
االنباط-عمان

الها�شمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح 

يو�شف العي�شوي، رئي�س جلنة متابعة تنفيذ 

مبنى  ال�شبت،  ام�س  امللك،  جاللة  م��ب��ادرات 

ن���ادي احت���اد ال��زرق��اء وم�شنع احل��اوي��ات يف 

حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ال��ل��ذّي��ن ج���اء اإن�����ش��اوؤه��م��ا 

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين خالل لقائه اأهايل ووجهاء املحافظة. 

ل��ن��ادي احت��اد  املبنى اجل��دي��د  اإن�شاء  وي��ه��دف 

ال���زرق���اء ال����ذي زود مب��خ��ت��ل��ف ال��ت��ج��ه��ي��زات 

باحلركة  النهو�س  اإىل  ال��الزم��ة،  والأدوات 

ال�شبابية والريا�شية يف املحافظة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأن  ال�شوبكي  ع��ام��ر  النفطي  اخل��ب��ر  اأك���د 

يعود  ل��الأردن  العراقي  النفط  و�شول  تاأخر 

عن  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شهاريج  �شائقي  ل���ش��راب 

العمل حتى تلبية مطالبهم التي تتعلق برفع 

افادت  ان ت�شريحات حكومية  الجور..علماً 

ببدء و�شول النفط العراقي قبل ع�شرة اأيام. 

وفقا لل�شوبكي٠ 

اج��ور  ق�شية  ب���رزت  ان  ال�شوبكي  واأ���ش��اف 

�شائقي ال�شهاريج العراقية برزت بعد اتفاق 

الردين على  اجل��ان��ب  م��ع  العراقي  اجل��ان��ب 

الية  عرب  ل��الردن  النفط  ت�شدير  ا�شتئناف 

الباك تو باك حيث يتم تفريغ ال�شهاريج يف 

�شاحات معرب الكرامة- الطريبيل احلدودي 

حلر�س احلكومتني الردنية والعراقية على 

من  للحد  ال�شحية  الوقاية  تعليمات  تنفيذ 

انت�شار فايرو�س ك��ورون��ا٠    يذكر ان النفط 

4 �شبتمرب/ ل���الردن يف  ق��د و�شل  ال��ع��راق��ي 

الية النقل دور  املا�شي عرب  العام  ايلول من 

تو دور بو�شول ال�شهاريج نف�شها من م�شفاة 

ال�شمود بيجي اىل م�شفاة البرتول الردنية 

يف الزرقاء، على ان يتم نقل 10الف برميل 

الردن من  ح��اج��ة  م���ن   7% مت��ث��ل  ي��وم��ي��اً 

ا�شطول  وينقلها  النفطية  وامل�شتقات  النفط 

500 ن��اق��ل��ة ن�����ش��ف��ه��ا ع��راق��ي  م���ك���ون م���ن 

والن�شف الخر اردين لتطبيق مبداأ امل�شاركة 

والفائدة للدولتني ال�شقيقتني.

التفا�صيل �ص »3«

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأحد   28  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    19  متوز  2020 م - العدد  5399  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الحياري: استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر معبر الكرامة خالل افتتاحه مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء

العيسوي: المبادرات الملكية 
ترجمة حقيقية لرؤى الملك 

في تمكين المواطن 

إضراب للسائقين أوقف 
وصول النفط العراقي لألردن

بريزات والعتوم يؤكدان أهمية دعم  مبادرات وإبداعات الشباب  وفاة و5 اصابات غير محلية 
بـ »كورونا« 

االنباط-وكاالت

ل����الأ�����ش����ب����وع ال����ث����ال����ث ع���ل���ى ال������ت������وايل، ي��ن��ظ��م 

وق��ف��ة  وي��ت��ب��ع��ه��ا  اجل��م��ع��ة  ���ش��الة  الفل�شطينيون 

احتجاجية على قمة جبل عيبال يف مدينة نابل�س، 

للت�شدي خلطة امل�شتوطنني لل�شيطرة عليه بحجة 

حيث  ديانتهم،  مقد�س” يف  “اأثري  موقع  وج��ود 

ن�شطوا يف القدوم اإىل قمة اجلبل واأداء ال�شلوات 

التلمودية، بحرا�شة جي�س الحتالل الإ�شرائيلي، 

وموؤخرا و�شعوا منزلني متنقلني فوق قمته، و�شط 

خماوف من حتويله اإىل بوؤرة ا�شتيطانية

عن  ع��ب��ارة  امل�شتوطنني  م��ن  امل�شتهدف  وامل��ك��ان 

ب��ق��اي��ا ب��ن��اء ك���ان ق��ائ��م��ا يف ق���دمي ال���زم���ان، يدعي 

امل�شتوطنون الآن اأنه “مذبح يو�شع بن نون”، وهو 

اط��ار توظيف ال�شاطر واخلرافات  ما يندرج يف 

الأثرية  املواقع  على  لل�شيطرة  اليهودية  الدينية 

يو�شف” بنابل�س،  “قرب  كما يجري يف  والدينية، 

مدينة  م�شارف  على  رباح”  بن  بالل  و”م�شجد 

ب��ي��ت حل���م، وال��ق��ب��ور ال���ش��الم��ي��ة يف ق��ري��ة “كفل 

جي�س  و����ش���ه���ل  وغ����ره����ا  ���ش��ل��ف��ي��ت،  يف  حار�س” 

للمكان،  ال��و���ش��ول  امل�شتوطنني  ع��ل��ى  الح���ت���الل 

لأك���ر من  ط��ول��ه  ي�شل  لهم طريقا  �شق  اأن  بعد 

ال�شمالية،  ع�شرة  بلدة  اأرا���ش��ي  يف  كيلومرتين 

م���ا ن��ت��ج ع��ن��ه ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى م��ئ��ات ال���دومن���ات، 

اأنها  “رغم  منها،  ال�شتفادة  من  ا�شحابها  ومنع 

م�شنفة )ب( ح�شب اتفاق اأو�شلو اأي اأنها حتت اإدارة 

ال�شلطة الفل�شطينية، ولي�س لالإ�شرائيليني احلق 

بال�شيطرة عليها اأو التحكم بها، هذا عو�شا عن اأن 

امل�شاحات املهددة بامل�شادرة مملوكة لفل�شطينيني، 

وم�شجلة ب�شندات ر�شمية لهم”، كما يوؤكد رئي�س 

بلدية ع�شرة حازم يا�شني

وي�شر يف حديثه ل�� “فل�شطني الآن”: اإىل “اأن 

املكان، تعود لكونه يطل  املطامع ال�شتيطانية يف 

وحمافظة  والأغ����وار  ال�شرقية  نابل�س  ق��رى  على 

ط��وب��ا���س، ومي��ك��ن م��ن خ��الل��ه م�����ش��اه��دة ال�شفوح 

الح��ت��الل  ي�شعى  ك��م��ا  الأردن،  جل��ب��ال  ال��غ��رب��ي��ة 

ق��دم للم�شتوطنني على  م��ن خ��الل و�شع موطئ 

يف  الع�شكري  وج����وده  تكري�س  اإىل  ع��ي��ب��ال،  ج��ب��ل 

قمة اجلبل، التي ا�شتوىل عليها عام 9791، واأقام 

عليها مع�شكرا على م�شاحة 005 دومن، بالإ�شافة 

امل��زارع��ون من  0051 دومن يف حميطه مينع  اإىل 

ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا، رغ���م ���ش��دور ق���رار م��ن املحكمة 

العليا الإ�شرائيلية يف حينه يلزم الحتالل بتمكني 

اإليها” وب��ال��ف��ع��ل، يقيم  امل���زارع���ني م��ن ال��و���ش��ول 

الحتالل قاعدة ع�شكرية �شخمة على تلك القمة، 

والت�شالت  للرادار  واأب��راج��ا  ت�شم مطارا حربيا 

الع�شكرية

خنجر جديد

وحذر من اأن “ال�شيطرة الإ�شرائيلية اإذا ما متت 

على جبل عيبال �شتعد مبثابة خنجر يف خا�شرة 

ال�شفة الغربية. لذا نحن نقوم باإجراءات قانونية، 

ملواجهة التهديدات الإ�شرائيلية، ورفع ق�شايا من 

بامل�شادرة يف حال كانت  املهددة  الأرا�شي  اأ�شحاب 

هناك م�شادرة فعلية واأوراق ر�شمية بذلك.

 التفا�صيل �ص »10«

 خطة استيطانية للسيطرة على قمة جبل عيبال بنابلس

املفرق - االنباط - يو�صف امل�صاقبة

 ، ال��ب��ي��ت  اآل  ال�����ش��ب��اب وج��ام��ع��ة  وق��ع��ت وزارة 

اأوج����ه و�شبل  ت��ع��اون م�����ش��رتك لبحث  ات��ف��اق��ي��ة 

ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات وال��ت��ع��اون يف جم���ال العمل 

الطالبي ال�شبابي.           

ال�شباب  وزي��ر  التي وقعها  التفاقية  ون�شت   

اآل  جامعة  ورئي�س  ال��ربي��زات،  ف��ار���س  الدكتور 

البيت الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ال��ع��ت��وم، على 

يعنى  اجلامعة  حرم  داخل  �شبابي  مركز  اإن�شاء 

مهاراتهم  وتطوير  ال�شباب،  وت��اأه��ي��ل  برعاية 

يف  م�شاركتهم  وتفعيل  واإدم��اج��ه��م  وق��درات��ه��م، 

احل��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ة 

والتعليمية،

بالإ�شافة اإىل اإعداد الربامج اجلاذبة لل�شباب 

لتمكينهم من ا�شتثمار طاقاتهم.

واأ�������ش������اف ال�����وزي�����ر خ������الل ح���ف���ل ال��ت��وق��ي��ع 

 “ ال���ع���دوان:  يا�شر  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  وبح�شور 

اإىل جميع  ال��و���ش��ول  ال����وزارة حت��ر���س على  اإن 

لتزويدهم  املحافظات  ك��اف��ة  يف  اململكة  �شباب 

لتنمية  ال��الم��ن��ه��ج��ي��ة  والأن�����ش��ط��ة  ب���امل���ه���ارات 

و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م، م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 

ال��ربام��ج والأن�����ش��ط��ة وامل���ب���ادرات ال��ت��ي تقدمها 

الوزارة لل�شباب، م�شراً اإىل اأن املراكز ال�شبابية 

من  ال�شباب  متكن  وفكرية  اإبداعية  م�شاحات 

ممار�شة هواياتهم.

�شتعمل على  ال���وزارة  اأن  اإىل  ب��ري��زات  واأ���ش��اد 

دع���م وت���وط���ني امل����ب����ادرات ال�����ش��ب��اب��ي��ة ال��ري��ادي��ة 

التي تقدم حلوًل ابداعية يف قطاعات الزراعة 

الت�شغيل  نهج  تعزيز  يف  ت�شهم  مبا  وال�شياحة، 

الدعم  لل�شباب من خالل تقدمي كافة  الذاتي 

اإن�شاء م�شاريعهم اخلا�شة،  لهم ومتكينهم من 

م��ن��وه��اً اأن امل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة داخ����ل اجل��ام��ع��ة 

ال��وق��ت واجل��ه��د على  اإىل توفر  اأي�����ش��اً  تهدف 

داخ��ل  ال�شبابية  للمراكز  لالنت�شاب  ال�شباب 

جامعاتهم.

واأكد الوزير اأهمية هذه ال�شراكة مع جامعة 

اأك��رب عدد  اإ���ش��راك  اإىل  تهدف  والتي  البيت  اآل 

مم��ك��ن م���ن ال�����ش��ب��اب يف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق يف 

الفعاليات والن�شطة التي تعنى بتعزيز مهارات 

ال�شباب وتفعيل م�شاركتهم يف احلياة الثقافية 

والجتماعية والريا�شية على م�شتوى اململكة، 

فيه  مل��ا  وتوجيهاً  املبدعة  طاقاتهم  وا�شتثمار 

الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  لهم.رئي�س  منفعة 

اتفاقية  اأن  جانبه  م��ن  اأو���ش��ح  ال��ع��ت��وم  ع��دن��ان 

ان�شاء مركز ال�شباب يف اجلامعة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اإ�شابة  ام�س، )5( حالت  الأردن  لت يف  �ُشجِّ

ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��ّد، ج��م��ي��ع��ه��ا غر 

يقيمون  ممن  اخل��ارج،  من  لقادمني  حملّية، 

يف ف���ن���ادق احل���ج���ر، ل��رت��ف��ع اإج����م����ايل ع��دد 

حالت الإ�شابة يف اململكة اإىل )4121( حالة، 

من  تعاين  ل�شبعينية  وف��اة  حالة  �شجلت  كما 

حالت  ع��دد  لرتفع  مزمنة  عديدة  اأم��را���س 

الوفاة اإىل 11 حالة.وتوزعت احلالت امل�شجلة 

كالآتي: )3 من ال�شعودّية، و1 من العراق، و1 

من الوليات املتحدة الأمريكّية(.

لت حالة �شفاء واحدة لهذا اليوم،  فيما �ُشجِّ

يف م�شت�شفى امللكة علياء، ومّت اإجراء )5517( 

اإجمايل عدد  ي�شبح  وبذلك  فح�شاً خمربّياً، 

الفحو�شات التي اأجريت حتى الآن )712705( 

فح�شاً.واأكدت وزارة ال�شّحة اأهمّية ا�شتخدام 

تطبيق )اأمان(.

التفا�صيل �ص »3«

82% يقرون بالدور اإليجابي لوزارة 
الصحة اثناء جائحة كورونا

»المهندسين« تطلق حملة 
»تشجيع شراء المنتجات الوطنية« 

وتدعو منتسبيها لدعمها

وزير التربية يؤكد الحرص على دراسة 
جميع المالحظات بشأن التوجيهي

االنباط-عمان

عرب 28 باملئة من الردنيني عن موافقتهم 

وزارة  به  قامت  ال��ذي  الإيجابي  ال��دور  على 

عن  الكافية  املعلومات  توفر  حول  ال�شحة 

اأج��رت��ه  ا�شتبيان  بح�شب  ك���ورون���ا،  ف��رو���س 

الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  ال����وزارة 

ملدة ثالثة اأيام.

وذك�����رت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ام�����س ال�����ش��ب��ت، 

مديرية  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  نتائج  ان 

الإع�����الم يف ال�����وزارة ع��رب ���ش��ف��ح��ات “في�س 

عن  اجلمهور  ر�شا  اأظ��ه��رت  وتويرت”،  ب��وك 

امل�شامني العالمية والتوعوية واملداخالت 

ال�����ش��ح��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��������وزارة ب��دق��ة 

و�شفافية عرب خمتلف و�شائل الإعالم، التي 

ت��ع��ت��رب ال�����ش��ري��ك ال��رئ��ي�����س يف اإي�����ش��ال تلك 

الر�شائل.

التفا�صيل �ص »3«
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العام  املدير  ملن�شب  اململكًة  مر�شح  اأك��د 

حممد  الأ���ش��ت��اذ  العاملية  التجارة  ملنظمة 

العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اأن  التويجري 

لي�س خياراً  الإ�شالح  واأن  رك��ود،  يف حالة 

بل �شروري جدا اأكر من اأي وقت �شبق، 

م�شرا اإىل اأن العامل مير بتغرات كبرة 

اأث�����رت ع��ل��ى ان�����ش��ي��اب ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة. 

واأ�شاف معايل الأ�شتاذ حممد التويجري 

ال��ي��وم يف  م��وؤمت��ر �شحفي عاملي عقده  يف 

روؤي��ت��ه  ملناق�شة  ج��ن��ي��ف  امل��ن��ظ��م��ة يف  م��ق��ر 

نركز  ل  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه  املنظمة  مل�شتقبل 

على  الرتكيز  املهم  ومن  اخلالفات،  على 

قائال  وت��اب��ع  م�شتمر،  ب�شكل  ال��ن��ج��اح��ات 

وتنفيذ  امل��ن��ظ��م��ة  ق���ي���ادة  اإىل  “اأتطلع   :

اإ����ش���الح���ات ب���ت���واف���ق ج��م��ي��ع الأع�������ش���اء، 

ملنظمة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  دور  اأن  م��و���ش��ح��ا 

فاعلة  و�شل  حلقة  يكون  اأن  هو  التجارة 

اإىل تفاهمات بني  للتو�شل  الأع�شاء  بني 

املفاو�شات مع  م�شارات  وتفعيل  الأع�شاء 

ومتابعة  للحوكمة  اآل��ي��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

ق��ي��ا���س  م����وؤ�����ش����رات  خ������الل  م����ن  الأداء 

وا�شحة”. كما اأكد اأن هناك حاجة

ما�شة اإىل درا�شة الو�شع

احلايل

االنباط-عمان

“كورونا”  ج��ائ��ح��ة  ان  خم��ت�����ش��ون  ق����ال   

اعادت ت�شليط ال�شوء على اهمية ال�شناعات 

املحلية، وقدرتها على  الوطنية ومدخالتها 

توفر البديل املنا�شب للمنتج امل�شتورد.

واك�������دوا خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��دت��ه 

ت�شجيع  “حملة  لط���الق  املهند�شني  نقابة 

املنتجات الوطنية”، ان دعم ال�شناعة  �شراء 

ال��وط��ن��ي��ة ه���و دع���م ل��ل��وط��ن وم�����ش��اع��دت��ه يف 

والتخفيف  القت�شادية،  التحديات  جت��اوز 

من م�شكلتي الفقر والبطالة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ت��اب��ع وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

امتحان  �شر  ال�شبت،  ام�س  النعيمي  تي�شر 

ال��ت��وج��ي��ه��ي يف م���دار����س ال�����ش��ل��ط ال��ث��ان��وي��ة 

للبنني، وامللك عبداهلل الثاين للتميز.

تويل  ال���وزارة  اأن  النعيمي،  الدكتور  واأك��د 

وال�شتف�شارات  امل��الح��ظ��ات  جميع  باهتمام 

الواردة من الطلبة ب�شاأن المتحان، وتعمل 

ومعاجلتها مبا يحفظ جميع  درا�شتها  على 

وق��ال  الم��ت��ح��ان.  و�شمعة  وهيبة  حقوقهم 

اإىل  و���ش��وح  بكل  ت�شر  الفنية  امل��وؤ���ش��رات  اإن 

���ش��الم��ة ���ش��ر اإج������راءات ع��ق��د الم��ت��ح��ان يف 

اإىل ال���ش��ت��م��رار  خم��ت��ل��ف م���راح���ل���ه، داع���ي���ا 

ال�شحي  ال���ربوت���وك���ول  م�����ش��ام��ني  بتطبيق 

بالدرجة نف�شها من الهتمام التي بداأ بها.

التفا�صيل �ص »2«

التويجري : »التجارة العالمية« 
في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  19 / 7 / 2020 

 خالل افتتاحه مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء

العيسوي :المبادرات الملكية ترجمة حقيقية لرؤى الملك في تمكين المواطن 

البناء الوطني يقر مسودة إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال االعمار

 االشغال: انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع الصحراوي

وزير التربية يؤكد الحرص على دراسة جميع المالحظات بشأن التوجيهي

 الخارجية: تأمين إجراءات عودة 
175 أردنيا من سوريا

 اتفاقية بين العلمية الملكية والمجلس 
األميركي لتأهيل فاحصي البرمجيات

 تخريج دورات تدريبية في الجامعة األردنية

األمن العام يوزع طرود خير على 
األسر العفيفة في لواء البترا

االنباط-عمان

يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  افتتح 

م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي، 

ج��ال��ة امل��ل��ك، ام�����س ال�����س��ب��ت، مبنى ن����ادي احت��اد 

ال��زرق��اء  ال��زرق��اء وم�سنع احل��اوي��ات يف حمافظة 

جالة  لتوجيهات  تنفيذاً  اإن�ساوؤهما  جاء  اللذّين 

اأه��ايل ووجهاء  امللك عبداهلل الثاين خال لقائه 

املحافظة.

وي��ه��دف اإن�����س��اء امل��ب��ن��ى اجل��دي��د ل��ن��ادي احت��اد 

واالأدوات  التجهيزات  زود مبختلف  ال��ذي  الزرقاء 

ال�����س��ب��اب��ي��ة  ب���احل���رك���ة  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ال����ازم����ة، 

وال���ري���ا����س���ي���ة يف امل���ح���اف���ظ���ة، ومت���ك���ن ال�����س��ب��اب 

م���ن مم��ار���س��ة االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

واالجتماعية، حيث ينظر جالة امللك اإىل ال�سباب 

التنمية  م�سرية  يف  الرئي�س  امل��ح��رك  باعتبارهم 

امل�ستدامة، كما يوؤكد دوم��اً �سرورة تقدمي الدعم 

اإىل  لهم واال���س��ت��ف��ادة م��ن طاقاتهم واب��داع��ات��ه��م، 

جانب �سقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم وخرباتهم 

البيئة  وت��وف��ري  واالإن��ت��اج،  االبتكار  م��ن  لتمكينهم 

الريا�سية  االأن�سطة  خمتلف  ملمار�سة  ال�سحية 

والثقافية.

فيما يهدف م�سنع احلاويات اإىل اإيجاد فر�س 

املحافظة، وت��وف��ري ح��اوي��ات معدنية  عمل الأب��ن��اء 

ب�سعر اأقل من ال�سوق لتخفيف العبء املايل على 

املحافظة،  يف  االأخ���رى  والبلديات  ال��زرق��اء  بلدية 

ال��ذي تبلغ م�ساحته نحو  امل�سنع  حيث مت تزويد 

واالأدوات  امل���ع���دات  مبختلف  م���رب���ع،  م���رت   1000

وخطوط االإنتاج الازمة.

وجاءت املبادرات امللكية، ترجمة حقيقية لروؤى 

ج��ال��ة امل��ل��ك يف مت��ك��ن امل���واط���ن وت���وف���ري �سبل 

العي�س الكرمي له، وتعزيز دوره يف م�سرية التنمية 

وم�ساريع  م��ب��ادرات  توفري  خ��ال  م��ن  امل�ستدامة 

احتياجات  تلبي  حم���ددة،  تنموية  اأول���وي���ات  وف��ق 

ومتكينها  امل�ستهدفة،  والفئات  املحلية  املجتمعات 

االجتماعي  واق��ع��ه��ا  لتح�سن  ط��اق��ات��ه��ا  وحت��ف��ي��ز 

واالقت�سادي.

ال�سراكة  تعزيز  من  امللكية  امل��ب��ادرات  ومتكنت 

املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الر�سمية  مع اجلهات 

وت��ط��وي��ر منظومة ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي واالإن�����س��اين 

قيم  لرت�سيخ  و���س��واًل  امل�ستهدفة،  املجتمعات  يف 

العمل التنموي، وبناء جمتمعات تعتمد على ذاتها 

اقت�سادياً وتنموياً.

لوكالة  العي�سوي  ق���ال  �سحفية،  مقابلة  ويف 

االأنباء االأردنية )برتا(، اإن جالة امللك يويل جل 

للعمل  املنا�سبة  التحتية  البنية  لتوفري  اهتمامه 

ال�سبابي والريا�سي، حيث مت من خال املبادرات 

امل��ل��ك��ي��ة اإن�����س��اء ال��ع��دي��د م���ن امل���اع���ب وال�����س��االت 

االأن��دي��ة  وم��ب��اين  ال�سبابية  وامل���راك���ز  ال��ري��ا���س��ي��ة 

ال��ري��ا���س��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ب��ه��دف 

توفري البيئة احلا�سنة لاإبداع، ومتكن ال�سباب 

من ممار�سة ن�ساطاتهم وتفعيل دوره��م يف خدمة 

جمتمعاتهم املحلية.

واأ�ساف، اأن افتتاح مبنى نادي احتاد الزرقاء جاء 

يف اإطار املبادرات امللكية، تنفيذاً لتوجيهات جالة 

ال��ري��ا���س��ي��ة باملحافظة،  امل��ل��ك يف خ��دم��ة احل��رك��ة 

االأن�سطة  خمتلف  ممار�سة  م��ن  ال�سباب  ومتكن 

الريا�سية والثقافية يف بيئة اآمنة و�سحية.

واأ�سار العي�سوي اإىل اأن م�سنع احلاويات التابع 

من  البلدية  متكن  اإىل  يهدف  ال��زرق��اء،  لبلدية 

اإنتاج حاويات ذات موا�سفات فنية وج��ودة عالية، 

اإىل جانب معاجلة التحديات البيئية واحلد من 

تراكم النفايات، و�سمان ا�ستدامة خدمات النظافة 

مب��خ��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق. ب������دوره، ق����ال وزي����ر ال�����س��ب��اب 

ن��ادي احت��اد الزرقاء  اإن  الدكتور فار�س الربيزات، 

من االأندية احلديثة ن�سبياً يف اململكة، ويعد اإ�سافة 

واالجتماعية،  والثقافية  الريا�سية  للمنظومة 

حيث ي�سهم يف رفد احلركة الريا�سية وال�سبابية 

افتتاح  خ��ال  كلمته  يف  واأك���د  املحافظة.  الأه���ايل 

ل��دع��م خمتلف  ال�����س��ب��اب  ال���ن���ادي، ج��اه��زي��ة وزارة 

االأن�سطة والربامج ال�سبابية والريا�سية والثقافية 

اإىل جانب دعم االأندية  مبختلف مناطق اململكة، 

التي تقدم خدمات جليلة لل�سباب، وتقوم بدورها 

اإيجاد  وج��ه، عرب متكينها يف  اأكمل  على  الوطني 

املالية يف ظل  اأو�ساعها  تعزز  ا�ستثمارات حقيقية 

الريا�سية حالياً.  تواجه احلركة  التي  التحديات 

احت��اد  ل��ن��ادي  الفخري  الرئي�س  ثمن  جهته،  م��ن 

التي  امللكية  اللفتة  ه��ذه  الغويري،  ال��زرق��اء خالد 

ت�ستهدف خمتلف �سرائح املجتمع، ال �سيما ال�سباب 

منهم، حيث يوؤكد جالة امللك يف خمتلف اللقاءات 

ال�سباب  ب��دور  النهو�س  اأهمية  امللكية  واخلطابات 

ومتكينهم وتوفري الرعاية الازمة لهم.

وع��رب ع��دد م��ن احل�����س��ور خ��ال مداخاتهم 

عن بالغ فخرهم واعتزازهم باهتمام جالة امللك 

وحر�سه على دعم احلركة ال�سبابية والريا�سية يف 

املنطقة، مبينن اأن املبنى اجلديد للنادي �سي�سهم 

يف تقدمي خدمات نوعية الأبناء املجتمعات املحلية. 

وخال افتتاح م�سنع احلاويات، قال رئي�س بلدية 

امل�سنع  اإن�ساء  اإن  املومني،  عماد  املهند�س  الزرقاء 

�سيح�سن الو�سع البيئي يف املدينة، ويوفر فر�س 

 27 نحو  امل�سنع  وف��ر  حيث  املنطقة،  الأب��ن��اء  عمل 

اأ�سهمت يف  املحلية  املجتمعات  الأبناء  فر�سة عمل 

ع��دد  �سريتفع  ك��م��ا  املعي�سية،  ظ��روف��ه��م  حت�سن 

اإىل  االإنتاجية، الفتاً  امل�سنع  لقدرة  الفر�س وفقاً 

االأخ��رى  للبلديات  وبيعها  حاويات  اإنتاج  اإمكانية 

داخل اإطار املحافظة م�ستقبًا.

ورافق العي�سوي خال االفتتاح، اأمن عام وزارة 

االإدارة املحلية، وحمافظ الزرقاء، ورئي�س اجلامعة 

الر�سمية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ن  وع���دد  الها�سمية، 

واالأهلية باملحافظة.

تنفيذ  �سهدت  املا�سية،  ال�سنوات  اأن  اإىل  ي�سار 

الزرقاء  امللكية يف حمافظة  امل��ب��ادرات  العديد من 

مبختلف ال��ق��ط��اع��ات، وال��ت��ي ك��ان��ت ت��رت��ك��ز على 

التنموية،  االأول���وي���ات  لتحديد  م�سبقة  درا���س��ات 

بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية، فاملبادرات 

امل��ل��ك��ي��ة م��ك��م��ل��ة ل��ل��ج��ه��ود وامل�������س���اري���ع وال���ربام���ج 

احلكومية، ولي�ست بديًا عنها.

ال�سباب  متكن  على  امللكية  امل���ب���ادرات  وت��رّك��ز 

وتعزيز دور املراأة تنموياً، من خال دعم امل�ساريع 

االإن��ت��اج��ي��ة ل��اأ���س��ر ذات ال���دخ���ل امل����ح����دود، عرب 

اإن��ت��اج��ي��ة �سغرية  م�����س��اري��ع  اإق���ام���ة  م��ن  متكينها 

مدّرة للدخل، ت�سهم يف تعزيز اإنتاجيتها وحت�سن 

م�ستوى معي�ستها، وتنمية املجتمعات املحلية بوجه 

عام.

االنباط-عمان

ال��وط��ن��ي االردين  ال��ب��ن��اء  اأق����ر جم��ل�����س 

م�������س���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م��ات الإج��������راءات ال��رق��اب��ة 

ال�����س��ادرة  االإع��م��ار  اأع��م��ال  على  والتفتي�س 

وفقا للمادة 13 رقم 52 ل�سنة 2020، ورفعها 

ملجل�س الوزراء لل�سري باإجراءات اعتمادها.

البناء  جمل�س  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

برئا�سة  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  االأردين  ال��وط��ن��ي 

وزي���ر اال���س��غ��ال امل��ه��ن��د���س ف���اح ال��ع��م��و���س، 

وامل���ي���اه  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  وزراء  وح�������س���ور 

ونقيب  عمان  امن  اإىل  باالإ�سافة  والنقل، 

هيئة  ورئي�س  املقاولن  ونقيب  املهند�سن 

اجلمعية  ع��ن  وممثلن  الهند�سية  املكاتب 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة وم���دي���ري���ة االم����ن ال��ع��ام 

ووزارة البيئة والقطاع اخلا�س.

واكد وزير اال�سغال رئي�س جمل�س البناء 

�سمان  اأهمية  �سحفي،  ت�سريح  يف  الوطني 

وحماية  االإن�سائية  بامل�ساريع  املنتج  ج��ودة 

امل���واط���ن ورف�����ع ���س��وي��ة ال��ع��م��ل ال��ه��ن��د���س��ي 

وتامن ال�سامة العامة مب�ساريع االعمار.

التعليمات  م�سودة  على  املجل�س  و�سادق 

التحتية  ال��ب��ن��ى  م�����س��اري��ع  ل��ت��دق��ي��ق  ال��ف��ن��ي��ة 

باململكة املعدة من نقابة املهند�سن، على اأن 

املدققن  لعمل  اآلية  بتقدمي  النقابة  تقوم 

الفنين ل�سمان تطبيق الكودات الهند�سية 

وتقليل االأوامر التغريية يف م�ساريع البنى 

التحتية.

ب��اع��ت��م��اد ع��ق��د  امل��ج��ل�����س  ت��ف��وي�����س  ومت 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���اري���ع االن�������س���ائ���ي���ة ب��ال��ق��ط��اع 

امل�سكلة  اللجنة  خمرجات  وح�سب  اخلا�س 

يف دائرة العطاءات لهذه الغاية. 

االنباط-عمان

واالإ�سكان  العامة  االأ���س��غ��ال  وزارة  اأن��ه��ت 

تاأهيل  اع���ادة  م�سروع  م��ن  الثالثة  املرحلة 

منطقة  من  واملمتدة  ال�سحراوي،  الطريق 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة اىل م��ن��ط��ق��ة راأ������س ال��ن��ق��ب يف 

ك��ي��ل��وم��رتا   60 حم���اف���ظ���ة م���ع���ان وب����ط����ول 

تقريبا.

وم�����ع ف���ت���ح ج��م��ي��ع حت����وي����ات امل��رح��ل��ة 

امل�سروع  يف  االجن���از  ن�سبة  ت�سبح  الثالثة، 

94 باملئة، ويتبقى العمل يف املناطق املاأهولة 

االنتهاء  واحل�سينية” واملتوقع  “القطرانة 
من االعمال الرئي�سية فيها مع نهاية �سهر 

اآب املقبل.

العامة واالإ���س��ك��ان  االأ���س��غ��ال  وق��ال وزي��ر 

اطلع  جولة  خال  العمو�س  فاح  املهند�س 

اليوم  امل�سروع  يف  االأع��م��ال  �سري  على  فيها 

ال�سحراوي  م�سروع  يف  العمل  اإن  ال�سبت، 

ي�����س��ري وف����ق اخل���ط���ة ال��زم��ن��ي��ة امل��و���س��وع��ة 

الثالث  اجل��زء  فتح  اأن  اىل  م�سريا  م�سبقا، 

تقريبا  ب�سهرين  الزمني  الربنامج  ي�سبق 

ال����ذي فر�سته  ال��ت��وق��ف  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م��ث��م��ن��ا ت��ع��اون امل��ق��اول��ن 

العمل. واال�ست�سارين لت�سريع وترية 

اأول�����ت م�����س��روع  اأن احل��ك��وم��ة  واأ�����س����اف 

ال�����س��ح��راوي ع��ن��اي��ة ك���ب���رية، وع��م��ل��ت على 

ت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي اع��رت���س��ت��ه، 

وتاأثريه  الطريق  هذا  الأهمية  منها  اإدراك��ا 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

باالإ�سافة الأثره االجتماعي.

املواطنن  ت��ع��اون  اأهمية  العمو�س  واك��د 

ال��ط��ري��ق للحفاظ ع��ل��ى ه��ذا  م��ن م��رت��ادي 

والتحذيرات  باالإر�سادات  وااللتزام  املنجز، 

�سامتهم  على  حفاظا  املقررة  وال�سرعات 

مركباتهم. و�سامة 

تاأهيل  اع��ادة  م�سروع  العمل يف  ان  يذكر 

من  اأي��ل��ول  يف  انطلق  ال�سحراوي  الطريق 

مع  ينتهي  اأن  املقرر  من  وك��ان   2017 العام 

االأ���س��ا���س��ي��ة  االأع���م���ال  اأن  اإال  امل��ق��ب��ل،  اأي��ل��ول 

�ستنتهي قبل ذلك املوعد ب�سهر تقريبا.

