب  بيزو�س 

ا�����س����ت����م����رت اأ�����س����ه����م ع����م����الق ال����ت����ج����ارة 

منذ  الطلب  زيادة  و�سط  يف  الإلكرتونية 

اأن اأغ��ل��ق��ت ال��ف��رو���س��ات ال��ت��اج��ي��ة جت��ار 

اأم��ازون  �سهم  ارتفع  الفعليني.  التجزئة 

قيمة  بلغت  مار�س.   23 منذ   ٪29 بن�سبة 

 30 ب��زي��ادة  دولر،  مليار   9  .146 بيزو�س 

مليار دولر و26٪ منذ 23 مار�س.

 Colin ه������ي  رب�������ح  ن�������س���ب���ة  اأك���������رب 

م���وؤ����س�������س   ،Zheng Huang
ث��������اين اأك���������رب ������س�����وق ع������رب الإن������رتن������ت 

 Alibaba، )خ�����ل�����ف(  ال���������س����ني  يف 

من����وذج  ب���ف�������س���ل   .Pinduoduo
ال��ت�����س��وق الج���ت���م���اع���ي ل��ل�����س��رك��ة، ح��ي��ث 

ي�����س��ارك امل�����س��ت��خ��دم��ون امل�����س��رتي��ات مع 

الأ�����س����دق����اء وال���ع���ائ���ل���ة، وح���م���ل���ة ق��وي��ة 

للم�ستهلكني،  م��دع��وم��ة  �سفقات  ت��ق��دم 

 Pinduoduo اأ����س���ه���م  ت�����س��اع��ف��ت 

تقريباً منذ 23 مار�س، وهوانغ، موؤ�س�سها 

 40 ومديرها التنفيذي البالغ من العمر 

17. 9 مليار دولر لروته.  عاماً، اأ�ساف 

اأغنى �سخ�س يف ال�سني،  وهو الآن ثالث 

بقيمة 35. 6 مليار دولر.

ون�����س��ر م��وق��ع ف��ورب�����س ال��ع��امل��ي قائمة 

خ���الل  ال����ع����امل  يف  م����ل����ي����اراً   25 ب���اأغ���ن���ى 

. املا�سيني.  ال�سهرين 

 جيف بيزو�س

القيمة ال�سافية  146. 9 مليار دولر، 

بزيادة 29. 9 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  اأمازون

بيل جيت�س

القيمة ال�سافية  106. 5 مليار دولر، 

بزيادة 11. 9 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  مايكرو�سوفت

 برنارد �أرنو

دولر،  مليار   1  .94 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 12. 8 مليار دولر

البلد  فرن�سا

LVMH   م�سدر الروة

 مارك زوكربريج

دولر،  مليار   5  .86 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 31. 4 مليار دولر

البلد   الوليات املتحدة الأمريكية

م�������س���در ال��������روة   م���وق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الفي�سبوك الجتماعي 

   و�رن بوفت

69. 2 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 6 مليارات دولر

البلد   الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   برك�ساير هاثاواي

  الري �إلي�سون

66. 4 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 10. 4 مليار دولر

البلد   الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   الربجميات

  �ستيف باملر

65. 4 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 14 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   مايكرو�سوفت

   �ل�سفحة �ري

63. 6 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 14. 2 مليار دولر

البلد   الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   جوجل

  �سريجي برين

61. 3 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 13. 7 مليار دولر

البلد   الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   جوجل

 �أمان�سيو �أورتيجا

60. 5 مليار دولر،  القيمة ال�سافية   

بزيادة 5. 2 مليار دولر

البلد   اإ�سبانيا

م�سدر الروة  زارا

 جيم و�لتون

دولر،  مليار   2  .55 ال�سافية  القيمة 

بزيادة 3. 6 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  وول مارت

 �ألي�س و�لتون

م��ل��ي��ار دولر،   55 ال�����س��اف��ي��ة   ال��ق��ي��م��ة 

بزيادة 3. 6 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  وول مارت

 روب و�لتون

دولر،  مليار   8  .54 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 3. 6 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  وول مارت

مايرز بينتكورت  فر�ن�سي�س 

دولر،  مليار   2  .54 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 6. 4 مليار دولر

البلد  فرن�سا

LOREORE  م�سدر الروة

 موكي�س �أمباين

دولر،  مليار   7  .52 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 19. 9 مليار دولر

البلد  الهند

م���������س����در ال�����������روة  ال����ن����ف����ط وال����غ����از 

والبرتوكيماويات

 كارلو�س �سليم هيلو

دولر،  مليار   2  .51 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 4. 2 مليار دولر

البلد  املك�سيك

م�سدر الروة  تليكوم

 ماكنزي بيزو�س

دولر،  مليار   8  .47 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 10. 4 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  اأمازون

MA HUATENG 

دولر  مليار   4  .46 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 6. 8 مليار دولر

البلد  ال�سني

م�سدر الروة  و�سائط الإنرتنت

جاك ما

دولر،  مليار   3  .41 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 3 مليارات دولر

البلد  ال�سني

م�سدر الروة  التجارة الإلكرتونية

فيل نايت

دولر،  مليار   7  .37 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 9. 9 مليار دولر

البلد الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  نايك

�إيلون م�سك

دولر،  مليار   7  .36 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 9. 5 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�������س���در ال��������روة  ت��ي�����س��ال م����وت����ورز، 

�سيك�س �سبا

 

كولني ت�سنغ هو�نغ

دولر،  مليار   6  .35 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 17. 9 مليار دولر

البلد  ال�سني

م�سدر الروة التجارة الإلكرتونية

فر�ن�سو� بينولت  

دولر،  مليار   8  .31 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 2. 1 مليار دولر

البلد  فرن�سا

م�سدر الروة  اأغرا�س فخمة

�سيلدون �أديل�سون  

دولر،  مليار   7  .30 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 1. 4 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة   كا�سينو�س

 مايكل ديل

دولر،  مليار   3  .28 ال�سافية   القيمة 

بزيادة 3. 5 مليار دولر

البلد  الوليات املتحدة الأمريكية

م�سدر الروة  اأجهزة كمبيوتر ديل

أغنى 25 مليارديرًا في العالم

االأنباط ــ  وكاالت 

بعد  للنا�س  الأخ����ر  امل��ك��ان  ه��ي  امل��ق��ربة 

وف���ات���ه���م. ب��ع�����س الأ����س���خ���ا����س وال��ع��ائ��الت 

ملقابرهم  وت�سميمات  اب��ت��ك��ار  يف  ي��رغ��ب��ون 

لأ�سرهم  خم�س�سة  م��ع��ت��ادة  غ��ر  واأ���س��ك��ال 

ي���ط���ل���ب���ون م�����ن م�����ع�����دي ه�������ذه الأم�����اك�����ن 

على  املقابر  ه��ذه  يرغبون  كما  بت�سييدها، 

ف��ق��ط. بح�سب  وج���ه اخل�����س��و���س، غ��ري��ب��ة 

يف  املقابر  ه��ذه  تقع   the travel موقع 

اأماكن غريبة، وتتكون بالكامل من �سواهد 

ببع�س  ت��ت��م��ي��ز  اأو  ال���ع���ادي���ة،  غ���ر  ال��ق��ب��ور 

املثرين لالهتمام. ال�سكان 

�سريح كرويل

كان �سريح كرويل �سريحاً عادياً عندما 

امل��وق��ع  ي��ك��ن  واإذا مل  م���رة.  لأول  ب��ن��اوؤه  مت 

مثراً لالهتمام، فلن يكون هناك اأي �سيء 

غ��ري��ب ح����ول ه����ذا امل���ك���ان ع��ل��ى الإط�����الق، 

ح��ي��ث ي��ق��ع يف ���س��اح��ة ان��ت��ظ��ار ال�����س��ي��ارات يف 

جورجيا. ديكاتور،  يف   Walmart
يقع  ك���ان   ،Crowley ل��ع��ائ��ل��ة  وف��ق��اً 

اململوكة  ال��زراع��ي��ة  الأرا����س���ي  يف ج��زء م��ن 

ل��ع��ائ��الت��ه��م يف ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر. يف 

املزرعة  بيع  الأ���س��رة  على  ك��ان  ال�ستينيات، 

بحيث  �سراوؤها،  ومت  املالية  امل�ساكل  ب�سبب 

مي��ك��ن ب��ن��اء م��رك��ز جت���اري ه��ن��اك. وال��ي��وم، 

يقع Walmart بجوار �سريح كرويل.

�ملعلقة �ل�سناديق 

الفلبني  ث��ق��اف��ة  ج���وان���ب  اأح����د  ي��ن��ط��وي 

تتم  التي  الطريقة  على  الأهمية  الفائقة 

اأجزاء  التقليدية يف بع�س  املدافن  بناء  بها 

الفلبني،  م��ن  ال�سمايل  اجل���زء  يف  ال��ب��الد. 

اجلبل  مقاطعة  يف  اإي��غ��وروت  قبيلة  ك��ان��ت 

متار�س هذا التقليد منذ وقت طويل.

ب������دًل م����ن دف�����ن ���س��ع��ب ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي 

ُت��وف��ي��ت يف ال�����س��ن��ادي��ق حت��ت الأر������س، يتم 

تعليقها  ث��م  ت��واب��ي��ت  يف  اأج�����س��اده��م  و���س��ع 

من  التقليد  هذا  ياأتي  اجلبل.  جانب  على 

�سي�ساعد  ال���ه���واء  يف  رف��ع��ه  ب����اأن  الع��ت��ق��اد 

ال���ن���ا����س ع���ل���ى الق��������رتاب م����ن اأ����س���الف���ه���م 

والن��ت��ق��ال اإىل احل��ي��اة ال��ت��ال��ي��ة، ب���دًل من 

ت��رك��ه��م حت��ت الأر������س، ح��ي��ث ت��دخ��ل امل��ي��اه 

والرتبة اإىل النع�س.

�ملوتي كني�سة 

كني�سة  اأو   Chiesa dei Morti
املوقع.  لهذا  ج��داً  منا�سب  ا�سم  هو  املوتى، 

بوجود  وتتميز  باإيطاليا  اأورب��ان��ي��ا  يف  تقع 

خمتلفة  مومياوات  ع�سرة  اثنتي  من  اأكر 

حت���ر����س داخ�����ل ه����ذه ال��ك��ن��ي�����س��ة. ت��اأ���س�����س��ت 

ج��م��اع��ة »اأخ���وي���ة امل����وت اجل��ي��د« يف ال��ق��رن 

وكانت  ب��امل��وم��ي��اوات  وتهتم  ع�سر  ال�ساد�س 

هذه املومياوات واقفة يف حالتها منذ اأوائل 

ت��ق��ف يف علب  ال��ت��ا���س��ع ع�سر وك��ل��ه��ا  ال��ق��رن 

زجاجية للزائرين لإلقاء نظرة عليها.

new lucky مطعم

اآب��اد،  اأحمد  مدينة  يف  املقربة  ه��ذه  تقع 

حقاً  ف��ري��داً  م��ك��ان��اً  ال���زوار  ومت��ن��ح  بالهند، 

ل��ل��ج��ل��و���س وت����ن����اول وج����ب����ة. ه�����ذا امل��ط��ع��م 

ولكن  لذيذ،  طعام  على  باحتوائه  معروف 

الزائرين.  يجلب  م��ا  لي�س  ال��واق��ع  يف  ه��ذا 

 New مطعم  اإىل  حقاً  النا�س  يجذب  ما 

ت��واب��ي��ت  وج������ود  ح��ق��ي��ق��ة  ه����و   Lucky
مك�سوفة يف اأر�سية املطعم.

اأحد يعرف يف الواقع ملن تنتمي هذه  ل 

يعتقدون  النا�س  من  العديد  لكن  القبور، 

اأنهم ينتمون على الأرجح اإىل اأ�سخا�س ما 

يف القرن ال�ساد�س ع�سر. كان لدى �ساحب 

هذا املطعم خيار جاد ليقوم به عندما كان 

يبني مطعمه. هل تدمر القبور اأو يجعلها 

تكون  اأن  اختار  ولكنه  الديكور،  من  ج��زءاً 

جزءاً من ديكور املطعم.