االنباط-عمان

تابع وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�سري 

التوجيهي  امتحان  ال�سبت، �سري  ام�س  النعيمي 

يف م���دار����س ال�����س��ل��ط ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ن، وامل��ل��ك 

عبداهلل الثاين للتميز.

ت��ويل  ال����وزارة  اأن  النعيمي،  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

ب��اه��ت��م��ام ج��م��ي��ع امل���اح���ظ���ات واال���س��ت��ف�����س��ارات 

وتعمل  االم��ت��ح��ان،  ب�����س��اأن  الطلبة  م��ن  ال����واردة 

ع��ل��ى درا���س��ت��ه��ا وم��ع��اجل��ت��ه��ا مب��ا ي��ح��ف��ظ جميع 

ح��ق��وق��ه��م وه��ي��ب��ة و���س��م��ع��ة االم���ت���ح���ان. وق���ال 

ب��ك��ل و����س���وح اإىل  ت�����س��ري  ال��ف��ن��ي��ة  امل���وؤ����س���رات  اإن 

����س���ام���ة ����س���ري اإج���������راءات ع���ق���د االم���ت���ح���ان يف 

بتطبيق  اال�ستمرار  اإىل  داعيا  خمتلف مراحله، 

م�����س��ام��ن ال����ربوت����وك����ول ال�����س��ح��ي ب��ال��درج��ة 

على  بها، حفاظا  بداأ  التي  االهتمام  نف�سها من 

�سامة الطلبة وجميع القائمن عليه.

ووج����ه ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي ال��ق��ائ��م��ن على 

االم����ت����ح����ان ب���اال����س���ت���م���رار يف ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

الهدوء  حيث  من  للطلبة  املنا�سبة  االمتحانية 

وت��وف��ري امل���ي���اه، وال��ت��ه��وي��ة ل��ل��ق��اع��ات، وب��ال��روح 

التعامل  يف  عليها  تعودنا  التي  ذاتها  الرتبوية 

ال��ت��زام  مب�ستوى  م�سيدا  ال��ط��ل��ب��ة،  اأب��ن��ائ��ن��ا  م��ع 

الناظمة لعقد  بالتعليمات واالإجراءات  اجلميع 

االمتحان.

اهتماما  االم��ت��ح��ان  ت��ويل  ال����وزارة  اأن  وب��ن 

اج��راءات  تطبيق  �سمان  على  وحتر�س  كبريا، 

ب��دور  م�سيدا  ال��دق��ة،  م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  ع��ق��ده 

الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ال�����وزارة وخم��ت��ل��ف  ك����وادر 

لها. امل�ساندة 

االأوىل  جل�سته  يف  ال��ي��وم  لامتحان  وت��ق��دم 

146971 م�سرتكا وم�سرتكة للفروع االأكادميية 

العربية  وال��ل��غ��ة  ال��ف��ي��زي��اء  مباحث  يف  واملهنية 

تخ�س�س واالإنتاج احليواين واالإدارة وال�سامة 

امل��ه��ن��ي��ة واإن���ت���اج ال��ط��ع��ام وخ��دم��ت��ه، ف��ي��م��ا تقدم 

م�����س��رتك��اً وم�����س��رتك��ة   1025 ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ج��ل�����س��ة 

ال����ف����روع االأك���ادمي���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة يف م��ب��اح��ث  يف 

اأمرا�س وفيزياء/ كليات. ف�سيولوجيا 

االنباط-عمان

وزارة  ب���ا����س���م  ال���ر����س���م���ي  ال���ن���اط���ق  اأع����ل����ن 

�سيف  ال�سفري  املغرتبن  و���س��وؤون  اخلارجية 

االأردنين من  املواطنن  اأن عودة  الفايز  اهلل 

الثاثاء  �سباح  �ستبداأ  الفل�سطينية  االأرا�سي 

املقبل.

نحو  اإن  ال�سبت  ام�س  ت�سريحات  يف  وقال 

�سوريا  من  اململكة  اإىل  �سيعودون  اأردنيا   175

بعد  احل����دودي  – ن�سيب  ج��اب��ر  م��ع��رب  ع��رب 

اإج���راءات  امت��ام  اإىل  م�سريا  عودتهم،  تاأمن 

نقلهم من احلدود ال�سورية اإىل االأردنية.

ول��ف��ت ال��ف��اي��ز اإىل ت��اأم��ن ع���ودة اأك���ر من 

ام�س،  م�ساء  ال��ع��راق  م��ن  اأردن��ي��ا  مواطنا   50

750 �سخ�سا من ال�سعودية، يف  وكذلك قرابة 

اإطار جهد وطني متكامل بالتن�سيق بينهم

االنباط-عمان

ف��اح�����س��ي  ل���ت���اأه���ي���ل  االأردين  امل��ج��ل�����س  وق�����ع 

اتفاقية  امللكية  العلمية  الربجميات يف اجلمعية 

فاح�سي  لتاأهيل  االأم��ريك��ي  املجل�س  م��ع  ت��ع��اون 

الربجميات.

ووفقا لبيان �سحفي �سدر عن اجلمعية ام�س 

ح�سريا  حقا  املجل�س  االتفاقية  منحت  ال�سبت، 

ل��ع��ق��د ام��ت��ح��ان��ات ف��ح�����س ال���ربجم���ي���ات يف دول 

املنطقة املحيطة باالإ�سافة اإىل االردن.

للتغلب  ج���اءت  االتفاقية  اأن  البيان  واأو���س��ح 

جائحة  جراء  االمتحانات  تقدمي  �سعوبات  على 

جديدة  مرنة  خيارات  توفري  خ��ال  من  كورونا 

لتقدميها اإلكرتونيا ومراقبة عن بعد.

واأك�����د ال��ب��ي��ان اأن االت��ف��اق��ي��ة ت���اأت���ي ت��ت��وي��ج��ا 

 2013 عام  الطرفن منذ  املتميزة بن  للعاقات 

والتقنية  الفنية  وال��ق��درات  االإمكانيات  ولتاأكيد 

االأردين  املجل�س  ميتلكها  التي  املتطورة  واملهنية 

ك�سريك ح�سري يف املنطقة للبورد االأمريكي.

 ،2009 تاأ�س�س عام  الذي  املجل�س  ان  ي�سار اىل 

امل��ع��ت��م��د ر���س��م��ي��ا للمجل�س  ال��وط��ن��ي  امل��م��ث��ل  ه���و 

بلجيكا،  الربجميات-  فاح�سي  لتاأهيل  ال��دويل 

وي��وف��ر ل��ل��خ��رباء وامل��م��ار���س��ن يف جم���ال اختبار 

وتوحيد  اخل���ربات  لتبادل  منتدى  ال��ربجم��ي��ات 

اأف�سل املمار�سات  اج��راءات جودة الربامج لتبني 

يف اختبار الربجميات باململكة.

االنباط-عمان

واجل���ام���ع���ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  اح���ت���ف���ل���ت 

امل�ساركن  بتخريج  ال�سبت،  ام�س  االأردن��ي��ة، 

نفذها  التي  التدريبية  ال�سحية  ب��ال��دورات 

م��رك��ز اال���س��ت�����س��ارات وال��ت��دري��ب يف اجلامعة 

بدعم من البنك الدويل.

وق�����ال رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ع��ب��د 

اإن  احل��ف��ل،  خ��ال  كلمة  الق�ساة يف  ال��ك��رمي 

اجل��ام��ع��ة حت��ر���س ع��ل��ى ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ن 

يف امل��وؤ���س�����س��ات وال������وزارات ك��اف��ة يف جم��االت 

االق���ت�������س���اد ال�����س��ح��ي وال���ت���م���وي���ل ال�����س��ح��ي 

املتقدم. ال�سحي  االأ�سا�سي والتمويل 

باجلامعة  ال��دورات  وم��درب  وق��ال من�سق 

ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م ال���ع���ب���ادي، ان ال�����دورات 

25 �ساعة تدريبية �سملت امل�ساركن  ت�سمنت 

يف العديد من القطاعات بوزارة ال�سحة.

ويف ختام احلفل، �سلم الدكتور ال�سهادات 

25 م�����س��ارك��ا  ال���ب���ال���غ ع���دده���م  ل��ل��خ��ري��ج��ن 

وم�ساركة.

االنباط- البرتا

وزع���ت م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام ام�����س ال�سبت، 

البرتا  ل��واء  يف  العفيفة  االأ�سر  على  ط��رود خري 

يف  احتياجاتها  وتلم�س  املعي�سي  م�ستواها  لرفع 

ظل جائحة كورونا.

اإميانا من املديرية  امل�ساعدات؛  وياأتي توزيع 

بامل�سوؤولية الكاملة جتاه ابناء املجتمع املحلي يف 

املجاالت كافة التي ت�سهم يف تلم�س احتياجاتهم 

وت����ق����دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات ل���ه���م يف خم��ت��ل��ف 

الظروف.

وق���ال م�����س��اع��د م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ل����اإدارة 

ال���رك���ن معت�سم  ال��ع��م��ي��د  ال��ل��وج�����س��ت��ي  وال���دع���م 

كافة  مبتابعة  م�ستمرة  املديرية  اإن  �ستال،  اب��و 

امل����ب����ادرات واالن�����س��ط��ة ال��ه��ادف��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���دور 

ال��ت�����س��ارك��ي م���ع امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، وت��اأك��ي��د 

العاقة الطيبة والفاعلة بن جهاز االمن العام 

واملواطن.

اللفتة  هذه  املنطقة  اأه��ايل  ثمن  جهتهم  من 

ال���ك���رمي���ة، م���وؤك���دي���ن اأن���ه���م ���س��ي��ك��ون��ون ال��ع��ون 

وال��ردي��ف ل��رج��ال االأم���ن واحل��ر���س على ادام��ة 

واح��ة  االأردن  ليبقى  اجل��ه��از  ه��ذا  م��ع  التوا�سل 

الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  واالأم����ان حت��ت ظ��ل  ل��اأم��ن 

احلكيمة.

وت����ع����د ه������ذه احل���م���ل���ة ج�������زءا م�����ن ح���م���ات 

امليدانية  وح��دات��ه��ا  ع��رب  امل��دي��ري��ة  نفذتها  ع��دة 

والتي  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق 

ت�سهم ب�سكل كبري يف تعزيز التكافل االجتماعي.



املحلي
30

كنتيجة جلائحة ك�رونا بان �لعامل باأ�صره يئن �إقت�صادياً وتنم�ياً؛ وحيث �أن كلنا ن�ؤمن 

باأهد�ف  ومرتبطة  ��دول��ة  ومجُ ومنّظمة  مباركة  قطاع  لأي  �لإ�صرت�تيجية  طى  �خلجُ ب��اأن 

خطط  وف��ق  للتطبيق  قابلة  قيا�س  م�ؤ�صر�ت  ولها  �لأم���د؛  وط�يلة  ومت��صطة  ق�صرية 

تنفيذية؛ بيد �أن �لفزعات عبارة عن ‘�إطفاء حر�ئق’ هنا وهناك ول تجُ�صمن ول تغني من 

ج�ع؛ فال بجُّد من و�صع �لإ�صرت�تيجيات �ملرتبطة باخلطط �لتنفيذية �ل���صحة:

�لكف�ؤة  �لب�صرية  �ل��ق���ى  ول��دي��ه  حتتها؛  ولي�س  �لأر����س  ف���ق  طاقاته  بلد  �لأردن   .1

�أو  �إق�صاءها  بدًل  �لكفاء�ت  هذه  يف  �لإ�صتثمار  فمطل�ب  �لعامل؛  م�صت�ى  على  و�ملتميزة 

حتييدها �أو جتاهلها �أو هجرتها.

2. كنتيجة لل��صع �لإقت�صادي و�لظرف �ل�صعب �لذي متر به �لأردن و�ملنطقة هنالك 

قطاعات بعينها باتت تعاين وتئن للعيان مثل قطاعات �لإ�صكان و�لإن�صاء�ت و�لإ�صتثمار�ت 

و�لتجارة و�ل�صناعة و�لنقل و�لعمالة وغريها �لكثري.

رق ‘�لرتقيع’ �أو ‘�لعمل بالقطعة’؛ ولهذ�  3. ل ميكن �أن نبقى نتعامل مع كل قطاع بطجُ

�لنم�  �لقطاعات منتجة وم�صاهمة يف  لتبقى هذه  �إ�صرت�تيجية خاّلقة  فمطل�ب حل�ل 

�لإقت�صادي ولها قيم م�صافة.

4. مطل�ب من �حلك�مة �لرتكيز على �مل�صروع �لنه�ص�ي �لذي طلبه جاللة �مللك يف 

خطاب �لتكليف �ل�صامي؛ وذلك بتكاملية بني �لقطاعات �ملختلفة لإيجاد م�صروع وطني 

طم�ح يعزز نقاط �لق�ة و�لفر�س �ملتاحة ويحل م�صاكل �لتحديات ونقاط �ل�صعف.

لي�س  وذل��ك  �لبطالة؛  م��ر�رة  ي�صك�ن  بات��  �لذين  �ل�طن  �صباب  ت�صغيل  مطل�ب   .5

�لفر�س  �أ�صا�صها  كمة  �إ�صرت�تيجية مجُ لكن وفق خطة  �أحادية �جلانب؛  بحل�ل فزع�ية 

�لإقت�صادية �ل�صغرية و�ملت��صطة وبالتعاون بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

قدر�تهم  وف��ق  لي�صاهم��  �ل�صرفاء  م��طنيه  ك��ل  لطاقات  بحاجة  �ل��ي���م  �ل���ط��ن   .6

لإ�صتمطار �أفكار خاّلقة لت�صغيل �ل�صباب وتعزيز �لفر�س �لإ�صتثمارية خللق فر�س �لعمل.

لالإ�صتثمار  �ل�صباب  لت�صغيل  �لأم���د  وط�يلة  ومت��صطة  ق�صرية  خطط  مطل�ب   .7

بطاقاتهم بدًل من �أن يك�ن�� عالة وعبء على �ل�طن.

8. نحتاج ملطبخ �صيا�صات �إقت�صادي عابر للحك�مات ويعمل على مد�ر �ل�صاعة مل��جهة 

�لتحديات �لإقت�صادية و�إجرت�ر �حلل�ل �لإبد�عية خللق فر�س �لعمل من خالل ت�صجيع 

�لإ�صتثمار �ملحلي و�لأجنبي لت�ص�يق �لأردن �إ�صتثمارياً و�إقت�صادياً وتنم�ياً.

�لإ�صتثمارية  �لفر�س  وخلق  �خلا�س  �لقطاع  لت�صجيع  �لقر�ر  �إتخاذ  نحتاج جل��ر�أة   .9

و�لبيئات �حلا�صنة لذلك؛ ونحتاج �لرتكيز على �لقطاعات �ل��عدة بعينها.

10. م��ط��ل���ب وق���ف ك��ل �ل��ف��زع���ي��ات ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات �ل��ت��ي ت��ت��م م��ن خ���الل �ل�������ص��ط��ات 

و�ملح�ص�بيات؛ باملقابل تعزيز مبادىء �لعد�لة وتكاف�ؤ �لفر�س و�لتناف�صية.

من  �مل��زي��د  ومطل�ب  �ل��ف��ردي��ة؛  وت��ر  على  �ل��ع��زف  ل  �مل�ؤ�ص�صي  �لت�صبيك  مطل�ب   .11

�لأعمال �مل�ؤ�ص�صية ل �لفردية �أو �ل�ص�فانية.

فال�صباب  ج���ع؛  من  تجُ�صمن  ول  تغني  ل  �ملجتز�أة  �حلل�ل  ك���رون��ا  زم��ن  يف  ب�صر�حة: 

وتثمر  كلها 
جُ
�أ لت�ؤتي  للتطبيق  قابلة  و�إ�صرت�تيجيات  خطط  �لنار  على  ن�صع  �أن  باإنتظار 

فر�س عمل وت�صغيل لهم.

�صباح �ل�طن �جلميل

د. محمد طالب عبيدات

إستراتيجيات ال فزعات 
في زمن كورونا إضراب للسائقين أوقف وصول النفط العراقي لألردن

 الحياري: استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر معبر الكرامة

رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد المدينة الصناعية في السلط

وفاة و5 اصابات غير محلية بـ »كورونا« 

الأنباط – عمان

�أن  �ل�ص�بكي  ع��ام��ر  �لنفطي  �خل��ب��ري  �أك���د 

ت��اأخ��ر و���ص���ل �لنفط �ل��ع��ر�ق��ي ل����الأردن يع�د 

ل����ص���ر�ب ���ص��ائ��ق��ي �ل�����ص��ه��اري��ج �ل��ع��ر�ق��ي��ة عن 

�لعمل حتى تلبية مطالبهم �لتي تتعلق برفع 

�ف��ادت  حك�مية  ت�صريحات  �ن  �لج�ر..علماً 

ببدء و�ص�ل �لنفط �لعر�قي قبل ع�صرة �أيام. 

وفقا لل�ص�بكي0 

�ج���ر  ق�صية  ب���رزت  �ن  �ل�ص�بكي  و�أ���ص��اف 

�تفاق  بعد  ب��رزت  �لعر�قية  �ل�صهاريج  �صائقي 

�جل��ان��ب �ل��ع��ر�ق��ي م��ع �جل��ان��ب �لردين على 

�لية  ع��ر  ل����الردن  �لنفط  ت�صدير  ��صتئناف 

�ل�صهاريج يف  �لباك ت� باك حيث يتم تفريغ 

�حلدودي  �لطريبيل  �لكر�مة-  �صاحات معر 

على  و�لعر�قية  �لردنية  �حلك�متني  حلر�س 

من  للحد  �ل�صحية  �ل�قاية  تعليمات  تنفيذ 

�لنفط  �ن  ك����رون���ا0    يذكر  �نت�صار فايرو�س 

�لعر�قي قد و�صل لالردن يف 4 �صبتمر/�يل�ل 

�لنقل دور ت� دور  �لية  �ملا�صي عر  �لعام  من 

ب��ص�ل �ل�صهاريج نف�صها من م�صفاة �ل�صم�د 

بيجي �ىل م�صفاة �لبرتول �لردنية يف �لزرقاء، 

على �ن يتم نقل 10�لف برميل ي�مياً متثل 

و�مل�صتقات  �لنفط  م��ن  �لردن  حاجة  م��ن   %7

�لنفطية وينقلها ��صط�ل مك�ن من 500 ناقلة 

ن�صفها عر�قي و�لن�صف �لخر �ردين لتطبيق 

مبد�أ �مل�صاركة و�لفائدة للدولتني �ل�صقيقتني.

�ل��ع��ق��ب��ة يف غ�ص�ن  ه����ذه  �ن حت���ل  ورج�����ح 

�ل�صائقني  تلبية طلبات  بعد  �حل��ايل  �ل�صب�ع 

عدد  دع��ت  قد  �حلاجة  �ن  خا�صة  �لعر�قيني، 

ق��ل��ي��ل م��ن��ه��م �ىل ع����دم �لل����ت����ز�م ب��ال���ص��ر�ب 

و�لتحميل من م�صفاة بيجي �صباح �م�س �ل 

�نها مل ت�صل للحدود �لردن��ي��ة بعد، كما من 

�مل��رج��ح �ن ي��ع��اود �ل��ن��ف��ط �ل��ع��ر�ق��ي �ل������ص���ل 

ل�����الردن ب��ك��م��ي��ات ي���م��ي��ة �ك����ر م���ن �ل�����ص��اب��ق 

ت�قف  �ث��ن��اء  ح�صل  �ل���ذي  �لنق�س  لتع�ي�س 

�لت�صدير يف �ل�صهرين �ملا�صيني.

م��ن جهته �أك����د م��دي��ر �أك����د م��دي��ر �لنفط 

�ملعدنية  و�ل�����روة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  يف  و�ل���غ���از 

ت�ريد  عمليات  �ن  �حل��ي��اري  ح�صن  �ملهند�س 

�لنفط �خلام �لعر�قي م�صتمر �إىل �ململكة عر 

معر �لكر�مة طريبيل �حلدودي.

حتميلها  ج����رى  ���ص��ه��ري��ج��ا   76 �إن  وق�����ال 

معر  و�ص�لها  مت�قعا  �ملا�صي  �خلمي�س  ي���م 

�إىل  بالإ�صافة  �لح���د،  �ل��ي���م  �صباح  �ل��ك��ر�م��ة 

�أم�������س �جل��م��ع��ة و82  حت��م��ي��ل 82 ���ص��ه��ري��ج��ا 

�إىل  تباعا  و�صت�صل  �ل�صبت،  �ل��ي���م  �صهريجا 

معر �لكر�مة لتحميلها يف �ل�صهاريج �لأردنية 

ع��ر �آل��ي��ة )ب����اك ت��� ب����اك( يف ���ص��اح��ات معر 

�لكر�مة طريبيل �حلدودي.

و�����ص���اف يف ت�����ص��ري��ح��ات �م�����س، �ن���ه �صيتم 

خالل �لن�صف �لثاين من �صهر مت�ز �حلايل 

ت�ريد كامل كمية �لنفط �ملقررة خالل �صهر 

مت�ز، وهناك مفاو�صات مع �جلانب �لعر�قي 

لتحميل 600 �لف برميل، وهي �لكميات �لتي 

ك��ان يفرت�س و�ص�لها ل��الردن خ��الل �صهري 

حزير�ن و�أيار �ملا�صيني لكن �جلانب �لعر�قي 

�لأردن  �إىل  �خل���ام  �لنفط  حتميل  ع��ن  ت�قف 

ب�صبب تر�جع �لأ�صعار �إىل �أقل من 20 دولر�، 

فاأ�صبح غري مد بالن�صبة لهم.

وك��ان��ت وزي����رة �ل��ط��اق��ة و�ل�����روة �ملعدنية 

�مل��ه��ن��د���ص��ة ه���ال���ة زو�ت������ي ق���د �أع��ل��ن��ت �أخ�����ري�، 

ع��ن ��صتكمال �جل��ان��ب �ل��ع��ر�ق��ي ل��الإج��ر�ء�ت 

�لل�ج�صتية و�لبدء بتحميل �ل�صهاريج بالنفط 

ت��دف��ق �لنفط �لعر�قي  ب��ع���دة  �إي��ذ�ن��ا  �خل���ام؛ 

للمملكة.

نفط  م���ن  �مل��م��ل��ك��ة  و�رد�ت  �إج���م���ايل  وب��ل��غ 

�لعر�ق منذ �نطالق عملية �ل�صحن يف 5 �أيل�ل 

44ر2  نح�  �ملا�صي  ني�صان  نهاية  حتى   2019

ملي�ن برميل ب��قع 10 �آلف برميل ي�ميا.

ظل  يف  �لنفط  ��صتري�د  �آل��ي��ة  �أن  �إىل  ي�صار 

�لإج�����������ر�ء�ت �حل��ك���م��ي��ة مل�����ج���ه���ة حت��دي��ات 

بتفريغ  تتم  �مل�صتجد،  ك�رونا  �نت�صار فريو�س 

�لأردن��ي��ة  �ل�صهاريج  يف  �لعر�قية  �ل�صهاريج 

�ل��ت��ز�م��ا  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  باملنطقة �حل���دودي���ة 

ب�������الإج�������ر�ء�ت �مل���ت���خ���ذة ل��ل��ح��د م����ن �ن��ت�����ص��ار 

�لفريو�س.

�إطار  وياأتي ��صتري�د �لنفط من �لعر�ق يف 

م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �مل���ق��ع��ة يف 2 

نح�  ب��ا���ص��ت��ري�د  تق�صي  و�ل��ت��ي   2019 ���ص��ب��اط 

من  باملئة   7 ت�صكل  ي���م��ي��اً،  برميل  �آلف   10

�حتياجات �ململكة.

البلقاء النباط- 

ت��ف��ق��د رئ��ي�����س م��ل�����س م��اف��ظ��ة �ل��ب��ل��ق��اء 

م��صى �لع��ملة، �م�س �ل�صبت، م�صروع �ملدينة 

�ل�صناعية يف �ل�صلط لل�ق�ف على �ملعيقات �لتي 

حت�ل دون �فتتاح �مل�صروع.

فر�صة  يعتر  �مل�����ص��روع  �إن  �لع��ملة،  وق���ال 

ذه��ب��ي��ة ل��ت���ف��ري ف��ر���س ع��م��ل للمتعطلني من 

دون  هناك معيقات حت���ل  لكن  �ل�صلط،  �أب��ن��اء 

�لكابل  خ��الل  من  �لكهرباء  كاإي�صال  �فتتاحه، 

�ل�صحي  لل�صرف  م��ط��ة  و�إن�����ص��اء  �لرئي�صي 

يعتر  �مل�����ص��روع  �أن  و�أ���ص��اف  �مل�صاريع.  خلدمة 

و�لتنم�ية �جلاذبة  �مل�صاريع �حلي�ية  �أه��م  من 

وعرب  مليني  م�صتثمرين  �أن  �إذ  لال�صتثمار، 

�ملدينة  يف  م�صاريعهم  لإقامة  بالتجهيز  ب���د�أو� 

�ل�صناعية بال�صلط.

وبني �ملهند�س �أحمد عيد من وز�رة �لأ�صغال 

�أ�صبحت  �مل�����ص��روع  م��ر�ح��ل  �أن معظم  �ل��ع��ام��ة، 

و�لهناجر  �ل�صتثمارية  �لأر����ص��ي  مثل  جاهزة 

و�ملباين �لإد�ري��ة وخز�نات �ملياه وبن�صبة �إجناز 

تقارب 100 باملئة.

�ل�صناعية،  �ملدينة  د�خ��ل  للطرق  وبالن�صبة 

بني عيد �أنها مبر�حلها �لنهائية وبن�صبة �إجناز 

تعبيدها  م��ن  �لنتهاء  �ملت�قع  وم��ن  باملئة،   80

خالل 45 ي�ماً لتك�ن جاهزة.

�مل�صروع  ت����ج��ه  �لتي  �ملعيقات  وبخ�ص��س 

وخ��ا���ص��ة �ل��ك��ه��رب��اء و�ل�����ص��رف �ل�����ص��ح��ي، �أ���ص��ار 

�ملهند�س عيد �إىل �أنه مت ت��صيل �لكهرباء �إىل 

�مل��دي��ن��ة من  د�خ���ل  �ل��ت��ي تنفذ ح��ال��ي��اً  �مل�صاريع 

�لكابل  م��ص�ع  و�أن  �صغرية،  م���لت  خ��الل 

باملح�ل  و�صبكه  �مل��دي��ن��ة  م���ق��ع  �إىل  و�إي�����ص��ال��ه 

�لرئي�صي �مل�ج�د د�خل �مل�صروع يف طريقه للحل 

بعد م��فقة �صركة �لكهرباء على تنفيذه.

وي�����ص��ت��م��ل م�����ص��روع �إن�����ص��اء م��دي��ن��ة �ل�صلط 

�أع���م���ال  ع��ل��ى  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة   - �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 

�حل��ف��ري��ات و�ل��ط��م��م �ل���الزم���ة ل��ه��ذه �مل��رح��ل��ة 

�ل�صناعية،  �لقطع  م��قع  ت�ص�ية  ذل��ك  مبا يف 

 25 مب�صاحة  ��صفلتية  و�صاحات  ط��رق  و�أع��م��ال 

�ألف مرت مربع.

و�أ����ص���اف �أن���ه مت �لت��ف��اق ب��ني ���ص��رك��ة �مل��دن 

�ل�صناعية ووز�رة �لأ�صغال �لعامة على �أن يق�م 

�ملقاول بتنفيذ �لهناجر مب�صاحة �إجمالية تبلغ 

10 �آلف و300 مرت مربع وم�صاحات خمتلفة. 

�أول  �مل�صتثمر هاين طه �لب�صط �صاحب  و�أ�صار 

�إىل  �ل�صناعية  �ملدينة  يف  ت�صغيله  يتم  م�صروع 

�أن د�فعه لال�صتثمار فيها، �أنها من �أف�صل �ملدن 

�ل�صناعية على م�صت�ى �ململكة من حيث �صبكة 

�لطرق �ملحيطة وقربها من �لعا�صمة، ووج�د 

مم�عة من �حل��فز لال�صتثمار فيها .

وطالب �جلهات �مل�ص�ؤولة بتذليل �لعقبات يف 

وجه �مل�صتثمرين من حيث ت�فري بنية حتتية 

متكاملة و�خلدمات �لأ�صا�صية من ماء وكهرباء 

زلنا ن��جه  و���ص��رف �صحي وغ��ريه��ا، حيث ل 

�صريعة،  �إىل حل�ل  �ملدينة وبحاجة  م�صاكل يف 

ل�صتقبال  ج��اه��زة  وت��ك���ن  �فتتاحها  يتم  حتى 

مزيد من �مل�صاريع و�ل�صتثمار�ت.

ب��اإن��ت��اج  ي��ت��م��ث��ل  م�����ص��روع��ه  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار 

م�����د �صديقة  م��ن  و�أب�������ب  و�صبابيك  ق����ط��ع 

للبيئة وقابلة للت�صدير للخارج ح�صب �صروط 

�ل���ص��ت��ث��م��ار يف �مل��دي��ن��ة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة، و���ص��ي���ف��ر 

�مل�صروع من خالل مر�حله �لثالث 45 فر�صة 

عمل لالأردنيني.

النباط-عمان

لت يف �لأردن �م�س، )5( حالت �إ�صابة  جِّ �صجُ

غري  جميعها  �مل�����ص��ت��ج��ّد،  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���س 

لقادمني من �خل��ارج، ممن يقيم�ن  ملّية، 

يف ف���ن���ادق �حل���ج���ر، ل��ريت��ف��ع �إج����م����ايل ع��دد 

حالت �لإ�صابة يف �ململكة �إىل )1214( حالة، 

من  تعاين  ل�صبعينية  وف��اة  حالة  �صجلت  كما 

ع��دد حالت  �أم��ر����س عديدة مزمنة لريتفع 

�ل�فاة �إىل 11 حالة.

وت�زعت �حلالت �مل�صجلة كالآتي: )3 من 

�ل�ليات  من  و1  �ل��ع��ر�ق،  من  و1  �ل�صع�دّية، 

�ملتحدة �لأمريكّية(.

لت حالة �صفاء و�حدة لهذ� �لي�م،  جِّ فيما �صجُ

يف م�صت�صفى �مللكة علياء، ومّت �إجر�ء )7155( 

ف��ح�����ص��اً خم���رّي���اً، وب���ذل���ك ي�����ص��ب��ح �إج��م��ايل 

ع���دد �ل��ف��ح������ص��ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت ح��ت��ى �لآن 

)507217( فح�صاً.

��صتخد�م  �أه��م��ّي��ة  �ل�����ص��ّح��ة  وز�رة  و�أك����دت 

تطبيق )�أمان( �لذي �صاهم باكت�صاف �لعديد 

�صه�لة  �إىل  ذل���ك  �أدى  وق���د  �حل������الت،  م���ن 

�ل���ب��ائ��ي �إىل جميع  ��ي  �ل��ت��ق�����صّ و���ص���ل ف���رق 

خمالطي هذه �حلالت.

ك���م���ا �أك�������دت �أه���م���ّي���ة �����ص���ت���خ���د�م ت��ط��ب��ي��ق 

باأحدث  م�صتخدميه  ي��زّود  �ل��ذي  )�صحتك( 

�ملتعّلقة  و�لك��ت�����ص��اف��ات  و�لأخ���ب���ار  �مل��ع��ل���م��ات 

ب��ف��ريو���س ك���رون��ا يف �ل��ع��امل، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 

وحت��ذي��ر�ت  �صحّية  �إر����ص���اد�ت  على  �ح��ت����ئ��ه 

وتنبيهات تتعّلق مب�صتجّد�ت �حلالة �ل�بائّية.

حمزة  �لم��ري  م�صت�صفى  مدير  �أعلن  كما 

�ل�صبت  �م�س  �خل�صمان  عبد�لرز�ق  �لدكت�ر 

ت�صجيل وفاة جديدة بفريو�س ك�رونا ل�صيدة 

�صبعينية.

تعاين  ك��ان��ت  �ل�صيدة  �إن  �خل�صمان  وق���ال 

�ل�صمنة  �ىل  ����ص��اف��ة  �لقلب  يف  �م��ر����س  م��ن 

و�ل�صغط و�ل�صكري.

وب���ذل���ك ي��رت��ف��ع ع����دد وف���ي���ات ك����رون���ا يف 

�لأردن �ىل 11 حالة.

و قال مدير �ملركز �ل�طني للطب �ل�صرعي 

�لدكت�ر عدنان عبا�س �إنه مت دفن �ل�صبعينية 

�ملت�فاة بفريو�س ك�رونا يف مقرة �صحاب.

�ململكة  من  قدمت  �ل�صبعينية  �أن  و��صاف 

�لعربية �ل�صع�دية منذ 6 �يام.

وبني �نه مت حجرها يف �حد فنادق عمان 

�زد�ت �ص�ء� ومت نقلها  �ل �ن حالتها �لطبية 

�ىل م�صت�صفى �لمري حمزة.

�لدكت�ر  �ل�صحة  �بلغ وزير  �نه  ولفت �ىل 

�ىل  مبا�صرة  �وع��ز  حيث  ب�فاتها  جابر  �صعد 

�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �حل���ال���ة ح�����ص��ب ب���روت����ك����لت 

�لطب �ل�صرعي �لردين ك�نها جتربة خا�صة 

بالردن.

�ملت�فاة  �ل�صبعينية  نقل  مت  �نه  �ىل  و��صار 

وتكفينها  �لب�صري  �ىل  حمزة  م�صت�صفى  م��ن 

عليها  و�ل�����ص��الة  �صحاب  م��ق��رة  �ىل  ونقلها 

�ولده��ا  من  �ثنني  وح�ص�ر  �منية  مبر�فقة 

ودفنها.

 82% يقرون بالدور اإليجابي لوزارة 
الصحة اثناء جائحة كورونا

 اربد: ضبط فتاتين خالفتا تعليمات 
الحجر المنزلي

النباط-عمان

عر 82 باملئة من �لردنيني عن م��فقتهم 

ب��ه وز�رة  �ل��ذي قامت  �ل���دور �لإي��ج��اب��ي  على 

عن  �لكافية  �ملعل�مات  ت�فري  ح���ل  �ل�صحة 

�أج��رت��ه  ����ص��ت��ب��ي��ان  ك����رون���ا، بح�صب  ف��ريو���س 

�ل�ز�رة على و�صائل �لت���صل �لجتماعي ملدة 

ثالثة �أيام.