منازل �لدفن

هناك  األ�سكا،   ،Anchroage خارج 

التقاليد  من  مزيجاً  مت��زج  فريدة  مقربة 

مقربة  يف  املختلفة  الثقافات  من  املختلفة 

واحدة مثرة لالهتمام حقاً. كانت املنطقة 

 ،Danaina لقبيلة  موطناً  ال�سابق  يف 

الأرث��وذك�����س  املب�سرين  ان��ت��ق��ال  ب��ع��د  ول��ك��ن 

الثقافتان  امتزجت  املنطقة،  اإىل  ال��رو���س 

معاً للنا�س الذين يعي�سون هناك.

ق��ب��ل و����س���ول امل��ب�����س��ري��ن الأرث���وذك�������س 

ال����رو�����س، ك���ان���ت ق��ب��ي��ل��ة ال���دن���اي���ن���ة حت��رق 

اختالط  مع  ولكن  رحيلهم.  بعد  اأحباءهم 

ذل��ك.  م��ن  ب��دًل  دفنها  يف  ب���داأوا  التقاليد، 

اأوًل، �ستو�سع بطانية فوق القرب. ثم، بعد 

ب��ن��اء م��ن��زل م��ل��ون حلماية  ي��ت��م  ي���وم���اً،   40

اأرواحهم.

أغرب المقابر في العالم
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طرق لترك انطباع أول إيجابي
 في العمل

االنباط - وكاالت

على  ال�ستحواذ  اأن  البع�س  يعتقد 

اإع��ج��اب الآخ���ري���ن وت���رك ان��ط��ب��اع اأول 

اإيجابي لديهم يتطلب بذل الكثر من 

ك��ذل��ك على  الأم���ر لي�س  ل��ك��ن  اجل��ه��د، 

الطرق  م��ن  العديد  فهناك  الإط���الق. 

انطباع  ترك  خاللها  من  ميكنِك  التي 

اأول اإيجابي لدى الآخرين دون احلاجة 

كل  �سخ�سيتك.  تغير  اأو  الت�سنع  اإىل 

م���ا ع��ل��ي��ِك ه���و ت��ع��ل��م ب��ع�����س ال��ت��ق��ن��ي��ات 

ترك  على  �ست�ساعدك  التي  الب�سيطة 

ه���ذا الن��ط��ب��اع الإي��ج��اب��ي دون ال��ق��ي��ام 

ال�ستعانة  اأو  �سخمة  جم��ه��ودات  ب���اأي 

م��ع��ق��دة، وبح�سب  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ب���اأي 

التنمية  خبرة  اجلمل  �سناء  الدكتورة 

انطباع  ت��رك  عليك  يتوجب  الب�سرية 

ج���ي���د اأم��������ام م�����درائ�����ك وزم�����الئ�����ك يف 

التاأثر  دور كبر يف  له من  ملا  العمل؛ 

على م�ستقبلك الوظيفي يف ال�سركة.

تقنيات ب�سيطة لرتك 

�إيجابي �نطباع 

�حلر�س على �لو�سول مبكرً�

اأه��م  ب��امل��واع��ي��د يعترب م��ن  الل��ت��زام 

العمل.  اأ�سحاب  يقدرها  التي  ال�سمات 

ال��ع��م��ل قبل  اإىل  ال���و����س���ول  م���ن  ت���اأك���د 

امل���وع���د ل��ت��ع��ك�����س ����س���ورة اإي��ج��اب��ي��ة عن 

التزامك بالوقت. كما اأن الو�سول اإىل 

الدوام قبل املوعد ُيظهر ملدرائك مدى 

للوظيفة. وحما�سك  اهتمامك 

قم باختيار مالب�س منا�سبة

تذّكر دائماً اأن النطباع الأول الذي 

على  ب��ن��اًء  ي��ك��ون  ع��ن��ك  ال��ن��ا���س  ي�سكله 

م��ظ��ه��رك اخل���ارج���ي. مي��ك��ن��ك م��ع��رف��ة 

طبيعة املالب�س التي يجب ارتداوؤها يف 

لها خالل  زياراتك  ال�سركة من خالل 

طبيعة  ت��ع��ل��م  ل  ك��ن��ت  واإن  امل��ق��اب��الت، 

مالب�س  باختيار  فقم  ال�سركة  يف  الزي 

واأنيقة. مهنية 

�إيجابيًا �بت�سم وكن 

من املهم جداً اأن تظهر اأنك �سخ�س 

من  لتتمكن  عملك؛  مكان  يف  اإيجابي 

ب���ن���اء ع����الق����ات ج���ي���دة م����ع زم���الئ���ك. 

تعامل مع اجلميع بلطف ولباقة.

دّون مالحظات

ق���وي���ة،  ذاك������رة  مت��ت��ل��ك  ل  ك���ن���ت  اإن 

ف��اح��ر���س ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ك��ل امل��الح��ظ��ات 

املهمة.

ر جميع �لأور�ق �ملطلوبة �أح�سِ

الأوراق  ج��م��ي��ع  اإح�����س��ار  م���ن  ت���اأك���د 

التي طلبتها منك جهة العمل.

حتدث مع زمالئك

من اأهم الأمور التي جتعلك �سعيداً 

يف عملك ه��ي ب��ن��اء ع��الق��ات ج��ي��دة مع 

عالقات  بتطوير  اب���داأ  ال��ع��م��ل.  زم���الء 

ج���ي���دة م����ع اجل���م���ي���ع. ول���ك���ن اح���ر����س 

اأحاديث  يف  اخلو�س  عن  البتعاد  على 

�سخ�سية.

تعّلم قدر �لإمكان

ركز جيداً يف عملك وحاول اأن تتعلم 

ق����در الإم����ك����ان؛ ف�����س��رع��ة ال���س��ت��ي��ع��اب 

والتعّلم ترتك انطباعاً مميزاً عنك.

يف نهاية هذا اليوم، حني تعود للمنزل 

ا����س���رتِخ، واأح�����س��ر ورق���ة وق��ل��م��اً وح���اول 

ثم  العمل،  يف  قابلتهم  من  اأ�سماء  كتابة 

اجل��دي��دة.  وظيفتك  م�����س��وؤول��ي��ات  اك��ت��ب 

بعد  ت�ستوعبها  مل  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  ح���دد 

العمل،  يف  اأداءك  ق��ّي��م  عنها،  لت�ستف�سر 

تنّميها  اأن  يجب  التي  امل��ه��ارات  ح��دد  ث��م 

لإجناز مهامك بالطريقة املثلى.
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رغم االإعالن عن حكومة االحتالل احلالية 

انت�شار عدوى كورونا  ك� حكومة ط��وارئ ب�شبب 

ف�����اإن ه����ذه ت���وا����ش���ل ���ش��رب��ات��ه��ا ب���ق���وة وت��ع��ط��ل 

القالقل  تتوا�شل  وبالتزامن  ال��ب��الد،  اقت�شاد 

بني  الرتا�شق  وي�شتمر  احلاكم  االئتالف  داخل 

مرّكبيه االأ�شا�شيني الليكود و اأزرق- اأبي�ض

ويف ظ����ل اخل����الف����ات ب����ني رئ���ي�������ض ح��ك��وم��ة 

احلكومة  ورئي�ض  نتنياهو  بنيامني  االح��ت��الل 

اأبي�ض  اأزرق-  البديل ووزير االأمن رئي�ض حزب 

تخ�شى  ال�شنوية،  امليزانية  ح��ول  غانت�ض  بيني 

حا�شية االأخري من اأن نتنياهو يخطط الإجراء 

ال��ث��اين/ ت�شرين  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  انتخابات 

ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل، ب��ع��د اأن ت���ه���داأ ق��ل��ي��ال امل��وج��ة 

الوبائية الثانية من وباء كورونا

ا�شتمرار  اإىل   13 االإ�شرائيلية  القناة  واأ�شارت 

جهود امل�شاحلة بني الطرفني، ونوهت لرتاجع 

ح����دة ال��ن��ق��ا���ض وت���ب���ادل ال��ت��ه��م ك��م��ا ي��ت��ج��ل��ى يف 

يعتقد  ذل���ك،  م��ن  ال��رغ��م  على  ت�شريحاتهما. 

التو�شل  ي��ن��وي  ال  نتنياهو  اأن  غانت�ض  ���ش��رك��اء 

ت�شطر  بحيث  امليزانية،  ب�شاأن  و�شط  ح��ل  اإىل 

اإ�شرائيل مبوجب القانون اإىل خو�ض انتخابات 

اأخرى يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر. وهناك حمللون 

مقتنع  غري  نتنياهو  اأن  يعتقدون  اإ�شرائيليون 

تفتيت  ب��ه��ا  اأراد  ل��ك��ن��ه  اأ����ش���ال  ال�����ش��راك��ة  ب��ه��ذه 

�شيا�شي  كخطر  واإزال���ت���ه  اأب��ي�����ض  اأزرق-  ح���زب 

انت�شار  ظ��روف  على  ع��الوة  عليه  اإ�شرتاتيجي 

ك���ورون���ا ال��ت��ي اق��ت�����ش��ت ح��ك��وم��ة وح����دة. وي��رى 

عن  يبحث  نتنياهو  اأن  ه����وؤالء  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 

بعد  تنحيه  الأن  احلكومة  لتفكيك  فر�شة  اأول 

ع��ام ون�شف ال��ع��ام وف��ق��ا الت��ف��اق االئ��ت��الف من 

م�شتقبال  احلكم  ل�شدة  عودته  يجعل  اأن  �شاأنه 

غاية �شعبة خا�شة يف ظل مقا�شاته بتهم ف�شاد 

خطرية

ك��ورون��ا يف  ع��دوى  ت�شببت   13 للقناة  ووف��ق��ا 

اأبي�ض،  واأزرق-  الليكود  بني  اخل��الف��ات  تاأجيج 

حكومة  رئ��ي�����ض  اب���ن  نتنياهو  ي��ائ��ري  اإن  وق��ال��ت 

قبل  م�شبقا  احلكومة  بقرارات  يعلم  االحتالل 

احلاكم.  االئ��ت��الف  �شركاء  وبقية  االأم���ن  وزي��ر 

ال��وزراء، مل يكن  وخالل االجتماع العاجل بني 

هناك خالفات حول مو�شوع االإغالق يف عطلة 

نهاية االأ�شبوع حيث اأعرب وزير الداخلية اأرييه 

درعي عن قلقه احلقيقي من انهيار امل�شت�شفيات 

االآالف  ع�شرات  اأن  اىل  الفتا  ال�شتاء،  ف�شل  يف 

ومل  ال��ط��وارئ،  غ��رف  �شيحتاجون  املر�شى  من 

ي��ع��رف��وا م��ا اإذا ك��ان��وا م��ن م��ر���ش��ى ك���ورون���ا اأو 

االإنفلونزا، لذلك مل تتح االإجابة ب�شورة قاطعة

بنيامني  اأعلن  حني  يف  التقرير  ه��ذا  وي��اأت��ي 

اإعانات مالية مل�شاعدة  نتنياهو قبل يومني عن 

كل املواطنني يف مواجهة التداعيات االقت�شادية 

الأزم�������ة ف����ريو�����ض ك�����ورون�����ا، وه������ذا م����ا ت��ع��ت��ره 

�شراء  وغ��ريه حم��اول��ة  اأبي�ض  اأزرق  يف  اأو���ش��اط 

ال�شتعادة  لالإ�شرائيليني  ر�شاوى  وتقدمي  ذمم 

جمابهة  يف  ف�شله  نتيجة  تدنيها  بعد  �شعبيته 

اأك������دت �شحيفة  ك��م��ا  ال���ع���دوى وحم��ا���ش��رت��ه��ا 

امل�شاعدة  ه��ذه  وت��ن��درج  افتتاحيتها.  يف  هاآرت�ض 

يف اإطار خطة �شنوية �شاملة تبلغ نحو 30 مليار 

البطالة  ارتفاع معدل  دوالر وتاأتي على خلفية 

3،4 % يف  م��ن  املا�شية  االأ���ش��ه��ر  اإ���ش��رائ��ي��ل يف  يف 

�شباط/فراير اإىل 27 % يف ني�شان/اأبريل

القيود  من  بع�شا  االحتالل  حكومة  ورفعت 

يف ن��ه��اي��ة اأي����ار/م����اي����و، ل��ك��ن��ه��ا ع�����ادت واأع��ل��ن��ت 

املطاعم  اإغ��الق  غ��رار  فر�ض قيود جديدة على 

وامل���ج���م���ع���ات ال���ت���ج���اري���ة واحل����ان����ات وال����ن����وادي 

ال�شياحية  الليلية و�شالونات احلالقة واملرافق 

والنوادي الريا�شية ب�شبب تزايد حاد باالإ�شابات 

اإغالق كامل وحظر  ا�شتعدادات لفر�ض  وهناك 

جتول يف نهايات االأ�شبوع

م�شادر  عن  العامة  العرية  االإذاع��ة  ونقلت 

ال�شديد من  الليكود عن امتعا�ض نتنياهو  يف   

حزب  احلكومي،  االئتالف  يف  حليفه  ت�شرفات 

يعترها  التي  غانت�ض،  بزعامة   ، اأبي�ض  اأزرق 

التعامل  حيال  احلكومة  توجهات  مع  تتعار�ض 

مع اأزمة كورونا �شواء على ال�شعيد ال�شحي اأو 

االقت�شادي، متهما غانت�ض باأنه ي�شعى اإىل تبني 

ولي�شت  اجلمهور  ر�شا  لك�شب  �شعبوية  مواقف 

فعالة عمليا

ون��ق��ل م�����ش��در رف��ي��ع يف ال��ل��ي��ك��ود ع��ل��ى ل�شان 

اأبي�ض  واأزرق  غانت�ض  بيني  ق��ال:  اأن��ه  نتنياهو 

اأف�شلوا االإجراءات ال�شرورية للحد من انت�شار 

 . �شيا�شية  الأ�شباب  النا�ض،  اأرواح  واإنقاذ  كورونا 

وتابع امل�شدر على ل�شان نتنياهو وفق  االإذاع��ة 

العرية بالقول: اإن عدم م�شوؤولية اأزرق اأبي�ض 

����ش���ت���وؤدي ح��ت��م��ا اإىل ف���ر����ض االإغ������الق ال��ك��ام��ل 

فقد  لها.  �شرورة  ال  اقت�شادية  اأ�شرار  واإحل��اق 

الوباء،  انت�شار  لكبح  اإج��راء  اأي  غانت�ض  عار�ض 

ال�شامل  ب��االإغ��الق  احلاجة  جتنيب  ميكنه  مما 

اأح��ب��ط كل  اأبي�ض  اأزرق  وال��ع��ام يف وق��ت الح���ق. 

قرار ال يتوافق مع اعتباراته ال�شعبوية

اإن���ه  ورد ق���ي���ادي يف ح���زب غ��ان��ت�����ض ب��ال��ق��ول 

اأزمة كورونا،  اإدارة  بدال من رفع امل�شوؤولية عن 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����ض  يجعل  اأن  نتنياهو  ع��ل��ى 

امليدانية  املعركة  االأمن  وزارة  تقود  واأن  ينت�شر 

ال�شيا�شة  وق��ت  لي�ض  ه��ذا  وتابع:   . كورونا  �شد 

برتميم  ت�شهم  ال  م��ع��رك��ة  الأي  وال  احل��زب��ي��ة، 

االأف�شل  وم��ن  واملجتمع.  وال�شحة  االقت�شاد 

الرتكيز على حتويل املال اإىل ح�شابات امل�شتقلني 

الذين ما زالوا بانتظاره. وهناك من يهتم بهم 

وهناك من يتهرب من امل�شوؤولية

االنباط-وكاالت

اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال��رئ��ا���ش��ة ال��رو���ش��ي��ة 

رو�شيا  بني  العالقات  اأن  بي�شكوف  دمييرتي 

جداً  دافئة  يوماً  تكن  مل  املتحدة  وال��والي��ات 

ع�شل”  ل�شهر  م��رر  الأي  ح��ال��ي��اً  وج���ود  و”ال 

بني اجلانبني.

افتو  اإذاع��ة  مع  مقابلة  يف  بي�شكوف  واأ�شار 

اأنه قد ين�شاأ ت�شور  اإىل  راديو الرو�شية اليوم 

ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن ب���اأن االأزم����ات ال��ع��امل��ي��ة التي 

ت���وؤث���ر ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م��ث��ل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض 

وتقارب  لتعاون  االإمكانية  توفر  ق��د  ك��ورون��ا 

ونظام  اأ���ش��ل��وب  اعتماد  ي�شتوجب  م��ا  فعليني 

ق�شايا  يف  للتعاون  م��الءم��ة  اأك���ر  ج��دي��دي��ن 

م��ل��م��و���ش��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ل��ك��ن ه���ذا االأم����ر ال 

يحدث يف الواقع الفعلي.

اأوج  يف  يرى  اجلميع  اأن  بي�شكوف  واأو�شح 

اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  جل��وء  ك��ورون��ا  جائحة 

اإليها  اتهامات  الت�شعيد �شد ال�شني وتوجيه 

يف  خ�شو�شاً  اإط��الق��اً  منا�شب  غ��ري  اأم��ر  وه��و 

حول  التوحد  االأوىل  ك��ان  بينما  ال��وق��ت  ه��ذا 

ال��ظ��روف  ه��ذه  ال��وح��ي��دة يف  امل��وؤه��ل��ة  املنظمة 

عو�شاً  ل��رى  العاملية  ال�شحة  منظمة  وه��ي 

ع���ن ذل����ك ال��رئ��ي�����ض االأم���ري���ك���ي وه����و ي��وق��ع 

م��ر���ش��وم��اً ب��االن�����ش��ح��اب م��ن��ه��ا وي��رغ��م��ن��ا على 

اإىل  الركون  وعدم  الواقع  اأر���ض  اإىل  الرجوع 

االأحالم.

رو�شيا  يف  البع�ض  اأن  اإىل  بي�شكوف  ولفت 

ال�شوفييتي  لالحتاد  االأخري  الرئي�ض  ومنهم 

ال�������ش���اب���ق م���ي���خ���ائ���ي���ل غ���ورب���ات�������ش���وف ك��ان��ت 

2000 ت�����ش��ورات خ��ادع��ة  ت���راوده���م ق��ب��ل ع���ام 

ب���اأن���ه ���ش��ت��ح��ل م��رح��ل��ة م���ن االن�����ش��ج��ام وال���ود 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل��ج��اب��ه��ة ب��ني ال��والي��ات املتحدة 

اأنف�شهم  ال�شوفييتي ولكنهم خدعوا  واالحتاد 

يدركه  ما  هذا  اأن  مبيناً  الحقاً  ذلك  واأدرك��وا 

فهو  ولذلك  بوتني  فالدميري  الرئي�ض  جيداً 

اإقامة  اإىل  �شيا�شة دولية دقيقة تهدف  ينتهج 

امل�شتعدة  ال��ب��ل��دان  جميع  م��ع  طيبة  ع��الق��ات 

زي����ادة  اإىل  ذات�����ه  ال���وق���ت  وت�����ش��ع��ى يف  ل���ذل���ك 

رفاهية املواطنني الرو�ض ولي�ض االأمريكيني.

االنباط-وكاالت

ق����ال اأم�����ني ����ش���ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

�شائب  الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 

عريقات، اإن دولة فل�شطني ترحب بتعيني 

مبعوثا  �شافرونكوف،  فالدميري  ال�شفري 

ال�شالم  لعملية  االحتادية  لرو�شيا  خا�شا 

يف ال�شرق االأو�شط

واأ�شاف عريقات يف بيان له، اإن ال�شفري 

����ش���اف���رون���ك���وف ي��ت��م��ت��ع مب��ع��رف��ة وخ���رة 

ب�شكل  معه  للعمل  ونتطلع  دبلوما�شية، 

ث��ن��ائ��ي او م��ن خ���الل ال��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة، 

العادل  ال�شالم  وحتقيق  االحتالل  الإنهاء 

والدائم

وث��م��ن ع��ري��ق��ات اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا 

�شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  نائب 

ل�شناعة  ي���زال،  وال  للجهود  فري�شنيني 

ال�شالم وحتقيق مبداأ حل الدولتني على 

اأننا  1967، م�شيفا  حدود 4 حزيران لعام 

نتطلع ال�شتمرار العمل معه يف امل�شتقبل

االنباط-وكاالت

ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ض  اأك��د 

مل�شر  بالن�شبة  وج��ودي��ة  ق�شية  النيل  مياه  اأن 

معرباً عن رف�ض بالده اأي اإجراءات احادية بهذا 

ال�شاأن.

وذك����ر امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ال��رئ��ا���ش��ة 

امل�شرية ب�شام را�شي اأن ال�شي�شي �شدد يف ات�شال 

ه��ات��ف��ي م��ع ن��ظ��ريه اجل��ن��وب اف��ري��ق��ي �شرييل 

رامافوزا اليوم على ثوابت املوقف امل�شري من 

منطلق ما متثله مياه النيل من ق�شية وجودية 

ل�شعب م�شر ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوين 

�شامل بني كل االأطراف املعنية حول قواعد ملء 

وت�شغيل �شد النه�شة ورف�ض االإجراءات املنفردة 

اإحل��اق ال�شرر  اأحادية اجلانب التي من �شاأنها 

بحقوق م�شر يف مياه النيل.

من جانبه رحب رامافوزا بالنهج البناء الذي 

االأخ��رية  املفاو�شات  اتبعته م�شر خالل جولة 

ب�شاأن �شد النه�شة حتت رعاية االحتاد االفريقي 

امل�شرية  ال�شيا�شية  االإرادة  يعك�ض  اأن��ه  معتراً 

ال�شادقة للو�شول اإىل حل االأزمة.

ووفقا للمتحدث با�شم الرئا�شة امل�شرية فاإن 

االت�شال ركز ب�شكل اأ�شا�شي على تطورات املوقف 

احلايل مللف �شد النه�شة واملفاو�شات الثالثية 

ذات ال�����ش��ل��ة ال��ت��ي مت���ت م���وؤخ���راً حت���ت رع��اي��ة 

ا�شتمرار  على  التوافق  ومت  االفريقي  االحت���اد 

التن�شيق املكثف بني البلدين ب�شاأن هذه الق�شية 

احليوية.

رغم كونها حكومة طوارئ وحديثة العهد.. 
التراشق يتواصل بين نتنياهو وغانتس

 الكرملين: العالقات مع الواليات المتحدة لم تكن يومًا دافئة جدًا

 عريقات: فلسطين ترحب بتعيين سافرونكوف مبعوثا خاصا لروسيا

مصر ترفض أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بحقوقها في مياه النيل

االنباط-وكاالت

قال خبري ع�شكري اإ�شرائيلي اإن “التقديرات االأمنية والع�شكرية االإ�شرائيلية 

ترتقب ن�شوء �شرق اأو�شط جديد، وه��ذه امل��رة بتدخل �شيني يف اإي��ران، مع قرب 

توقيع بكني وطهران على اتفاقية تاريخية تت�شمن ا�شتثمار مئات املليارات من 

الدوالرات يف النقل واالت�شاالت والطريان والبنية التحتية البحرية، وهكذا جتد 

الع�شكري  بالتدخل  يتمثل  جديدا  ا�شرتاتيجيا  تهديدا  تواجه  نف�شها  اإ�شرائيل 

واالقت�شادي ال�شيني بال�شرق االأو�شط”.