وذك�����رت �ل�������ز�رة يف ب��ي��ان �م�����س �ل�����ص��ب��ت، 

مديرية  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ة  ن��ت��ائ��ج  �ن 

“في�س  �ل�������ز�رة ع���ر ���ص��ف��ح��ات  �لإع�����الم يف 

عن  �جلمه�ر  ر�صا  �أظ��ه��رت  وت�يرت”،  ب���ك 

و�ملد�خالت  و�لت�ع�ية  �لعالمية  �مل�صامني 

�ل�����ص��ح��ف��ي��ة �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل���������ز�رة ب��دق��ة 

و�صفافية عر خمتلف و�صائل �لإع��الم، �لتي 

ت��ع��ت��ر �ل�����ص��ري��ك �ل��رئ��ي�����س يف �إي�����ص��ال تلك 

�لر�صائل.

وو�ف�������ق 82 ب���امل���ئ���ة م����ن �مل�������ص���ارك���ني ع��ل��ى 

���ص��ف��ح��ات �ل��ف��ي�����س ب�����ك ع��ل��ى دور �ل�������ز�رة 

ب��ت���ف��ري �مل��ع��ل���م��ات �ل��ك��اف��ي��ة ح����ل ك����رون���ا، 

مقابل 18باملئة غري م��فقني.

�ما على �صفحات ت�يرت، فقد كانت ن�صبة 

�مل��فقني على دور �ل�ز�رة �لإيجابي يف ت�فري 

مل  باملئة   25,3 مقابل  باملئة،   74,7 �ملعل�مات 

ي��فق�� على ذلك.

وثمنت �ل�ز�رة دور جميع و�صائل �لإعالم 

�لإل����ك����رتوين و�مل���رئ���ي و�مل��ك��ت���ب و�مل�����ص��م���ع، 

�ل�صريك �لأ�صا�صي يف �إي�صال �ملعل�مة بالدقة 

�ل��ذي  �لأم����ر  �مل��ن��ا���ص��ب،  و�ل���ق��ت  و�ل�صفافية 

ي�صاهم ب�صكل كبري يف �ط��الع �جلمه�ر على 

�ملعل�مات �أول باأول.

النباط- اربد

�أو�����ص����ح رئ��ي�����س ف����رق �ل��ت��ق�����ص��ي �ل���ب��ائ��ي 

�ل��زي��ت��اوي،  �ل��دك��ت���ر علي  �رب���د  يف مافظة 

�خل��م��ي�����س، �صبط فتاتني  و  �جل��م��ع��ة  �أن���ه مت 

�ملنزيل  �حلجر  تعليمات  خالفتا  ع�صرينيتني 

يف و�قعتني منف�صلتني.

وق�����ال �ل���زي���ت���اوي �م�������س �ل�����ص��ب��ت، �إن�����ه مت 

�ملنزيل  للحجر  و�إعادتهما  �لفتاتني،  متابعة 

�أن ك�����ص��ف��ت �لإ�������ص��������رة ع����ن ق��ي��ام��ه��م��ا  ب���ع���د 

كل  بفك  �مل��ن��زيل  �حلجر  تعليمات  مبخالفة 

منهما لالإ�ص��رة �ملثبتة يف يد �لفتاتني، وه� 

ما �أعطى �إ�صارة لالأجهزة �لأمنية �لتي عملت 

على مالحقتهما و�صبطهما.

�لفتاتني بتعهد�ت  �أنه مت ربط  �إىل  و�أ�صار 

خ��ط��ي��ة ب���ع���دم م���اول���ة خم��ال��ف��ة ت��ع��ل��ي��م��ات 

�حلجر �ملنزيل، لفتاً �إىل �أن �لأجهزة �لأمنية 

لت��خ��اذ  �ل��ع��ام  للمدعي  بتح�يلهما  �صتق�م 

�أن  م����ؤك���د�ً  بحقهما،  �ل��ق��ان���ن��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت 

�ل��صع  �ل�بائي متابعة  �لتق�صي  مهمة فرق 

�ملحج�ر  عن  ت�صدر  خمالفات  و�أي  �ل�بائي 

�لإد�ري�����ة  �حل��اك��م��ي��ة  م���ع  بالتن�صيق  ع��ل��ي��ه��م 

و�لأجهزة �ملعنية.

 النباط-عمان

�حلرة  للمناطق  �لردنية  �ملجم�عة  تق�م 

ملناولة  با�صتحد�ث ج�صر  �لتنم�ية،  و�ملناطق 

�ل��ب�����ص��ائ��ع و�مل��ن��ت��ج��ات ب���ني �مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 

�ل�صحن  �ل��دويل، ومطار  �مللكة علياء  مبطار 

�جل�ي باملطار.

�مل��ج��م���ع��ة  �د�رة  م��ل�����س  رئ��ي�����س  وق�����ال 

�لتنم�ية  و�ملناطق  �حلرة  للمناطق  �لردنية 

��صدرته  بيان  يف  �لهمي�صات  خلف  �لدكت�ر 

�مل��ج��م���ع��ة �م�����س �ل�����ص��ب��ت، �ن �جل�����ص��ر �ل��ذي 

���ص��ت��ط��ل��ق��ه �مل��ج��م���ع��ة ف�����ر �ن���ت���ه���اء �ل��ل��ج��ن��ة 

من  �لكثري  يعالج  د�ر���ص��ت��ه،  م��ن  �ملخ�ص�صة 

�لتحديات �لتي ت��جه �مل�صتثمرين، خ�ص��صا 

من  �لب�صائع  خ���روج  بتعجيل  يتعلق  فيما 

باملطار،  �حل���رة  باملنطقة  �ل�صركات  م��ق��ر�ت 

و�ثر ذلك باحلفاظ على ج�دة �ملنتج �لردين 

ذل��ك يف  �ث��ر  ��صافة �ىل  وتخفي�س تكاليفه، 

�ل�صادر�ت،  وزي��ادة  �لت�صبيك  عمليات  تعزيز 

وج������ذب �مل����زي����د م����ن �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ل���ص��ي��م��ا 

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة بقطاع �لدوية و�لغذ�ء.

�ن �ملجم�عة تعكف  �لهمي�صات �ىل  و��صار 

حاليا على �عد�د قاعدة بيانات على م�صت�ى 

�مل��ن��اط��ق �حل���رة �ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ص��ة باململكة 

�لت���صل  زي����ادة  ب��ه��دف  �لتنم�ية  و�مل��ن��اط��ق 

م����ع �ل���ه���ي���ئ���ات و�مل����ؤ����ص�������ص���ات �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة 

�إتاحة  �صه�لة  لتعزيز  �ملعنية  و�لقت�صادية 

�لفر�س �ل�صتثمارية �ملتاحة يف تلك �ملناطق 

للم�صتثمرين �لردنيني و�لعرب و�لأجانب.

للم�صتثمرين  ت�فر  �ملجم�عة  �ن  و��صاف 

وم��ي��ز�ت  ح�����ف���ز  �مل��ن�����ص���ي��ن حت���ت مظلتها 

ت���ن���اف�������ص���ي���ة ت���ه���ي���ئ ب���ي���ئ���ة �أع�����م�����ال م��ي�����ص��رة 

عن  ف�صال  �لعمل،  و�أ���ص��ح��اب  للم�صتثمرين 

��صتمر�ر  م���ؤك��د�  وم��ال��ي��ة،  �صريبية  ح����ف��ز 

�ل�صامية  �مللكية  �ل��روؤي��ة  بتفعيل  �ملجم�عة 

خ�ص��صا  و�لتنم�ية،  �حلرة  �ملناطق  باأهمية 

�مللكة  م��ط��ار  يف  �جل���دي���دة  �حل����رة  باملنطقة 

ع��ل��ي��اء �ل�������دويل، و�مل�����اأم������ل م��ن��ه��ا �ن ت��ك���ن 

و�ل�صتثمار  للتجارة  ومركز�ً  م�رياً  ميناًء 

يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات ع���ر ت���ف��ري حزمة 

�لد�عمة  �لل�ج�صتية  متكاملة من �خلدمات 

لال�صتثمار و�لت�صدير.

وج���اء �ل��ب��ي��ان �ل���ذي ����ص��درت��ه �ملجم�عة، 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م����ؤمت���ر ����ص��ت��ث��م��اري ع��ق��دت��ه 

�مل��ج��م���ع��ة وخ�����ص�����ص��ت��ه ل��ق��ط��اع��ات �لأدوي�����ة 

تقنية  عر  و�لغ��ذي��ة،  �لطبية  و�مل�صتلزمات 

“زووم”، و�صارك فيه رئي�س  �لت�صال �ملرئي 

غرفة جتارة عمان خليل �حلاج ت�فيق ممثال 

�لغذ�ئية، و�م��ني عام  �مل�����د  ع��ن نقابة جت��ار 

�لحتاد �لردين ملنتجي �لدوية و�مل�صتلزمات 

�ل��ط��ب��ي��ة �ل���دك���ت����رة ح��ن��ان �ل�����ص��ب���ل ممثال 

لقطاع �لدوي��ة و�مل�صتلزمات �لطبية، ��صافة 

�حلرة  �ملناطق  يف  �مل�صتثمرين  من  ع��دد  �ىل 

و�ملناطق �لتنم�ية.

م��ن ج��ه��ت��ه، �و���ص��ح �حل���اج ت���ف��ي��ق �همية 

�مل��ن��اط��ق �حل���رة و�ل��ت��ن��م���ي��ة و�ث��ره��ا بت�فري 

ق��ي��م��ة �إ���ص��اف��ي��ة ل��الق��ت�����ص��اد �ل����ط���ن���ي، و�ن 

�مللكة علياء  �ملنطقة �حل��رة �جلديدة مبطار 

تناف�صية نح�  بت�فري مز�يا  ت�صاهم  �ل��دويل 

و�أ�صحاب  للم�صتثمرين  مي�صرة  �أعمال  بيئة 

�لعمل ومركز� هاما من �لناحية �جلغر�فية 

لال�صتري�د و�إعادة �لت�صدير.

ولفت �ىل �ن تفعيل �لروؤية �ل�صامية بجعل 

للمنتجات  ودول��ي��ا  �قليميا  م�طئا  �لردن، 

�لغذ�ئية و�لدو�ئية، يتطلب تعزيز �لت�صاركية 

�ملعنية  �لر�صمية  �لقطاعات  ب��ني  �حلقيقية 

ب��ال���ص��ت��ث��م��ار و�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ل���ص��ي��م��ا يف 

ع��م��ل��ي��ة �ل���رتوي���ج وج�����ذب �ل���ص��ت��ث��م��ار، و�ن 

فيه  �ل�صتثمارية  و�لهيئات  �خلا�س  �لقطاع 

حت��ت��اج ل��ق����ع��د ب��ي��ان��ات ت��غ��ط��ي �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل�صتثمارية بجميع �نحاء �ململكة.

�ل�صتثمار  تعزيز  �أن  ت�فيق  �حل��اج  وب��ني 

يف  تف�صيلية  �صيا�صات  �إىل  يحتاج  �ململكة  يف 

و�مل�صتلزمات  و�لدو�ئية  �لغذ�ئية  �لقطاعات 

�لطبية، د�عيا �ىل �عادة ميز�ت هامة فقدتها 

دخل  �صريبة  فر�س  ع��ر  �لتنم�ية  �ملناطق 

���ص��رورة  �ىل  ����ص��اف��ة  ب��ه��ا،  �مل�صتثمرين  على 

�صم�ل منتجات �ملناطق �حلرة ب�صهادة من�صاأ 

�لعربية  �لتجارة  باتفاقيات  و�در�جها  �ردنية 

�لبينية.

من جانبها �كدت �لدكت�رة �ل�صب�ل �همية 

��صتحد�ث معر �ل�صحن بني �ملنطقة �حلرة 

�جلديدة باملطار ومطار �مللكة علياء �لدويل 

�صيخت�صر  �جل�صر  �ن  �ىل  م�صرية  لل�صحن، 

ت��ك��ال��ي��ف وف������رت�ت ي��ت��ك��ب��ده��ا �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

باملنطقة �حلرة �لعاملني بقطاعات �لدوية، 

تتحمل  �لتي ل  �لدو�ئية  �ملنتجات  خ�ص��صا 

درج�������ات �حل��������ر�رة و�وق��������ات �ن���ت���ظ���ار ت��ت��ل��ف 

�صالحيتها.

و�����ص���اف���ت �ن �مل��ن��ط��ق��ة �حل������رة ب��امل��ط��ار 

و�جهت  �لتي  �لتحديات  من  �لكثري  عاجلت 

حيث  �لطبية،  و�مل�صتلزمات  �لدوي��ة  �صركات 

تعتمد على ت�صدير منتجاتها خارج �لأردن، 

�آلف �صخ�س يف   8 ي��زي��د ع��ن  م��ا  وت���ظ��ي��ف 

م�صانعها وم�ؤ�ص�صاتها وتق�م بت�صدير ح��يل 

70 �إىل 80 باملائة من منتجاتها �صن�ياً.

استحداث جسر لمناولة البضائع بين المنطقة الحرة ومطار الشحن

االحد   19/ 7 / 2020
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ت�ستحق  اىل ظاهرة مميزة  اردوغ���ان حت��ول  رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  ان  فيه  �سك  ال  مما 

الدرا�سة والتقييم .

ومن املالحظ ان اردوغان يتمتع ب�سعبية طاغية لدى ال�سعب االردين وحتى بني نخبه . يف حني 

ان البع�س يقف على النقي�س من ذلك ولهم مواقف �سلبية منه . ولكال الطرفني ا�سبابه ودوافعه 

الأتخاذ هذا املوقف او ذاك منه .

ويف البداية ال بد ان او�سح ان تركيا هي دولة �سديقة لالردن ويوجد تعاون جتاري وان�سجام 

�سيا�سي بينهما . ولكن البد من التو�سيح ان اعلى ن�سبة ت�سويت ح�سل عليها اردوغان يف االنتخابات 

او االأ�ستفتاءات هي 51 % . اي ان ما ن�سبته 49 % من ال�سعب الرتكي يعار�سون اردوغان و�سيا�ساته 

ولكن هذه هي الدميقراطية والتي تعطيه حق ال�سلطة فيها . وهذا ما النناق�سه وان كان هناك 

نقا�س حول تطويع الدميقراطية خلدمة اهداف غري دميقراطية . ولكن م�سكلة ان�سار اردوغان 

انهم ال يقرون بحق اأحد من االردنيني مبعار�سة اردوغان مع ان هذه املعار�سة هي حق لكل اردين 

كما هي حق لكل تركي وان هذه املعار�سة ال تعني بال�سرورة معادة الدولة الرتكية ولكن االختالف 

مع بع�س �سيا�سات وا�ساليب اردوغان .

االردوغانيون كما �سوف ا�سميهم يع�سقونه لعدة ا�سباب واهمها الكاريزما القوية التي يتمتع بها 

وقدرته على اخلطابة وال�سرب على االوتار احل�سا�سة لدى من ي�ستمع خلطاباته وخا�سة عندما 

يتحدث بل�سان الزعيم امل�سلم والذي يدافع عن امل�سلمني ويجيد جتويد القراآن وتالوته وينا�سر 

الق�سية  م��ن  املعلنة  ملواقفه  باال�سافة   . ت�سنيفاتها  خمتلف  على  ال�سيا�سي  اال���س��الم  تنظيمات 

الفل�سطينية ومنا�سرته للحق الفل�سطيني ولدعمه لغزة و�سمودها . باال�سافة اىل ذلك ما حققه 

لرتكيا من تقدم وازدهار وقوة مما و�سعها يف م�ساف الدول الكربى .

بل  ال��واق��ع  تخالف  لنف�سه  اردوغ���ان  ر�سمها  التي  ال�سورة  ان  ي��رون  اردوغ���ان  معار�سي  ولكن 

تتناق�س معه وهم يرون ان كل ذلك هو �سالح بيده لتقوية نفوذه وتو�سيع �سالحياته . فهو بالرغم 

من مواقفه اال�سالمية اال انه ال يتنكر للعلمانية الرتكية االتاتوركية ويعترب نف�سه من اتباعها 

الفل�سطينية  للق�سية  بالرغم من منا�سرته  . وهو  بيده  �سالحاً  اال�سالمي  الدين  ي�ستخدم  وانه 

خلفية  على  معها  الدبلوما�سية  العالقات  جتميد  درج��ة  واىل  ال�سهيونية  الدولة  على  وتهجمه 

حادث ال�سفينة مايف مرمرة فاأنه يف الواقع مل يجمد العالقات االقت�سادية والع�سكرية مع الدولة 

ال�سهيونية يف اي يوم من االيام ، بل تعترب هذه العالقات هي االعلى درجة مع هذا الكيان من بني 

دول املنطقة كلها .

كما وانه وبعد ان اأعاد تطبيع عالقاته االقت�سادية مع دولة ال�سهاينة يف الفرتة االخرية بعد 

ان تركيا ال  ال�سحايا �سرح وقال  ال�سفينة ودفعها تعوي�سات لذوي  اعتذارها عن حادثة  اعالنها 

ت�ستطيع ان ت�ستغني عن عالقتها باأ�سرائيل كما ان ا�سرائيل ال ت�ستطيع ان ت�ستغني عن عالقتها 

برتكيا ، كما يتهمه معار�سيه باأنه يوظف مواقفه بالن�سبة للق�سية الفل�سطينية للرتويج لنف�سه .

هذا  ف��اأن  ال�سيا�سي  اال�سالم  ولتنظيمات  العربي  الربيع  الح��داث  اردوغ��ان  لدعم  بالن�سبة  اما 

االمر بالن�سبة ملحبيه ومريديه موقف بطولة ومن اجل م�سلحة �سعوب هذه الدول التي تدخل بها 

وتخلي�سها من حكامها الفا�سدين ودعم التوجهات اال�سالمية بها . اما من وجهة نظر معار�سيه 

فاأنهم يرون انه قام كذلك بدعم التنظيمات االرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داع�س وخا�سة 

�سورية عندما قام  امل�سوؤولني عما ح�سل يف  ليبيا وهم يعتربونه من  �سورية والعراق واالآن يف  يف 

هو وعدداً من الدول العاملية والعربية بالعمل على ع�سكرة االحتجاجات ب�سورية بعد ان واجهتها 

ال�سلطة باحلل االمني وحتويلها اىل حرب اهلية اكلت االخ�سر والياب�س وتوزعت م�سوؤوليتها ما 

بني النظام وداعميه واملعار�سة وداعميها .

وهذا هو نف�س الدور الذي يلعبه حالياً يف ليبيا عندما تدخل ب�سوؤونها الداخلية بحجة الدفاع 

عن احلكومة املعرتف بها دوليا والتي مت انزالها على ال�سواحل الليبية بال�سفن االوروبية . ولكون 

تيارات اال�سالم ال�سيا�سي فيها قامت بدعم هذه احلكومة يف وجه حكومة طربق .

ع�سرة  من  اكرث  لها  وجند  بل  احلكومة  هذه  لدعم  وا�سلحته  امل�سلحة  قواته  بار�سال  قام  وقد 

االف مقاتل مرتزق من تنظيمات املعار�سة ال�سورية وار�سلهم اىل ليبيا لدعم قواته و قوات حكومة 

اي�ساً  انكاري ان حكومة طربق  ، مع عدم  ال�سورية لهم فيها  املعار�سة  الوفاق بالرغم من حاجة 

جتند املرتزقة اي�ساً للقتال ل�ساحلها وانها حت�سل على دعم وم�ساندة مالية وع�سكرية من عدة 

دول عربية وغربية . واحلقيقة ان اردوغان يعترب ان مليون ليبي هم من ا�سول عثمانية وانه من 

واجبه الدفاع عنهم كما �سرح هو بذلك . وهذا موؤ�سر على اهدافه احلقيقية من تدخله يف ليبيا 

وبقية الدول العربية التي كانت حتت مظلة الدولة العثمانية . واالهم من ذلك انه وعن طريق 

دعمه حلكومة الوفاق فقد قام برت�سيم احلدود ما بني تركيا وليبيا والتي ال توجد حدود م�سرتكة 

يكون  بحيث  مابينهما  املتو�سط  االبي�س  البحر  ق�سم من  تق�سيم  وذل��ك عن طريق  ا�ساًل  بينهما 

الق�سم االكرب منه حتت �سيطرة تركيا والق�سم االقل حتت �سيطرة ليبيا بغ�س النظر عن حقوق 

ال��دول االأخ��رى امل�ساطئة لهذا البحر ، وذلك للح�سول على احل�سة الكربى من ال��رثوة الغازية 

والبرتولية فيه وقيامه بالتنقيب عنهما يف الق�سم املخ�س�س لليبيا وقرب ال�سواطئ القرب�سية . 

اللواء المتقاعد مروان العمد

 الظاهرة االردوغانية
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االنباط-عمان

ظهر  “مياهنا”،  االأردن  مياه  �سركة  �سيطرت 

ام�س ال�سبت، على تغري طفيف بنوعية مياه ال�سرب 

واأو�سح  عمان.  بالعا�سمة  ب��دران  �سفا  منطقة  يف 

بيان �سادر عن املكتب االإعالمي لل�سركة، اأن ات�سااًل 

هاتفياً من اأحد املواطنني اأفاد بتغري نوعية املياه يف 

منزله، وعلى الفور توجهت فرق ال�سركة الفنية، 

ونفذت م�سحا �سامال ملنطقة ال�سكوى، وجرى عزل 

املنطقة وف�سل 15 و�سلة منزلية احرتازياً.

جميع  اأن  اإىل  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال�����س��رك��ة  وا�����س����ارت 

الكامل  بالتن�سيق  ج��رت  الت�سويبية  االإج�����راءات 

ال�سحة،  ووزارة  املياه  �سلطة  يف  املتخ�س�سني  مع 

ال�سكوى  منطقة  يف  املواطنني  ت��زوي��د  ان  م��وؤك��دة 

ال�سركة. وا�ساف  باملياه يجري بوا�سطة �سهاريج 

الت�سويبية  االإج����راءات  اتخذت  الفنية  الفرق  اإن 

الالزمة الإع��ادة املياه اإىل املنطقة بعد التاأكد من 

مطابقتها للموا�سفة الفنية، بالتن�سيق الكامل مع 

املختربات املركزية يف �سلطة املياه ووزارة ال�سحة 

وخمتربات �سركة مياهنا.

االنباط-عمان

 ، البيئة  و  امل��ي��اه  و  للطاقة  اإدام����ة  ع��ق��دت جمعية 

جل�سة نقا�سية من خالل تقنية االت�سال املرئي بهدف 

ل��الأع��وام  الطاقة  ق��ط��اع  ومراجعةا�سرتاجتية  بحث 

2020-2030  والتي مت ا�سدارها موؤخراً من قبل وزارة 

معايل  ا�ست�سافت  امل��ع��دن��ي��ة.ح��ي��ث  وال�����رثوة  ال��ط��اق��ة 

املهند�سة ه��ال��ة ع���ادل زوات��ي��وزي��رة ال��ط��اق��ة و ال��رثوة 

املعدنية، ومب�ساركة كل من املتحدثيني معايل ال�سيد 

املعدنية و وزي��ر  ال���رثوة  اإي����راين وزي���ر طاقة و  خالد 

و  �سابقاٌ  امللكية  الطاقة  جلنه  يف  �سابقاًوع�سو  البيئة 

لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  من�سور  يو�سف  ال�سيد  معايل 

االتقت�سادية ال�سابقاجلل�سة الكاتب ال�سحفي ال�سيد 

ع�سام ق�سماين كمي�سر للجل�سة. رحب رئي�س جمل�س 

و  ب��احل�����س��ور  حما�سنة  دري���د  د.  اإدام����ة  جمعية  اإدارة 

امل�ساركينواأ�ساد باأهمية هذا االإجن��از واملتمثل باإ�سدار 

اأهمية هذه  واأك��د على  الطاقة.  ا�سرتاتيجية  لقطاع 

امل�ساركة  االأط�����راف  ك��اف��ة  م��ن  ال����راأي  لبيان  اجلل�سة 

املتعلقة  امل���ح���اور  لتو�سيح  ال��ت�����س��اوؤالت  ك��اف��ة  وط����رح 

املن�سودة  االأه�����داف  لتحقيق  التنفيذية  ب��اخل��ط��وات 

املحاور  اأهمية  على  واأك���د   . اال�سرتاتيجية  ه��ذه  م��ن 

االإيجابية �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية يف زيادة ن�سبة 

الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي مماقديحقق 

اآثاراقت�سادية اجتماعية ايجابية. و من ثم بدء النقا�س 

من قبل مي�سر من خالل احلديث عن اال�سرتاتيجية 

. بينت معايل وزي��ر الطاقة وال��رثوة اأن مامييز هذه 

توقعات  اأ�س�س  على  مبنية  ج��اءت  اأنها  اال�سرتاتيجية 

من��و ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ح��ت��ى ال��ع��ام 2030 ،حيث 

النقل  املختلفة مثل  القطاعات  االعتبار  بعني  اأخ��ذت 

اأن  واأ���س��اف��ت   . والبيئة  وال���زراع���ة  وال�سناعو  وامل��ي��اه 

كافة  م��ع  بت�ساركية  اع��داده��ا  مت  اال�سرتاتيجية  ه��ذه 

اأن  .وو�سحت  واخلا�س  العام  القطاعني  من  اجلهات 

هذه اال�سرتاتيجية رافقتها خطة تنفيذية تف�سيلية 

التي  االأه���داف  �ستحقق  التي  واالج����راءات  للم�ساريع 

جاءت بها اال�سرتاتيجية بحيث تغطي كافة القطاعات 

املعتمد وهو  ال�سيناريو  ي��اأت��ي حت��ت مظلة  ذل��ك  وك��ل 

زي����ادة االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ذامت���ع ���س��م��ان ت��ن��وع م�سادر 

الطاقة املحلية مثل الطاقة املتجددة وال�سخر الزيتي 

املحلية من  التقليدية  الطاقة  اإىل م�سادر  باالإ�سافة 

نفط وغاز. واأ�سار معايل د. يو�سف من�سورعن اأهمية 

البعد االقت�سادي لتطبيق هذه اال�سرتاجتية و اأثرها 

�سبباحتياجنا  ت�ساآل عن  املواطن. حيث  عللى  املبا�سر 

لتحديث ا�سرتاتيجية الطاقة، مع ان اال�سرتاتيجية 

ال��درو���س  2025، وم��ا ه��ي  ال��ع��ام  ال�سابقة ممتدة حتى 

امل�����س��ت��ف��ادة. وم����ا م����دى ان��ع��ك��ا���س م����اج����اءت ب���ه ه��ذه 

اال�سرتاتيجية  على تخفي�س الكلف النهائية للطاقة 

ال�سرائح  لكافة  الكهربائية  التعرفة  على  والكهرباء 

 “ ق���ال  اإي��ران��ي��و  ن���وه م��ع��ايل خ��ال��د  امل�ستهلكة.  فيما 

وفيما يخ�س  ام��ر مهم،  ه��و  القطاعات  م��ع  التقاطع 

قطاع النقل والذي ي�ستهلك مايقارب 45 % من جممل 

وزارة  �سيا�سات  تبني  مت  هل  مثال  الطاقة  ا�ستهالك 

النقل؟ وهل هناك و�سوح يف توجه هذا القطاع نحو 

حتويل النقل العام اىل نقل كهربائي مثال؟”ومن املهم 

التكامل مابني اجلانب البيئي وقطاع الطاقة وتو�سيح 

مدى تقاطع زي��ادة ن�سبة خليط الطاقة املتجددة مع 

قطاعات النقل واملياه خلف�س كلف الطاقة. واأكد على  

اأن اال�سرتاتيجيات ال تبنى فقط على االأ�سعار مل�سادر 

الوطنية.  الكهرباء  ل�سركة  املديونية  على  اأو  الطاقة 

من  البيئية  اال�سرتاتيجية  اأه����داف  ترجمة  وم��اه��ي 

  %10 الكربون ل  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  خ��الل خف�س 

مما كانت عليه يف عام 2018  على ار���س الواقع؟ هل 

هي مبنية فقط على زي��ادة ن�سبة الطاقة املتجددة اأو   

او من خالل التوجه لقطاع نقل نظيف وهل مت االأخذ 

ا�ستخدام  بفعل  البيئي  التلوث  كلف  االع��ت��ب��ار  بعني 

م�سادر الطاقة التقليدية وا�ستخراج ال�سخر الزيتي 

ناحية  اال�سرتاتيجية.ومن  املذكورة يف  الن�سب  �سمن 

منتج   17000 بوجود  الطاقة  لقطاع  املوؤ�س�سي  البناء 

ذلك  ان  اأك��د  املتجددة  الطاقة  م�سادر  م��ن  للكهرباء 

يتطلب اإعادة النظر باملنظومة املوؤ�س�سية والت�سريعية 

لقطاع الطاقة بطريقة خمتلفة تن�سجم مع التوجه 

وفيما  امل���ت���ج���ددة.    للطاقة  واملحليللتحول  ال��ع��امل��ي 

يخ�س التوجه للعدادات الذكية ، طرح ال�سيد ع�سام 

�سي�سهم ذلك يف هيكلة  ت�ساوؤالت كيف  ق�سماين عدة 

امل�ستهلكني من  التعرفة الكهربائية وكيف �سي�ستفيد 

هذا اال�سرتاتيجية يف انخفا�س كلف التعرفة وزيادة 

والتجارية  اخلدمية  القطاعات  كافة  يف  التناف�سية 

ح��ول  ت�����س��اوؤل  ق�سماين  ال�سيد  ووج����ه  واالن��ت��اج��ي��ة. 

بتمديد الغاز للمنازل ح�سب ماذكر يف اال�سرتاتيجية 

وج��دوى هذا االإج��راء فيما يخ�س العمل على البنية 

التحتية وخ�سو�ساً اأننا ن�ستورد الغاز من م�سادر غري 

حملية. واأ�سارت معايل هالة زواتي اأن العدادات الذكية 

�ست�سهم يف ع��دة اأم��ور منها : احل��د من االعرتا�سات 

على ق���راءة ال��ع��دادات يف ال��ف��رتة االأخ����رية م��ن خالل 

اح��ت�����س��اب ال���ف���وات���ري ب�����س��ك��ل اأدق واح��ت�����س��اب ال��ف��اق��د 

الغري  اال���س��ت��ج��رار  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ف��اق��د  اأو  الكهربائي 

م�سروع . واأكدت اأن العدادات �ست�ساعد يف تطبيق اآلية 

بوجود  خ�سو�ساً  بالزمن  املرتبطة  التعرفة  احت�ساب 

االنتاج الفائ�س اأو زيادة التوليد للكهرباء خا�سة من 

ف��رتات زمنية معينة  املتجددة خالل  الطاقة  م�سادر 

ال�سرائح  وكافة  للمواطن  التعرفة  لتخفي�س  وذل��ك 

يتعلق  وفيما  التوليد.  زي���ادة  ف��رتة  خ��الل  امل�ستهلكة 

�ستبداأ  ال�����وزارة  اأن  و���س��ح��ت  ل��ل��م��ن��ازل  ال��غ��از  بتمديد 

مب�سروع جتريبي الإحدى املحافظات �سي�سبقه درا�سة 

كان  اإذا  اإال  امل�����س��روع  ب��ه��ذا  ن�سري  وال  ج���دوى مف�سلة 

على  من�سور  يو�سف  معايل  واأك��د  اقت�سادياً.  جمدياً 

اأهمية الرتكيز اأن اال�سرتاتيجية تطرقت لتوفري بيئة 

ا�ستثمارية ولكن يف قطاع الطاقة ومن املهم ان يكون 

هناك توفري لبيئة ا�ستثمارية جاذبة يف االأردن كافة وال 

ميكن حتقيق ذلك اإال من خالل خف�س كلف الطاقة 

. وهناك نقطة مف�سلية يف هذا املحور وهو الرتكيز 

على تخفي�س الدين العام ل�سركة الكهرباء الوطنية 

بعدة  معاجلته  يتم  وال��ذي  اأردين(  دينار  )5.25مليار 

التكاليف و خف�س  التعرفة وتغطية  طرق منها رفع 

تكاليف ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال��دي��ن. ول��ك��ن اأث���ر ذل���ك على 

االقت�ساد الوطني ح�سب الدرا�سات ال�سناعات املحلية 

تتاأثر ب�سكل كبري بكلف الطاقة زي��ادة 10%ت���وؤدي اىل 

انخفا�س 1% من االنتاج،وخ�سرنا �سناعة ال�سرياميك 

االخرى؛تخفي�س  ال�سناعات  والعديد من  االردن  يف 

�سعر الطاقة هوما يجب ان ت�سعى له اال�سرتاتيجية” 

االقت�سادية.  لل�سوؤون  الدولة  من�سور،وزير  د.يو�سف 

املجاورة  ال��دول  االأردن مع  الطاقة يف  واذا قارنا كلف 

االأردن ه��ي من  الكلف يف  اأن  ���س��رى  امل��واط��ن  ب��دخ��ل 

اأعلى الكلفومت التاأكيد على اأهمية ا�ستقرار الت�سريعات 

و يف ختام    . االأردن  اال�سثمارات يف  وا�ستقرار  جل��ذب 

اجلل�سة �سكر د. دريد حما�سنة اال�سيوف املتحدثيني 

وامل�ساركيني واأكد اأن االأمل من هذا احلوار فتح املجال 

اأن��ه��ا مت�س  حل���وار وط��ن��ي ح��ول ق�سية الطاقة حيث 

تاأكيد   مع  الوطني  االإقت�ساد  اأع�ساب  من  ع�سب  كل 

تو�سية جمعية اإدامة بت�سكيل جلنة وطنية متخ�س�سة 

وامل���وؤث���رة للعمل  امل��ت��اأث��رة  ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  م��ن 

على تطوير هذه اال�سرتاتيجية للم�ساعدة على خلق 

الطاقة  لقطاع  احلالية  التحديات  من  حتد  م�ساريع 

وحتولها اإىل فر�س جلذب اال�ستثمارات وخلق فر�س 

عمل وتخفي�س كلف الكهرباء للتحول اإىل االقت�ساد 

الكهربائي الرقمي ليكون االردن �سباقا يف هذا امل�سمار 

ومنوذجا يف املنطقة.