يف  االإ�شرائيلية،  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة  ال�شلة  وثيق  �شالوم،  بار  اأم��ري  واأ�شاف 

التقارب  ع��ن  الناجم  التهديد  “هذا  اأن  اإ�شرائيل”،  “زمن  موقع  ن�شره  تقرير 

االإي��راين ال�شيني لي�ض ظاهرا على رادار و�شائل االإع��الم االإ�شرائيلية يف الوقت 

ك��ورون��ا واالأزم���ة االقت�شادية، لكن من  احل��ايل، الأنها من�شغلة بالكامل يف وب��اء 

املحتمل اأن يكون �شانعو ال�شيا�شة يف تل اأبيب م�شتيقظني بالتاأكيد، ويقظني يف 

الليل ملواجهة هذا التهديد”.

واأو�شح اأن “االتفاقية ال�شينية االإيرانية بقيت يف الهواء لفرتة طويلة دون اأن 

يعرف اأحد تفا�شيلها بدقة، لكن م�شودتها، التي مت ت�شريبها ل�شحيفة نيويورك 

تاميز، ت�شهد على عمق العالقة بينهما، وهو ما تراقبه اإ�شرائيل عن كثب، ف�شال 

اأن هذه العالقة املتنامية  عن قدرتها على خلق واق��ع جديد يف املنطقة، خا�شة 

بينهما تواجه جملة حتديات منها: جريان اإيران ال�شنة، ال�شيطان االأكر الواليات 

املتحدة، وال�شيطان االأ�شغر اإ�شرائيل”.

 االأهمية االقت�شادية 

واأ�شار اإىل اأن “ال�شني وقعت على االتفاقية النووية مع اإيران يف يوليو 2015، 

ومنذ ذلك احلني، بداأت بالرتاجع عن الطلب االأمريكي باإعادة مناق�شة تفا�شيل 

ال�شياق،  ه��ذا  2018، ويف  امل��دوي منها يف  ان�شحاب ترامب  بعد  االتفاقية، خا�شة 

تتما�شى ال�شني مع رو�شيا، فكالهما لهما م�شالح عديدة يف اإيران، وكالهما لي�شتا 

معنيتني باأي دور اأمريكي يف املنطقة، ما يحقق قاعدة “عدو عدوي �شديقي”، 

وهو ما يت�شبب بقلق اإ�شرائيلي”.

“من اأجل فهم االأهمية االقت�شادية لهذه االتفاقية، تورد املحافل  اأنه  واأك��د 

االإ�شرائيلية، االأمنية واالقت�شادية على حد �شواء، تف�شيال واحدا مهما للغاية، 

احتياجاتها  لتلبية  يوميا  النفط  من  برميل  ماليني   10 ال�شني  ت�شتورد  حيث 

ال�شناعية، ومي��ك��ن الإي����ران يف ه��ذه احل��ال��ة اأن مت��ده��ا مب��ا ي��ق��رب م��ن 90% من 

االحتياجات بدون عقوبات، وهنا تبداأ الق�شة، لكنها ال تنتهي”.

االتفاقية  م��ن  االقت�شادي  البند  لهذا  االإ�شرائيلية  “القراءة  اأن  واأ���ش��اف   

الكثري  ي�شتحق  ثابت  ب�شعر  للنفط  الثابت  التزويد  اأن  تعني  االإيرانية  ال�شينية 

املتحدة  ال��والي��ات  �شيا�شة  م��ع  يتعار�ض  الطريق  ط��ول  وعلى  لل�شني،  بالن�شبة 

ال�شاعية لتحقيق انهيار اإيران يف �شاحتها الداخلية يف ظل حظر اقت�شادي خانق”.

الع�شكرية  “االأو�شاط  اإن  الكاتب  فيقول  الع�شكري،  للوجود  بالن�شبة  اأم���ا 

اأمريكي  اأن ال�شني ح��ددت لنف�شها هدفا لتحدي كل تواجد  االإ�شرائيلية تعتقد 

اأفريقيا، بحجة وج��ود قاعدة  �شرق  ب��داأ مبيناء ع�شكري يف جيبوتي  ال��ع��امل،  يف 

لوج�شتية للقوات التي تقاتل القرا�شنة ال�شوماليني، وا�شتمر بح�شور �شيني عند 

مدخل اخلليج العربي، وهذا يعني اأن الواليات املتحدة لن تكون القوة املهيمنة 

امل�شيطرة على م�شيق هرمز، التي ت�شمن ممرات ال�شحن املجاين”.

ولفت اإىل اأن “املحافل اال�شرتاتيجية االإ�شرائيلية تتابع حالة ال�شراع ال�شيني 

االأمريكي، فلي�ض هناك اأحد يف اإ�شرائيل ينكر اأنه بتوقيع هذه االتفاقية تت�شبب 

اإي��ران بت�شدع كبري يف العالقة بني ال�شني والواليات املتحدة، ويف هذه احلالة 

�شيكون ال�شوؤال يف اإ�شرائيل عن خطوات ال�شني االآتية: كيف �شترتجم االتفاقية، 

وهل �شتحرر نف�شها متاما من التزامها بالعقوبات الع�شكرية على اإيران، وتتحرك 

للتجارة احلرة واملفتوحة معها”.

 الو�شع املعقد

تن�ض  التي  امل�شودة  �شفحات  يف  تكمن  االأ�شئلة  ه��ذه  ع��ن  “االإجابة  اأن  واأك���د 

�شراحة اأن ال�شني �شت�شمح الإيران بالو�شول لنظام املالحة باالأقمار ال�شناعية، 

والتعاون يف تطوير القدرات ال�شيرانية، ون�شر �شبكة خلوية من اجليل اخلام�ض 

يف اإي��ران، ومن املحتمل اأن يكون ا�شتثمار مئات املليارات من ال��دوالرات ال�شينية 

“مطمعا” حتى يف الوجود الع�شكري ال�شيني يف املنطقة لردع اأي خطر”.
اإي��ران  يف  واالأمريكية  ال�شينية  امل�شالح  بت�شابك  ترى  “اإ�شرائيل  اأن  واأو�شح 

الذي  املعقد  الو�شع  اإ�شرائيل يف  �شتفعل  م��اذا  ال�شوؤال:  م��ررا لطرح  وحميطها 

جتد نف�شها فيه، خا�شة اأن امل�شروع النووي، النقطة االأكر اإثارة للقلق يف اإ�شرائيل 

مي�شي يف �شباق �شريع اإىل االأمام، ما يدفع لال�شتف�شار حول مدى تاأهيل االتفاقية 

االأم��ن  جمل�ض  الأع�����ش��اء  ان�شمت  ال�شني  اأن  خا�شة  االإي��ران��ي��ة،  القنبلة  الإن��ت��اج 

االآخرين من اأجل منع برنامج نووي اإيراين؟”.

واأ�شاف اأن “اإ�شرائيل تقراأ جيدا الن�ض احلريف للبند الوارد يف االتفاقية، وجاء 

فيه اأن الثقافتني االآ�شيويتني �شريكتان يف التجارة واالقت�شاد والثقافة واالأمن، 

البع�ض  بع�شهما  م�شرتكة،  اإقليمية  م�شالح  لديهما  ال��ل��ذان  البلدان  و���ش��ريى 

�شريكني ا�شرتاتيجيني”، وهنا تنظر اإ�شرائيل ملا ت�شفه ب�”االأخطبوط االإيراين”، 

الذي بات مدعوما من ال�شني باأ�شلحة متطورة، واأ�شبح اأكر �شجاعة وخطورة..

 قراءة إسرائيلية متشائمة لالتفاق الجديد بين إيران والصين

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

 الرئيس التونسي يطلب من األحزاب 
تقديم مرشحيها لخالفة الفخفاخ

 صحيفة عبرية: مصلحة المياه 
اإلسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني

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

االنباط-وكاالت

االأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ك�شف م�شاعد 

ديفيد �شينكر، النقاب عن اأن بالده حثت رئي�ض 

الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو، على عدم 

االإق�����دام ع��ل��ى خ��ط��وات ق��د مت��ن��ع اإق���ام���ة دول��ة 

تنفيذ خطته  فيه  َيدر�ض  وق��ت  فل�شطينية، يف 

يف  مناطق  على  االإ�شرائيلية  ال�شيادة  لفر�ض 

ال�شفة الغربية.

�شغوطا  ي��واج��ه  نتنياهو  اإن  �شينكر،  وق���ال 

داخ��ل��ي��ة ك���ون بع�ض م��وؤي��دي��ه ي��ري��دون فر�ض 

دول��ة  اإق��ام��ة  م��ن  يتحفظون  ولكنهم  ال�����ش��ي��ادة 

فل�شطينية.

اأي �شيء  ن��ر  اذا مل  ل��ن يفاجاأ  ان��ه  واأ���ش��اف 

ولكنه يعتقد ان يقوم نتنياهو بتنفيذ �شيء ما .

واأ�شاف امل�شوؤول االأمريكي، اإن اإ�شرائيل تعي 

التداعيات واالنعكا�شات التي قد ترتتب عليها 

م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ق��ب��ل ال����دول العربية 

واالأوروبية ال�شديقة.

يذكر اأن رئي�ض الكني�شت االإ�شرائيلي ياريف 

اإن اأمريكا لي�شت  ليفني، قال الثالثاء املا�شي، 

ملناطق  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����ش��م  بتطبيق  مهتمة 

ال�شفة الغربية يف الوقت احلايل.

واأ���ش��اف ليفني يف حم��ادث��ات مغلقة خالل 

ال�شابعة العرية:  القناة  االأي���ام االأخ���رية وف��ق 

االأم���ري���ك���ي���ون ال ي��ه��ت��م��ون ب��ال�����ش��ي��ادة ح��ال��ي��ا، 

ونتنياهو لي�ض على ا�شتعداد للعمل بدونهم”.

وك�����ان�����ت وزي���������رة اال����ش���ت���ي���ع���اب وال���ه���ج���رة 

اأبي�ض”  “اأزرق  والنائبة يف حزب  االإ�شرائيلية، 

ال�شم  خمطط  اإن  ق��ال��ت  �شطا،  ت��ام��ان��و  بنينا 

“لي�ض على  ال�شفة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي الأج����زاء م��ن 

جدول اأعمال احلكومة هذه االأيام”.

االنباط-وكاالت

ط��ل��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ون�����ش��ي ق��ي�����ض ���ش��ع��ي��د، 

اجل��م��ع��ة، م��ن االأح����زاب واالئ��ت��الف��ات والكتل 

الرملانية تقدمي مر�شحيها لرئا�شة احلكومة، 

خلفا لرئي�ض الوزراء امل�شتقل اإليا�ض الفخفاخ، 

وفق اإعالم حملي

واأف��������اد رادي�������و م���وزاي���ي���ك اخل����ا�����ض، ب����اأن 

الرئي�ض �شعيد را�شل �شباح اجلمعة، االأحزاب 

واالئ���ت���الف���ات وال��ك��ت��ل ال��رمل��ان��ي��ة وط��ال��ب��ه��م 

التي  ال�شخ�شية  ح��ول  مقرتحاتهم  بتقدمي 

بت�شكيل  تكليفها  ل��ي��ت��ّم  ال��ف��خ��ف��اخ،  �شتخلف 

احلكومة القادمة

وذك��ر، اأنه مت حتديد يوم 22 يوليو/ متوز 

اجلاري، اآخر موعد لتقدمي اأ�شماء املر�شحني 

ملن�شب رئي�ض احلكومة

ا�شتقالة  ق��ب��ول  ���ش��ع��ّي��د  اأع��ل��ن  واخل��م��ي�����ض، 

م�شاورات  وب��دء  ال���وزراء،  رئا�شة  الفخفاخ من 

لتكليف �شخ�شية جديدة بت�شكيل احلكومة

وبح�شب بيان �شادر عن الرئا�شة التون�شية، 

رئي�ض  اإىل  االأرب��ع��اء،  بر�شالة  بعث  �شعيد  ف��اإن 

جم��ل�����ض ن������واب ال�����ش��ع��ب )ال������رمل������ان( را����ش���د 

ا�شتقالة  وقبوله  بتلقيه  الإع��الم��ه  الغنو�شي، 

ال��ف��خ��ف��اخ وف��ق��ا مل��ق��ت�����ش��ي��ات ال��ف�����ش��ل 98 من 

الد�شتور

على  االأول،  ب��ن��ده  يف   98 ال��ف�����ش��ل  وي��ن�����ض 

ا�شتقالة  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  ا�شتقالة  تعد  اأن���ه 