االنباط-عمان 

 

اكد املهند�س رائد ابو ال�سعود وزير املياه 

ت��وق��ي��ع��ه احل���زم االوىل من  وال����ري خ���الل 

�سحي  �سرف  م�ساريع  ع��ط��اءات  اتفاقيات 

بقيمة  اربد  ال�سمال / حمافظة  مناطق  يف 

12 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وامل��م��ول��ة من  اج��م��ال��ي��ة 

بح�سور   )KFW  ( االملاين  االعمار  بنك 

امل��ه��ن��د���س  وال�����ري  امل���ي���اه  وزارة  ع����ام  ام����ني 

امل��ي��اه  �سلطة  ع��ام  ام��ني  ون��ائ��ب  ع��ل��ي �سبح 

ال�سحي  لل�سرف  وامل�ساعد  ال��ع��زام  ف��را���س 

وامل�ساعد لالعالم عمر  البطاينة  م.�سفيان 

�سالمة وعدد من كبار موظفي قطاع املياه 

�ستتوا�سل  وال����ري  امل��ي��اه  وزاره  ج��ه��ود  ان 

ج��ه��وده��ا الح����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة و حت�سني 

املقدمه  ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  خ��دم��ات 

وتطوير  ال�����س��م��ال  م��ن��اط��ق  ل��ل��م��واط��ن��ني يف 

التي  الطارئه  ا�ستجابة للظروف  اخلدمات 

وخا�سة  ال�سمال  مناطق  ت�سهدها  مازالت 

ال�سوريني  لالجئني  امل�ست�سيفة  التجمعات 

اجل��ه��ود من�سبة  ان  ال�����س��ع��ود  اب���و  وب���ني 

ال�����وزارة / �سلطة  ب��ع��د جن���اح خ��ط��ة  ح��ال��ي��ا 

وخدمات  امل��ي��اه  احتياجات  تامني  يف  امل��ي��اه 

ال�سرف ال�سحي يف جميع املناطق وحت�سني 

املياه  البيئي واال�ستفادة من كميات  الواقع 

املعاجلة خا�سة يف املناطق االأكرث اكتظاظا 

امل�ست�سيفة  واملتجمعات  ال�سوري   باللجوء 

عبئا  االك��رث  ال�سمال  مناطق  مازالت  التي 

ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع امل���ي���اه ال��ن��اجت��ة ع���ن ارت��ف��اع 

ال�سرف  ك��م��ي��اه  امل�ستخدمة  امل��ي��اه  ك��م��ي��ات 

على  حفاظا  معاجلتها  و���س��رورة  ال�سحي 

ال��ب��ي��ئ��ة وت��وف��ريه��ا الأ���س��ت��خ��دام��ات اأخ���رى 

ك��م�����س��در م��ائ��ي ج��دي��د خ��ا���س��ة ل��ل��زراع��ات 

املقيدة . 

االتفاقيات مع  ه��ذه  ان  ال��وزي��ر  واو���س��ح 

املقاولني جاءت بهدف دعم وتنفيذ برنامج 

م�سادر  حلماية  ال�سحي  ال�سرف  خدمات 

امل��ي��اه واال���س��ت��خ��دام االم��ن مل��راف��ق ال�سرف 

وذل��ك  امل�ست�سيفة  للمجتمعات  ال�����س��ح��ي 

ع��ن ط��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ب��ك��ات ���س��رف �سحي 

منطقتي  يف  العادمة  امل��ي��اه  رف��ع  وحم��ط��ات 

حكما واملغري يف حمافظة اربد .

ال�سعود ان  اب��و  وال��ري  املياه  وب��ني وزي��ر 

على  تنفيذها  �سيبا�سر  التنفيذية  االعمال 

ال��ف��ور م��ن خ��الل ال��ق��ط��اع اخل��ا���س املحلي  

ت�سمل  التوقيع  هذا  من  ا�سبوعني  وخ��الل 

حكما  يف  �سحي  �سرف  رف��ع  حمطة  ان�ساء 

وت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���وط ����س���رف ���س��ح��ي ب��ط��ول 

م��اي��زي��د ع��ل��ى )53( ك���م وت��ن��ف��ي��ذ و���س��الت 

منزلية بطول )7(كم واعادة تاأهيل املحطة 

ال��ق��دمي��ة وت��ط��وي��ره��ا ورب��ط��ه��ا م��ع املحطة 

وت�سغيل  م��راق��ب��ة  ن��ظ��ام  وتنفيذ  اجل��دي��دة 

عن بعد )SCADA( بقيمة نحو )5،5( 

مليون دينار .

وان�ساء  تنفيذ  �سيتم  املغري  منطقة  ويف 

)4( حمطات رفع لل�سرف ال�سحي وتنفيذ 

كم   )44( ب��ط��ول  ون��اق��ل��ة  رئي�سية  خ��ط��وط 

وت��ن��ف��ي��ذ و���س��الت م��ن��زل��ي��ة ب��ط��ول )7( كم 

نحو  بقيمة   )SCADA( نظام  وتركيب 

)6،5( مليون دينار .

�سيتبعها  احل���زم  ه���ذه  ان  ال��وزي��ر  وب���ني 

ح�����زم وم�������س���اري���ع اخ������رى ل���دع���م خ���دم���ات 

االأردن��ي��ة  املجتمعات  يف  ال�سحي  ال�����س��رف 

امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة ل���الج���ئ���ني ال�������س���وري���ني مم��ا 

���س��ي��وف��ر ب��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة اأم���ن���ة وي��ح�����س��ن من 

والالجئني  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

اخل��ط��ط  ان  م��ب��ي��ن��ا  ال���ت���ج���م���ع���ات  ه�����ذه  يف 

بكافة  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  تنتهجها  ال��ت��ي 

ال�سغوطات  قطاعاتها  بهدف مواجهة كل 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات  وحتقيق 

املياه  معاجلة  يف  ملحوظا  حت�سن  واح��داث 

املعاجلة  الكميات  من  واال�ستفادة  العادمة 

للتزويد  لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  وت��وف��ري 

املائي املنزيل يف كافة املناطق .

وث��م��ن وزي����ر امل��ي��اه وال����ري دع���م ال���دول 

ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�������س���دي���ق���ة وامل���ان���ح���ني ح���ول  

ال���ع���امل وخ��ا���س��ة دول االحت�����اد االوروب�����ي 

والدعم االملاين لقطاع املياه من خالل بنك 

املا�سية  ال�����س��ن��وات  االع��م��ار االمل���اين خ��الل 

مم��ا ك��ان ل��ه اك��رب االث���ر يف متكني ال���وزارة 

مع  والتعامل  لل�سمود  خطتها  ادام���ة  م��ن 

هذا الواقع اال�ستثنائي . 

االنباط-عمان

ن���ف���ذ امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ل���ل�������س���ك���ان، ���س��ل�����س��ل��ة 

جمال�س  وع�����س��وات  الأع�����س��اء  تعريفية  ور���س��ات 

م�سروع  حول  وماأدبا،  وعجلون  ماح�س  بلديات 

ال��ن��وع  وم���رك���زي���ة  وال���الم���رك���زي���ة  “احلكومة 
االجتماعي يف املجال�س البلدية”.

ال�سبت،  ام�س  �سحفي  بيان  يف  املجل�س  وقال 

مع  بالتعاون  املجل�س  ينفذه  ال��ذي  امل�سروع  اإن 

ب��دع��م م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة ه��ي��ف��و���س 

احلاليات  الن�ساء  متكني  اإىل  يهدف  الهولندية، 

وامل��ح��ت��م��الت يف امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة م���ن خ��الل 

ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات ال��ق��ي��ادي��ة واأط�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

واإي��ج��اد  االجتماعي،  للنوع  امل��راع��ي��ة  وامليزانية 

من  �سيا�سياً  امل��راأة  لتمكني  اإيجابي  ذهني  توّجه 

والعامة  املحلية  وال�سلطات  ال��ق��رار  �سناع  قبل 

والن�ساء.

اأوىل  امل����ا�����س����ي،  امل���ج���ل�������س اخل���م���ي�������س  ون���ف���ذ 

جمل�س  الأع�ساء  بامل�سروع  التعريفية  الور�سات 

بلدية ماأدبا.

الدكتورة  للمجل�س  العامة  االمينة  واأك���دت 

يف  امل�سروع  اأهمية  الور�سة  خ��الل  عماوي  عبلة 

مت��ك��ني ال��ن�����س��اء ال��ع�����س��وات م��ن ل��ع��ب دور فاعل 

التنمية  اأه���داف  م��ع  ال�سكاين  امل��ك��ون  اإدم���اج  يف 

امل�ستدامة وق�سايا املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني 

املحلية  واالقت�سادية  االجتماعية  اخلطط  يف 

للبلدية، ودعم متكني ع�سوات املجال�س البلدية 

بعملية �سنع القرار حمليا.

ولفتت اإىل اأن املجل�س نفذ خالل اأزمة كورونا 

واأع�����س��اء  ع�����س��وات  ا���س��ت��ط��الع��ي��ة الآراء  درا����س���ة 

ال���ث���الث، لبيان  ال��ب��ل��دي��ات  ال��ب��ل��دي يف  امل��ج��ل�����س 

االقت�سادية  االأو���س��اع  على  اجلائحة  ت��داع��ي��ات 

والوقوف  البلدية،  م�ستوى  على  واالجتماعية 

على اآثار اجلائحة.

وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة اال���س��ت��ط��الع��ي��ة اأن 

املجتمعية  والتقاليد  والعادات  الثقايف  امل��وروث 

امل���ن���اط���ة  امل���ه���ن���ي���ة  االدوار  ل���ع���ب  ع���ل���ى  اأث��������رت 

ت��اأدي��ة  �سعف  اإىل  اأدى  م��ا  االإن����اث؛  ب��ال��ع�����س��وات 

البلدي  املجل�س  يف  اإليهن  ا�سندت  التي  االأدوار 

خالل اجلائحة.

املهند�س  ال��ك��ربى  م��اأدب��ا  بلدية  رئي�س  واك��د 

اأحمد االأزايدة اأهمية التخطيط بعمل كل دائرة 

يف البلدية لت�ستطيع ال�سري بعملها والتعاون يف 

هذا املجال.

واأ�سارت ممثلة منظمة هيفو�س �سمر جربان 

اإىل اأن هذا امل�سروع هو جزء من م�سروع متكني 

املجال�س  دور  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دة  ب��ال��ق��ي��ادة،  امل����راأة 

و�سرورة  املجتمع  احتياجات  حتديد  يف  املحلية 

م�������س���اورة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه��ا 

للنوع  اأكرث ح�سا�سية  امل�ستقبلية  لتكون اخلطط 

االج��ت��م��اع��ي م���ع االأخ����ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار البعد 

ال�سكاين.

ودعا امل�ساركون يف الور�سة، الإعطاء املجال�س 

امل��ح��ل��ي��ة دورا اك���رب ووج����ود ن��اف��ذة ا���س��ت��ث��م��اري��ة 

لدعم التمّكني االقت�سادي واالجتماعي وتنفيذ 

منهج التواأمة بني البلديات الناجحة.

 مياهنا تسيطر على تغير طفيف 
بنوعية المياه في شفا بدران

 ادامة تعقد جلسة نقاشية حول استراتيجية قطاع الطاقة لألعوام 2030-2020

 األعلى للسكان ينفذ ورشات لتمكين النساء العضوات بالمجالس البلدية

توقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي باربد بقيمة 12 مليون دينار
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تفكري  ي�شغل  ال��ذي  الهاج�س  ا�شبح  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  نحو  ال�شعي  اإط��ار  يف 

، باعتبارها طرحت ومازالت تطرح م�شاكل و�شعوبات  ال�شيا�شات  وا�شعي ومنفذي هذه 

، لكنها يف الوقت نف�شه تت�شمن العديد من املكا�شب واملنافع التي  تعيق عملية التنمية 

ت�شاعد يف حتقيق التنمية امل�شتدامة .

�شيدي جاللة امللك عبداهلل الثاين و�شع يف مقدمة اأولوياته حتقيق تنمية اجتماعية 

لأبناء  اأف�شل  معي�شي  م�شتوى  وت��اأم��ن   ، العمل  فر�س  ،وت��وف��ري  م�شتدامة  واقت�شادية 

ال�شعب الأردين ، فكان النتقال بال�شرائح الأقل حظاً يف املجتمع نحو الكتفاء وجتاوزه 

متعددة  حم��اور  �شمن  اجلماعة  اإىل  الفرد  من  انطلقت  ملكية(  )روؤي��ة  الإنتاجية  نحو 

تتمثل يف حت�شن واقع اخلدمات املختلفة وتوفري فر�س العمل عرب امل�شروعات الإنتاجية 

.. وهي ر�شالة للحكومة بتحقيق ذلك على اأر�س الواقع .

هنا اأرفع قبعة الحرتام والتقدير للجهود اجلبارة التي يقوم بها وزير البيئة ووزير 

ع��ودة  اأب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي  قيا�شي،  وق��ت  ويف  اخلراب�شة  �شالح  ال��دك��ت��ور  املكلف  ال��زراع��ة 

)�شندوق حماية البيئة ( الذي يعترب الذراع التنفيذي والتمويلي للخطط ال�شرتاتيجية 

لوزارة البيئة، بهدف حتقيق م�شاريع حماية البيئة والتنمية امل�شتدامة على اأر�س الواقع 

من خالل �شراكات فاعلة مع اجلمعيات والقطاع اخلا�س والقطاع العام، واجلهات ذات 

العالقة.

اأن تكون الأولوية بدعم  وهنا لتتحقق روؤية جاللة �شيدنا واحلكومة الر�شيدة يجب 

، وتقدمي الدعم لهم ، وت�شجيعها  امل�شاريع للجمعيات البيئية يف املحافظات الأقل حًظاً 

ال�شابقة مل  الإدارات  البيئة وال��ذي لالأ�شف ومن خالل  من خالل دعم �شندوق حماية 

يواكبها العدل وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س يف تقدمي الدعم !!

اإىل  ال�شمال  اق�شى  من  املحافظات  الها�شمية” هي  الأردنية  “اململكة  اأن  نوؤكد  دائما 

اأق�شى اجلنوب و لي�س عمان فقط.. هناك مناطق مهم�شة واأخرى حمظوظة، ول نريد 

اأن تنح�شر التنمية يف عمان فقط .. ملاذا ل تكون من �شمن �شروط دعم �شندوق حماية 

،وانعدام  التي تعاين من بطالة وفقر  املحافظات  البيئية يف  الأولوية للجمعيات  البيئة 

امل�شاريع التنموية والبيئية ؟

يف  البيئية  باجلمعيات  والج��ت��م��اع  م��ع��ان  حم��اف��ظ��ة  اإىل  البيئة  وزي���ر  زي����ارة  اأت��ذك��ر 

وال��ودي��ة، ت�شمن طرح  ال�شراحة  اأج��واء من  اللقاء يف  حمافظات اجلنوب  حيث ج��رى 

املقرتحات  ح��ول  نظرهم  ووجهات  مالحظاتهم  اجلنوب  حمافظات  يف  البيئة  جمعيات 

بخ�شو�س معاجلة امل�شاكل البيئية ب�شكل �شريح، حيث اأبدى ممثلن اجلمعيات رغبتهم 

نتائج منا�شبة  اإىل  للو�شول  اجل��ادة  وامل��ح��اولت  املزيد من اجلهود  البيئة  وزارة  بذل  يف 

اجلمعيات  خ�شو�شية  العتبار  بعن  الأخ��ذ  مع  البيئية،  اجلمعيات  م�شلحة  يف  ت�شب 

البيئية يف حمافظة معان وما تعانيه من قلة دعم امل�شاريع ، واأهمية دور وزارة البيئة يف 

فتح اأبوابها مل�شاركة اجلمعيات يف خمتلف الفعاليات والربامج البيئية .

نتمنى ان ت�شل ر�شالتنا ونثمن جهود كافة العاملن يف وزارة البيئة ، واهتمامهم يف 

هذا املجال ونتمنى ال�شري على هذا النهج وتعزيز التوا�شل الدوري مع اجلمعيات البيئية 

ملتابعة وتنظيم العمل امل�شرتك.

سامر نايف عبد الدايم

صندوق حماية البيئة .. 
والجمعيات األقل حظًا بريزات والعتوم يؤكدان أهمية دعم  مبادرات وإبداعات الشباب 

التربية تناقش خطة تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية 

البنك العربي اإلسالمي الدولي ووزارة التربية والتعليم يوقعان مذكرة تفاهم

31 ألف مشارك في أردننا جنة

خالل توقيع اتفاقية بين الوزارة والجامعة إلنشاء مركز شبابي

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

 ، البيت  اآل  ال�شباب وجامعة  وزارة  وقعت 

اأوج��ه و�شبل  تعاون م�شرتك لبحث  اتفاقية 

العمل  جم��ال  يف  والتعاون  العالقات  تعزيز 

الطالبي ال�شبابي.           

 ون�����ش��ت الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

ورئي�س  ال��ربي��زات،  فار�س  الدكتور  ال�شباب 

عدنان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  البيت  اآل  جامعة 

اإن�شاء مركز �شبابي داخل حرم  العتوم، على 

اجل��ام��ع��ة ي��ع��ن��ى ب��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ال�����ش��ب��اب، 

واإدم��اج��ه��م  وق��درات��ه��م،  مهاراتهم  وتطوير 

الجتماعية  احل��ي��اة  يف  م�شاركتهم  وتفعيل 

والثقافية والريا�شية والتعليمية،

ب��الإ���ش��اف��ة اإىل اإع����داد ال��ربام��ج اجل��اذب��ة 

لل�شباب لتمكينهم من ا�شتثمار طاقاتهم.

واأ����ش���اف ال���وزي���ر خ���الل ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع 

وبح�شور حمافظ املفرق يا�شر العدوان: “ 

اإن الوزارة حتر�س على الو�شول اإىل جميع 

�شباب اململكة يف كافة املحافظات لتزويدهم 

لتنمية  الالمنهجية  والأن�����ش��ط��ة  ب��امل��ه��ارات 

من  مهاراتهم، من خالل جمموعة  و�شقل 

تقدمها  التي  واملبادرات  والأن�شطة  الربامج 

امل��راك��ز  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ل�����ش��ب��اب،  ال������وزارة 

متكن  وفكرية  اإبداعية  م�شاحات  ال�شبابية 

ال�شباب من ممار�شة هواياتهم.

واأ�شاد بريزات اإىل اأن الوزارة �شتعمل على 

الريادية  ال�شبابية  امل��ب��ادرات  وت��وط��ن  دع��م 

التي تقدم حلوًل ابداعية يف قطاعات الزراعة 

وال�شياحة، مبا ت�شهم يف تعزيز نهج الت�شغيل 

ال���ذات���ي ل��ل�����ش��ب��اب م���ن خ���الل ت��ق��دمي ك��اف��ة 

الدعم لهم ومتكينهم من اإن�شاء م�شاريعهم 

داخل  ال�شبابية  املراكز  اأن  منوهاً  اخلا�شة، 

اجل��ام��ع��ة ت��ه��دف اأي�����ش��اً اإىل ت��وف��ري ال��وق��ت 

للمراكز  لالنت�شاب  ال�شباب  على  واجل��ه��د 

ال�شبابية داخل جامعاتهم.

واأك����د ال��وزي��ر اأه��م��ي��ة ه���ذه ال�����ش��راك��ة مع 

اإ�شراك  اإىل  تهدف  والتي  البيت  اآل  جامعة 

حمافظة  يف  ال�شباب  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���رب 

تعنى  التي  والن�شطة  الفعاليات  يف  املفرق 

م�شاركتهم  وتفعيل  ال�شباب  مهارات  بتعزيز 

يف احلياة الثقافية والجتماعية والريا�شية 

طاقاتهم  وا�شتثمار  اململكة،  م�شتوى  على 

املبدعة وتوجيهاً ملا فيه منفعة لهم.

عدنان  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س 

ان�شاء  اتفاقية  اأن  جانبه  من  اأو�شح  العتوم 

 21 والتي ت�شم  ال�شباب يف اجلامعة  مركز 

للجامعة  ج���دا  وط��ال��ب��ة مهمة  ط��ال��ب  ال���ف 

من  للكثري  والطلبة  ال�شباب  لحتياج  نظرا 

اخلدمات الالمنهجية .

وب���ن ال��دك��ت��ور ال��ع��ت��وم  ب���ان الت��ف��اق��ي��ة 

واعطائهم  ال�شباب  لرعاية  ري��ادي��ة  خ��ط��وة 

ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف امل�����ش��اري��ع والن�����ش��ط��ة 

ال���ب���ن���اءة وه�����ي اأي�������ش���اً خ���ط���وة يف الجت�����اه 

ال�����ش��ح��ي��ح وت�����ش��ب يف اع����داد ال�����ش��ب��اب نحو 

النطالق اىل املجتمع املحلي بعد تخرجهم 

ولديهم اخلربة والكفاءة املنا�شبة . 

ال���ع���ت���وم ج���ه���ود وزارة  ال���دك���ت���ور  وث���م���ن 

ال�������ش���ب���اب لإط�������الق م���ث���ل ه�����ذه امل����راك����ز يف 

اجلامعات والتي من �شاأنها ان ت�شهم يف تبني 

مبادرات وطاقات ال�شباب وقدراتهم املتنوعة 

التنمية  ال�شبابي وحتقيق  بالعمل  للنهو�س 

والريادة يف العمل التطوعي .

وح�����ش��ر ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ن����واب رئي�س 

اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور ا�شماعيل عبابنة ، 

و الأ�شتاذ الدكتور عقاب الربيع ، و الأ�شتاذ 

الدكتور  والأ�شتاذ   ، الزيود  ح�شن  الدكتور 

ع��م��ر ال��ع��ط��ن ، و ع��م��ي��د �����ش����وؤون ال��ط��ل��ب��ة 

الدكتور عبداهلل العرقان .

االنباط-عمان

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ن��اق�����ش��ت     

ومكتب اليون�شكو يف عمان، حماور املرحلة 

اإدارة  ن���ظ���ام  ت��ط��وي��ر  ال��ث��ان��ي��ة م���ن خ��ط��ة 

. OpenEMIS املعلومات الرتبوية

   واأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

الجتماع  تروؤ�شة  خالل  النعيمي،  تي�شري 

ال�����ذي ع��ق��د ع���ن ب���ع���د، ب��ح�����ش��ور م��دي��رة 

م��ك��ت��ب ال��ي��ون�����ش��ك��و يف ع���م���ان ك��و���ش��ت��ان��زا 

ف���اري���ن���ا، واأم������ن ع����ام ال��������وزارة ل��ل�����ش��وؤون 

الإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، 

وم���دي���رة ال��ت��ع��ل��ي��م يف م��ك��ت��ب ال��ي��ون�����ش��ك��و 

ال�����ش��ي��دة م���اري���ن���ا، وال���ف���ري���ق امل��ع��ن��ي م��ن 

املطورة  ال�شركة  عن  ومندوبن  ال���وزارة، 

النظام  اأهمية   ،  )  CSF )�شركة  للنظام 

�شنع  م��ن  لتمكينها  ل��ه  ال�����وزارة  وح��اج��ة 

على  بالعتماد  ال�شليمة  القرارات  واتخاذ 

البيانات واملوؤ�شرات التي يوفرها .

اإىل �شرورة  النعيمي  الدكتور  واأ�شار     

الثانية  للمرحلة  العمل  خطة  ت�شتمل  اأن 

النظام  لتطوير  الرئي�شية  امل��ح��اور  على 

وه���ي : ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام من 

التكنولوجيه  احللول  اأف�شل  توفري  حيث 

خدمات  وتطوير   ، النظام  وت�شغيل  لدعم 

ووظائف النظام وتو�شيع قاعدة البيانات؛ 

ب��ح��ي��ث ت�����ش��م��ل ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات ال��رتب��وي��ة 

وزارة  يف  العاملن  كفاءة  ورف��ع  ال��الزم��ة، 

امل�شتويات  خمتلف  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

، م��رك��ز  امل��دي��ري��ة   ، امل��در���ش��ة  الداري������ة ) 

النظام   وادارة  ت�شغيل  ( يف جمال  ال��وزارة 

ويف جمالت درا�شة وحتليل البيانات .

اليون�شكو  م��ك��ت��ب  ع��ر���س  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

بالتن�شيق  اإع��داده��ا  مت  التي  العمل  خطة 

ال��ع��ب��داهلل  ران���ي���ا  امل��ل��ك��ة  م��رك��ز  اإدارة  م���ع 

م�شنفة  واملعلومات  التعليم  لتكنولوجيا 

ح�����ش��ب الأول������وي������ات واأه���م���ي���ت���ه���ا وح�����ش��ب 

املحاور التي اأكد عليها الدكتور النعيمي .

كما عر�س الفريق الفني يف املركز اأهم 

واآل��ي��ات  اخل��ط��ة  ت�شمنتها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 

املنفذة  ال�شركة  عر�شت  فيما  تنفيذها، 

بعد  حتقيقها  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأه���م 

تنفيذ اخلطة التي �شت�شتمر ملدة عامن .

2020-( اجل��دي��دة  اخل��ط��ة  وت�شتند 

لتطوير  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��م��ل  اإىل   )2022
مت  ال��ذي  الرتبوي،  املعلومات  اإدارة  نظام 

يهدف  وال���ذي   ،2017 ع��ام  اإط��الق��ه يف 

عن  ف�شاًل  ال��ن��ظ��ام،  �شالمة  حت�شن  اإىل 

حت�����ش��ن ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات م���ن اأج���ل 

على  القائم  القرار  �شنع  عملية  حت�شن 

اأ�شا�س البيانات، على جميع امل�شتويات.

 وق���د مت ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

مب�����ش��اع��دة ف��ن��ي��ة م���ن ال��ي��ون�����ش��ك��و، وه��ي 

نتيجة لعملية ت�شاور وتنمية م�شرتكة مع 

لتكنولوجيا  العبداهلل  رانيا  امللكة  مركز 

التعليم.

االنباط-عمان

والبنك  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 

يقدم  اتفاقية   ، ال��دويل   الإ�شالمي  العربي 

ال��ب��ن��ك مب��وج��ب��ه��ا ح���زم���ة م���ن ال��ت��م��وي��الت 

ال�شريعة  اأح���ك���ام  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 

وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ن  جل��م��ي��ع  الإ����ش���الم���ي���ة، 

و670  األ��ف��اً   113 وع��دده��م نحو  الرتبية 

موظفاً.

وتاأتي التفاقية التي وقعها وزير الرتبية 

ومدير  النعيمي،  تي�شري  الدكتور  والتعليم 

حر�س  ���ش��وء  يف  الع�شلي،  اإي����اد  ال��ب��ن��ك  ع���ام 

ال��وزارة من خالل مديرية �شندوق �شمان 

يف  املتبعة  ال�شيا�شة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��رتب��ي��ة 

اأم���وال  ا�شتثمار  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك  اخ��ت��ي��ار 

يف  العاملن  جميع  ل�شالح  فيها  ال�شمان 

الوزارة.

ويقدم البنك مبوجب التفاقية متويالت 

تف�شيلي  وب�شعر  املرابحة  ب�شيغة  م�شرفية 

يبلغ 99ر2 باملئة �شنوياً لغاية �شبع �شنوات، 

ومتويالت الإجارة بن�شبة عائد تبلغ 99ر5 

تقدمي  التفاقية  ت�شمل  كما   ، �شنوياً  باملئة 

قرو�س ح�شنه يتم ت�شديدها باأق�شاط ت�شل 

اإىل 20 �شهراً، وذلك للتخفيف من الأعباء 

العاملون  حتملها  التي  تلك  خا�شة  املالية 

ب�شبب  ال��رت��ب  يف الرتبية بعد وق��ف ع��الوة 

جائحة كورونا  .

ك��م��ا ت�����ش��م��ل ال��ت��م��وي��الت اأي�����ش��ا ت��ق��دمي 

بطاقة ائتمانية مق�شطة للعاملن بالرتبية 

األف دينار ، ومتويل بال�شعر النقدي  بقيمة 

���ش��راء  ل��غ��اي��ات  األ����ف دي���ن���ار   20 اإىل  ي�����ش��ل 

و  ال��ع��الج  و  الكهربائية  والأج���ه���زة  الأث����اث 

التعليم واحلج والعمرة وغريها مبدد �شداد 

ت�شل اإىل 5 �شنوات وبعائد �شفر.

التفاقية  مبوجب  البنك  و�شيعمل  ه��ذا 

على  الجتماعية  م�شوؤوليته  من  وانطالقاً 

دعم بع�س ن�شاطات وزارة الرتبية والتعليم 

خالل العام الدرا�شي املقبل.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي، ح�����ش��ب ب��ي��ان 

للوزارة، اأهمية التفاقية التي تعك�س تقدير 

واملعلمات،  واملعلمن  فيها  للعاملن  ال��وزارة 

ترتبت  التي  الإقت�شادية  العباء  وتخفيف 

ع��ل��ي��ه��م ن��ت��ي��ج��ة ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

الإ�شالمي  العربي  البنك  مب��ب��ادرة  م�شيداً 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب�����اأن  وم�����وؤك�����داً    ، ال������دويل 

وباأنها  وال��ط��ال��ب  املعلم  بيت  ه��ي  والتعليم 

من  مل��زي��د  البنوك  م��ع  التفاو�س  �شتوا�شل 

لديها،  العاملن  جميع  ل�شالح  اخل��دم��ات 

و�شتعمل كل ما بو�شعها خلدمة معلميها.

تعد  الت��ف��اق��ي��ة  اإن  الع�شلي،  ق��ال  ب���دوره 

الرتبية  ووزارة  البنك  بن  للتعاون  تتويجاً 

نحو  امل�شرتكة  ال��ط��رف��ن  وروؤي����ة  والتعليم 

العاملن  لكافة  املعي�شية  الظروف  حت�شن 

يف ال�������وزارة، وت���ق���دي���راً ل���دوره���م وب��خ��ا���ش��ة 

املعلمن.

اإىل دعم  ت��ه��دف  اأن الت��ف��اق��ي��ة،  واأ���ش��اف 

اأبناء الأ�شرة الرتبوية املميز يف امل�شرية  دور 

التعليمة، وتاأتي تاأكيداً لدور البنك وترجمة 

اأبناء  خمتلف  جتاه  الجتماعية  مل�شوؤولياته 

املجتمع.

االنباط-عمان

اأعلنت وزيرة ال�شياحة والثار جمد �شويكة و�شول عدد امل�شاركن يف 

برنامج “اأردننا جنة” اإىل اأكرث من 31 األف م�شرتك.

اإرب��د �شمايل  اأم قي�س يف حمافظة  ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاحها ملتحف 

الأردن.

بخري” من  – اردننا  جنة  ” اردننا  برنامج  يف  امل�شاركون  وي�شتفيد 

املطاعم  يف  ال��ربن��ام��ج  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الت�شجعية  وال���ش��ع��ار  ال��ع��رو���س 

وال��ف��ن��ادق وام���اك���ن ال���ش��ت��ج��م��ام يف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة : ال��ك��رك 

وال�شوبك والطفيلة، ومعان ، واملثلث الذهبي ) البرتا ، وادي رم ، العقبة 

( ، وام اجلمال يف املفرق ، ومادبا، وجبل نيبو، وام الر�شا�س والبحر امليت 

وجر�س واربد وعجلون وام قي�س . 

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

االنباط-عمان

قال خمت�شون ان جائحة “كورونا” اعادت 

ت�شليط ال�شوء على اهمية ال�شناعات الوطنية 

وم��دخ��الت��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة، وق��درت��ه��ا ع��ل��ى توفري 

البديل املنا�شب للمنتج امل�شتورد.

واك��دوا خالل موؤمتر �شحفي عقدته نقابة 

���ش��راء  ت�شجيع  “حملة  لط����الق  امل��ه��ن��د���ش��ن 

املنتجات الوطنية”، ان دعم ال�شناعة الوطنية 

هو دعم للوطن وم�شاعدته يف جتاوز التحديات 

الفقر  م�شكلتي  م��ن  والتخفيف  القت�شادية، 

والبطالة.

وق�����ال ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ش��ن م.اح���م���د ���ش��م��ارة 

يف  رئي�شي  و�شريك  داع��م  النقابة  ان  الزعبي، 

اجلهود املبذولة لدعم ال�شناعة الوطنية، من 

املعنية  الوطنية  ال��ل��ج��ان  يف  ع�شويتها  خ��الل 

بدعم القطاع ال�شناعي وت�شكيلها جلنة لدعم 

ال�شناعة الوطنية التي اطلقت احلملة.

وا�شاف ان هناك جهود حكومية كبرية تبذل 

للرتويج للمنتج املحلي وت�شويقه يف اخلارج، مبا 

ي�شهم يف دعم القت�شاد الوطني.

وا�شاد �شمارة باداء القطاع ال�شناعي وكفائته 

جم��ال  يف  وخ��ا���ش��ة  “كورونا”،  ازم�����ة  خ����الل 

ال�شناعات الغذائية والدوائية، وحتقيق الأمن 

الغذائي والدوائي خالل اجلائحة.

وبن اإن احلملة ج��اءت للرتكيز على تلبية 

الكثري من املنتجات الوطنية لأعلى املتطلبات 

ادارة  ان��ظ��م��ة  وم��وا���ش��ف��ات  ال��ع��امل��ي��ة  القيا�شية 

اجل��ودة وعالمات اجل��ودة الردنية والوروبية 

املواطن  والعاملية، وانها تهدف اىل تعزيز ثقة 

على  اإيجابيا  ينعك�س  وال���ذي  الوطني  باملنتج 

حت�شن امل�شانع جلودة منتجاتها، وي�شجع على 

املنتجات الوطنية مبا ينعك�س على دعم  �شراء 

القت�شاد الوطني وزيادة فر�س العمل وت�شغيل 

اليدي العاملة الوطنية. 

اأن ت�شكيل جلنة  اإىل  ولفت املهند�س �شمارة 

النقابة ي�شاهم يف  الوطنية يف  ال�شناعات  دعم 

اإيجاد برامج ومبادرات وخطط عملية للنهو�س 

مع  بالت�شارك  ودعمها،  الوطنية  بال�شناعات 

املبادرات الوطنية والهيئات واجلهات احلكومية 

ذات العالقة بال�شناعة الوطنية.

وا�شار �شمارة ان النقابة اطلقت عدة مبادرات 

اف�شل  جائزة  بينها  من  الوطني،  املنتج  لدعم 

منتج وطني يف ال�شناعة الكيماوية.