كتابة  اال�شتقالة  وت��ق��دم  بكاملها،  للحكومة 

رئي�ض  بها  ُيعلم  ال��ذي  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل 

جمل�ض نواب ال�شعب

بعث  �شعيد  اأن  الرئا�شة،  بيان  ن�ض  وت��اب��ع 

اأي�شا بر�شالة ثانية اإىل الغنو�شي، ملده بقائمة 

ق�شد  النيابية،  والكتل  واالئتالفات  االأح��زاب 

ين�ض  ملا  طبقا  وذل��ك  معها،  م�شاورات  اإج���راء 

تكليف  بهدف  الد�شتور،  من   89 الف�شل  عليه 

ال�شخ�شية االأقدر من اأجل تكوين حكومة

االنباط-وكاالت

تعر�شت م�شلحة املياه االإ�شرائيلية موؤخًرا 

اأن يوؤدي  )اإل��ك��رتوين(، دون  لهجوم �شيراين 

ذلك الإحلاق ال�شرر باخلدمة، بح�شبما ذكرت 

�شحيفة عرية

اأحرنوت” على  “يديعوت  �شحيفة  وقالت 

يف  م��ي��اه  “من�شاأة  اإن  االإل����ك����رتوين،  م��وق��ع��ه��ا 

ال��و���ش��ط تعر�شتا  ال��ب��الد واأخ����رى يف  ���ش��م��ايل 

لهجوم �شيراين«

واأكدت م�شلحة املياه اأنه “مل تلحق اأ�شرار 

باخلدمة«

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن هذا الهجوم هو 

ال��ث��ال��ث خ��الل 3 ���ش��ه��ور، وال��ث��اين بعد هجوم 

اآبريل/ني�شان املا�شي، واتهمت  اآخر م�شابه يف 

م�شلحة املياه حينها اإيران بالوقوف خلفه

االنباط-وكاالت

املنا�شبات  “يونهاب” اأن  اأنباء  ر�شدت وكالة 

ال�شمالية  كوريا  زعيم  فيها  ظهر  التي  العلنية 

كيم جونغ اأون يف العام اجلاري، كانت االأقل منذ 

توليه ال�شلطة عام 2012

ال��ك��وري  واأ���ش��ارت بيانات ���ش��ادرة ع��ن املعهد 

 19 يف  ظ��ه��ر  “كيم”  اأن  ل��ل��وح��دة،  احل��ك��وم��ي 

منا�شبة عامة فقط يف الن�شف االأول من العام 

اجلاري، فيما �شهدت نف�ض الفرتة من عام 2013 

على �شبيل املثال ظهور الزعيم الكوري ال�شمايل 

فيما يقرب من 100 منا�شبة متنوعة

منا�شبات  يف  كيم  ظهور  متو�شط  �شجل  كما 

و50  2017 و2019، ما بني 40  علنية بني عامي 

م��رة وك���ان غ��ي��اب كيم يف م��اي��و املا�شي ق��د اأث��ار 

ال��ع��امل، حول  اأن��ح��اء  �شائعات يف جميع  م��وج��ة 

و�شعه ال�شحي، و�شلت حد احلديث عن وفاته

ال�شمالية  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  زي����ارات  ومثلت 

التفقدية والتفتي�شية املدنية والع�شكرية يف هذا 

العام، اأكر من ن�شف اأن�شطته العلنية

ور�شد التقرير الكوري اجلنوبي، اأن كيم ظهر 

مرتني فقط فيما يتعلق بامل�شاريع االقت�شادية يف 

بالده، حيث تفقد يف يناير املا�شي م�شنعا الإنتاج 

االأ�شمدة يف “�شونت�شون”، �شمال العا�شمة بيونغ 

يانغ، وقام بزيارة اأخرى يف اأوائل مايو مبنا�شبة 

اكتمال امل�شروع وعزا التقرير انخفا�ض منا�شبات 

اإىل  العلنية،  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  ظ��ه��ور 

“خماوف ال�شمال ب�شاأن فريو�ض كورونا” وتوقع 
التقرير ذاته اأن يتوا�شل ظهور كيم العلني على 

حاله، حمدودا يف الن�شف الثاين من هذا العام، 

نظرا ال�شتمرار تف�شي جائحة الفريو�ض التاجي 

امل�شتجد

ال�سبت   18/ 7 / 2020
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 الفيصلي االكثر شعبية بجماهيره العريضة

 جويحان يحرز لقب سباق السرعة االول

 المذهل تجاوز العاصفة وحقق اللقب

 طيران اإلمارات وأولمبيك ليون يكشفان عن القميص الرسمي

االنباط – عمان

تابع الفي�شلي م�شواره مع االجنازات وهذه 

املرة عرب اجلماهري عندما جنح بالفوز بلقب 

االندية االكرث �شعبية يف االردن حمتال املركز 

االول ومن خلفة الوحدات  يف اال�شتفتاء الذي 

نظمه االحت���اد االآ���ش��ي��وي لكرة ال��ق��دم  ال��ذي 

اال�شتفتاء  .اأن  الر�شمي  موقعه  ع��رب  اع��ل��ن 

ال�شاعات  قوية ومثرية خالل  مناف�شة  �شهد 

االأخرية بني جماهري الفي�شلي والوحدات، يف 

تاأكيد على ال�شعبية التي تتمتع بها لعبة كرة 

القدم يف البالد. وكان الوحدات قد تقدم على 

الفي�شلي باال�شتفتاء حتى م�شاء االأربعاء، قبل 

اأن تقلب جماهري الفي�شلي، النتائج، وحت�شم 

ال�شراع ل�شالح ناديهم.

و�شارك يف عملية الت�شويت، اأكرث من 461 

ال��ف م�����ش��ارك  وب��ع��د مناف�شة ك��ب��رية وت��ب��ادل 

ال�����ش��دارة الأك����رث م��ن م����رة، جن��ح الفي�شلي 

ح�شد  بعدما  االأول  املركز  على  احل�شول  يف 

ن�شبة 54% من االأ�شوات. وحل الوحدات ثانًيا 

بن�شبة 42%، وح�شل احل�شني اإربد على ن�شبة 

1%، واالأه��ل��ي واجل��زي��رة بن�شبة  3%، والرمثا 

ت�شويت بلغت �شفر لكل منهما.

بدوره علق رئي�س النادي الفي�شلي ال�شيد 

بكر العدوان على هذا االجن��از على �شفحته 

جماهري  “زعماء  بالقول  ب��وك  الفي�س  على 

“ ون�����ش��ر ���ش��ورة ال��ن��ت��ائ��ج النهائية  االن���دي���ة 

لال�شتفتاء فيما كتب املوقع الر�شمي للنادي 

“ و  الفي�شلي  بني  مناف�شة  “بعد  الفي�شلي 

ع��ّدة اأن��دي��ة “ الأك��رث ن��ادي �شعبية يف االأردن 

من ِقبل االإحت��اد االآ�شيوي، جماهري الزعيم 

علّو  اأخ��رى  م��رة  ويثبتون  اال�شتفتاء  تكت�شح 

كعبهم على اجلميع »

لبطولة  الفي�شلي  ا���ش��ت��ع��دادات  اط���ار  ويف 

ال�����دوري ف���از ف��ري��ق��ه ال���ك���روي ع��ل��ى ال�شلط 

بنتيجة 4-3، و�شجل اهدافه

حم��م��د ب��ن��ي ع��ط��ي��ة وال��ب��ول��ن��دي ل��وك��ا���س 

الفريق  القرا. ومثل  ومهدي عالمة وع��دي 

اإب��راه��ي��م ال���زواه���رة، اأحمد  اأب���و ليلى،  ي��زي��د 

ال�شغري، �شامل العجالني، عدي زهران، اأن�س 

جبارات، يو�شف الروا�شدة، خليل بني عطية، 

حم��م��د ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، ي��و���ش��ف ع��ب��د ال��رح��م��ن 

�شي�شا، لوكا�س.

االنباط – عمان

مفاجاأة  ج��وي��ح��ان  �شاكر  املت�شابق   فجر 

كبرية حمرزا   لقب �شباق ال�شرعة االأول من 

 ،2020 لعام  ال�شرعة  ل�شباقات  االأردن  بطولة 

ن��ادي  اأم�����س اجلمعة على حلبة  اأق��ي��م  ال���ذي 

ال�شيارات امللكي، مب�شاركة 34 مت�شابقا، وحل 

املت�شابق غيث وريكات يف املركز الثاين،  وجاء 

املت�شابق م�شطفى عطاري  يف املركز الثالث 

املت�شابق  واأح���رز  لل�شباق.  ال��ع��ام  الرتتيب  يف 

امل��رك��ز االأول للدفع  اأي�����ش��ا  ���ش��اك��ر ج��وي��ح��ان 

الرباعي، وحل املت�شابق جاد نبا�س يف املركز 

اجمد  املت�شابق  وج��اء  اخللفي،  للدفع  االأول 

احلوراين يف املركز االأول للدفع االأمامي.

الطريق اإىل اللقب .. املناف�شة يف ال�شباق،  

�شهدت تناف�شا �شديدا بني املت�شابقني وكانت 

على اأ�شدها يف اجلولتني االأوىل والثانية  بني 

وري��ك��ات وم�شطفى  وغ��ي��ث  ج��وي��ح��ان  �شاكر 

عطاري وحممد تي�شري واأمري نا�شيف، ودخل 

ال�شائقون بقوة يف اجلولة الثالثة الأف�شل 15 

املناف�شة على  نتيجة، ويف هذه اجلولة كانت 

اأ�شدها بني املت�شابقني لنيل األقاب فئات الدفع 

الرباعي والدفع اخللفي والدفع االأمامي.

- النتائج الفنية ل�شباق ال�شرعة االأول

�شاكر  االأول:  لل�شباق  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب   -

الثالث:  وري���ك���ات.  ال��ث��اين: غيث  ج��وي��ح��ان. 

م�شطفى عطاري.

�شاكر  االأول:  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  اأب��ط��ال   -

ج��وي��ح��ان. ال��ث��اين: غيث وري��ك��ات. الثالث : 

م�شطفى عطاري.

الدفع اخللفي االأول: جاد نبا�س. الثاين: 

�شامل طعيمه. الثالث: عامر مو�شى.

اأب��ط��ال ال��دف��ع االأم��ام��ي االأول: اأجم��د   -

ال��ث��اين: خ��ال��د جمعة. الثالث :  احل����وراين. 

اأحمد جانخوت.

- اأب��ط��ال ال��ك��وؤو���س وال��ف��ئ��ات - ال��ف��ئ��ة 14 

13:ج����اد نبا�س  الفئة    - �شاكر ج��وي��ح��ان.   :

.  الفئة 12: �شامل طعيمة. الفئة 10: اأحمد 

جانخوت. - الفئة9: بالل قبالوي.  الفئة 7: 

م�شطفى جمعة. - الفئة 5: �شامر اأبو زيد.

مدريد – وكاالت

خ��اط��ر زي��ن ال��دي��ن زي����دان، ع��ن��دم��ا ع��اد 

ل��ت��دري��ب ري���ال م��دري��د ب��ع��د 10 اأ���ش��ه��ر من 

اأول  الليجا يف  ا�شتقالته، لكن ب�شمان لقب 

امل��درب  اأث��ب��ت  ال��ع��ودة،  بعد  ل��ه  كامل  مو�شم 

منه  اأف�شل  هو  من  يوجد  ال  اأن��ه  الفرن�شي 

ل��ه��ذا امل��ن�����ش��ب. ون���ال زي����دان، لقبه ال��ث��اين 

 2017 يف ال����دوري االإ���ش��ب��اين ك��م��درب ب��ع��د 

اخلمي�س.  ف��ي��اري��ال  على   1-2 ال��ف��وز  عقب 

وق���ال ���ش��ريج��ي��و رام���و����س ق��ائ��د امل��ل��ك��ي عن 

مدربه “اإنه العامل احلا�شم، اإنه ربان هذه 

فرتة  الأط���ول  ا���ش��ت��م��راره  اأمت��ن��ى  ال�شفينة. 

الأنه  رائعة  مبكانة  يحظى  وهو  النادي،  يف 

ون�شف  مو�شمني  يف  �شجله  ورغ��م  فريد”. 

 ،2018 يف  ا�شتقالته  قبل  م��دري��د  ري��ال  م��ع 

وال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

و�شف  يف  البع�س  ا�شتمر  االأب��ط��ال،  دوري 

مبت�شم.  حمفز  من  اأكرث  لي�س  باأنه  زي��دان 

باأنه ال يفعل  االإعالم ت�شفه  وكانت و�شائل 

اأ�شا�شيا من بني  11 العبا  اختيار  اأكرث من 

واح����دة م���ن اأك����رث ال��ت�����ش��ك��ي��الت م��وه��ب��ة يف 

جناحه  من  البع�س  انتق�س  بينما  العامل، 

وو�شفوه ب� “املحظوظ«.

اأنه مدرب  املو�شم  اأثبت هذا  زي��دان  لكن 

جناح  يف  ال�شبب  وك��ان  �شيء.  كل  يف  مذهل 

ال��ف��ري��ق ه���و ال��ت��ح�����ش��ن امل���ذه���ل يف ال��دف��اع 

46 هدفا حتت قيادة جولني  ا�شتقبل  الذي 

اأن  قبل  ���ش��والري،  و�شانتياجو  لوبيتيجي 

 .2019 ي��ع��ود زي���دان ف��ج��اأة يف م���ار����س/اآذار 

الدفاعية،  مدريد  ري��ال  م�شاكل  وا�شتمرت 

هذا  مباريات   4 اأول  يف  اأه��داف   6 وا�شتقبل 

ل��ك��ن رد فعله ك��ان ج��ي��دا وح��اف��ظ  امل��و���ش��م، 

15 مباراة  10 مرات يف  على �شباكه نظيفة، 

ري����ال م��دري��د  دف����اع  اأداء  ت��ال��ي��ة. وحت�����ش��ن 

اأكرب منذ عودة امل�شابقة بعد توقفها  ب�شكل 

 3 �شباكه  واه��ت��زت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب 

نظيفة  ب�شباك  وخرج  مباريات،   9 يف  مرات 

 .2008 م��ن��ذ  م���رة  الأول  م��ت��ت��ال��ي��ة  م����رات   5

مدريد  ريال  رئي�س  برييز  فلورنتينو  وقال 

“زيدان نعمة من ال�شماء، اأمتنى ا�شتمراره 
اأن  معنا لفرتة طويلة جدا. ميكن للبع�س 

ي��ن��ت��ق��دوه ك��م��ا ي��ري��دون و���ش��ن��وا���ش��ل ح�شد 

االألقاب معه«. 

واجه زيدان، م�شكلة كبرية عندما تلقى 

اأم�����ام ب��اري�����س   3-0 ف��ري��ق��ه ه��زمي��ة ث��ق��ي��ل��ة 

املا�شي،  �شبتمرب/اأيلول  يف  ج��ريم��ان  �شان 

من  ال�شاعد  مايوركا  ري��ال  اأم��ام  خ�شر  ثم 

اأول.  اأكتوبر/ت�شرين  يف  الثانية  ال��درج��ة 

اإ���ش��ب��ان��ي��ة، برحيل  اإع����الم  وت��ك��ه��ن��ت و���ش��ائ��ل 

زيدان، على اأن يحل مكانه جوزيه مورينيو 

الذي كان عاطال عن العمل يف ذلك الوقت.

ريال  وق��اد  العا�شفة  جت��اوز  زي��دان  لكن 

 15 اخل�����ش��ارة يف  م��ن  مل�شرية خالية  م��دري��د 

على  اإثبات  ويف  االإ�شباين.  بالدوري  مباراة 

كاملة،  ال��ف��ري��ق  ت�شكيلة  زي���دان  ا���ش��ت��غ��الل 

اأهدافا يف الدوري،  21 العبا خمتلفا  �شجل 

الذين  الكبار  لالعبيه  احليوية  اأع��اد  فيما 

اأوقاتهم  اأف�شل  جت��اوزوا  اأنهم  و�شفهم  مت 

ومن بينهم مودريت�س ومار�شيلو واإي�شكو.

االنباط – عمان

OL عن قم�شان  ك�شفت طريان االإمارات واأوملبيك ليون 

2021 خالل مباراة   /2020 الفريق الر�شمية اجلديدة ملو�شم 

فيوليا  بطولة  �شمن  غال�شكو  رينجرز  �شد  للفريق  ودي��ة 

“ا�شتاد  ليون  اأوملبيك  ملعب  على  امل��ب��اراة،  واأقيمت  ال��ودي��ة. 

)اخلمي�س  ليلة   »Groupama Stadium غروباما 

عالمة   2021  /2020 ال��ف��ري��ق  قمي�س  ي��ول��ي��و(.وي��ح��م��ل   16

بداية  وميثل   ،Fly Better التجارية  االإم���ارات  ط��ريان 

�شراكة خلم�س �شنوات، حيث �شتكون الناقلة الراعي الر�شمي 

القمي�س  الالعبون  يرتدي  و�شوف  ليون.  الأوملبيك  الرئي�س 

الثاين )االحتياطي( يوم ال�شبت )18 يوليو( خالل مباراتهم 

الودية �شد فريق نادي �شيلتيك. و�شوف تظهر عالمة طريان 

االإمارات ال�شهرية Fly Better على اجلانب االأمامي من 

التدريب وقم�شان العبي ليون خالل جميع مباريات  اأطقم 

التي �شيخو�شها الفريق حتى يونيو )حزيران( 2025، مبا يف 

ذلك البطولة الفرن�شية وكاأ�س اأوروبا. ويرتبط وعد طريان 

االإمارات بالتميز الدائم مع قيم اأوملبيك ليون يف ال�شعي اإىل 

اأعلى م�شتويات النجاح. حتقيق 

امل��دى على  االإم��ارات طويلة  ا�شرتاتيجية ط��ريان  وتقوم   

م��ن خ��الل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ع عمالئها يف جميع  ال��ت��وا���ش��ل 

وم�شاهمتها  الناقلة  ا�شتثمار  ال�شراكة  هذه  وتعزز  الريا�شة. 

طريان  وكانت  عامًة.  وفرن�شا  ليون  منطقة  يف  االقت�شادية 

برحالت   1992 ع��ام  منذ  فرن�شا  خ��دم��ة  ب���داأت  ق��د  االإم����ارات 

م��ن دون ت��وق��ف اإىل م��ط��ار ب��اري�����س ���ش��ارل دي��غ��ول. ويف ع��ام 

عرب  ال��دول��ي��ني  للم�شافرين  خدمتها  ن��ط��اق  و���ش��ع��ت   ،2012

�شبكتها اإىل جنوب فرن�شا باإطالق رحالت اإىل مدينة ليون. 

ا�شتاأنفت  التي  االأوىل  الوجهات  بني  من  باري�س  واأ�شبحت 

ط����ريان االإم������ارات ع��م��ل��ي��ات ال���رك���اب اإل��ي��ه��ا يف م��اي��و )اأي����ار( 

اإىل   A380 العمالقة  طائرتها  ت�شغيل  ع��اودت  كما  املا�شي، 

العا�شمة الفرن�شية اعتباراً من 15 يوليو اجلاري. باالإ�شافة 

 Fly Better ���ش��ع��ار  يظهر  ل��ي��ون،  اأومل��ب��ي��ك  قمي�س  اإىل 

طريان  ترعاها  التي  االأخ��رى  القدم  كرة  فرق  قم�شان  على 

وبينفيكا  واأر���ش��ن��ال  ميالن”  �شي  “اإيه  فيها  مب��ا  االإم����ارات، 

ورويال مدريد.

 انطالق بطولة الواعدين 
لرفع االثقال

 سحب قرعة دوري الثالثة الكروي

مشاركة اردنية في الدورة 
التدريبية للسباحة

 ميسي ينفجر وينتقد غياب الروح  

االنباط – عمان

ان��ط��ل��ق��ت م�������ش���اء ااخل���م���ي�������س ب��ط��ول��ة 

ال��واع��دي��ن لرفع االأث��ق��ال وال��ت��ي ُينظمها 

الكرامة  �شالة  يف  للعبة  االأردين  االحت��اد 

يف  لل�شباب. وي�شارك  احل�����ش��ني  مب��دي��ن��ة 

البطولة 36 العب والعبة ميثلون خم�شة 

اأندية هي ، يرموك البقعة وحطني وكفر 

واملر�شع. واأ�شار  ال�����ش��وق  وخ��ري��ي��ة  امل����اء 

 ، االأث���ق���ال  ل��رف��ع  االأردين  االحت����اد  رئي�س 

عزام الزعبي ، اإىل اأن هذه البطولة تاأتي 

بهدف قيا�س ُقدرات الالعبني والالعبات 

ح���ت���ى ي���ت���م و�����ش����ع ب���رن���ام���ج الإع�����داده�����م 

الوطنية  املنتخبات  �شفوف  يف  ليكونوا 

م�شتقباًل. واأكد الزعبي باأن االحتاد اتخذ 

كافة اجراءات ال�شالمة العامة من خالل 

الدوري  املناف�شات والتعقيم  تعقيم �شالة 

خالل البطولة لكافة االأدوات امل�شتخدمة 

اإىل جانب تقلي�س اأعداد املنظمني وطاقم 

ال��ت��ح��ك��ي��م وت���وزي���ع ال��الع��ب��ني امل�����ش��ارك��ني 

على جمموعات التزاماً بتعليمات اللجنة 

االأوملبية االأردنية.

االنباط – عمان

�شحبت يف مقر احتاد كرة القدم، قرعة 

الثالثة  ال��دور الثاين من بطولة الدرجة 
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فريقاً. وجرت مرا�شم القرعة التي اقيمت 

“عن ُبعد”، با�شراف مدير دائرة امل�شابقات 
عو�س �شعيبات، ومب�شاركة النجم الدويل 

ال�شابق ح�شن عبد الفتاح، وبح�شور رئي�س 

ن���ادي دي��ر ع��ال حممد ال��غ��راغ��ري ب�شفته 

مندوباً عن اندية الدرجة الثالثة. وح�شب 

هذا  م��ب��اري��ات  �شتقام  البطولة،  تعليمات 

املقبل،  اآب   16 ي��وم  �شينطلق  ال��ذي  ال���دور 

على مالعب حمايدة بنظام خروج املغلوب 

من مباراة واح��دة. وح�شب نتائج القرعة 

امل��ب��اري��ات ارح��اب��ا م��ع اخلليج،  �شيلتقي يف 

ام ال�����ش��رب م��ع دي���ر ع���ال، رب���اع ال�شرحان 

والطوال اجلنوبي، فيما �شيواجه دير ابي 

�شعيد نظريه ايدون اربد، وحرميا مع غور 

ويف  �شيحان.  م��ع  ح���وارة  و�شباب  ال�شايف، 

زح��ر نظريه حمي،  يلتقي  املباريات  بقية 

وكفرجنة مع ملكا، االردن للفرو�شية مع 

م��رج احل��م��ام، ال��زع��رتي وامل��ق��اب��ل��ني، غزة 

ها�شم مع اف�شل ثاين )من الدور االول( ، 

احتاد جر�س مع �شباب نزال، اول جمموعة 

18 )من الدور االول( مع يرموك ال�شونة، 

ال��ط��ي��ار،  م��ع جعفر  االم����ري ح�شن  وح���ي 

الر�شيد يواجه ابو علندا، وعني الريا�شي 

دائ��رة  ت�شدر  ان  وينتظر  وال�شيخ ح�شني. 