الهند�شة  �شعبة  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

ال��ك��ي��م��اوي��ة ع�����ش��و جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة م.حم��م��د 

املحاميد ان النقابة م�شتمرة با�شتقبال طلبات 

الرت�شح للجائزة، رغم تاثرها باجلائحة، وانه 

نهاية  باجلائزة  الفائزين  ع��ن  الع���الن  �شيتم 

العام احلايل.

وب��ن اأن اجل��ائ��زة لق��ت مت��ي��زا ك��ب��ريا لهذا 

العام نظرا لإدخال ن�شاطات �شناعية واقت�شادية 

جديدة، وتعديل بع�س بنود موا�شفات اجلائزة، 

من بينها

جودة املنتج ومدى انت�شاره داخل الوطن.

وا���ش��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س جل��ن��ة دع���م ال�شناعات 

ن�شاطات  ال��رمي��اوي،  نور�س  املهند�س  الوطنية 

وفعاليات جلنة دعم ال�شناعات الوطنية، مبينا 

اأن اهم تلك الن�شاطات؛ ملتقى تطوير التدريب 

وال���ب���دء مب��ب��ادرة  ال��وط��ن��ي��ة  لل�شناعة  خ��دم��ة 

ال�شناعة  ودع����م  والإب�������داع  الب��ت��ك��ار  م�شابقة 

الوطنية وعقد العديد من الدورات التدريبية 

اىل  اإ���ش��اف��ة  املحلية،  بال�شناعات  املتخ�ش�شة 

التن�شيق مع اجلمعية العلمية امللكية بخ�شو�س 

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة احد مبادرات 

ال�شتغالل الأمثل للموارد والطاقة النظيفة. 

وحت��دث نائب رئي�س جلنة دع��م ال�شناعات 

الوطنية املهند�س يعقوب بني طه، عن اأهداف 

جلنة دعم ال�شناعات الوطنية واملتمثلة بالعمل 

امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة دعما  ع��ل��ى ت�شجيع ���ش��راء 

لالقت�شاد الوطني، وايالء ال�شناعات الوطنية 

ذات ال�شمعة العاملية اليجابية اهتماما ينعك�س 

الوطنية  امل�شانع  ج���ودة  حت�شن  على  اي��ج��اب��ا 

وغريها من المو، لفتا اإىل اأن حملة  ت�شجيع 

ام��ت��دادا ودعما  ت��اأت��ي  الوطنية  املنتجات  ���ش��راء 

موؤ�ش�س  وت��ط��رق  الردن.    ���ش��ن��ع  يف  حل��م��ل��ة 

حملة �شنع يف الردن املهند�س مو�شى ال�شاكت، 

اإىل حتديات وفر�س  ال�شناعة الأردنية و�شوق 

املنتجات الوطنية، موؤكدا اأن مثل تلك احلمالت 

ت�شاهم يف النهو�س بالقت�شاد الوطني وت�شغيل 

�شراء  على  الق��ب��ال  وزي����ادة  الردن���ي���ة  العمالة 

املنتجات املحلية. 

يدفع  دينار  كل  %80-70 من  ان  وا���ش��ار 

الوطني،  القت�شاد  يدعم  وطني  منتج  ل�شراء 

مقابل %30 من كل دينار ينفق على الب�شائع 

اىل  و���ش��ل  الوطني  املنتج  ان  واىل  امل�����ش��ت��وردة، 

130 دولة يف العامل. وا�شتعر�س ع�شو جلنة 
اإدارة  جمل�س  وع�شو  الوطنية  ال�شناعات  دعم 

الأردن��ي��ة،  الأث����اث  وم�����ش��دري  جمعية منتجي 

التفاهم  اتفاقية  الق�شو�س  يو�شف  املهند�س 

املوقعة بن اجلمعية والنقابة. 

جمل�س  ع�شو  ال�شحفي،  امل��وؤمت��ر  وح�شر 

ال��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س �شمري ال�����ش��ي��خ، واأم����ن ع��ام 

جلنة  واأع�����ش��اء  نا�شر،  علي  املهند�س  النقابة 

اإبراهيم  املهند�شن   الوطنية  ال�شناعات  دع��م 

املعايطة و ليون احللتة و مروان ح�شن.

االحد   19/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الريا�ض-العربية

ارتفعت االحتياطيات ال�سعودية املوؤكدة من 

الغاز الطبيعي بنهاية العام املا�سي 2019 بن�سبة 

4% )12.5 تريليون قدم مكعبة قيا�سية(، لتبلغ 

مقابل  قيا�سية،  مكعبة  ق��دم  تريليون   332.8

320.3 تريليون قدم مكعبة قيا�سية بنهاية عام 

.2018

وب���ح�������س���ب ب���ي���ان���ات م��ن��ظ��م��ة اأوب���������ك، ف����اإن 

بنهاية  عامليا  ال�ساد�س  املركز  حتتل  ال�سعودية 

احتياطيات  م��ن   %4.6 م�سكلة  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

 7282.1 ال���ب���ال���غ���ة  ع���امل���ي���ا،  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از 

ل�سحيفة  وفقا  قيا�سية،  مكعبة  ق��دم  تريليون 

االقت�سادية.

ت�����س��اع��ف  اأن  ال�������س���ع���ودي���ة  وا����س���ت���ط���اع���ت 

احتياطياتها من الغاز 7.2 مرة خالل 59 عاما 

2019(، حيث  عام  نهاية  1960 حتى  عام  )منذ 

عام  يف  قيا�سية  مكعبة  ق��دم  تريليون   46 كانت 

1960، مبا يعني زيادته بن�سبة 623% خالل تلك 

الفرتة، مبتو�سط زيادة 10.6% �سنويا.

وحلت ال�سعودية �ساد�سا خلف كل من رو�سيا 

االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  وقطر  واإي����ران 

تريليون   1775.6 باحتياطيات  وتركمان�ستان 

ال���ع���امل(  م���ن  ق��ي��ا���س��ي��ة )%24.4  م��ك��ع��ب��ة  ق����دم 

لرو�سيا، و1200.3 تريليون قدم مكعبة قيا�سية 

)16.5%( الإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة 

تريليون  و503.4  ل��ق��ط��ر،   )%11.6( قيا�سية 

املتحدة  للواليات   )%6.9( قيا�سية  مكعبة  قدم 

االأمريكية، و430 تريليون قدم مكعبة قيا�سية 

)5.9%( لرتكمان�ستان.

ويف املركز ال�سابع حلت االإمارات باحتياطي 

215.1 تريليون قدم مكعبة قيا�سية )%3  يبلغ 

يبلغ  باحتياطي  نيجرييا  ثامنا  ال��ع��امل(،  م��ن 

 %2.8( قيا�سية  مكعبة  ق��دم  تريليون   203.4

 200.4 باحتياطي  فنزيال  تا�سعا  ال��ع��امل(،  من 

تريليون قدم مكعبة قيا�سية )2.8%(، وعا�سرا 

اجلزائر ب� 159.1 تريليون قدم مكعبة قيا�سية 

.)%2.2(

وب�����س��اأن ت��ط��ور االح��ت��ي��اط��ي��ات خ���الل عقود 

فرتة التحليل زادت احتياطيات ال�سعودية من 

قيا�سية،  مكعبة  ق��دم  تريليون   56.4 اإىل  الغاز 

ق��دم  ت��ري��ل��ي��ون   10.4(  %23 ب��ن�����س��ب��ة  م��رت��ف��ع��ة 

 1960 بعام  1970، مقارنة  عام  قيا�سية(  مكعبة 

)اأي خالل 10 اأعوام(.

تريليون   56.1(  %99 بن�سبة  زادت  بينما 

 112.4 لتبلغ   ،1980 ع��ام  قيا�سية(  مكعبة  ق��دم 

 %64 بن�سبة  ثم  قيا�سية،  مكعبة  ق��دم  تريليون 

لتبلغ  ق��ي��ا���س��ي��ة(،  مكعبة  ق���دم  ت��ري��ل��ي��ون   72(

184.4 تريليون قدم مكعبة قيا�سية عام 1990.

ال�سعودية  احتياطيات  بلغت   2000 عام  ويف 

امل��ث��ب��ت��ة م��ن ال��غ��از ن��ح��و 222.5 ت��ري��ل��ي��ون ق��دم 

�سعدت   %21 بن�سبة  مرتفعة  قيا�سية  مكعبة 

االحتياطيات يف عام 2010 اإىل 283.1 تريليون 

قدم مكعبة قيا�سية، مرتفعة بن�سبة %27 )60.6 

م�ستوياتها  عن  قيا�سية(  مكعبة  قدم  تريليون 

يف عام 2000.

الريا�ض - فران�ض بر�ض

ال��ع�����س��ري��ن  جم��م��وع��ة  م��ال��ي��ة  وزراء  ي��ع��ق��د 

ال�سبت  حمادثات  املركزية  امل�سارف  وحمافظو 

ملحاولة حتفيز االقت�ساد العاملي يف ظل الركود 

و�سط  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  ال��ن��اج��م 

ال��دي��ون على  ع���بء  ال���دع���وات لتخفيف  ت��زاي��د 

البلدان الفقرية.

وت�����اأت�����ي امل�����ح�����ادث�����ات االف����رتا�����س����ي����ة ال���ت���ي 

الوباء  يوا�سل  وق��ت  يف  ال�سعودية  ت�ست�سيفها 

يحّذر  بينما  العاملي  باالقت�ساد  ال�سرر  اإحل��اق 

اأزمة ديون تلوح يف االأفق يف الدول  ن�سطاء من 

النامية التي تعاين الفقر.

بيان  الريا�س يف  االجتماع يف  وق��ال منظمو 

“�سيناق�سون  امل�سارف  وحمافظي  ال���وزراء  اإن 

العمل  وين�ّسقون  العاملية  االقت�سادية  االآف���اق 

اجلماعي من اأجل انتعا�س اقت�سادي عاملي قوي 

وم�ستدام«.

املالية  وزير  يراأ�سها  التي  املحادثات  وتنعقد 

امل�سرف  وحمافظ  اجلدعان  حممد  ال�سعودي 

امل��رك��زي اأح��م��د اخل��ل��ي��ف��ي، غ���داة ان��ط��الق قمة 

االأوروب���ي  االحت��اد  ق��ادة  ت�ستمر يومني وجتمع 

اأ�سهر  خم�سة  منذ  االأوىل  للمرة  ل��وج��ه  وج��ه��ا 

بعد  م��ا  ملرحلة  اقت�سادية  اإن��ق��اذ  خطة  ملناق�سة 

الفريو�س.

وح�����ّذرت ك��ري�����س��ت��ال��ي��ن��ا ج��ورج��ي��ي��ف��ا امل��دي��رة 

اأن��ه على  ال��دويل من  النقد  االإداري���ة ل�سندوق 

ال���رغ���م م���ن ب��ع�����س ع���الم���ات االن���ت���ع���ا����س، ف���اإن 

ي��واج��ه ري��اح��ا معاك�سة مبا  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد 

وباء  ثانية من  ح��دوث موجة  احتمال  ذل��ك  يف 

كوفيد-19.

وق��ال��ت يف ر���س��ال��ة ل�����وزراء م��ال��ي��ة جمموعة 

االأزم������ة،  بعد” ع��ل��ى  ن��ت��غ��ل��ب  “مل  ال��ع�����س��ري��ن 

حمذرة من اأن “موجة عاملية ثانية من املر�س 

ميكن اأن ت�سّبب ا�سطرابات جديدة يف الن�ساط 

االقت�سادي«.

خف�س  اإن��ه  املا�سي  ال�سهر  ال�سندوق  وق��ال 

املحلي  ال��ن��اجت  ت��راج��ع  متوّقعا  للنمو،  توقعاته 

4.9% هذا العام ب�سبب  االإجمايل العاملي بن�سبة 

االإغ��الق عما كان  اأك��ر خالل مرحلة  انكما�س 

متوقعا يف ال�سابق.

وذك�����رت ج��ورج��ي��ي��ف��ا ان ال��ت��ح��ف��ي��زات ال��ت��ي 

 11 بقيمة  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م��وع��ة  دول  ق��ّدم��ت��ه��ا 

نتائج  �ساعدت على منع حدوث  دوالر  تريليون 

االأم��ان  �سبكات  على  احلفاظ  “يجب  لكن  اأ�سواأ 

ه�����ذه ح�����س��ب احل����اج����ة، ويف ب��ع�����س احل������االت، 

تو�سيعها«.

االأزمة االقت�سادية �ست�ستمر يف عام 

2021 يف جميع اأنحاء العامل 

اأع��ل��ن��ت دول  امل���ا����س���ي،  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  ويف 

جمموعة الع�سرين تعليق �سداد الديون ملدة عام 

للدول االأكرث فقراً يف العامل. و�ستطلب فرن�سا 

املوقت  التجميد  متديد  ال�سبت  اجتماع  خ��الل 

الدول  منها  ت�ستفيد  التي  الديون”  “خلدمة 

االكرث فقراً، وفق ما اأعلن وزير االقت�ساد برونو 

االقت�سادية  “االأزمة  اأّن  م��ن  حم���ّذرا  ل��وم��ري، 

�ست�ستمر يف عام 2021 يف جميع اأنحاء العامل«.

وحتى االآن تقّدمت 41 دولة من اأ�سل 73 من 

الديون،  خدمة  تعليق  بطلب  العامل  دول  اأفقر 

م��ل��ي��ارات   9 اإىل  ي�����س��ل  م��ا  ت��وف��ري  اإىل  اأّدى  م��ا 

“اأوك�سفام”  مل��ن��ظ��م��ات  وف��ًق��ا  ال��ع��ام  ه���ذا  دوالر 

و”كري�ستيان اإيد” و”غلوبال جا�ستي�س ناو«.

 73 ال���  اأن ال��دول  وذك��رت املنّظمات يف تقرير 

33.7 مليار  اإىل  ت��زال ملزمة بدفع ما ي�سل  ال 

دوالر لت�سديد الديون حتى نهاية العام.

املوؤقتة  التنفيذية  املديرة  �سيما فريا  وقالت 

ملنظمة “اأوك�سفام” اإّن االقت�ساد العاملي “ت�سّرر 

التوّقعات  من  اأك��ر  ب�سكل  كورونا  فريو�س  من 

التي راأيناها يف ني�سان/اأبريل”، م�سيفة “لدى 

جتنب  يف  دور  الع�سرين  جمموعة  مالية  وزراء 

كارثة و�سيكة ملئات املاليني من النا�س«.

�سداد  تعليق  )م��ب��ادرة  جعل  “يجب  وتابعت 

الديون( ملزمة قانونيا الإلغاء جميع مدفوعات 

الديون، مبا يف ذلك مدفوعات الديون اخلا�سة 

2022، على  واملتعددة االأط��راف حتى نهاية عام 

ا البلدان ذات الدخل املتو�سط«. اأن ت�سمل اأي�سً

م��ن جهتها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  ودع���ت منظمة 

ال��دي��ون  “اإلغاء  اإىل  الع�سرين  جمموعة  دول 

امل�ستحقة على الدول االأكرث فقراً على االأقل يف 

العامني املقبلني«.

باالإنابة  العام  االأم��ني  وقالت جويل فريهار 

امل�ساواة  عدم  عن  كوفيد-19  “ك�َسَف  للمنّظمة 

الكبري يف عاملنا”، م�سيفة “اإذا اأردنا بناء القدرة 

امل�ستقبلية،  االأزم���ات  مواجهة  يف  ال�سمود  على 

هيكلية  ت��غ��ي��ريات  اإج�����راء  اإىل  ب��ح��اج��ة  ف��ن��ح��ن 

طويلة االأجل«.

فيليبي  االأرجنتيني  اخلارجية  وزي��ر  واأعلن 

���س��وال اإن����ه ���س��ي��ح��ث جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن على 

الت�سامن”  على  قائم  عاملي  “�سندوق  اإن�����س��اء 

ملعاجلة زيادة الفقر يف البلدان التي تعاين جراء 

الفريو�س.

“نريد  اآي��ر���س  بوين�س  يف  ل�سحافيني  وق��ال 

قرارات ب�ساأن الديون لي�س فقط للدول االأكرث 

ف���ق���را، ل��ك��ن اأي�����س��ا ل���ل���دول امل��ت��و���س��ط��ة ال��دخ��ل 

الفقرية«.

ل���ك���ن مل ي��ت�����س��ح م������دى ت���ق���ّب���ل جم��م��وع��ة 

الع�سرين لهذه املطالب.

ال��ع��امل  يف  �سناعية  دول����ة   20 اأك����رث  وت���ن���ازع 

اإجراءات  اأ�سابتها  التي  اقت�ساداتها  للدفاع عن 

و�سط  ال�سميم،  يف  الفريو�س  انت�سار  من  احلد 

توقعات بتفاقم الركود االقت�سادي.

ويف ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

االقت�سادي والتنمية اإن اإجراءات احلد من الوباء 

ت�سببت يف انخفا�س قيا�سي بن�سبة 3.4% يف الناجت 

الع�سرين  االإجمايل القت�سادات جمموعة  املحلي 

يف االأ�سهر الثالثة االأوىل من عام 2020.

الوكالة  ب��داأت  اأن  انخفا�س منذ  اأك��ر  وه��ذا 

يف  البيانات  جمع  يف  م��ق��راً  باري�س  تتّخذ  التي 

عام 1998.

السعودية.. ارتفاع احتياطي الغاز لـ 332.8 تريليون قدم مكعب

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

صندوق النقد: تحفيزات بقيمة 11 تريليون دوالر ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ
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يف  امل��ايل  اأدائ��ه��ا  عن  نتفليك�س  من�سة  اأعلنت 

الثاين،  الربع  اأرق���ام  خ��روج  وبعد  ال��ث��اين،  الربع 

ا  انخفا�سً ال�سهرية  الفيديو  ب��ث  خدمة  �سهدت 

حاًدا يف قيمتها، حيث انخف�ست اأ�سهم نتفليك�س 

.%10

وح��ق��ق��ت ال�����س��رك��ة اإي�����رادات يف ال��رب��ع ال��ث��اين 

مبقدار 6.15 مليار دوالر واإيرادات ت�سغيل بقيمة 

1.36 مليار دوالر و�سايف دخل 720 مليون دوالر. 

1.59 دوالًرا يف  من حيث ال�سهم، ك�سبت ال�سركة 

فرتة الثالثة اأ�سهر.

م��ل��ي��ار دوالر   6.08 امل�����س��ت��ث��م��رون  ت��وق��ع  ل��ك��ن 

وفقا  دوالر،   1.81 ال�سهم  وع��ائ��د  االإي����رادات  م��ن 

ملتو�سط حملل ياهو املايل، لذا متكنت نتفليك�س 

لكنها مل  االإي�����رادات،  رب��ح �سئيل يف  م��ن حتقيق 

حتقق االأرباح املرجوة منها.

حيث  من  التوقعات  على  ال�سركة  تغلبت  كما 

 )CNBC( تقرير  اأف��اد  حيث  العمالء،  �سايف 

اأن 10.09 مليون م�سرتك جديد يف املن�سة قدرت 

مدفوعاتهم بحوايل 8.26 مليون.

مليار   6.33 بقيمة  اإي����رادات  املن�سة  وتوقعت 

1.25 مليار  اإىل دخل ت�سغيلي قدره  ت��وؤدي  دوالر 

954 مليون دوالر. من  ق��دره  دوالر و�سايف دخل 

 2.09 تك�سب  اأن  ال�سركة  تتوقع  �سهم،  كل  حيث 

دوالر يف االإيرادات.

مليون   2.5 اإ�سافة  ا  اأي�سً ال�سركة  تتوقع  كما 

ونظًرا  الثالث،  ال��رب��ع  يف  جديد  م�سرتك  �سايف 

الأن ال�سوق توقعت اأن حتقق ال�سركة 6.39 مليار 

دوالر يف اإيرادات الربع الثالث و2.00 دوالر يف ربح 

ال�سهم، فاإن النتائج التي جاءت اأقل من التوقعات 

ح�سل الرتاجع الكبري يف �سهم ال�سركة.

اأن ال���ن���ت���ائ���ج ت����اأث����رت م����ع زي�������ادة ع���دد  ك���م���ا 

كان  ال���ذي  املن�سة،  بنمو  املرتبطني  امل�سرتكني 

اأبطاأ من املتوقع.

بعد إيرادات بـ 6 مليارات دوالر.. أسهم نتفليكس تهوي %10

تورط ابنة كارلوس غصن في هروبه

دولة كبرى مخاطبة صندوق النقد: 
افتحوا خزائنكم للعالم

ستاندرد أند بورز تعدل نظرة تصنيف 
الكويت إلى سلبية

نوفاك يستبعد تغير سعر النفط بعد 
تخفيف قيود أوبك+
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يف ال���وق���ت ال�����ذي ك����ان ف��ي��ه ق��ط��ب ���س��ن��اع��ة 

ال�سيارات اللبناين االأ�سل كارلو�س غ�سن ي�سر 

�سابق  وق���ت  يف  امل��ث��رية  ه��روب��ه  عملية  اأن  ع��ل��ى 

م��ن ال��ع��ام اجل����اري مت��ت بتخطيط ك��ام��ل منه 

االأربعة،  اأبنائه  من  اأي  اأو  زوجته  م�ساركة  دون 

اإىل حقيقة  اليابانية  تو�سلت �سلطات التحقيق 

جديدة مفادها م�ساركة ابنته يف عملية الهروب.

ووج�����دت ���س��ل��ط��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ي��اب��ان��ي��ة اأن 

27 عاما،  العمر نحو  التي تبلغ من  ابنته مايا، 

معه  تواجدت  واأنها  الهروب  عملية  يف  �ساعدته 

قبل �ساعات من اختفائه يف اليابان قبل اأن يهربا 

ابنة غ�سن  قامت  الفنادق حيث  اأحد  اإىل  �سويا 

بت�سليم احلقائب اإىل اأحد اأ�سدقاء والدها الذي 

ما  بح�سب  امل��ت��ق��ن��ة،  ال��ه��روب  عملية  يف  ���س��ارك 

ذكرت وكالة بلومرغ.

اأف���راد  م��ن  اأي  م�ساركة  غ�سن  نفى  ولطاملا 

اأ����س���رت���ه يف ع��م��ل��ي��ة ال����ه����روب، ول���ك���ن احل��ق��ائ��ق 

املراقبة  لكامريات  لقطات  اأظهرتها  اجل��دي��دة 

و����س���ه���ادات ���س��ه��ود ع���ي���ان ق��دم��ت��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات 

لت�سليم  االأم��ريك��ي��ة  ن��ظ��ريات��ه��ا  اإىل  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

�ساركا  اأنهما  وا�سع  نطاق  على  يعتقد  �سخ�سني 

يف عملية هروب غ�سن اإىل لبنان يف يناير كانون 

الثاين املا�سي.

اأخ���رى  �سخ�سيات  ال��وث��ائ��ق  ت��ل��ك  واأظ���ه���رت 

من  ه��روب��ه  عملية  يف  لغ�سن  امل�ساعدة  ق��دم��ت 

وعمال  غ�سن  �سائق  �سمنهم  م��ن  ابنته  خ��الل 

وم���وظ���ف���ون يف امل���ط���ار وال���ف���ن���دق ح��ي��ث ك��ان��ت 

امل��ح��ط��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��غ�����س��ن ق��ب��ل اأن ي��ف��ر من 

طوكيو اإىل بريوت.

ومل تظهر الوثائق اليابانية ما اإذا كانت ابنة 

وال��ده��ا يف وقت  له  ملا يخطط  غ�سن على علم 

اتهامات  اأي  اليابانية  ال�سلطات  فيه  توجه  مل 

لعائلة غ�سن ب�ساأن م�ساعدته يف عملية الهروب 

التي و�سفت بكونها اأحد اأتقن عمليات الهروب 

ال�سركات  ببع�س  ح��دا  ما  احل��دي��ث،  التاريخ  يف 

تقدميها  يف  بالتفكري  هوليود  يف  ال�سينمائية 

كعمل �سينمائي.

�ستانفورد  ابنة غ�سن من جامعة  وتخرجت 

وت��ع��م��ل ل�����س��ال��ح اإح�����دى امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة 

موؤ�س�س  زوكربريغ  مارك  من  املدعومة  التابعة 

في�سبوك.

غ�سن  ابنة  ف��اإن  الوثائق،  اأظهرته  ملا  ووفقا 

اأح��د  اإىل  تو�سيلهما  ال�سائق  م��ن  طلبا  واأب��ي��ه��ا 

امل��ط��اع��م يف ط��وك��ي��و ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ق��ب��ل اأن 

حقائب  ح��زم  يف  وي�ساعدهما  امل��ن��زل  اإىل  ي��ع��ودا 

����س���وداء ك��ب��رية يف ���س��اح��ن��ة ث���م االن���ط���الق اإىل 

فندق “جراند حياة طوكيو” حيث قام ال�سائق 

مب�����س��اع��دت��ه��ا يف اإن�������زال احل���ق���ائ���ب رف���ق���ة ع��دة 

�ساركوا  اأنهم  وا�سع  نطاق  على  يعتقد  اأ�سخا�س 

يف عملية الهروب املثرية.

هونغ كونغ - رويرتز

حث رئي�س البنك املركزي ال�سيني �سندوق 

ال��ن��ق��د ال�����دويل ع��ل��ى ت���ق���دمي ���س��ي��ول��ة مب��ئ��ات 

امل��ل��ي��ارات م��ن ال����دوالرات ل��ل��دول االأع�����س��اء ال� 

198 عن طريق تخ�سي�س عام حلقوق ال�سحب 

اخلا�سة رغم اعرتا�سات الواليات املتحدة.

وك���ت���ب ي���ي ق���ان���غ، حم���اف���ظ ب��ن��ك ال�����س��ع��ب 

تاميز،  فاينن�سال  ب�سحيفة  ال�سيني، يف مقال 

ال�سحب اخل��ا���س��ة - وح��دة  اإ���س��دار ح��ق��وق  اأن 

النقد الداخلية لل�سندوق - �سروري مل�ساعدة 

الدول على التعامل مع جائحة كوفيد-19.

حل��ق��وق  ال���ع���ام  “التخ�سي�س  ي���ي  وق�����ال 

اأحيانا  عليها  يطلق  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة،  ال�سحب 

“ماء الذهب” وميكن اإن�ساوؤها بجرة قلم، هي 
مع  النقد  �سندوق  تعامل  يف  الناق�س  اجل��زء 

االأزمة«.

وك���ان���ت امل�����رة ال�����س��اب��ق��ة ال���ت���ي ي���ق���دم فيها 

ت�سبه  التي  تلك اخلطوة،  النقد على  �سندوق 

طباعة البنك املركزي نقودا جديدة، يف 2009 

عندما اأ�سدر حقوق �سحب خا�سة بقيمة 250 

مليار دوالر للدول االأع�ساء من اأجل تخفيف 

اأثر االأزمة املالية العاملية.

ت����ل����ك اخل����ط����وة  م����ث����ل  ي������وؤي������د  ويف ح������ني 

ع��دي��دون  م��ال��ي��ة  ووزراء  ك��ب��ار  اق��ت�����س��ادي��ون 

اأكر  ف��اإن  ال�سابقني،  احلكومات  ق��ادة  وبع�س 

معار�سيها - اخلزانة االأمريكية - ميلك حق 

�سندوق  يف  ال��ك��ب��رية  ال���ق���رارات  ع��ل��ى  النق�س 

النقد.

وي��ق��ول وزي���ر اخل��زان��ة االأم���ريك���ي �ستيفن 

ال�سحب  ح��ق��وق  اأم����وال  معظم  اإن  منوت�سني، 

الع�سرين  دول جمموعة  اإىل  �ستوؤول  اخلا�سة 

الغنية التي ال حتتاجها.

املتحدة  ال���والي���ات  اأن  اأي�����س��ا  املعتقد  وم���ن 

ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون ح�����س��ول  ت���ع���ار����س اخل���ط���وة 

ال�سني واإيران على موارد اإ�سافية.

الكويت- رويرتز

ال�سيتان  ب��راك  الكويتي  املالية  وزي��ر  ق��ال 

»متني«  امل��ايل  الكويت  اإن مركز  ال�سبت  ام�س 

امل��ال��ي��ة  ا���س��ت��ك��م��ال االإ����س���الح يف  ول��ك��ن علينا 

ورف��اه  املوؤ�س�سات  دميومة  ي�سمن  مبا  العامة 

املواطنني.

العملة  ق��ي��م��ة  يهمك?وا�سلت  م��و���س��وع 

بلغ  احل��ر، حيث  �سقوطها  االإيرانية  الوطنية 

�سعر الدوالر يف �سوق طهران، ال�سبت، اإىل 25 

األف تومان )250 األف ريال...العملة االإيرانية 

العملة  دوالر  لكل  ري���ال  األ���ف   250 اإىل  تهوي 

االإيرانية تهوي اإىل 250 األف ريال لكل دوالر 

اأ�سواق املال

جاءت ت�سريحات الوزير تعقيبا على تعديل 

اآند بورز النظرة امل�ستقبلية للكويت  �ستاندرد 

اإىل “�سلبية” من “م�ستقرة”، حيث قالت اإنها 

تتوقع اأن �سندوق االحتياطي العام لن يكون 

كافيا لتغطية العجز لدى احلكومة.

تعديل  اإن  بيان �سحفي  ال�سيتان يف  وق��ال 

تلقائية”  “نتيجة  ه��و  امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة 

مبينا  ال��ع��ام،  االحتياطي  يف  ال�سيولة  لتدين 

اأن ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية تعمالن 

حاالي على ايجاد حلول لهذا التحدي.

واأو�سح اأن تثبيت ت�سنيف الكويت ال�سيادي 

من قبل �ستاندرد اآند بورز عند -AA ي�سعها 

يف م�����س��اف دول م��ث��ل ت���اي���وان واي���رل���ن���دا ويف 

مقدمة معظم الدول اخلليجية “وهذا يعك�س 

املايل  االئتمانية ومتانة مركزها  الدولة  قوة 

املدعوم ب�سكل كلي بحجم االأ�سول يف �سندوق 

احتياطي االأجيال القادمة«.

وعدلت �ستاندرد اأند بورز النظرة امل�ستقبلية 

للكويت اإىل “�سلبية” من “م�ستقرة”، قائلة 

الرئي�سي،  ال�سيولة  احتياطي  اأن  تتوقع  اإنها 

وهو �سندوق االحتياطي العام، لن يكون كافيا 

لتغطية العجز يف ميزانية الدولة.

وق���ال���ت وك���ال���ة ال��ت�����س��ن��ي��ف االئ���ت���م���اين يف 

كان  العام  االحتياطي  �سندوق  “ر�سيد  بيان 

الثالث  ال�سنوات  م��دار  باطراد على  يتناق�س 

الفائتة، لكن هذه العملية ت�سارعت يف ال�سهور 

االأخرية بعد الرتاجع يف اأ�سعار النفط وتطبيق 

الكويت التفاق اأوبك+ خلف�س اإنتاج النفط«.

االحتياطي  �سندوق  م��ن  الكويت  ت�سحب 

العام لديها من اأج��ل �سد العجز ال��ذي ت�سري 

ت��ق��دي��رات ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل اإىل اأن���ه 

�سيتجاوز 11% من الناجت املحلي االإجمايل هذا 

العام مقارنة مع فائ�س 4.8% العام املا�سي.

اأن  االئ��ت��م��اين  الت�سنيف  وك��ال��ة  وت��وق��ع��ت 

يكون العجز لدى احلكومة املركزي بالكويت 

االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %40 عند نحو 

يف ال�سنة املالية 2020، وذلك بارتفاع عن %10 

املا�سي،  ال��ع��ام  اإليها  التقديرات  ت�سري  كانت 

مقدرة اأن �سندوق االحتياطي العام لن يكون 

قادرا وحده على متويل عجز بهذا احلجم.

العربية-وكاالت

وزي��ر  اأن  ل��الأن��ب��اء  اإنرتفاك�س  وك��ال��ة  اأوردت 

ال  اإن��ه  قال  نوفاك،  األك�سندر  الرو�سي،  الطاقة 

يتوقع تغريا الأ�سعار النفط العاملية بعد تخفيف 

لقيود جمموعة اأوبك+ على اإنتاج النفط.

اإن��رتف��اك�����س ع��ن ن��وف��اك ال��ق��ول اإن  ونقلت 

40 و43 دوالرا  ب��ني  ن��ط��اق  ال��ن��ف��ط يف  اأ���س��ع��ار 

للرميل �سبه متوازنة بح�سب “رويرتز«.

وتراجعت اأ�سعار النفط، اإذ ي�سعف الطلب 

ع��ل��ى ال���وق���ود ب��ف��ع��ل امل���خ���اوف ب�����س��اأن ت��زاي��د 

ك��ورون��ا، يف ح��ني ت�ستعد  االإ���س��اب��ات بفريو�س 

كرى الدول املنتجة للخام لزيادة االإنتاج.

االآج��ل��ة خل��ام برنت  العقود  وج��رت ت�سوية 

برتاجع 23 �سنتاً عند 43.14 دوالر للرميل. 

�سنتا   16 الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  وهبط 

40.59 دوالر. ومل يطراأ تغري يذكر على  اإىل 

كال اخلامني عن االأ�سبوع املا�سي.

وانخف�س اخلامان القيا�سيان 1% اخلمي�س، 

بعد اأن اتفقت منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 

اأوب��ك+،  با�سم  يعرف  فيما  وحلفاوؤها،  )اأوب���ك( 

على تقلي�س تخفي�سات االإمدادات البالغة 9.7 

مليون برميل يوميا والتي ُطبقت يف وقت �سابق 

من العام اجلاري بواقع مليوين برميل يوميا، 

اعتبارا من اأغ�سط�س اآب.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات م���ن ���س��رك��ة ب��ي��ك��ر ه��ي��وز 

ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات  ال��ط��اق��ة، قل�ست  خل��دم��ات 

االأم����ريك����ي����ة ع�����دد ح����ف����ارات ال���ن���ف���ط وال���غ���از 

الطبيعي العاملة اإىل اأدنى م�ستوى منخف�س 

قيا�سي لالأ�سبوع احلادي ع�سر على التوايل.

وق������ال حم���ل���ل���ون ل�����دى رمي����ون����د ج��ي��م�����س 

���س��ي��ع��اود  االأم����ريك����ي����ة  احل�����ف�����ارات  “ن�ساط 
اأو رمبا  250 حفارا  االرتفاع بعد اقرتابه من 

يبلغ  اأن  ويتوقعون  احلالية”.  امل�ستويات  بعد 

متو�سط عدد احلفارات 270 يف الن�سف الثاين 

من 2020.
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نيويورك – �أ�شو�شييتد بر�س

اعُتقل م�صاعد �صخ�صي لرجل الأعمال، 

فهيم �صالح، بتهمة قتل مديره البالغ من 

33 عللامللاً واللللذي ُعللر علللللى اأ�للصللاء  الللعللمللر 

يف  مبانهاتن  الفاخر  م�صكنه  داخللل  جثته 

مديناً  كان  امل�صاعد  اأن  وُيعتقد  نيويورك. 

املللال،  مللن  كبري  مببلغ  العمل  يف  لرئي�صه 

ال�صرطة. بح�صب 

علللاملللاً  هللا�للصللبللل )21  تلللايلللريلللز  ويللللواجلللله 

واملتحدر من بروكلني يف نيويورك(، تهمة 

قتل �صالح الذي عر قريب له على جثته 

بعد  الثاثاء،  ظهر  بعد  الراأ�س  مقطوعة 

عليه. لاطمئنان  م�صكنه  اإىل  توجهه 

وكللللان هللا�للصللبللل مللل�لللصلللوؤوًل علللن اللل�للصللوؤون 

ت�صم  الللذي  ل�صالح،  وال�صخ�صية  املللاللليللة 

ركلللوب و�صائل  تلل�للصللارك يف  �للصللركللة  �للصللركللاتلله 

اإفريقيا. يف  موا�صات 

وعلللللللللرت عللللنللللا�للللصللللر اللللل�للللصللللرطللللة اللللتلللي 

اآدملللي عليه  ا�للصللتللجللابللت للللللبللاغ علللللى جلللذع 

ملللابللل�لللس، وحلللقللليلللبلللة حتلللتلللوي علللللللى راأ�لللللس 

غرفة  يف  كهربائي  من�صار  وعلى  وذراعني، 

املللعلليلل�للصللة داخلللل ملل�للصللكللن �للصللالللح الللفللاخللر يف 

نيويورك.

كامريات  ت�صجيات  ال�صرطة  وعاينت 

يغادر  وهللو  �صالح  اأظللهللرت  التي  املللراقللبللة، 

م�صكنه  اإىل  مبا�صرة  يللقللود  الللذي  امل�صعد 

�صابق  وقللت  يف  باأكمله  طابقا  ي�صغل  الللذي 

مب�صافة  ويتبعه  الثاثاء،  ظهرية  بعد  من 

ق�صرية �صخ�س ملثم يرتدي ثياباً �صوداء.

كللمللا يللظللهللر الللتلل�للصللجلليللل امللل�للصللور اأيلل�للصللاً 

مدخل  عند  يت�صارعان  وهما  ال�صخ�صني 

يف  مللل�لللصلللوؤول  رواه  مللللا  بللحلل�للصللب  املللل�لللصلللكلللن، 

بر�س«. “اأ�صو�صييتد  لوكالة  ال�صرطة 

مللللن جلللهلللتللله، قلللللال رئللليللل�لللس امللللبلللاحلللث يف 

اإن  هللاريلل�للصللون،  نلليللويللورك، رودين  �للصللرطللة 

ها�صبل  اأن  نتيجة  اإىل  و�صولوا  املحققني 

امللل�للصللعللد مب�صد�س  يف  �للصللالللح  علللللى  اعللتللدى 

العثور على جثته. يوم من  قبل  �صاعق 

حلللللول  لللللللللل�للللصللللحللللافلللليللللني  حلللللديلللللثللللله  ويف 

تعتقد  متى  هاري�صون  يذكر  مل  العتقال، 

ُقتل. �صالح  اأن  ال�صرطة 

�صبب  اأن  تللبللنينّ  اجلللثللة  تلل�للصللريللح  وعللقللب 

يف  ل�صالح  دت  �للُصللِدنّ طعنات  عللدة  هو  الللوفللاة 

ج�صمه. من  خمتلفة  اأنحاء 

وكلللللللان �لللصلللاللللح اللللرئللليللل�لللس اللللتلللنلللفللليلللذي 

ركوب  يف  الت�صارك  جمال  يف  تعمل  ل�صركة 

بداأت  “غوكادا”  با�صم  النارية  الللدراجللات 

.2018 العمل يف نيجرييا يف 

“لينكد  مللوقللع  علللللى  الللذاتلليللة  و�للصللريتلله 

اأعلللملللال علل�للصللامللي،  اإن” تلل�للصللفلله بللاأنلله رجلللل 

خلللرتللله  علللللللى  بللللنللللاء  “غوكادا”  اأ�للللصلللل�للللس 

الأ�لللصلللللللي  بلللللللللده  يف  فلللر�لللصلللة  “روؤية  يف 

هناك  �صركة  اأكر  وتاأ�صي�صه  بنغادي�س”، 

النارية. كما  الدراجات  للت�صارك يف ركوب 

اأنه ا�صتثمر يف  اأي�صاً  تذكر ال�صرية الذاتية 

كولومبيا. يف  م�صابه  م�صروع 

وقالت عائلة �صالح يف بيان بعد وفاته: 

زلنا ل  ما  جرمية  عن  تتحدث  “العناوين 
تللقللراأ.  ممللا  اأكلللر  فهيم  فللهللمللهللا.  ن�صتطيع 

بللكللثللري. عقله الللامللع  اأكلللر مللن ذلللك  اإنللله 

عامله  مللن  جللزءا  كللان  مللن  كللل  �صد  واملبتكر 

اأي  تللرك  يف رحلللللة. وتللاأكللد فهيم مللن عللدم 

وراءه«. �صخ�س 

العربية-دبي

وا�صلت قيمة العملة الوطنية الإيرانية 

الللدولر يف  �صعر  بلغ  �صقوطها احلر، حيث 

تومان  األف   25 اإىل  ال�صبت،  طهران،  �صوق 

رقما  م�صجا  اإيلللللراين(،  ريلللال  األلللف   250(

جديدا. قيا�صيا 

واأعلللللللنلللت ملللواقلللع غلللري ر�للصللملليللة للل�للصللعللر 

كل  �صعر  اأن  اإيلللران،  يف  الأجنبية  العمات 

األللف   25 بعتبة  تللداوللله  مت  اأمللريكللي  دولر 

تلللوملللان حللتللى ظللهللر اللل�للصللبللت، يف حلللني بلغ 

 “ با�صم  املعروفة  الذهبية  امل�صكوكة  �صعر 

اإمامي” 11 مليونا و 200 األف تومان.

علللللى الللرغللم مللن الللوعللود الللتللي قطعها 

حمللافللظ الللبللنللك امللللركلللزي الإيللللللراين عبد 

الللنللا�للصللر هللمللتللي بللاللل�للصلليللطللرة علللللى �للصللوق 

اللل�للصللرف الأجللنللبللي يف الأ�للصللابلليللع الأخلللرية، 

ا�للصللتللمللرت الللعللملللللة الللوطللنلليللة الإيلللرانللليلللة يف 

النخفا�س.

اإىل  الإيرانية  احلكومة  م�صوؤولو  واأ�صار 

التي منحت  الأجنبية  العمات  عودة  عدم 

اإجبار  للم�صدرين ك�صبب لاأزمة وحاولوا 

امل�صدرين على اإعادة العملة اإىل الباد من 

خال تهديدهم بالإجراءات القانونية.

منذ  بلللداأ  العملة  انللهلليللار  م�صل�صل  لللكللن 

انلل�للصللحللاب اللللوليلللات املللتللحللدة مللن التللفللاق 

اللللنلللووي وعللللودة الللعللقللوبللات الأمللريكلليللة يف 

مايو / اأيار 2018 عندما كان �صعر الدولر 

األللف   16 بلغ  اأن  اإىل  تللومللان،   4700 حللوايل 

موجة  بللداأت  ثم  املا�صي،  مار�س  يف  تومان 

/متللوز  يوليو  بللدايللة  منذ  احلللر  ال�صقوط 

اجلاري.

خا�صة  العقوبات  اأق�صى  اإيللران  وتواجه 

النفطية  وغللري  النفطية  اللل�للصللادرات  على 

بللل�لللصلللبلللب دعللللللم نللللظللللام طللللهللللران لللللاإرهللللاب 

عقب  عليها  ح�صل  التي  الأمللوال  واإنفاقه 

النووي  الرناجمني  على  النووي  التفاق 

واللل�للصللاروخللي يف انللتللهللاك لللبللنللود التللفللاق، 

يف  والوكاء  امليلي�صيات  متويل  عن  ف�صا 

دول املنطقة والعامل.

كما اأدت اأزمة تف�صي جائحة كورونا اإىل 

اإىل  بالإ�صافة  الإيللراين،  القت�صاد  تدهور 

الدولة  بج�صد  نخر  الللذي  املمنهج  الف�صاد 

الإيرانية، وفقا خلراء اقت�صاديني.

وفلللقلللدت الللعللملللللة الإيلللرانللليلللة اأكللللر من 

املا�صي، حيث  55% من قيمتها منذ مار�س 

يف  والذهب  العمات  اأ�صعار  ارتفاع  ي�صتمر 

الأ�صواق احلرة الإيرانية بوترية �صريعة.

العملة اإليرانية تهوي إلى 250 ألف ريال لكل دوالر

تفاصيل تتكشف عن قتل المليونير البنغالي بنيويورك 
وضبط الجاني

الأحد    19  /  7  / 2020

دبي - العربية

القت�صادية  الظروف  ا�صتطاع  ك�صف 

املحا�صبني  جمعية  عللن  اللل�للصللادر  الللعللامللليللة 

 )ACCA( املللعللتللمللديللن  اللللقلللانلللونللليلللني 

 )IMA( الإداريلللللني  املحا�صبني  ومعهد 

اجلللللاري  اللللعلللام  اأن   ،2020 اللللثلللاين  للللللربللع 

هلللو الأ�للللصللللواأ يف تلللاريلللخ القللتلل�للصللاد الللعللاملللي 

مللنللذ احللللللرب الللعللامللليللة اللللثلللانللليلللة، يف حني 

التعايف  بلل�للصللاأن  الللتللفللاوؤل  م�صتويات  جلللاءت 

التي  التداعيات  من  الو�صيك  القت�صادي 

اأمللريكللا  يف  “كوفيد-19”  وبللللاء  �للصللبللبللهللا 

الأخللرى  باملناطق  مقارنة  اأعلى  ال�صمالية 

حول العامل.

واأ�صار ال�صتطاع اإىل حت�صن طفيف يف 

م�صتويات الثقة العاملية مقارنة بامل�صتويات 

املنخف�صة التي مت ت�صجيلها يف الربع الأول 

من  �صيئاً  ي�صفي  الللذي  الأملللر   ،2020 مللن 

خال  للتعايف  مللوؤ�للصللرات  بظهور  الللتللفللاوؤل 

الرغم  وعلللللى  الللعللام.  مللن  الللثللاين  الن�صف 

مللن ذلللك، مللا زالللت الللظللروف القت�صادية 

الللعلل�للصلليللبللة تللعللر�للس �للصللبلليللل الللعللديللد من 

املناطق حول العامل.

الإداري  املحا�صب  رائللف لو�صون،  وقللال 

ونائب  العام،  القانوين  واملحا�صب  املعتمد، 

لدى  وال�صيا�صات  البحوث  �للصللوؤون  رئي�س 

معهد املحا�صبني الإداريللني )IMA(: يف 

“ر�صمت  لل”العربية.نت”:  خا�س  ت�صريح 

ملللعلللدلت الللثللقللة يف اللللربلللع اللللثلللاين �للصللورة 

مقارنة  الن�صبي  لارتفاع  نتيجة  متباينة 

الأول.  اللللربلللع  يف  املللنللخللفلل�للصللة  بلللامللللعلللدلت 

وميكن تف�صري هذا التباين غري العتيادي 

بني الطلبيات ال�صعيفة والرتفاع الطفيف 

حتول  بحدوث  توقعات  اأنلله  على  الثقة  يف 

م�صبوق  غللري  انتكا�س  يف  يتج�صد  جلللذري، 

الن�صف  خلللال  القللتلل�للصللادي  الللنلل�للصللاط  يف 

الأول من العام، تليه بع�س درجات التعايف 

القت�صادي يف الن�صف الثاين«.

القت�صادية  الللظللروف  ا�صتطاع  ويعد 

العاملية للربع الثاين 2020 اأكر ا�صتطاع 

من  الللعللامل  حللول  للمحا�صبني  اقللتلل�للصللادي 

حلليللث علللدد امللل�للصللاركللني ونلللطلللاق املللتللغللريات 

ا�صتهدف  وقللد  يتابعها،  التي  القت�صادية 

ر�للصللد احلللجللم احلللقلليللقللي للللللركللود الللعللاملللي 

اللللنلللاجلللم علللن تلللدابلللري ال�للصللتللجللابللة لللوبللاء 

فريو�س كورونا امل�صتجد.

معدلت البطالة و توقعات التعايف

ملللوؤ�لللصلللرات  اأن  اإىل  اللللتلللقلللريلللر  ويللل�لللصلللري 

الن�صاط التي ت�صمل الطلبيات واإنفاق راأ�س 

�صارفت  اأو  بلغت  التوظيف  ومعدلت  املللال 

يف  القيا�صية  م�صتوياتها  اأدنلللى  بلللللوغ  على 

معدل  انخفا�س  �صوء  يف  املناطق،  معظم 

15 نللقللطللة  الللطلللللبلليللات اللللعلللاملللليلللة مبللللقللللدار 

الف�صلي  النخفا�س  �صعف  قللرابللة  تللعللادل 

العاملية  املقايي�س  ت�صمل  حني  يف  ال�صابق، 

ال�صديد تراجع معدلت  الأخرى لل�صعف 

التوظيف، وخماوف متزايدة ب�صاأن خروج 

امل�صتهلكني  وفقدان  الأ�صواق  من  املوردين 

لوظائفهم.

الناجمة  القت�صادية  ال�صدمة  واألللقللت 

على  بللظللالللهللا  “كوفيد-19”  اأزمللللة  عللن 

ملللعلللدلت الللبللطللالللة الللتللي ارتللفللعللت ب�صكل 

العام  اأواخللللر  م�صتوياتها  اأدنلللى  مللن  هللائللل 

امللل�للصللتللويللات يف غ�صون  اأعلللللى  اإىل  املللا�للصللي 

املتحدة  الللوليللات  ويف  فقط.  قليلة  اأ�صهر 

الأملللريكللليلللة، يلل�للصللري الللتللقللريللر اإىل ارتللفللاع 

معدلت البطالة اإىل 13.3% يف �صهر مايو 

مقارنة مع اأقل من 4% بداية العام اجلاري 

)لللكللن امللللعلللدل حتلل�للصللن بلل�للصللكللل طللفلليللف اإىل 

لإح�صائيات  وفقاً  يونيو،  �صهر  يف   %11.1

وزارة العمل الأمريكية الأ�صبوع املا�صي(.

وُيلللرجلللح الللتللقللريللر بللقللاء الللعللقللبللات التي 

العام  خللال  حالها  على  التعايف  تعر�س 

اجلللللاري، و�للصللط الللتللزام اجلللملليللع مبعايري 

امل�صتهلكني  وتللوخللي  الجتماعي  التباعد 

التعايف احلاد  للحذر. وقد مهدت توقعات 

التي �صياأخذ منحاها �صكل حرف  ال�صابقة 

V، الطريق ل�صتباق فرة طويلة اإىل حد 
ما  امل�صجل  الإنللتللاج  م�صتوى  ل�صتعادة  مللا 

النا�صئة،  لاأ�صواق  وبالن�صبة  الوباء.  قبل 

ال�صلع  اأ�صعار  على  كبرياً  العتماد  �صيكون 

القت�صادات  اأي من  التعايف يف  وانعكا�صات 

اأعللدتللا  اللتان  اجلهتان  وت�صري  املتقدمة. 

ال�صتطاع اإىل اأن العديد من القت�صادات 

ومللنللهللا اللللوليلللات املللتللحللدة الأمللريكلليللة قد 

تلل�للصللتللغللرق حللتللى الللنلل�للصللف اللللثلللاين ملللن عللام 

امل�صتويات  اإىل  للللللعللودة  اأدنللللى  كللحللد   2022

الإنتاج نف�صها يف ختام العام 2019.

املثرية  النتائج  الللرغللم مللن هللذه  وعلللللى 

ال�صتطاع  يف  امللل�للصللاركللون  اأعللللرب  للقلق، 

ب�صاأن  تفاوؤلهم  عللن  ال�صمالية  اأمللريكللا  يف 

توقعات التعايف. ووجد ال�صتطاع اأن اأكر 

ال�صمالية  اأمللريكللا  يف  امل�صاركني  ثلث  مللن 

يللتللوقللعللون حللللدوث الللتللعللايف خللللال الللربللع 

احلايل بدءاً من يوليو ولغاية �صبتمر.

وكللل�لللصلللف ال�للللصللللتللللطللللاع اجللللللديلللللد عللن 

تللللل�لللللصلللللاوؤلت خلللا�لللصلللة وملللرتلللبلللطلللة بلللوبلللاء 

منا�صفة  جللللاءت  والللتللي  “كوفيد-19”، 
بللني الللذيللن يتوقعون تللعللايف القللتلل�للصللاد يف 

الن�صف الللثللاين واأقللرانللهللم الللذيللن اأرجلللاأوا 

توقعاتهم بالتعايف حتى حلول 2021.

رئي�س  جون�صتون  وارنلللر  اأ�للصللار  وبلللدوره 

جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين يف 

 :)ACCA( الوليات املتحدة الأمريكية

الثقة  حللول  املتباينة  ال�صورة  هللذه  »تللاأتللي 

املت�صائمة  العاملية  القراءات  مع  لتتناق�س 

مثل  القت�صادي  الن�صاط  موؤ�صرات  حللول 

مللعللدلت الللطلللللبلليللات والللتللوظلليللف. وميكن 

اأدنللى م�صتوياتها  الثقة من  تف�صري �صعود 

خال الربع الأول على اأنه تفاوؤل بتح�صن 

الثاين  الن�صف  خال  القت�صادية  الآفللاق 

مللللن اللللللعلللللام. ويف ملللنلللاطلللق ملللثلللل اأملللريكلللا 

التعايف  يف  الثقة  كانت  واأوروبلللا،  ال�صمالية 

مع  بلل�للصللدة  تللبللايللنللت  لكنها  ن�صبياً  ب�صيطة 

النخفا�س احلاد يف معدلت الطلبيات يف 

املنطقتني«.

نظرة متفائلة ب�سيطة

وي�صري التقرير اأي�صاً اإىل اأن النخفا�س 

احلاد يف موؤ�صر التوظيف �صمن ا�صتطاع 

يعك�س  الللعللامللليللة  القللتلل�للصللاديللة  اللللظلللروف 

الرتلللفلللاع اللل�للصللديللد يف ملللعلللدلت الللبللطللالللة 

الأمللريكلليللة،  املللتللحللدة  الللوليللات  ل�صيما يف 

والأ�صباب التي جتعل من ذلك خطراً على 

التعايف امل�صتدام.

ويف حلللني �للصللجلللللت الللثللقللة الإجللمللاللليللة 

ارتلللفلللاعلللاً طللفلليللفللاً ملللن اأدنلللللى ملل�للصللتللويللاتللهللا 

نظرة  اإىل  يلمح  الأول، ممللا  الللربللع  خللال 

التعايف  �للصللورة  فلللاإن  بقليل،  تلللفلللاوؤًل  اأكلللر 

القللتلل�للصللادي تللعللتللمللد بلل�للصللورة عللامللة على 

منحنى الإ�صابات بالفريو�س يف عام 2021.

افرا�س عدم  “على  واأ�صاف لو�صون: 

حدوث موجة ثانية ترتفع فيها الإ�صابات 

من  اللل�للصللامللل  الإغللللاق  فللر�للس  وت�صتدعي 

با�صتعادة  العاملي  القت�صاد  �صيبداأ  جديد، 

العام  هللذا  مللن  الللثللاين  الن�صف  يف  عافيته 

2021. لكن وترية ات�صاع هذا التعايف  حتى 

و�صتعتمد  كلياً  مللوؤكللدة  غللري   2021 عللام  يف 

على التطورات يف م�صهد الأزمة ال�صحية، 

مثل ظهور العاجات اأو اللقاحات، وكذلك 

العوامل القت�صادية مثل ال�صيا�صات وثقة 

امل�صتهلكني وثقة الأعمال«.

عللامللة،  “ب�صورة  جللونلل�للصللتللون:  وتلللابلللع 

�صتكون الآثار التي خلفها انت�صار الفريو�س 

علللللى القللتلل�للصللاد الللعللاملللي اأكللللر و�للصللوحللاً، 

الللذي  اللللدائلللم  اللل�للصللرر  مللقللدار  و�صيتجلنّى 

مثل  معينة  وقطاعات  بالقت�صادات  حلق 

ال�صيافة وال�صفر وال�صياحة وخا�صة مدى 

البطالة  معدلت  انخفا�س  ونطاق  �صرعة 

املرجح  العاملية. ومن غري  القت�صادات  يف 

للللعلللودة ملل�للصللتللوى  اأن يلللكلللون الللنللمللو كللافلليللاً 

ال�صابق  امل�صتوى  اإىل  القت�صادي  الن�صاط 

قبل الأزمة بحلول نهاية العام املقبل«.

ل�صتطاع  امليدانية  الأعللمللال  انطلقت 

الللظللروف القللتلل�للصللاديللة الللعللامللليللة يف الللربللع 

الثاين 2020 يوم 29 مايو وا�صتمرت لغاية 

1070 ع�صواً  و�صارك فيه   ،2020 يونيو   12

يف جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين 

)ACCA( ومعهد املحا�صبني الإداريني 

اأكلللر من  الللعللامل، منهم  )IMA( حللول 

الأ�صئلة  وا�صتخل�صت  ملللايل.  مللديللر   100

حول الوباء 805 اإجابات.

تقرير صادم.. عام 2020 األسوأ في تاريخ االقتصاد العالمي

بعد توقف 4 أشهر.. رحالت 
البريطانية تعود لدبي

سادس مكسب أسبوعي للذهب 
والفضة مع اشتداد ضربات كورونا

وزير االقتصاد يقر: لهذا أصبح لبنان 
بلدا »فاشال«

دبي- العربية

اأوىل  الللللللدويل  ا�للصللتللقللبللل ملللطلللار دبللللي 

الريطانية  اجلللويللة  اخلللطللوط  رحلللات 

اأ�للصللهللر   4 املللنللتللظللمللة بللعللد تللوقللف دام نللحللو 

الللذي  الأملللر   ،19 كوفيد  فللريو�للس  نتيجة 

رفللع عللدد �للصللركللات الللطللريان الللتللي ت�صري 

الدويل  دبي  رحات منتظمة عر مطار 

الإمللارات  16 �صركة مبا فيها طريان  اإىل 

وفاي دبي.

و�للصللهللد علللدد �للصللركللات اللللطلللريان الللتللي 

قللامللت بللا�للصللتللئللنللاف رحللاتللهللا عللر مللطللار 

دبلللي، ارتللفللاعللا تللدريللجلليللا عللقللب الللقللرارات 

والللتلل�للصللهلليللات الأخللللللرية الللتللي اتللخللذتللهللا 

حلللكلللوملللة دبلللللي، واللللتلللي �للصللملللللت اللل�للصللمللاح 

الللفللائللت،  يللونلليللو   23 مللن  ابلللتلللداًء  بال�صفر 

وبلللدء ا�للصللتللقللبللال اللل�للصلليللاح، اعللتللبللاراً مللن 7 

ال�صماح  اإىل  بللالإ�للصللافللة  اجلللللاري،  يللوللليللو 

اإقللامللات  يحملون  الللذيللن  املقيمني  بللعللودة 

�صادرة من دبي، بح�صب �صحيفة البيان.

و�للصللملللللت قللائللمللة الللنللاقللات الأجللنللبلليللة 

اجلللللويللللة  اخللللللطلللللوط  اإىل  بللللالإ�للللصللللافللللة 

اللللريلللطلللانللليلللة كللللًا مللللن: بلللللللو اإيللللللر، اإيلللر 

فران�س، �صيبو با�صيفيك، م�صر للطريان، 

اخللللطلللوط اجللللويلللة الإثللليلللوبللليلللة، طلللريان 

مللاهللان  لللوفللتللهللانللزا،  اإم،  اإل  كلليلله  اخلللللليللج، 

الأو�للصللط، اخلطوط  ال�صرق  اإيللر، طللريان 

اخلطوط  الدولية،  الباك�صتانية  اجلوية 

ومن  الأردنية.  امللكية  الفلبينية،  اجلوية 

املللتللوقللع انلل�للصللمللام امللللزيلللد ملللن الللنللاقللات 

لحقاً، يف خطوة �صوف تعزز حركة النقل 

اجلوي حملياً وعامليا.

العربية- رويرتز

حتقيق  �للصللوب  متجها  الللذهللب  قللفللز 

الللتللوايل،  على  اأ�صبوعي  مك�صب  �صاد�س 

حللالت  لللعللدد  قيا�صي  ارتللفللاع  يللفللاقللم  اإذ 

الوليات  يف  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة 

امللللتلللحلللدة الللل�لللصلللبلللابللليلللة بللل�لللصلللاأن اللللتلللعلللايف 

القلللتللل�لللصلللادي، يف حلللني اأ�للللصللللاف اأيلل�للصللا 

تراجع للعملة الأمريكية دعما.

الفورية  املعامات  الذهب يف  و�صعد 

لللاأوقلليللة  دولر   1809.85 اإىل   %0.7

 1747 الللل�لللصلللاعلللة  بلللحلللللللول  )الأونلللل�للللصللللة( 

بللتللوقلليللت غللريللنللتلل�للس، للليللكللون مللرتللفللعللا 

وجلللرت  الأ�للللصللللبللللوع.  بلللدايلللة  مللنللذ   %0.6

تلل�للصللويللة اللللعلللقلللود الأمللللريكلللليللللة الآجلللللللة 

1810 دولرات  0.5% اإىل  للذهب بزيادة 

لاأوقية.

الأ�صا�صية  ال�صلع  �صوؤون  حملل  وقال 

“يتعزز  اإيلله.اإن.زد �صوين كوماري  لدى 

الإقبال على املعدن النفي�س كماذ اآمن 

ال�صالبة  احلقيقية  الفائدة  اأ�صعار  بفعل 

للبنوك  العمومية  امليزانيات  وت�صخم 

امللللركلللزيلللة ونلللللزول الللللللدولر الأملللريكلللي 

وحلللالت الإ�للصللابللة بللكللوفلليللد-19 الللتللي ل 

تزال يف ارتفاع.

املللتللحللدة رقمها  اللللوليلللات  وحللطللمللت 

الللقلليللا�للصللي للللعلللدد الإ�لللصلللابلللات اللليللوملليللة 

بلللفلللريو�لللس كلللللورونلللللا، ممللللا دفلللللع بللعلل�للس 

الوليات لإعادة فر�س اإجراءات اإغاق 

على  احلللللالت  جتللللاوزت  بينما  جللزئلليللة، 

13.89 مليون. م�صتوى العامل 

 %0.4 اللللللللدولر  ملللوؤ�لللصلللر  وانللخللفلل�للس 

مناف�صيه. مقابل 

وبالن�صبة للمعادن النفي�صة الأخرى، 

دولر   2015.42 اإىل   %1 الباديوم  قفز 

 %0.9 الباتني  �صعد  بينما  لللاأوقلليللة، 

اإىل 831.51 دولر لاأوقية.

 19.34 اإىل   %0.9 الف�صة  وارتللفللعللت 

�للصللاد�للس  تلل�للصللجلليللل  وتللتللجلله �للصللوب  دولر 

ارتفاع اأ�صبوعي على التوايل.

العربية - اأبوظبي

مل يللعللد لللبللنللان �للصللويلل�للصللرا اللل�للصللرق، 

بلللعلللدملللا انللللحللللدر �للصلليللئللا فلل�للصلليللئللا حللتللى 

اأ�للصللبللح يف ملل�للصللاف الللللدول الللفللا�للصلللللة، 

الللذي  القللتلل�للصللاد  وزيلللر  لتعبري  وفللقللا 

للغاية”  “منهارة  اأو�للصللاع  عن  حتللدث 

يف باده.

وخلللرج اللللللبللانلليللون اإىل اللل�للصللوارع يف 

بللعللدمللا طللفللح الكيل  املللا�للصللي  اأكللتللوبللر 

ت�صهدها  اقت�صادية  اأزمة  اأ�صواأ  نتيجة 

الللبللاد مللنللذ نللهللايللة احللللرب الأهللللليللة، 

اإ�لللصلللقلللاط  اإىل  الحلللتلللجلللاجلللات  واأدت 

حكومة �صعد احلريري.

وبعد عدة اأ�صهر، توىل ح�صان دياب 

رئللا�للصللة احللللكلللوملللة، لللكللن ل يللبللدو اأن 

الأمور حت�صنت، ل بل اإنها �صاءت اأكر 

ح�صبما يقول الواقع.

يف  امللللدى  طللويلللللة  الأزمللللة  وت�صببت 

من  باملئة   80 اللبنانية  اللرية  فقدان 

الت�صخم  زيادة  اىل  اأدى  مما  قيمتها، 

الودائع  اأ�صحاب  ُحللرم  فيما  والفقر، 

اإىل حد بعيد من القدرة على ال�صحب 

من ح�صاباتهم الدولرية.

وبلغ عدد العاطلني يف العمل داخل 

لللبللنللان نللحللو نلل�للصللف مللللليللون �للصللخلل�للس، 

فيما بلغت ن�صبة الذين با عمل بني 

اخلريجني اإىل 37 باملئة، طبقا لأرقام 

يف  املللركللزي  لاإح�صاء  العام  املديرية 

لبنان.



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172441(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الدبا�س وح�سونه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119580( بتاريخ 2019/4/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16 

الدبا�س   حمدان  ريا�س  رامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  املنثور  ال��در  م��دار���س  خ��ل��دا-  امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0795581090

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200164944(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ان�س علي حممد الفقري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سمر خطيب و�سركائها

بتاريخ   )117552( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2017/12/3

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/15 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عارف ابو �سريعه 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/12/24 اعتبارا من تاريخ  )120412 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200051748(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

زياد جميل طعمه اللمع

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة العلمي واللمع

بتاريخ   )17661( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1986/11/20

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/6/8 تاريخ    )  583  ( رق��م   ب��ق��راره   ق��رر  قد  العلى 

12 م ( �سمن  املوافقة على خمطط الغاء واحداث �سارع �سعة ) 

احلو�س رقم ) 13 ( املقام من ارا�سي املفرق .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

وو�سعه    2020/6/29 تاريخ   )  30  ( رقم  التعديلي  املخطط 

مو�سع التنفيذ .

وزير االدارة املحلية 
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والتنمية   للتدريب  �سم�س  جمتمع  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

ال�سركات ل تهدف اىل ربح حتت  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة 

الرقم  ) 336 ( بتاريخ ) 2012/4/5(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ر�سا ن�سال را�سي ال�سدر

الدين  �سالح  �سارع   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

اليوبي – عمارة رقم 174 – الطابق الر�سي

خلوي ) 0797955861 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200161837(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

العقيل و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات  باأن  �سركة خليل 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2017/5/31 حتت الرقم )19322( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خليل �سند عطيه العقيل  م�سفيا 

لل�سركة .

العلوم  جامعة  مقابل   – ب��دران  �سفا  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

التطبيقية – ت: 0790980000

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سم�س  جمتمع  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

للتدريب والتنمية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ل تهدف 

قررت  قد   2012/4/5 بتاريخ   )336( الرقم  حتت  رب��ح  اىل 

املوافقة    2020/7/13 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

ر�سا  املحامي  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

ن�سال را�سي ال�سدر  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – جبل احل�سني – �سارع �سالح الدين اليوبي – عمارة رقم 

174 – الطابق الر�سي - هاتف 0797955861

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سركة التفاح الخ�سر للتجاره وال�سترياد  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 25325 ( بتاريخ ) 2011/6/27(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جعفر معروف ال�سواحلة

عنوان امل�سفي : عمان – طارق – �سارع املظفر اليوبي – بناية 9

�س.ب ) 1 ( الرمز الربيدي ) 19392 (

خلوي ) 0799054976 ( 

م�سفي ال�سركة

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

�سعيد جفال ح�سن البدو

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سعيد البدو ورامي فرهود

بتاريخ   )113552( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/3/18

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممد  يو�سف  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الدايه و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)56719 ( بتاريخ 2000/7/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة عطاء رقم ) 1 / ش ل /2020 (
توريد قاصات حديدية لدائرة اشهار 

الذمة املالية وقسم اللوازم
ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء » توريد قا�سات حديدية 

املناق�سني  فعلى   « اللوازم  وق�سم  املالية  الذمة  ا�سهار  لدائرة 

الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة العدل 

) امني �سر جلنة ال�سراء املحلية ( للح�سول على وثائق ال�سراء 

مقابل مبلغ ) 25 ( دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة الواحدة 

يوم  العطاء  ن�سخ  على  للح�سول  موعد  اخر   ، يوميا  الظهر  بعد 

اخلمي�س املوافق 2020/7/23 .

ال�ساعة  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  لي��داع  موعد  اخ��ر 

الثانية ع�سر ظهر يوم الثنني 2020/7/27 .