امل�����ش��اب��ق��ات ج������دول م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة 

مت�شمناً املالعب ومواعيد املباريات خالل 

االيام القادمة.

االنباط – عمان

لالوملبياد  االقليمية  الرئا�شة  وافقت 

اخل����ا�����س ال�������دوىل ب���رئ���ا����ش���ة امل��ه��ن��د���س 

االأوملبياد  طلب  على  الوهاب  عبد  اأمي��ن 

اخل���ا����س االإم����ارات����ي ب��رئ��ا���ش��ة ال���وزي���رة 

���ش��م��ا امل����زروع����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء 

، على  االإم�����ارات�����ي  اخل���ا����س  االأومل���ب���ي���اد 

حت��وي��ل ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ل��ت��ط��وي��ر وت���اأه���ي���ل م����درب����ي ال�����ش��ب��اح��ة 

ل��الأومل��ب��ي��اد  م�شابقاتها  تنظيم  واأ���ش�����س 

19و20 يوليو  اخلا�س والتى تقام يومي 

ع��ل��ى امل��ن�����ش��ة االف��رتا���ش��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام 

احت���اد  م���ن  ب���دع���م   ZOOM ت��ق��ن��ي��ة 

االوملبياد  و  العربية  الريا�شة  االحتادات 

اخل���ا����س ال�����دوىل واالحت����ادي����ن ال��ع��رب��ي 

اقليمية  دورة  م��ن  لل�شباحة  االإم��ارات��ي 

اأجنبية  6 دول  باإن�شمام  اىل دورة دولية 

جزر   ، الهند   ، الفلبني   ، اأرم��ي��ن��ي��ا  وه��ى 

دول  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، ف��رن�����ش��ا   ، ف��ي��ج��ي 

ال�شعودية   ، ال��ك��وي��ت   ، االردن  امل��ن��ط��ق��ة 

االم���ارات   ، ، م�شر  ال��ب��ح��ري��ن   ، ع��م��ان   ،

،ال�����ش��ودان  اجل��زائ��ر  ليبيا،  فل�شطني،   ،

،اإيران ، تون�س  ، اليمن  ،العراق ، املغرب 

، جزراُلقم���ر ، �شوريا ، لبنان. وو�شف د. 

الريا�شة  ع��ام  مدير  الدين  حمى  عماد 

وال���ت���دري���ب ب��ال��رئ��ا���ش��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة ب���اأن 

االأج��ن��ب��ي��ة على  ال���دول  اإق��ب��ال  ف��ى  ال�شر 

حل�شن  االإقليمية  ال��دورات  فى  امل�شاركة 

 ، االإماراتي  الربنامج  قبل  من  التنظيم 

املختلفة  الريا�شات  فى  اخلرباء  ونخبة 

الذين  املتخ�ش�شني  اجلامعات  ودكاترة 

واأن   ، العلمية  املحا�شرات  باإلقاء  يقوم 

خطة التدريب املو�شوعة تتواكب عملية 

لالألعاب  ال��ع��امل  دول  خمتلف  ا�شتعداد 

العاملية ال�شيفية التى تقام باأملانيا 2023 

مدريد – وكاالت

عن  مي�شي  ليونيل  بر�شلونة  جن��م  ع��رّب 

امل��ب��ادرة  ل���روح  ف��ري��ق��ه  ف��ق��دان  م��ن  ا�شتيائه 

مبدياً تخوفه من اخلروج من دوري اأبطال 

بالتح�شينات. ال��ق��ي��ام  ع��دم  ح��ال  يف  اأوروب����ا 

فريقه  ف��ق��دان  ع��ق��ب  مي�شي  ت�����ش��ري��ح  ج���اء 

اأم��ام  اأر���ش��ه  على  خ�شارته  بعد  الليغا  لقب 

اأو�شا�شونا )1-2( وفوز ريال مدريد باللقب 

اخلمي�س   )1-2( ف��ي��اري��ال  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د 

يف امل��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل االأخ����رية م��ن ال���دوري. 

العب  واأف�شل  بر�شلونة  قائد  مي�شي،  وقال 

ومل  نتوقع  نكن  “مل  م��رات،  �شت  العامل  يف 

اإنهاء االأمور بهذه الطريقة،  نكن نرغب يف 

عامنا”.  كامل  ح��د  اىل  يخت�شر  ذل��ك  لكن 

حد  اإىل  م��ن��ت��ظ��م  غ���ري  ف��ري��ق��ا  “كنا  وت���اب���ع 

ويف  ال��ن��دي��ة  يف  يخ�شر  ج���دا،  �شعيفا  ك��ب��ري، 

الرغبة، يتلقى االأهداف ب�شهولة”. واأ�شاف 

يكن  مل  حيث  النقاط  من  العديد  “خ�شرنا 
يجب اأن نخ�شرها. ريال مدريد قام بالكثري 

من العمل، مل يخ�شر اأي مباراة منذ العودة، 

�شهلنا مهمته«. اأي�شا  لكننا 

على  اأن  اإىل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  النجم  واأ���ش��ار 

ت��ب��داأ  ذات�����ي  ن��ق��د  ب��ع��م��ل��ي��ة  “القيام  ن���ادي���ه 

م����ن ال����الع����ب����ني، ل���ك���ن ع��م��ل��ي��ة ن���ق���د ذات����ي 

املباريات،  بكل  الفوز  ي�شتحق  ري��ال  �شاملة. 

بكل  ال��ف��وز  واج���ب  وع��ل��ي��ن��ا  ب��ر���ش��ل��ون��ة  لكننا 

حال  “يف  اأن��ه  من  مي�شي  وح��ذر  املباريات”. 

وا�شلنا بهذه الطريقة، �شيكون من ال�شعب 

اأوروب�����ا.  اأب���ط���ال  ب����دوري  ال��ف��وز  ج���دا علينا 

لكن  الليغا،  اىل  بالن�شبة  اليوم  االأم��ر  تاأكد 

يجب اأن يح�شل تغيري يف العمق اإذا اأردنا اأن 

نقاتل من اأجل دوري االأبطال، واإال �شنخ�شر 

املباراة �شد نابويل اأي�شا«.
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 خبير يحسم الجدل: هل يؤدي ارتداء الكمامات إلى »بروز األذنين«؟

االنباط-وكاالت

كانت الكمامات وما تزال العنوان الأبرز 

اإلزاميا  لزمن كورونا، بعدما بات ارتداوؤها 

يف كثري م��ن دول ال��ع��امل ب��ه��دف احل��د من 

الفريو�سي. الوباء  تف�سي 

ارتداء  ال�سحة ب�سرورة  ويو�سي خرباء 

باعتبارها  ال��ع��ام��ة،  الأم��اك��ن  يف  الكمامات 

دون  للحيلولة  فعالية  الو�سائل  اأك��ر  م��ن 

انتقال كورونا بني الب�سر.

وت��ع��د ه���ذه امل��م��ار���س��ة ���س��روري��ة ل��وق��ف 

جانب  اإىل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي 

ح��ني  اإىل  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���ب���اع���د  ت���ب���ن���ي 

التو�سل اإىل لقاح يق�سي على الوباء.

ال��ط��ب��ي يف  ال��ق��ن��اع  ارت����داء  وب���ات م�سهد 

ال�������س���وارع والأ�����س����واق وامل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة 

فيما  الب�سر،  بني  ماألوفا  الرتفيه  واأماكن 

على  مالية  غ��رام��ات  ال��دول  بع�س  تفر�س 

من ل يرتديه.

ن�ساط  �سهد  امل��ا���س��ي��ة،  الأ���س��ه��ر  وخ���ال 

ال��ك��م��ام��ات رواج�����ا ك���ب���ريا، بحكم  ���س��ن��اع��ة 

ال��ط��ل��ب والإق����ب����ال امل���ت���زاي���د ع��ل��ي��ه��ا، حيث 

العملية  ه���ذه  يف  ع���دة  ���س��رك��ات  تخ�س�ست 

ب�سكل  الأقنعة  مايني  اإنتاج  تتطلب  التي 

يومي.

لكن هل ت�ؤدي �لكمامات �إىل “بروز 

الأذنني”؟

راف���ق م��و���س��وع ال��ك��م��ام��ات ج���دل كبريا 

انت�سار  وقف  يف  فعاليتها  مدى  بخ�سو�س 

كورونا واآثارها اجلانبية على مرتديها.

الأقنعة  كانت  اإذا  عما  البع�س  وت�ساءل 

بحكم  الأذنني”  “بروز  اإىل  ت��وؤدي  الطبية 

ارت��دائ��ه��ا مل���دة ط��وي��ل��ة، ك��م��ا ان��ت�����س��رت على 

الفرق بني  املواقع الجتماعية �سور تظهر 

“قبل وبعد و�سع الكمامة«.
الأنف  ا�ست�ساري  اإىل  ال�سوؤال  هذا  نقلنا 

م�ست�سفيات  اأح����د  يف  واحل���ن���ج���رة  والأذن 

فكان  البعيني،  اأ���س��ام��ة  ال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي، 

احتمال  مع  للكبار،  بالن�سبة  النفي  جوابه 

تاأثر �سكل اأذن الأطفال.

وقال البعيني اإن تغري �سكل الأذن ب�سبب 

م�سيفا  ���س��ح��ي��ح،  غ���ري  ال��ك��م��ام��ة  ارت������داء 

“الكمامة ل توؤثر نهائيا على �سكل الأذن«.
“هذا حديث املواقع الجتماعية  وتابع: 

الكمامة  ت��وؤث��ر  ق��د  ل���ه.  ع��ل��م��ي  اأ���س��ا���س  ول 

ت��وؤدي  ل��ن  لكنها  الأذن،  على  م��وؤق��ت  ب�سكل 

اإىل بروزها«.

ماذ� عن �لأطفال؟

املعر�سة  العمرية  الفئة  اأن  البعيني  ذكر 

لهذه الظاهرة هي الأطفال، م�سريا اإىل اأن 

ذلك راجع بالأ�سا�س اإىل “عدم اكتمال منو 

غ�سروف الأذن«.

الغ�سروف  منو  اكتمال  “عدم  واأ�ساف: 

وارت�����داء ال��ك��م��ام��ة ل��وق��ت ط��وي��ل ق��د ي��وؤث��ر 

على �سكل اأذن الطفل يف امل�ستقبل«.

وب���خ�������س���و����س ال���ن�������س���ائ���ح ال����ت����ي مي��ك��ن 

تقدميها بهدف التقليل من اأثر الكمامات، 

���س��يء  “اأهم  امل��ت��خ�����س�����س:  ال��ط��ب��ي��ب  اأب�����رز 

الكمامة  مقا�س  ك��ان  اإذا  ال�سحيح.  املقا�س 

�سغريا فاإنها �ستوؤثر على �سكل الأذن«.

“كما ين�سح ب�سدة تثبيت  واأردف قائا: 

بدل  الرقبة،  خلف  من  باأربطة  الكمامات 

من تثبيتها على الأذن«.

زواج ملكي »صامت«
 بحضور الملكة إليزابيث

االنباط-وكاالت

بياتري�س  الأم��رية  اأن  باكنغهام  ق�سر  اأعلن  العرو�س،  جدة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  بح�سور 

تزوجت املطور العقاري الربيطاين اإدواردو موزي يف حفل خا�س، �سباح اجلمعة.

واأف���راد  اإدن���ربه  دوق  وزوج��ه��ا  امللكة  بح�سور  ون��د���س��ور،  يف  امللكية  الكني�سة  يف  احلفل  واأق��ي��م 

الأ���س��رة امل��ق��رب��ني الآخ��ري��ن، م��ع ع��دد حم���دود م��ن امل��دع��وي��ن متا�سيا م��ع ال��ق��واع��د الإر���س��ادي��ة 

اخلا�سة بفريو�س كورونا.

�سارة فريغ�سون،  ال�سابقة  اأندرو وزوجته  الكربى لاأمري  البنة  وبياتري�س )31 عاما( هي 

اأما زوجها فيبلغ من العمر 37 عاما.