ال�ساعة   2020/7/27 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  العرو�س  تفتح 

الثانية ع�سر ظهرًا .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزارة العدل

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  ال�سيارات  ملواقف  العطاء  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )55007( بتاريخ )2019/8/4( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد 

وفادي عمريه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

تقدمت    2015/3/30 بتاريخ   )111550( ال��رق��م 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد وفادي عمريه

اإىل �سركة : احمد وفادي جميل عمريه و�سركاهم

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175447(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فار�س فايز فلفل و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة

حتت الرقم )20480( بتاريخ 2019/12/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16 

يحيى   احمد  حممد  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – تينه  ام  ح��ي   – ال�سرفيه  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799119730

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200104358(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة طارق مرم�س وحممود ال�ساحلي  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2009/7/6 بتاريخ   )95187( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  طارق �سربي را�سد مرم�س  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – الكهربا  ا�سكان   – علندا  اب��و  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0779333331

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الحد   19/ 7 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة اآل البيت عن طرح العطاءات

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذه العطاءات مراجعة 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارا من يوم 

الثانية  ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ،من   2020/7/19 املوافق  الحد 

�ساريتي  ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

املفعول �سمن املجالت اعاله :

ظهر  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اعاله  للعطاءات  العرو�س  لتقدمي  اخرموعد 

يوم الحد املوافق 2020/8/9 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

كل  تو�سع   ) – �سورتني  ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

ن�سخة يف مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف 

مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع 

يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اعاله  العطاءات  مظاريف  فتح  موعد 

الثنني املوافق 2020/8/10م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاءات اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

ثمن النسخة موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

25 دينارتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات حاسوبية3/2020
20 دينارتجديد رخص برمجيات نسخ االحتياطي للخوادم17/2020
20 دينارتوريد اجهزة علمية حاجة كلية العلوم18/2020
تطوير اجهزة وبرمجيات انظمة الحماية وتجديد 19/2020

رخصة برمجية مضاد الفيروسات
20 دينار

20 دينارصيانة مقسم الجامعة نوع ) Avaya ( وتوابعه لمدة عام20/2020
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االنباط-وكاالت

جاء يف تقرير للبنتاغون �أن تركيا �أر�سلت 

ما بني 3500 و3800 مرتزق �سوري �إىل ليبيا 

خ���ال �لأ���س��ه��ر �ل��ث��اث��ة �لأوىل م���ن �ل��ع��ام 

�حلايل

حماربة  بعمليات  �خلا�ص  �لتقرير  وق��ال 

�لإره��اب يف �إفريقيا للبنتاغون، �ل��ذي نقلت 

�إن  م��ن��ه،  مقتطفات  ب��ر���ص  �أ�سو�سيتد  وك��ال��ة 

تركيا قدمت �أم��و�ل وعر�ست �جلن�سية على 

�آلف �ملقاتلني مقابل �مل�ساركة يف �لنز�ع بليبيا 

�لوفاق  حلكومة  �ملو�لية  �ل��ق��و�ت  جانب  �إىل 

�لوطني يف طر�بل�ص

و�أ�سار �لتقرير �إىل عدم �لعثور على �سلة 

�لإرهابية  بالتنظيمات  �ل�سوريني  �ملرتتزقة 

مثل د�ع�ص و �لقاعدة ، و�إىل �أن �ملكافاآت �ملالية 

�أب��رز �ل��دو�ف��ع ور�ء �لتوجه �إىل  هي �لأرج���ح 

�أو  �ليديولوجية  �لع��ت��ب��ار�ت  ولي�ص  ليبيا، 

�ل�سيا�سية

وي�سمل �لتقرير �لفرتة �ملمتدة حتى نهاية 

تكون  �أن  ي��رج��ح  لكنه  �مل��ا���س��ي،  م��ار���ص  �سهر 

�لتعزيز�ت �لقادمة من تركيا قد لعبت دور� 

يف تقدم قو�ت حكومة �لوفاق يف مايو �ملا�سي 

قرب �لعا�سمة طر�بل�ص

�سوري  300 مقاتل  ف��اإن  �لتقرير،  وح�سب 

و�سلو� �إىل ليبيا يف نهاية �أبريل �ملا�سي، كما 

ن�سرت تركيا ع��دد� جمهول من �لع�سكريني 

�لأت���ر�ك يف ليبيا خ��ال �لأ�سهر �لأوىل من 

�لعام

و�دع�������ى �ل��ت��ق��ري��ر �أي�������س���ا ب���وج���ود م��ئ��ات 

�إىل ليبيا  ���س��وري��ني،  �مل��رت��زق��ة، مب��ن ف��ي��ه��م 

�أر�سلتهم رو�سيا، تقدر �أعد�دهم مبا بني 800 

و2500

وح�������س���ب �ل���ب���ن���ت���اغ���ون، �ت���ف���ق���ت رو����س���ي���ا 

�إر�سال ما بني 300  و�حلكومة �ل�سورية على 

�سفوف  يف  �ل�����س��اب��ق��ني  �مل��ق��ات��ل��ني  م��ن  و400 

�ملعار�سة �ل�سورية من مدينة �لقنيطرة �إىل 

ليبيا بح�سب تقارير مل ي�سم م�سدرها

ويف مايو �تهم �لبنتاغون رو�سيا باإر�سال 14 

طائرة �إىل ليبيا لدعم قو�ت �جلي�ص �لوطني 

�لليبي بقيادة خليفة حفرت

�ل��ك��رم��ل��ني نفى  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  وجت���در 

نفى  كما  ليبيا،  يف  رو����ص  ع�سكريني  �إر���س��ال 

ليبيا،  رو����ص يف  ع��ن وج���ود   �لتقارير  �سحة 

�لرئا�سة  با�سم  �ل�سحفي  �لناطق  ق��ال  حيث 

ع�سكريون  ليبيا  يف  يوجد  ل  �إن��ه  �لرو�سية، 

رو�ص �أو �أي جماعات منظمة للمو�طنني من 

رو�سيا

االنباط-وكاالت

�لأمريكي  �لرئي�ص  نائب  بايدن،  قال جو 

�ل�سابق و�ملناف�ص �لنتخابي �ملحتمل للرئي�ص 

�إن��ه  �جلمعة/�ل�سبت،  ليل  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د 

تفيد  حاليا  ��ستخبار�تية  معلومات  يتلقى 

مبحاولت ن�سطة من جانب رو�سيا و�ل�سني 

لإث��������ارة �ل�������س���ك���وك يف �ل���ن���ظ���ام �لن��ت��خ��اب��ي 

�لأمريكي

و�أ�ساف بايدن: ل يز�ل �لرو�ص ينخرطون 

عمليتنا  ع���ن  �ل�����س��رع��ي��ة  ن����زع  حم���اول���ة  يف 

ن��ق��ل��ت��ه �سحيفة  ب��ح�����س��ب م���ا   ، �لن��ت��خ��اب��ي��ة 

و��سنطن بو�ست

وتابع: تنخرط �ل�سني وغريها كذلك يف 

�أن�سطة هدفها نزع �لثقة يف �لنتيجة

وح�����ذر ب���اي���دن يف �مل���ا����س���ي م���ن �ل��ت��دخ��ل 

�لرو�سي، ولكن رمبا يعد هذ� �لتحذير �لأكرث 

�لآن  حتى  �ل�سابق  �لرئي�ص  لنائب  �سر�حة 

عام  �نتخابات  �سيناريو  �إع��ادة  �حتمال  ب�ساأن 

2016، ح�سب �ل�سحيفة

االنباط-وكاالت

�أب��دى �أحمد حافظ �ملتحدث �لر�سمي با�سم 

وز�رة �خلارجية �مل�سرية يوم �ل�سبت، �ندها�سه 

عن  �لأت���ر�ك  �مل�سوؤولني  بع�ص  ت�سريحات  من 

منتخبة  ليبية  ج��ه��ات  مطالبة  �سرعية  م��دى 

�إره���اب  مو�جهة  يف  م�سري  بدعم  وجمتمعية 

بعد  �سوريا  م��ن  ليبيا  �إىل  جلبه  يتم  وت��ط��رف 

�لرتكية  �حل����دود  ع��ر  ���س��وري��ا  ن�سره يف  �أن مت 

�ل�سورية، ويف �أرجاء خمتلفة يف �ملنطقة �لعربية

ب��ي��ان �سحفي ن�سرته  و����س��ت��غ��رب ح��اف��ظ يف 

�لرتكية  �لإد�رة  م��غ��ام��رة  �ل�سابع”،  “�ليوم 
مبقدر�ت �ل�سعب �لرتكي عر �لتدخل و�لتورط 

وتعقيدها  لتعميقها  �لعربية  �ل��دول  �أزم���ات  يف 

ولتغليب تيار�ت معينة، ل ل�سعبيتها و�إمنا ملجرد 

تبعيتها �لأيديولوجية ملن ي�سعى لرتويجها على 

نحو يهدر مو�رد �ل�سعب �لرتكي

، عن رف�ص م�سر �لتدخات �لرتكية  وَع��ررّ

�ل�سيا�سية و�لع�سكرية يف �ل�ساأن �لعربي، و�لتي 

�أي �سند �سرعي بل وتنتهك قر�ر�ت  تفتقر �إىل 

جمل�ص �لأم��ن، �سو�ء كان ذلك يف �لعر�ق �أو يف 

�سوريا �أو يف ليبيا

و�أ�سار، �إىل �أنرّ �ل�سعوب �لعربية تاأبى �أي م�ساع 

�أمورهم لتحقيق  �أطماع ملن يريدون ت�سيري  �أو 

م�سالح و�أهد�ف ل عاقة لهم بها

االنباط-وكاالت

�أن  ك�سفت جملة جون �فريك �لفرن�سية 

قاد  �ل�ساد�ص  حممد  �مل��ل��ك  �ملغربي  �لعاهل 

و�ساطة �سرية، من �لرباط، بني �لإمام �ملايل 

حممود ديكو و�لرئي�ص �ملايل �إبر�هيم بوبكر 

كيتا

و�أك������دت �مل��ج��ل��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة �مل��خ��ت�����س��ة يف 

�ل�ساأن �لفريقي يف �أعقاب �ملظاهر�ت �لعنيفة 

�لتي �سهدتها �ملالية باماكو يوم �لعا�سر من 

�أرب��ع��ة  وخلفت  �جل���اري  مت��وز  يوليو/  �سهر 

ع�سر ق��ت��ي��ًا و�أك����رث م��ن م��ائ��ة ج��ري��ح؛ ق��ام 

وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �مل��غ��رب��ي ن��ا���س��ر ب��وري��ط��ة، 

بقيادة �سرية بني �لإمام حممود ديكو زعيم 

حركة 5 يونيو، و�لرئي�ص �إبر�هيم بوبكر كيتا 

)IBK(، وذل��ك بناء على تعليمات حمددة 

من �مللك حممد �ل�ساد�ص

�ململكة  �سفري  �أن  �أف��ري��ك  ج��ون  و�أ�سافت 

�ملغربية لدى باماكو ح�سن �لنا�سري، توجه 

�حل��ادي  ي��وم  ديكو �سباح  �لإم����ام  �إىل منزل 

ع�سر من يوليو/ متوز �جلاري، حامًا معه 

ر�سالة من �ل�سلطات �ملغربية تدعو فيها �إىل 

لتقريب  مغربية  و�ساطة  وتقرتح  �لتهدئة 

�ملجلة  نقلت  م��ا  وف��ق   ، �ملع�سكرين  م��و�ق��ف 

عن م�سدر يف �لرباط. وهو ما �أكده ل� جون 

�أف��ري��ك م�سدر م��ق��رب م��ن �لإم����ام حممود 

�مل��غ��رب��ي حممد  �ل��ع��اه��ل  �إن  دي���ك���و، ق���ائ���ًا 

�أفريقية عظيمة، عندما  �سخ�سية  �ل�ساد�ص 

و�أن  �إليه، خا�سة  ن�ستمع  �لهدوء،  �إىل  يدعو 

�لإمام ل يحب �لعنف

�أنه خال �لإمام  �أفريك  و�أو�سحت جون 

�ملغربي  �ل�سفري  م��ع  ل��ق��ائ��ه  وخ����ال  دي��ك��و، 

���س��روط��ه ل�ستئناف �حل���و�ر:  مب���ايل، ح���دد 

�لإف����ر�ج ع��ن ق���ادة �لح��ت��ج��اج��ات �ملعتقلني، 

وحل �ملحكمة �لعليا، وتعيني حكومة تو�فقية، 

ثم �إجر�ء �نتخابات ت�سريعية جزئية

ب��ع��د ذل����ك، مت ����س��ت��ق��ب��ال �سفري �ل��رب��اط 

لدى باماكو من قبل �لرئي�ص �ملايل �إبر�هيم 

�أبوبكر كيتا، يف نهاية فرتة ما بعد �لظهر. 

متاأخر،  وق��ت  حتى  �لرجلني  لقاء  و��ستمر 

�لرئي�ص  �أن  ، مو�سحة  �أف��ري��ك  ت��وؤك��د ج��ون 

طلبات  ملعظم  �إيجابي  ب�سكل  ��ستجاب  كيتا 

�لإمام ديكو

�ملغربي  �ل�سفري  ز�ر  �مل���و�يل،  �ليوم  ثم يف 

بيت �لإم����ام حممد دي��ك��و م��رة ج��دي��دة يوم 

�ل��ث��اين ع�سر م���ن  ي��ول��ي��و/ مت���وز �جل����اري، 

يف ل���ق���اء ح�����س��ل ف��ي��ه ع��ل��ى وع����د م���ن رج��ل 

�لدين �لقوي على �للتز�م بخطاب تهدئة، 

ب��الإ���س��اف��ة �إىل ت��ع��ل��ي��ق �مل���ظ���اه���ر�ت. وه���ذه 

حد  �إىل  ت��ع��ود  و�لإي��ج��اب��ي��ة  �له�سة  �لنتيجة 

كبري �إىل �ملكانة �لتي يتمتع بها �مللك حممد 

�ل�����س��اد���ص يف م���ايل، ف�سًا ع��ن �ل��ت��ق��ارب يف 

�مل��ج��ال �ل��دي��ن��ي ب��ني ه��ذي��ن �ل��ب��ل��دي��ن حيث 

ي�سود �لإ�سام �ملالكي، تو�سح جون �أفريك

البنتاغون.. تركيا أرسلت 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا ب3 اشهر 

 بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في االنتخابات

 الخارجية المصرية: التدخالت التركية في الشأن العربي غير شرعية ومرفوضة

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

االنباط-وكاالت

يخو�ص �لأمريكي “ز�ك مارتن”، 

�لفل�سطينيني،  م��ع  ت�سامنية  حملة 

�سد جوجل، بعد حزف ��سم فل�سطني 

من �خلارطة �لإلكرتونية

وقال “مارتن”، �إن حذف فل�سطني 

�إه���ان���ة ���س��دي��دة ل�����س��ع��ب��ه��ا، و�مل��اي��ني 

ي�����ق�����ودون ح��م��ل��ة م����ن �أج������ل ���س��م��ان 

�ل�ستقال �لفل�سطيني و�لتحرر من 

�لحتال و�لقمع �لإ�سر�ئيلي

���ه���ا ق�سية م��ه��م��ة، ���س��و�ء  �أنرّ و�أك�����د، 

�أو غ��ري ذل���ك م��ن جوجل  ع��ن ق�سد 

جتعل  فاإنها   ، فل�سطني  ��سم  بحذف 

نف�سها متو�طئة يف �لتطهري �لعرقي 

للحكومة �لإ�سر�ئيلية لفل�سطني

�خل������ارج������ي������ة  وز�رة  وك��������ان��������ت 

�لفل�سطينية يف حكومة ر�م �هلل �أكدت 

�سركتي  �ستقا�سي  �أنها  �جلمعة،  ي��وم 

غوغل و�آبل بعد �سطب ��سم فل�سطني 

من �خلر�ئط

وق�����ال وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة، ري��ا���ص 

�لقانوين  �لإج����ر�ء  “نبحث  �مل��ال��ك��ي، 

من  فل�سطني  ��سم  �سطب  على  للرد 

خر�ئط غوغل و�آبل، ونعمل لتحديد 

�جلهة �لقانونية �لدولية �لتي �سنلجاأ 

�إليها لرفع ق�سية على �ل�سركتينت”

من  “�سيكون  �مل���ال���ك���ي،  و�أ�����س����اف 

�ل�سهل �لتوجه ملحاكمة �مل�سوؤولني يف 

�ل�سركتني �إذ� �أ�سرو� على خمالفتهم 

للقانون �لدويل”

ح��ت��م��اً  �أخ�������ط�������اأو�  “لقد  ت�����ال�����ع، 

بهذ�  فل�سطني  م��ع  ت��ع��ام��ل��و�  ع��ن��دم��ا 

�ل�ستخفاف �ل�سيا�سي �ملق�سود”

االنباط-وكاالت

دوري��ة  رو����ص  ع�سكريون  �ع��رت���ص 

�أم��ري��ك��ي��ة ح��اول��ت م��ط��اردت��ه��م �سمن 

مناطق �لنفوذ �لأمريكي يف حمافظة 

�حل�سكة �سمال �سرقي �سوريا.

و�أوقفت وحدة من �لقو�ت �لرو�سية 

مدينة  م��ن  بالقرب  �أمريكية  دوري���ة 

ديريك – �ملالكية �لتي تقع على بعد 

80 كم �سرق �لقام�سلي.

ويف حديث مع ممثل �أمريكي، �سدد 

�سابط رو�سي على �أن هذه هي �أر��سي 

���س��وري��ا و�ل���ق���و�ت �ل��رو���س��ي��ة م��وج��وده 

فيها بدعوة من رئي�ص �لباد، �سائا 

�أنتم  �أ���س��ا���ص  �أي  “وعلى  �لأم��ري��ك��ي: 

موجودون هنا؟”.

�لقو�ت  �لرو�سي  �ل�سابط  وطالب 

�لأم���ري���ك���ي���ة ب��ال��ك��ف ع���ن حم����اولت 

م�����ط�����اردة �ل������دوري������ات �ل���رو����س���ي���ة يف 

�ملنطقة، بعد �أن وقع �أكرث من حادث 

من هذ� �لنوع يف �سمال �سرق �سوريا يف 

وقت �سابق.

 األمريكي زاك يقود حملة 
»غوغل ضع فلسطين«
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االنباط-وكاالت

عطلتها  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  خ��رج��ت 

كانت  �إذ�  م��ا  حت�سم  �أن  دون  �ملا�سية  �لليلة  �ل�سيفية 

جر�ئم  حول  جنائي  حتقيق  فتح  يف  �ل�سالحية  لديها 

�لفل�سطينية �لأر��سي  �إ�سر�ئيلية مفرت�سة يف  حرب 

�أرجئ  �مل�ساألة قد  بذلك يكون موعد �حل�سم يف هذه 

�إىل موعد عودة �ملحكمة من عطلتها �ل�سيفية

فاتو  �ملحكمة  يف  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة  ت��خ��وي��ل  �أن  ي��ذك��ر 

�إ�سد�ر  �إمكانية  يعني  كهذ�،  حتقيق  ملف  بفتح  بن�سود� 

�مل�سوؤولني  مئات  بل  لع�سر�ت  و�عتقال  توقيف  مذكر�ت 

معهم للتحقيق  �لإ�سر�ئيليني 

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن مثل هذه �ملذكر�ت يف طبيعتها 

ولهذ�  �لتحقيق،  من  �ملطلوبون  يفر  لئال  �سرية  تكون 

�إ�سر�ئيل بو�سع خطة ملو�جهة مثل هذ� �ملوقف  �سرعت 

من  �لتحقيق  جهات  مع  �لتعاون  عدم  يف  �أول  تتلخ�ص 

ب��د�أت  كما  �ملحكمة،  على  �ل�سرعية  �إ���س��ف��اء  ع��دم  �أج���ل 

ب��و���س��ع ق��ائ��م��ة ���س��ري��ة ب��امل�����س��وؤول��ني �ل���ذي���ن ي��ت��وق��ع �أن 

�لتحقيق يطالهم 

�مل�سوؤولني  على  عقوبات  فر�ص  و��سنطن  �أعلنت  كما 

يف حمكمة �جلنايات �لدولية و�أفر�د عائالتهم يف حال 

�سد  �جل��ن��ائ��ي��ة  بالتحقيقات  �ل�����س��روع  �مل��ح��ك��م��ة  ق���ررت 

مثل  حليفة  دول���ة  �أي  ج��ن��ود  �سد  �أو  �أم��ري��ك��ي��ني  ج��ن��ود 

�إ�سر�ئيل

االنباط-وكاالت

�ملبعوث  �سافرونكوف،  فالدميري  �أج��رى 

لعملية  �لرو�سي  �خلارجية  لوزير  �خلا�ص 

�ل�������س���الم يف �ل�������س���رق �لأو�������س������ط، ���س��ل�����س��ل��ة 

�ت�سالت هاتفية تهدف �إىل ��ستئناف عملية 

�ملفاو�سات �لفل�سطينية �لإ�سر�ئيلية

و�أف������ادت �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���س��ي��ة يف ب��ي��ان 

ل���ه���ا �ل����ي����وم �جل���م���ع���ة ب������اأن ���س��اف��رون��ك��وف 

�أج����رى م��ك��امل��ات م��ع ك��ل م��ن �مل��دي��ر �ل��ع��ام 

ل��ل��خ��ارج��ي��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أل�����ون �أو���س��ب��ي��ز 

�ل�سوي�سرية  للخارجية  �خلا�ص  و�ملبعوث 

�ستايننغر و�ملمثل �خلا�ص لالحتاد  رولند 

�لأوروب���������ي ����س���وز�ن���ت���ا ت��ري���س��ت��ال و�مل��ن�����س��ق 

يف  �ل�سالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص 

�ل�سرق �لأو�سط نيكولي مالدينوف

تناولت  �ملباحثات  ف��اإن  �لبيان،  وح�سب 

��ستئناف  يف  للم�ساعدة  �ملحتملة  �ل�سبل 

�لفل�سطينيني  ب��ني  �ل��ت��ف��او���س��ي��ة  �لعملية 

جلملة  حلول  �إيجاد  بهدف  و�لإ�سر�ئيليني 

�ل��ق�����س��اي��ا �مل���ح���وري���ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��و���س��ع 

�لنهائي

االنباط- وكاالت

م���ن �مل���وؤك���د �أن ����س���دة، وت���ك���ر�ر، م���ا ت��ت��ع��ر���ص له 

�إير�ن من هجمات عنيفة، �سملت موؤخر� تفجري�ت 

وحر�ئق، يدل على �أن هذه �لهجمات لي�ست ع�سو�ئية، 

و�أنها جزء من خمطط منظم

ويقول �ملحلل و�لكاتب بول بيالر يف تقرير ن�سرته 

جملة ذ� نا�سيونال �نرتي�ست �إن هناك ن�سيحة د�ئما 

�أي  بتوخي �حلذر فيما يتعلق باإلقاء �مل�سوؤولية على 

طرف بالن�سبة ملثل هذه �لأعمال �لتي مل يعلن �أحد 

م�سوؤوليته عنها، خا�سة بالن�سبة لكل من هم خارج 

�لقنو�ت �حلكومية �لتي رمبا يكون لديها معلومات 

�أف�سل عما يحدث. ولكن ظروف هذه �لهجمات ت�سري 

بقوة، كما تعك�ص تقارير بع�ص �ل�سحف، �إىل جهة من 

�ثنتني م�ستبه بهما، �أو �إىل كليهما معا، وهما: حكومة 

و�إد�رة  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�ص 

�لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب

وي�سيف بيالر، �لذي عمل ملدة 28 عاما يف �أجهزة 

�ملخابر�ت �لأمريكية، وكان يف وقت من �لأوقات رئي�سا 

�لأمريكية،  �ملركزية  باملخابر�ت  �لتحليل  ل��وح��د�ت 

هذ�  تعزز  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �إ�سر�ئيل  �سجالت  �أن 

�إد�رة  �غتيال  ذل��ك  �لأدل���ة على  �أب���رز  �ل�ستباه. وم��ن 

تر�مب يف كانون ثان/ يناير �ملا�سي قائد فيلق �لقد�ص 

�ل��ل��و�ء قا�سم �سليماين،  �ل��ث��وري �لإي���ر�ين،  باحلر�ص 

�أحد �أبرز �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و�لع�سكرية يف �إير�ن، 

ب�ساروخ مت �طالقه من طائرة م�سرية

�لعدو�نية  للت�سرفات  �لإ�سر�ئيلي  �ل�سجل  �أم��ا 

علماء  �غ��ت��ي��الت  م��ن  �سل�سلة  في�سمل  �إي�����ر�ن  ���س��د 

جزء�  كانت  قتل  عمليات  �سمن   ، �إير�نيني  نوويني 

من حملة �غتيالت �أكرب وم�ستمرة يف �أنحاء �ل�سرق 

�لأو�سط. كما �أن ذلك جزء من �سجل �إ�سر�ئيلي �أكرب 

لالأعمال �لعدو�نية يف �أنحاء �ملنطقة، مبا يف ذلك ما 

حدث على مد�ر �لعامني �ملا�سيني ، حيث كانت هناك 

ع�سر�ت �لهجمات �جلوية يف �سورية

وم����ن �مل����ع����روف �أن�����ه مل ي�����س��در ع���ن �حل��ك��وم��ة 

�لإ�سر�ئيلية �أو عن �إد�رة تر�مب �أي �عالن ر�سمي عن 

�سن حرب �سد �إير�ن، ولكن �لت�سريحات �لتي تبدر 

منهما حتمل يف طياتها مثل هذ� �لإعالن

�أن  �إد�رة تر�مب �عتز�مها  �أو�سحت  فمن ناحية، 

تلحق باإير�ن �أكرب قدر ممكن من �لأمل، مبا يف ذلك 

�لعقوبات �لقت�سادية، على �سبيل �ملثال ل �حل�سر. 

وحتمل ت�سريحات حكومة نتنياهو �ملبالغ فيها �سد 

�إي��ر�ن كل �لعد�ء �لذى حتمله �لت�سريحات �لو�ردة 

�ملعاك�ص من  �لجت���اه  ي��رد يف  م��ا  �أو  و��سنطن،  م��ن 

طهر�ن

وي��وؤك��د ب��ي��الر ���س��رورة �أن ي��ك��ون �لأم���ر و��سحا 

�أن��ه حرب رغم و�سف  بالن�سبة ملا يحدث �لآن، وهو 

�ل��ب��ع�����ص ل���ه ب���اأن���ه ل ي��ح��م��ل م��ع��ن��ى �حل����رب ، وم��ن 

�ل�سروري �أن ن�سعر بالقلق �إز�ء ت�ساعد �ل�سر�ع �إىل 

�سيء كبري للغاية �سي�سفه �جلميع وقتها باأنه حرب. 

ولكن هذ� ل يجعل ما يحدث بالفعل �أمر� �أقل من 

ت�سرفات �حلرب

وي�سري بيالر فى هذ� �ل�سدد �إىل �أنه يتعني �أل 

يخدعنا قيام �لنظام �لإي��ر�ين بالتقليل من �أهمية 

�لنف�ص- حتى  �لهجمات �لأخ��رية و�لتز�مه ب�سبط 

يركز  �ل��ذى  فالتاريخ  بالنتقام.  يتعلق  �لآن-ف��ي��م��ا 

كانون   20 ه��و  �لإي��ر�ن��ي��ون  �ل�سيا�سات  �سانعو  عليه 

ثان/يناير عام 2021

�ل�ستطالعات  ق��ر�ءة  ق��ادرون على  فالإير�نيون 

يف  �للحظة  ه��ذه  يف  �مل�سيطر  و�لجت���اه  �لأمريكية، 

�لتفكري �لإير�ين فيما يتعلق بال�سيا�سة �لأمنية هو 

�لنتظار حتى يحدث تغيري يف �لنظام يف و��سنطن. 

فالقادة يف �إير�ن ل يريدون �لت�سرع يف �نتقام ميكن 

�أن ي�سفر عن �إنقاذ فر�ص تر�مب �ل�سعيفة يف �إعادة 

�ن��ت��خ��اب��ه وي�����س��دد ب��ي��الر ع��ل��ى �أن����ه رغ���م �أن �حل��رب 

بنف�ص  تقييمها  يتعني  ر�سميا،  تعلن  مل  �حل��ال��ي��ة 

�ملعايري على �أنها حرب مت �إعالنها. ووفقا للقانون 

�لدويل وميثاق �لأمم �ملتحدة تعترب �حلرب مربرة 

ف��ق��ط ح���ال �ل���دف���اع ع��ن �ل��ن��ف�����ص، �أو �إذ� ج����اءت رد� 

على هجوم، �أو رمبا كانت ملنع هجوم. وهذه لي�ست 

�لظروف �حلالية مع �إير�ن

�أن  �إي��ر�ن على و�سك  �أن  فلي�ص هناك دليل على 

تهاجم �إ�سر�ئيل �أو �لوليات �ملتحدة، ومن �حلماقة 

�أن يفكر �لقادة �لإير�نيون يف مثل هذ� �لهجوم، فهم 

يدركون متاما �لتفوق �لع�سكري للدولتني، بالن�سبة 

لهم ويو�سح بيالر �أن �لهجمات لي�ست �لو�سيلة لردع 

�مل��رغ��وب  �أو غ��ري  �ل��ع��دو�ن��ي��ة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لت�سرفات 

فيها. فالردع يتطلب �سروطا: حيث يتم �إحلاق �لأمل 

بعد �سلوك ���س��يء، و���س��رورة جتنب ه��ذ� �ل���ردع بعد 

�أن �حلكومتني �لأمريكية  �سلوك جيد. ولكن يبدو 

باإير�ن  �لأمل  �إحل��اق  على  م�سممتان  و�ل�سر�ئيلية 

من  تر�مب  �إد�رة  �ن�سحاب  ي��وؤك��ده  كما  تفعل  مهما 

�لت��ف��اق �ل��ن��ووي �لإي���ر�ين و�ط���الق حملة �ل�سغط 

�إي��ر�ن �متثلت متاما للتز�ماتها  �أن  �لق�سوي رغم 

�لتي حددها �لتفاق. وبذلك يتم �إعطاء �إير�ن حافز� 

لأن تنتقم، ولي�ص لأن ت�سلك �سلوكا جيد�

�لنف�ص  �لأم����ر، رغ��م �سبط  و�لن��ت��ق��ام يف نهاية 

�لن�سبي من جانب �إير�ن حتى �لآن، هو �أحد �أخطار 

�إىل  �لت�سعيد  �أن  �ملعلنة �حلالية. كما  �حل��رب غري 

�سيء �أكرب و�أكرث تدمري� هو خطر �آخر. وحتى بدون 

مثل هذ� �لت�سعيد، فاإن �حلملة �حلالية تطيل �إىل 

ما نهاية �أمد جبهة من �جلبهات يف �حلرب �لأبدية 

لأمريكا يف �ل�سرق �لأو�سط

نتيجة جيدة  لي�ص هناك  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�سافة 

للهجمات فيما يتعلق باإ�سعاف �إير�ن �أو تغيري تو�زن 

�لعك�ص،  بل، على  �أمريكا.  �إقليمي للقوى يف �سالح 

تعزز �لهجمات �أ�سباب �إير�ن لطلب �لدعم من دول 

مثل رو�سيا و�ل�سني، وبذلك تقوي نفوذهما

�ل���ط���رف عن  ت���ر�م���ب  �إد�رة  ل��غ�����ص  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

�أو حتى �لتفاق  �إي��ر�ن،  �لإ�سر�ئيلية �سد  �لهجمات 

بالن�سبة  �سيء  �أم��ر  ه��ذ�  ف��اإن  ب�ساأنها،  �إ�سر�ئيل  مع 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  فم�سالح  �لأمريكية.  للم�سالح 

خمتلفة عن م�سالح �إ�سر�ئيل، وحتى �أكرث �ختالفا 

عن م�سالح حكومة نتنياهو  فاحلكومة �لإ�سر�ئيلية 

لها م�سلحة يف ��ستمر�ر �لتوتر �ملت�ساعد مع �إير�ن 

�إي��ر�ن �لدولة �لبغي�سة �مل�سوؤولة عن جميع  لتبقى 

م�����س��ك��الت �ل�����س��رق �لأو�����س����ط، مل��ن��ع �أي ت���ق���ارب بني 

و��سنطن وطهر�ن، و�سرف �لنظر عن �لق�سايا �لتي 

هذ�  ويف  �إ�سر�ئيل  و�نتقاد  دويل  تدقيق  يف  تت�سبب 

�أقوى  �ل�سدد  �لوقت تعترب حو�فز نتنياهو يف هذ� 

�أي وق��ت م�سى، مما ي�ساعد يف تف�سري توقيت  من 

تاأجيج  ز�دت قيمة  �لأخ���رية. فقد  �لهجمات  موجة 

�ل�سر�ع مع �إير�ن ل�سرف �لأنظار عن تفكري نتنياهو 

يف �أن ي�سم ر�سميا �أجز�ء من �ل�سفة �لغربية و�لإد�نة 

�لدولية �لتي �ستنجم عن ذلك

محكمة الهاي تخرج إلى عطلة صيفية دون البت في ملف إسرائيل

 اتصاالت روسية تهدف الستئناف عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

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

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

 خطة استيطانية للسيطرة 
على قمة جبل عيبال بنابلس

االنباط-وكاالت

ملنظمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رح��ب��ت   -

�مل��ق��رر  ب��ت��ق��ري��ر  �لفل�سطينية،  �ل��ت��ح��ري��ر 

�خل���ا����ص ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة �مل��ع��ن��ي ب��ح��ال��ة 

�لفل�سطينية  �لأر����س��ي  يف  �لإن�سان  حقوق 

�ملحتلة منذ عام 1967، �لربوفي�سور مايكل 

لينك، معتربة �إياه م�ستند� ووثيقة ت�ساف 

�ملتعلقة  �لدولية  و�لقو�نني  �ل��ق��ر�ر�ت  �ىل 

يبنى  و�لتي  �لفل�سطينية  �لق�سية  بعد�لة 

عليها يف جترمي �لحتالل.

وق�����ال �ل�����س��ي��د �ح���م���د �ل��ت��م��ي��م��ي ع�سو 

حقوق  د�ئ���رة  رئي�ص   ، �لتنفيذية  �للجنة  

�لن�سان و�ملجتمع �ملدين “�ن هذ� �لتقرير 

قد و�سع �ليد على بع�ص من �هم جر�ئم 

خالل  من  �جلماعي،  كالعقاب  �لحتالل، 

�لغالق و�حل�سار وهدم �لبيوت باعتبارها 

�نتهاكا لقانون �لدول وحلقوق �لن�سان يف 

�لأر��سي �ملحتلة، و�لهم هي �لإ�سارة �لتي 

�ل�سيا�سي  �لغطاء  حول  �لتقرير  يف  ج��اءت 

�لذي توفره حكومة �لحتالل و�لق�سائي 

�ل����ذي ت���وف���ره م���ا ت�����س��م��ى حم��ك��م��ة �ل��ع��دل 

�لعليا، لهذه �جلر�ئم و�لنتهاكات”.