وكانت الكني�سة ذاتها �سهدت زفاف جدة بياتري�س الكربى امللكة فيكتوريا على الأمري األربت، 

عام 1840.

بياتري�س اأعلنت خطبتها على موزي العام املا�سي، علما اأن العري�س بريطاين املولد وينت�سب 

اإيطالية عريقة. لأ�سرة 

ل�سداقته  ان��ت��ق��ادات  خلفية  على  نوفمرب  يف  امللكية  امل��ه��ام  ع��ن  تنحى  ال��ع��رو���س  وال���د  وك���ان 

يف  وت��ويف  جن�سية  ب��اع��ت��داءات  اتهامات  يف  اأدي��ن  ال��ذي  اإب�ستاين،  جيفري  الأم��ريك��ي  بامللياردير 

املا�سي. اأغ�سط�س 

الأمري  اأقامت عاقة مع  اإنها  قالت  روبرت�س جيفر  تدعى فريجينيا  اأمريكية  �سيدة  وكانت 

بتو�سية من اإب�ستاين، عندما كانت يف ال�سابعة ع�سرة من عمرها.

ويريد مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي التحقيق مع الأمري يف اإطار حتقيق اإب�ستاين، 

لكن املدعي الأمريكي العام قال ال�سهر املا�سي اإن الأمري اأندرو مل يكن متعاونا، وينفي ارتكاب 

اأي جرم.

والعام قبل املا�سي، تزوجت الأمرية يوجيني �سقيقة بياتري�س ال�سغرى، من جاك بروكبانك، 

يف قلعة وند�سور.

 »برغر كينغ« تعتذر عن »مكونات منتهية الصالحية«
االنباط-وكاالت

ب��ع��د اأن ك�����س��ف ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي ا���س��ت��خ��دام اأح���د 

م��ن��اف��ذ ع��م��اق ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة الأم��ريك��ي��ة “برغر 

ال�سركة  ال�ساحية، قدمت وحدة  منتهية  كينغ” مكونات 

يف ال�����س��ني اع���ت���ذارا ع��ام��ا، ووع����دت ب��ال��ت��ع��اون م��ع حتقيق 

حكومي.

نانت�سانغ  مدينة  يف  انتقادات  كينغ”  “برغر  ووواجهت 

�سلط  امل�ستهلك،  �سنوي حلماية  برنامج  بث  بعد  اجلنوبية 

منتجات  ب�ساأن  �سكاوى  على  املا�سية  ال�سنوات  يف  ال�سوء 

وغ��ريه��ا من  ذك��ي��ة  وه��وات��ف  اأجنبية  ���س��ي��ارات  منها  ع���دة، 

التجارية. العامات 

ا�ستخدام منفذ  التي جرى احلديث عنها،  الأمور  ومن 

“برغر كينغ” يف نانت�سانغ مكونات منتهية ال�ساحية.
واأم�������رت ال���ه���ي���ئ���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف ن��ان��ت�����س��ان��غ وب��ك��ني 

كينغ”،  “برغر  منافذ  بتفتي�س  اأخرى  ومناطق  و�سنغهاي 

وفقا لو�سائل الإعام الر�سمية.

وق���ال���ت ال�����س��رك��ة يف ب��ي��ان ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، اإن م��ن��ف��ذ ن��ان��ت�����س��ان��غ ك���ان ي��دي��ره 

اإن  وق��ال  الإدارة”،  “خطاأ  عن  اعتذر  لكنه  امتياز  �ساحب 

“الت�سحيح والتحقيق«. املطعم كان مغلقا ب�سبب 

كينغ.  برغر  يف  امل�ستهلكني  ثقة  خيبنا  “لقد  وذك���رت: 

كامل  ب�سكل  �سنتعاون  لذلك.  العميق  اعتذارنا  عن  نعرب 

مع الدوائر احلكومية يف التحقيق«.

ال�سني،  يف  خا�س  ب�سكل  ح�سا�سة  الغذاء  �سامة  وتعد 

اأو  اأو مزيف  ب�ساأن حليب ملوث  الف�سائح  �سل�سلة من  بعد 

امل�ستهلكني  اأ�سابت  التي  املنتجات  اأو غريها من  وعقاقري، 

اأو حتى اأودت بحياتهم.

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

ح��ظ��ي ط��ف��ل اأم���ريك���ي ب���اإ����س���ادة وا���س��ع��ة، 

خال الأيام الأخرية، بعدما اأ�سيب بجروح 

�سقيقته  اإن����ق����اذ  اأث����ن����اء  وج���ه���ه،  يف  غ���ائ���رة 

ال�����س��غ��رى م��ن ف��ك��ي ك��ل��ب ���س��ر���س، يف ولي��ة 

وايومينغ.

ف���اإن  نيوز”،  “�سكاي  م���وق���ع  وب��ح�����س��ب 

اإنقاذ  اإىل  ه��رع  �سنوات،  �ست  البالغ  الطفل 

لكنه  يخل�سها،  اأن  فعا  وا�ستطاع  �سقيقته، 

تعر�س للع�س عدة مرات، وا�سطر الأطباء 

اإىل رتق جروحه ب�90 غرزة.

ب��ري��دج��ر  ال��ط��ف��ل  اأن  امل�����س��در  واأ�����س����اف 

ووكر، تعر�س للع�س يف الوجه والراأ�س من 

قبل كلب “�سيربد” الأملاين.

يف  احل��دي��ق��ة،  يف  يلعبان  الطفان  وك��ان 

هوجمت  ح��ني  اجل���اري،  يوليو  م��ن  التا�سع 

الطفلة من قبل الكلب يف بادئ الأمر، لكن 

ال�سقيق مل ي�ست�سلم ومل يهرب من املكان.

وانت�سب الطفل واقفا اأمام الكلب، فقام 

اأخته  ي���وؤذي  اأن  ع��و���س  م���رات،  ع��دة  بع�سه 

التي جنت من احلادث.

وح���ني ���س��ئ��ل ال��ط��ف��ل م��ن ط���رف عائلته 

اإن��ق��اذ  اإىل  ي��ه��رع  جعله  ال���ذي  ال�سبب  ح��ول 

اأخته رغم اخلطر الكبري، اأجابهم “لو كان 

من ال�سروري اأن ميوت اأحدنا، فاأعتقد اأنه 

كان من الأن�سب اأن اأكون اأنا امليت«.

وا�سعة من  اإ�سادة  ال�سجاع  الطفل  وتلقى 

الجتماعية،  املن�سات  وم�ستخدمي  النجوم 

اأخته  اإن��ق��اذ  لأج��ل  ب�سامته  �سحى  بعدما 

ال�سغرى، فيما كان ممكنا اأن يلوذ بالفرار.

امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ال���ط���ف���ل  و����س���ل  وح����ني 

م�����س��رج��ا ب��ال��دم��اء، خ�����س��ع ل��رت��ق اجل���روح 

لأكر من �ساعتني.

ومن بني النجوم واملمثلني الذين اأ�سادوا 

اإيفانز  كري�س  الأمريكي؛  الطفل  ب�سجاعة 

ومارك رافالو وتوم هولند واآين هاثواي.

الأخ������ت حم��ظ��وظ��ة  اأن  اإي���ف���ان���ز،  وك���ت���ب 

�سيكونان  اأي�سا  ووال���داك  “مثلك،  ب�سقيق 

فخورين بك. �ساأقول لك اأمرا: اأنت بطل«.

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

االنباط-وكاالت

ق�ست حمكمة م�سرية بحب�س املمثل حممد رم�سان ملدة �سنة، وكفالة 10 اآلف جنيه 

م�سري )625 دولرا(، وغرامة 20 األف جنيه بتهمة �سب وقذف الطيار املوقوف اأ�سرف 

�سعد حممد اأبو الي�سر.

اأ�سهر،  قبل  طويا  جدل  م�سرية  طائرة  قيادة  بقمرة  فيديو  يف  رم�سان  ظهور  واأث��ار 

بلغ قاعات املحاكم حتى اأ�سدرت حمكمة جنح الدقي حكمها الذي نقلته و�سائل اإعام يف 

وقت مبكر، اجلمعة.

على  فيديوهات  لن�سره  رم�سان،  حممد  بحق  دع��وى  امل��وق��وف  الطيار  حمامي  ورف��ع 

�سبكة الإنرتنت بطريقة قال “املجني عليه” اإنها توؤدى اإىل توجيه اجلمهور والراأي العام 

اإىل امل�سا�س والإ�ساءة ب�سمعته و�سرفه، واإن رم�سان ادعى عليه مبطالبته مببلغ 9 مايني 

اأعماله داخل م�ست�سفى، وفق ما  اأحد  اأثناء ت�سويره  جنيه ون�سف املليون، وال�ستهزاء به 

نقلت �سحيفة “ال�سروق«.

لنف�سه  الرتويج  يف  موكله  �سورة  ا�ستغل  رم�سان  حممد  الفنان  اأن  ال��دع��وى،  وذك��رت 

�سورة  م�ستغااً  املطار”،  يف  بتفت�س  “م�س  �سماها  له  جديدة  لأغنية  كليب  فيديو  بن�سر 

اإحل��اق  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ط��ائ��رة،  بقمرة  ا�ستعرا�سي  م�سهد  يف  الي�سر  اأب��و  اأ���س��رف  الطيار 

الأ�سرار اجل�سيمة املالية والأدبية له.

اأغ�سط�س   6 اإىل  اأخ��رى  دعوى  تاأجيل  ق��ررت،  القاهرة،  القت�سادية يف  املحكمة  وكانت 

الأ�سرار  عن  جنيه  مليون   25 بتعوي�س  رم�سان  حممد  الي�سر  اأبو  فيها  يطالب  املقبل، 

املادية والأدبية، بعد الفيديو الذي ن�سره املمثل ال�سهري.

ق�سة الفيديو

اإثر  اأ�سهر  قبل  �سارمة  ق���رارات  اتخذت  قد  امل�سرية  امل��دين  ال��ط��ريان  �سلطات  وكانت 

انت�سار الفيديو، اإذ األغت رخ�سة الطيار ومت �سحبها مدى احلياة، كما قررت �سحب رخ�سة 

الطيار امل�ساعد ملدة عام، وذلك اإثر ال�سماح للفنان امل�سري بالتقاط الفيديو.

وتعليقا على الواقعة قال الطيار اأ�سرف اأبو الي�سر يف لقاء مع “�سكاي نيوز عربية” يف 

التوا�سل  حاولت  الواقعة..  بعد  رم�سان  معي  يتوا�سل  اأن  اأمتنى  “كنت  املا�سي:  فرباير 

بالتدخل  الذي وعدين  القانوين  م�ست�ساره  التقيت  ثم  ف�سلت،  لكنني  اأكر من مرة  معه 

يف املو�سوع«.

ماليا  مبلغا  اإنني طلبت  له  فيديو  قال يف  “رم�سان  الي�سر:  اأبو  اأ�سرف  الكابنت  وتابع 

قانونية«. �ستكون  املقبلة  “خطواته  اأن  اإىل  وقتها  م�سريا  كتعوي�س. مل اأطلب ذلك”، 

كر�سي  على  وجلو�سه  القيادة  لقمرة  بالدخول  لرم�سان  ال�سماح  يف  م�سوؤوليته  وع��ن 

م�سريا  امل�ساعد: قال: “اأنا اأحتمل امل�سوؤولية، وقبلت بعقوبة اإيقاف نهائي عن الطريان”، 

عظيمة،  “قامات  وترتادها  مقاعد   8 بها  خا�سة،  الواقعة  �سهدت  التي  الطائرة  اأن  اإىل 

واجلميع يطلب �سورا تذكارية بداخلها«.

اأ�سمح  مل   )..( فيه  ظهرت  واأن��ا  لا�ستعرا�س،  فيديو  التقط  رم�سان  “لكن  واأو���س��ح: 

املياه،  دورة  الطيار  م�ساعد  دخول  ا�ستغل  رم�سان  القيادة،  قمرة  بداخل  يجل�س  اأن  لأحد 

وقال �ساألتقط فيديو لبني«.