“�لتقرير  ه����ذ�  �ن  �ل��ت��م��ي��م��ي  و�ع���ت���رب 

�ل���ت���ي متر  �لأوق���������ات  و�ه������م  �دق  ج�����اء يف 

مو�جهة  يف  �لفل�سطينية  �لق�سية  فيها 

خم��ط��ط��ات �ل�����س��م، �ل �ن���ه ج���اء �أي�����س��ا يف 

�ل��وق��ت �ل����ذي ينتظر ف��ي��ه �جل��م��ي��ع ق��ر�ر 

�جلنائية �لدولية حول �لتحقيق يف جر�ئم 

�حلرب �لتي �رتكبها �لحتالل يف �لأر��سي 

على   2014 ع���دو�ن  وخا�سة  �لفل�سطينية 

قطاع غزة”.

االنباط-وكاالت

ل���الأ����س���ب���وع �ل���ث���ال���ث ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل، ي��ن��ظ��م 

وقفة  وي��ت��ب��ع��ه��ا  �جل��م��ع��ة  ���س��الة  �لفل�سطينيون 

�حتجاجية على قمة جبل عيبال يف مدينة نابل�ص، 

عليه  لل�سيطرة  �مل�ستوطنني  خل��ط��ة  للت�سدي 

بحجة وجود موقع “�أثري مقد�ص” يف ديانتهم، 

و�أد�ء  �جل��ب��ل  قمة  �إىل  �ل��ق��دوم  يف  ن�سطو�  حيث 

�لحتالل  جي�ص  بحر��سة  �لتلمودية،  �ل�سلو�ت 

متنقلني  منزلني  و�سعو�  وم��وؤخ��ر�  �لإ�سر�ئيلي، 

ف��وق قمته، و�سط خم��اوف من حتويله �إىل ب��وؤرة 

��ستيطانية

عن  عبارة  �مل�ستوطنني  من  �مل�ستهدف  و�ملكان 

ب��ق��اي��ا ب��ن��اء ك���ان ق��ائ��م��ا يف ق���دمي �ل���زم���ان، يدعي 

�مل�ستوطنون �لآن �أنه “مذبح يو�سع بن نون”، وهو 

ما يندرج يف �طار توظيف �ل�ساطري و�خلر�فات 

�لأثرية  �ملو�قع  لل�سيطرة على  �ليهودية  �لدينية 

“قرب يو�سف” بنابل�ص،  و�لدينية، كما يجري يف 

مدينة  م�سارف  رباح” على  بن  بالل  و”م�سجد 

بيت حل���م، و�ل��ق��ب��ور �ل���س��الم��ي��ة يف ق��ري��ة “كفل 

حار�ص” يف �سلفيت، وغريها

�مل�ستوطنني  ع��ل��ى  �لح���ت���الل  ج��ي�����ص  و���س��ه��ل 

ي�سل  طريقا  لهم  �سق  �أن  بعد  للمكان،  �لو�سول 

بلدة  �أر�����س���ي  كيلومرتين يف  م��ن  لأك���رث  ط��ول��ه 

على  �ل�ستيالء  عنه  نتج  م��ا  �ل�سمالية،  ع�سرية 

�ل�ستفادة  من  ��سحابها  ومنع  �ل��دومن��ات،  مئات 

منها، “رغم �أنها م�سنفة )ب( ح�سب �تفاق �أو�سلو 

ولي�ص  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  �إد�رة  �أنها حتت  �أي 

لالإ�سر�ئيليني �حلق بال�سيطرة عليها �أو �لتحكم 

بها، هذ� عو�سا عن �أن �مل�ساحات �ملهددة بامل�سادرة 

مملوكة لفل�سطينيني، وم�سجلة ب�سند�ت ر�سمية 

لهم”، كما يوؤكد رئي�ص بلدية ع�سرية حازم يا�سني

وي�سري يف حديثه ل�� “فل�سطني �لآن”: �إىل “�أن 

�ملطامع �ل�ستيطانية يف �ملكان، تعود لكونه يطل 

و�لأغ����و�ر وحمافظة  �ل�سرقية  نابل�ص  ق��رى  على 

�ل�سفوح  م��ن خ��الل��ه م�ساهدة  ط��وب��ا���ص، ومي��ك��ن 

�لح��ت��الل  ي�سعى  ك��م��ا  �لأردن،  جل��ب��ال  �ل��غ��رب��ي��ة 

من خ��الل و�سع موطئ ق��دم للم�ستوطنني على 

يف  �لع�سكري  وج����وده  تكري�ص  �إىل  ع��ي��ب��ال،  جبل 

قمة �جلبل، �لتي ��ستوىل عليها عام 1979، و�أقام 

عليها مع�سكر� على م�ساحة 500 دومن، بالإ�سافة 

�مل��ز�رع��ون من  1500 دومن يف حميطه مينع  �إىل 

�ل��و���س��ول �إل��ي��ه��ا، رغ��م ���س��دور ق���ر�ر م��ن �ملحكمة 

�لعليا �لإ�سر�ئيلية يف حينه يلزم �لحتالل بتمكني 

�ملز�رعني من �لو�سول �إليها”

ع�سكرية  ق��اع��دة  �لح���ت���الل  يقيم  وب��ال��ف��ع��ل، 

م��ط��ار� حربيا  ت�سم  �ل��ق��م��ة،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �سخمة 

و�أبر�جا للر�د�ر و�لت�سالت �لع�سكرية

خنجر جديد

وحذر من �أن “�ل�سيطرة �لإ�سر�ئيلية �إذ� ما متت 

خا�سرة  يف  خنجر  مبثابة  �ستعد  عيبال  جبل  على 

�ل�سفة �لغربية. لذ� نحن نقوم باإجر�ء�ت قانونية، 

ورف��ع ق�سايا من  �لإ�سر�ئيلية،  �لتهديد�ت  ملو�جهة 

بامل�سادرة يف ح��ال كانت  �مل��ه��ددة  �لأر����س��ي  �أ�سحاب 

�إىل  ب��ذل��ك،  ر�سمية  و�أور�ق  فعلية  م�����س��ادرة  ه��ن��اك 

�لتي  �ل�سعبية  و�مل��ق��اوم��ة  �ل�سعبي  �لتحرك  جانب 

ميكن �أن تقوم بعدة فعاليات يف �ملناطق �مل�ستهدفة، 

لتاأكيد مت�سك �لفل�سطينيني بها”

ي��ج��ري ه��و عملية توظيف للرو�ية  م��ا  و�أك���د 

�لدينية لتكري�ص �لحتالل، وكذلك هو خمالف 

لتفاقية لهاي عام 1907 و�تفاقية جنيف �لر�بعة 

�لثقافية  �ملمتلكات  حماية  و�تفاقيات   1949 ع��ام 

�أثناء �لنز�ع �مل�سلح عام 1954

توظيف �لر�وية

و�أك���د م��دي��ر م��دي��ري��ة وز�رة �لآث����ار يف نابل�ص 

�ل��رو�ي��ة  ه��و توظيف  م��ا يحدث  �أن  مفيد �سالح 

�لدينية حل�سد �مل�ستوطنني و�ليهود لفكرة �أر�ص 

�مليعاد لتحقيق �غر��ص �لحتالل، من خالل ربط 

�ملكان برو�يات تور�تية تعطي �ملكان قد�سية دينية 

يهودية

وحول حقيقة تلك �حلجارة يف �ملوقع، يو�سح �أن 

�أنه مذبح كنعاين  �لبقايا �ملعمارية �ملوجودة تظهر 

وثني، كانت تقدم عليه �لقر�بني لالآلهة �لكنعانية، 

�لتوحيد  وفكرة  موِحدة،  ديانة  وقتها  تكن  “ومل 
ظهرت يف �لقرن �ل�سابع قبل �مليالد، فيما تبلورت 

�لديانة �ليهودية �أثناء فرتة �ل�سبي �لبابلي”

�إىل  ت��ذه��ب  �ل��در����س��ات  �أن  �إىل  ���س��الح  ويلفت 

�أنه “من �لناحية �لعلمية فاإن “يو�سع” ��سطورة 

فيهم  مبن  يعلم  و�لكل  تاريخية،  حقيقة  ولي�ص 

علماء �آثار “�إ�سر�ئيل”، كما تقول

االحد   19/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 انطالق منافسات دوري الطائرة
االنباط – عمان

اإىل  و�سلت  توقف  فرتة  بعد  الطائرة  كرة  مالعب  اىل  احلياة  ع��ادت 

حوايل اربعه اأ�سهر ب�سبب جائحة كورونا.

وانطلقت يف �سالة ق�سر الريا�سة مبدينة احل�سني لل�سباب مناف�سات 

بطولة دوري )الدمج( الذي �سمي بهذا اال�سم بعد دمج فرق الدرجتني 

مر�سع  �سباب  فريق  وحقق  ال��دوري.  هذا  يف  للم�ساركة  والثانية  االأوىل 

اأ�سواط مقابل �سوطني، فيما  الفوز على فريق الطوال اجلنوبي بثالثة 

ال  مقابل  اأ���س��واط  بثالثة  املهند�سني  ن��ادي  فريق  على  مليح  فريق  ف��از 

�سباب  ثم  نقاط،   3 بر�سيد  االأوىل  املجموعة  مليح  فريق  وت�سدر  �سيء. 

واحدة  نقطة  بر�سيد  اجلنوبي  الطوال  وثالثاً  نقطتني،  بر�سيد  مر�سع 

ورابعاً املهند�سني بدون نقاط. وكان احتاد كرة الطائرة التزم باإجراءات 

واالإداري��ني  الالعبني  فح�ص  خالل  من  املباريات،  انطالق  قبل  الوقاية 

واإقامة املناف�سات بدون جمهور.

 العربي للصحافة الرياضية يواصل الترتيبات للمحاضرة الثانية 
 الشريف يستعرض مقومات الثقافة الرياضية ودور االعالم

 اتحاد الكرة يستضيف مباريات الفيصلي والجزيرة االسيوية

 مباريات حاسمة في ختام الدوري االسباني

 يوفنتوس والتسيو في قمة دوري ايطاليا
روما – وكاالت

يواجه يوفنتو�ص، عقبة مهمة يف حملته نحو 

االحتفاظ بلقب الدوري االإيطايل للمو�سم التا�سع 

على التوايل، عندما ي�ست�سيف الت�سيو، غد االإثنني 

يف قمة مباريات اجلولة ال� 34. ويرتبع يوفنتو�ص 

على ال�سدارة بر�سيد 77 نقطة، متفوًقا بفارق 6 

نقاط اأم��ام اأق��رب مالحقيه اإن��رت، قبل 5 مراحل 

على نهاية املو�سم. لكن اأن�سار يوفنتو�ص ي�سعرون 

ب��امل��رارة يف ظل النتائج الباهتة للفريق ال��ذي مل 

االأخ���رية  ال��ث��الث  مبارياته  يف  انت�سار  اأي  يحقق 

بامل�سابقة، بعدما حقق تعادلني وتلقى خ�سارة اأمام 

رون��ال��دو، هوايته يف  كري�ستيانو  وم��ار���ص  ميالن. 

هز ال�سباك منذ ا�ستئناف امل�سابقة، لريفع ر�سيده 

هدفا   28 اإىل  املو�سم  ه��ذا  البطولة  يف  التهديفي 

تهاونه  اأن يدفع ثمن  وك��اد يوفنتو�ص  االآن.  حتى 

اأمام �سا�سولو ويتلقى خ�سارته اخلام�سة يف الدوري، 

فبعد تقدمه 2-0، �سمح ملناف�سه بالعودة من جديد 

للمباراة بت�سجيله 3 اأهداف متتالية، ليتاأخر اليويف 

اأدرك التعادل يف الوقت املنا�سب. وقال  2-3، لكنه 

املدرب �سيموين اإنزاجي عقب تعادل ناديه الت�سيو 

مع م�سيفه اأودينيزي “ن�سعر باخلجل ونحن على 

بعد ثالث نقاط من التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا، 

وهو الهدف الغائب عن الت�سيو منذ 13 عاما«.

يف  ليوفنتو�ص  �سر�سا  مناف�سا  الت�سيو  وك���ان 

اآذار/ يف  امل�سابقة  توقفت  عندما  ال��ق��م��ة،  ���س��راع 

مار�ص املا�سي، لكن م�ستوى الفريق تراجع ب�سدة 

برنامج  يت�سمن  حني  يف  البطولة  ا�ستئناف  بعد 

املباريات اليوم االأحد، لقاءات روما مع �سيفه اإنرت، 

ون��اب��ويل م��ع اأودي��ن��ي��زي، وب��ارم��ا م��ع �سامبدوريا، 

وف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا م���ع ت��وري��ن��و، وج���ن���وى م���ع ليت�سي، 

وبري�سيا مع �سبال.

االنباط – عمان  

نائب  ال�����س��ري��ف  اح��م��د  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�ص 

رئي�ص جمل�ص املديرين ونائب مدير عام هيئة 

وموؤ�س�ص  ب��دب��ي،  الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 

ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الريا�سيني بدولة 

االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، واك��ادمي��ي��ة بحث 

   (. درا���س��ا    ( الريا�سة  ع��ل��وم  اأن�سطة  وتطوير 

حمتويات الثقافة الريا�سية ومكونات وم�سادر 

وخ�سائ�ص الثقافة الريا�سية و�سناعة املحتوى 

االعالمي وارتباطه باالعالم اجلديد اىل جانب 

املقرتحات التي قدمها لتطوير املحتوى العربي 

..جاء ذلك خالل املحا�سرة املرئية التي نظمها 

االحت��اد العربي لل�سحافة الريا�سية بالتعاون 

عن  الريا�سي  لالعالم  ال�سعودي  االحت���اد  مع 

الريا�سية  “ ثقافتنا  والتي حملت عنوان  بعد 

“ وال��ت��ي قدمها  االع��الم��ي  املحتوى  و�سناعة 

عرب تقنية زووم مب�ساركة كبرية من الزميالت 

املحا�سرات  �سل�سلة  اط��ار  وال��زم��الء..وذل��ك يف 

والندوات  التي ينظمها االحتاد العربي خالل 

املرحلة احلالية عرب جلنة ال��دورات يف االحتاد 

..ورك��ز الدكتور ال�سريف على مكونات الثقافة 

الريا�سية واهمية ان يكون االعالمي الريا�سي 

وتاريخها  االلعاب  بقوانني  مبا�سرة  �سلة  على 

وخ�سو�سا الريا�سات احلديثة واجلديدة مثل 

الريا�سات االلكرتونية التي ا�ستاثرت باهتمام 

ال��ع��دد االك��رب م��ن اجلمهور يف ال��ع��امل وه��و ما 

العوملة  ب���ان  ..واك����د  امل��ت��غ��رية  بالثقافة  ي�سمى 

هي احدى العوامل املوؤثرة بالثقافة وهي التي 

وا�سابت  كثرية  معتقدات  يف  التغيري  اح��دث��ت 

مرتبطة  وا���س��ب��ح��ت  ك��ب��ري  ب�سكل  امل��ج��ت��م��ع��ات 

فنيا وال تقاومها و�سائط التوا�سل االجتماعي 

و���س��دد ال��دك��ت��ور ال�����س��ري��ف ع��ل��ى ال����دور الكبري 

ال��ذي تلعبه الثقافة الريا�سية يف نبذ املظاهر 

و�سغب  يحدث يف  وعنف  تع�سب  ال�سلبية من 

ان  اىل  وا���س��ار  الريا�سية  وال�����س��االت  امل��الع��ب 

االعالم يف بريطانيا ا�ستطاع ان يحول امل�سجع 

االجنليزي ال�سر�ص اىل حمل وديع وازالة جميع 

اال�سوار بني اجلمهور وامللعب الن هناك ثقافة 

الريا�سي  االع���الم  فيها  �ساعد  �سادت  ريا�سية 

وح��ول   .. ووا�سحة  كبرية  ب�سورة  االجنليزي 

اىل  ا���س��ار  العربي  االع��الم��ي  املحتوى  �سناعة 

 68 مقابل  ال��ع��امل  م�ستوى  على   %1 ميثل  ان��ه 

ال��رغ��م م��ن وج��ود  % باللغة االجن��ل��ي��زي��ة على 

ثقافة عربية ر�سينة ..و�سدد على الدور الذي 

يلعبه االع��الم يف خلق ثقافة اجتماعية واحلد 

من العنف وم��ا يح�سل يف املالعب كما ح�سل 

يف اجن���ل���رتا .. وك����ان رئ��ي�����ص االحت�����اد ال��ع��رب��ي 

لل�سحافة الريا�سية اال�ستاذ حممد جميل عبد 

القادر قد القى كلمة رحب فيها بالدكتور احمد 

الطويلة  االكادميية  امل�سرية  �ساحب  ال�سريف 

واخل����ربة ال��ك��ب��رية وال����ذي �سبق وان ���س��ارك يف 

ال��ع��دي��د م���ن االن�����س��ط��ة ال��ن��ي نظمها االحت���اد 

العربي يف االع��وام املا�سية ..واك��د على التوجه 

اجلديد الذي انتهجه االحتاد باقامة الدورات 

التدريبية واملحا�سرات املرئية من خالل جلنة 

ال���دورات التي يرا�سها الدكتور ه��ادي عبد اهلل 

حيث تتوا�سل يف املرحلة القادمة التي �ست�سهد 

ن�ساطات متعددة ن�ستقطب فيها كبار القامات 

ترك  يف  جنحت  ال��ت��ي  القيادية  وال�سخ�سيات 

ب�سمات يعتز الوطن العربي باجنازاتها وت�سمل 

واالع��الم��ي��ة  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال�سبابية  ال��ق��ي��ادات 

امل��ت��ف��وق��ه ال��ت��ي ت��ع��ت��رب من����اذج حت��ت��ذي للجيل 

اجلدبد  وا�ساد بالتعاون مع االحت��اد ال�سعودي 

ل��الع��الم ال��ري��ا���س��ي ال���ذي ي��ق��وم ب���دور ب���ارز يف 

ان�سطة االحتاد ..

وال��ق��ى ال��دك��ت��ور ت��رك��ي ال��ع��واد ن��ائ��ب رئي�ص 

بامل�ساركني  فيها  رح��ب  كلمة  العربي   االحت���اد 

وق����دم ال�����س��ك��ر ل��ل��دك��ت��ور اح��م��د ال�����س��ري��ف على 

حما�سرته القيمة وللزميل حممد جميل عبد 

القادر رئي�ص االحتاد  وا�سار اىل حما�ص االحتاد 

مل��وا���س��ل��ة تنظيم امل��زي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات عرب 

بالتعاون  العربي  لالحتاد  االفرتا�سية  املن�سة 

م���ع االحت������اد ال�����س��ع��ودي ل���الع���الم ال��ري��ا���س��ي 

وا���س��ب��ح��ن��ا اك���ر ح��ر���س��ا ع��ل��ى زي�����ادة اجل��رع��ة 

امل��ح��ي��ط اىل  ال���واع���د م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة ل�سبابنا 

اخلليج وقد كان اال�ستثمار يف الكفاءات ال�سابة 

احد اهم اولويات االحتاد العربي منذ انتخابات 

لالحتاد  ال�سكر  وق��دم  اجلديد  االدارة  جمل�ص 

الدكتور  برئا�سة  الريا�سي  لالعالم  ال�سعودي 

رج����ا اهلل ال�����س��ل��م��ي حل��م��ا���س��ه يف دع����م االحت����اد 

وك���ذل���ك مل���ن ح���ول���وا ال��ف��ك��رة اىل واق����ع وع��ل��ى 

را�سهم رئي�ص جلنة الدورات الدكتور هادي عبد 

اهلل واالم���ني ال��ع��ام الزميل ع��وين فريج ال��ذي 

اف�سى باخلرب ومن االحت��اد ال�سعودي الزميل 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع�����س��م��ي ال����ذي ت���ويل اجل��وان��ب 

التقنية اىل جانب الزميلة فاتنة عبد العاطي 

ال�سكرترية التنفيذية لالحتاد .

االنباط – عمان

ال��ق��دم،  ك���رة  الحت���اد  التنفيذية  الهيئة  اق���رت 

�سل�سلة  احل�����س��ني،  ب��ن  علي  االم���ري  �سمو  برئا�سة 

من االج��راءات املالية واالداري��ة، لتخفيف االعباء 

ال��درج��ات،  بكافة  االن��دي��ة  خمتلف  على  املرتتبة 

املقبل. ال�سهر  مطلع   2020 املو�سم  ا�ستئناف  قبل 

جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة الذي عقد االربعاء 

15 متوز عرب تقنية الفيديو “عن بُعد”، بح�سور 

العام �سمر ن�سار، حيث  اغلب االع�ساء، واالم��ني 

االوىل  الدرجتني  ان��دي��ة  مطالب  املجل�ص  ناق�ص 

االحت��اد  ت�سلمها  التي  الكتب  �سوء  على  والثانية، 

التنفيذية  الهيئة  وق��ررت  املا�سية.  الفرتة  خالل 

���س��رف ال��دف��ع��ة االوىل م��ن دع���م ان��دي��ة ال��درج��ة 

وارج����اء  اق��ت��ط��اع��ات،  اي  دون  وال��ث��ان��ي��ة،  االوىل 

اخ��ر،  وق���ت  اىل  عليها،  امل��رتت��ب��ة  ال���ذمم  حت�سيل 

متا�سياً مع ما جرى تطبيقه مع اندية املحرتفني، 

يف ظل الظروف اال�ستثنائية، ولت�سهيل االجراءات 

االداري��ة على االندية يف حم��اور ع��دة. كما وافقت 

الهيئة على ال�سماح بانتقال الالعبني من الدرجة 

ه��ذا  وال��ث��ان��ي��ة  االوىل  دوري  ف���رق  اىل  ال��ث��ال��ث��ة، 

املو�سم، وب�سكل ا�ستثنائي، من خالل تعديل لوائح 

الت�سجيل وفقاً لل�سروط واالحكام.

من جهة اخرى، وافقت الهيئة التنفيذية على 

التقدم بطلب ا�ست�سافة املباريات املتبقية للفي�سلي 

واجلزيرة �سمن دور املجموعات من كاأ�ص االحتاد 

االآ�سيوي، على ان يقرتن ذلك مبتابعة م�ستجدات 

الو�سع الوبائي حملياً ويف املنطقة، بالتن�سيق مع 

اجلهات املخت�سة، ال�ست�سدار املوافقات الر�سمية. 

اآخ�����ر امل�����س��ت��ج��دات املتعلقة  ك��م��ا ب��ح��ث امل��ج��ل�����ص، 

بالدعم املايل الذي اقره االحتاد الدويل “فيفا” 

املت�سررة يف  االهلية  ل��الحت��ادات  ا�ستثنائي  ب�سكل 

مليون  قيمته  تبلغ  وال���ذي  ك��ورون��ا،  ظ��ل جائحة 

دوالر  مليون  ون�سف  للرجال،  القدم  لكرة  دوالر 

بانتظار  التنفيذية  الهيئة  ت���زال  وم��ا  لل�سيدات. 

ويف  الفيفا،  بدعم  اخلا�سة  التفا�سيل  من  املزيد 

مقدمتها مواعيد و�سول املبلغ واملرجح احل�سول 

ا�س�ص  2021، وحتديد  عام  دفعات حتى  عليه على 

الذي  املبلغ  ان  رغ��م  ال�سرف،  واأوج���ه  اال�ستحقاق 

جرى اقراره من االحتاد الدويل يعد “متوا�سعاً” 

وي�سكل جزءا ي�سريا من حجم اال�سرار التي حلقت 

باالحتاد واالندية على حد �سواء، مع توقف ن�ساط 

كرة القدم على امتداد اال�سهر املا�سية، وال يغطي 

اىل  ال��ب��ط��والت.  ال�ستئناف  الت�سغيلية  النفقات 

ذلك، قرر الهيئة التنفيذية اعادة ت�سكيل املنتخب 

ب�سفته  القادمة،  الفرتة  خ��الل   )23 )ت  االومل��ب��ي 

للن�سامى. رئي�سياً  للمنتخب االول، وراف��داً  رديفاً 

وينتظر ان ي�سرف اجلهاز الفني للمنتخب االول، 

والتن�سيب  “الرديف”،  واع����داد  عمل  خطة  على 

بت�سكيل جهازه الفني واالداري.

مدريد – وكاالت

االأح��د، على فعاليات  اليوم  ال�ستار  اإ�سدال  مع 

املو�سم احلايل للدوري االإ�سباين، جتتذب املواجهة 

اهتماما كبريا بني  وري��ال مدريد  ليجاني�ص  بني 

املرحلة  ت�سهدها  ال��ت��ي  الع�سر  امل��ب��اري��ات  جميع 

االأخ��رية من امل�سابقة. وح�سم ريال مدريد اللقب 

املا�سية،  امل��رح��ل��ة  م��ب��اري��ات  خ���الل  م��ن  ل�ساحله 

مو�سعا الفارق مع بر�سلونة اإىل 7 نقاط. و�سمن 

واأ�سبيلية  م��دري��د  واأت��ل��ت��ي��ك��و  وب��ر���س��ل��ون��ة  ال���ري���ال 

ال���دوري االإ���س��ب��اين يف دور  املقاعد االأرب��ع��ة لفرق 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل، كما 

دوري  اإىل  ر�سميا  مايوركا  وري��ال  اإ�سبانيول  هبط 

حت�سم  التي  الغد  مباريات  قبل  الثانية،  ال��درج��ة 

الفريق الثالث الهابط معهما، والذي ينح�سر بني 

ليجاني�ص )35 نقطة( و�سلتا فيجو )36 نقطة(.

امل�سابقة،  لقب  ح�سم  من  الرغم  وعلى  ولهذا، 

�ست�سهد امل��رح��ل��ة االأخ�����رية م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ي��وم 

ح�سم العديد من االأم���ور االأخ���رى، منها الفريق 

وكذلك  الثانية،  ال��درج��ة  ل��دوري  الهابط  الثالث 

مل�سابقة  املوؤهلة  امل��راك��ز  على  املناف�سة  �سكل  ح�سم 

ال��دوري االأوروب��ي. وفيما يحل الريال مبعنوياته 

العالية �سيفا على ليجاني�ص، يحل بر�سلونة �سيفا 

حيث  اأالف��ي�����ص،  ديبورتيفو  على  �سيئة  مبعنويات 

يبدو م�ستقبل كيكي �سيتني املدير الفني لرب�سلونة 

على املحك حاليا بعد خ�سارة الفريق على ملعبه 

اأمام اأو�سا�سونا يوم اخلمي�ص املا�سي يف املرحلة قبل 

االأخرية من امل�سابقة. ومل يكن الريال، الذي تغلب 

يف نف�ص املرحلة على فياريال 2-1، بحاجة لهزمية 

بر�سلونة من اأجل التتويج بلقبه الرابع والثالثني 

التي  الطريقة  ولكن  االإ�سباين  ال��دوري  تاريخ  يف 

خ�سر بها بر�سلونة اأم��ام اأو�سا�سونا قد تكون �سببا 

يف االإطاحة باملدرب �سيتني. ولدى �سوؤاله عما اإذا 

كان من املمكن اأن ي�ستمر مع الفريق، الذي ي�ستعد 

يف ال��ف��رتة املقبلة مل��واج��ه��ة ن��اب��ويل االإي���ط���ايل يف 

امل�سابقة يف  ن�ساط  ا�ستئناف  االأبطال، لدى  دوري 

ه��ذا. نعم. ال  “اأعتقد  ق��ال:  املقبل،  اأغ�سط�ص/اآب 

اأعلم ولكنني اأمتنى”. وتلقى �سيتني بالفعل تقييما 

اأه��م �سخ�سية يف فريق بر�سلونة، وهو  �سلبيا من 

اأ�سدر  ال��ذي  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  املهاجم 

حكمه بعد اخل�سارة اأمام اأو�سا�سونا. وقال مي�سي: 

“قلت منذ فرتة اإنه اإذا ا�ستمررنا على هذا النحو 
اأبطال  ب���دوري  ال��ف��وز  ال�سعب حقا  م��ن  �سيكون   ،

اأوروبا. ومل يكن �سكلنا جيدا مبا يكفي للفوز بلقب 

الدوري االإ�سباين.

ري��ال  ن���ادي  رئي�ص  ب��ريي��ز،  فلورنتينو  وط��ال��ب 

مدريد، مبنح املهاجم الفرن�سي كرمي بنزميا جائزة 

الكرة الذهبية الأف�سل العب يف العامل هذا العام، 

خافيري  الفني  مديره  بقيادة  ليجاني�ص  ويحتاج 

اأج����ريي، اإىل ال��ف��وز على ال��ري��ال ال��ي��وم للحفاظ 

ال���درج���ة  ل��ل��ب��ق��اء يف دوري  ع��ل��ى ف��ر���س��ة مم��ك��ن��ة 

االأوىل، ب�سرط عدم فوز �سلتا فيجو على م�سيفه 

دور  يف  امل�ساركة  فياريال  �سمن  وفيما  اإ�سبانيول. 

املجموعات مب�سابقة الدوري االأوروبي، ي�سعى ريال 

�سو�سيداد )55 نقطة( وخيتايف )54 نقطة( �ساحبا 

امل�ساركة  �سمان  اإىل  وال�سابع  ال�ساد�ص  املركزين 

يف امل�سابقة اأي�سا باملو�سم املقبل. ويحل �سو�سيداد 

�سيفا على اأتلتيكو مدريد الذي يحتاج اأي�سا للفوز 

من اأجل اإنهاء املو�سم يف املركز الثالث متقدما على 

املرحلة،  نف�ص  يف  فالن�سيا  يلتقي  ال��ذي  اأ�سبيلية 

علما باأن فوز االأخري قد مينحه مقعدا يف الدوري 

االأوروب��ي حال تعر اأي من خيتايف اأو �سو�سيداد. 

يلتقي  فيما  ليفانتي  على  �سيفا  خيتايف  وي��ح��ل 

بيتي�ص  ري��ال  م��ع  الوليد  وبلد  اإي��ب��ار  م��ع  فياريال 

ريال  مع  واأو�سا�سونا  بلباو  اأتلتيك  مع  وغرناطة 

مايوركا يف باقي مباريات املرحلة اليوم .

االنباط – عمان

لل�سباحة  الوطني  منتخبنا  تدريبات  عادت 

ب���ع���د ان���ق���ط���اع ط���وي���ل ب�����س��ب��ب ف�����رتة احل��ظ��ر 

ويوا�سل منتخبنا   ، الريا�سي  القطاع  وتوقف 

ال��وط��ن��ي ا���س��ت��ع��دادات��ه ل��ل��ب��ط��والت اخل��ارج��ي��ة 

�سواء من  اأي بطولة  رغم عدم حتديد موعد 

ن��ظ��راً لظروف  اأو االآ���س��ي��وي  ال���دويل  االحت���اد 

العامل  م�ستوى  على  ك��ورون��ا  فريو�ص  انت�سار 

العامل.  دول  اأغلب  اجل��وي يف  املجال  واإغ��الق 

ق���د و���س��ع  ل��ل�����س��ب��اح��ة  االأردين  وك����ان االحت����اد 

برنامج تدريبي ُمكثف جلميع العبي املنتخب 

لياقتهم  على  املحافظة  منه  الهدف  الوطني 

البدنية مع بدء احلظر واإغالق جميع امل�سابح 

اأبو منرة.  اإيهاب  رئي�ص االحتاد  ذكره  ملا  وفقاً 

االأردنية  االأوملبية  للجنة  منرة”  “اأبو  وق��ال 

:” ع�����ادت ت���دري���ب���ات م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي يف 

امل�سبح االأوملبي مبدينة احل�سني لل�سباب وفقاً 

اللجنة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سحية  ل���الإج���راءات 

التعقيم  بعملية  الكامل  االإلتزام  مع  االأوملبية 

والتباعد بني الالعبني والالعبات”. واأ�ساف 

اإدارة  ق��رر جمل�ص  ب��دء ف��رتة احل��ظ��ر  :” م��ع 

االحت�����اد وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور م���ع اجل��ه��از 

برنامج  و���س��ع  يف  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ال��ف��ن��ي 

ت���دري���ب���ي ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ل���ي���اق���ة ال��الع��ب��ني 

والالعبات خا�سة يف ظل اغالق كافة امل�سابح 

وب��ال��ت��ايل مل ي��ك��ن اأم��ام��ه��م ���س��وى ت��دري��ب��ات 

اإىل  االحت��اد  رئي�ص  واأ���س��ار  البدنية”.  اللياقة 

اأنه مل يتم اعتماد جدولة اأي بطولة خارجية 

م��ن ق��ب��ل االحت���ادي���ن ال���دويل واالآ���س��ي��وي مبا 

طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ط��والت  فيها 

االحتاد  منرة” اأن  “اأبو  واأو�سح  املقبل.  العام 

ُيتابع با�ستمرار تدريبات ال�سباح خ�سر بقلة - 

باعتباره   - املتحدة  بالواليات  اإقامته  مقر  يف 

اإىل  التاأهل  يف  االأردن��ي��ني  املر�سحني  اأب��رز  من 

الور  عمرو  زميليه  جانب  اإىل  طوكيو  اأوملبياد 

بخ�سر  �سيلتحقان  ال��ل��ذان  ال��ب��دور  وحم��م��د 

يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الإ���س��ت��ك��م��ال درا���س��ت��ه��م��ا 

ه��ن��اك وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ت��م و���س��ع خ��ط��ة الإع����داد 

ال��الع��ب��ني ال��ث��الث واإ���س��راك��ه��م يف ال��ب��ط��والت 

االأوملبي.  التاأهيل  عملية  يف  اأرقامها  املعتمدة 

ُي��ق��ي��م احت���اد ال�����س��ب��اح��ة اأوىل  اأن  وم���ن املُ��ق��رر 

ب��ط��والت��ه ب��ع��د ع����ودة ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي يف 

�سبتمرب  بداية  اإو  املقبل  اأغ�سط�ص  �سهر  نهاية 

املناف�سة  روح  الإع��ادة  جماهريي  ح�سور  بدون 

لالعبني.

االنباط – عمان

يوم  ال��ع��رب��ي  اجل���واد  ن���ادي  اإدارة  تنظم    

ال�����س��ب��ت )25(مت�������وز اجل�����اري ع��ل��ى امل���ي���دان 

اخل���ارج���ي ل��ن��ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي اجل��ول��ة 

ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا،وف���ت���ح ب��اب 

ال��ف��ر���س��ان وك����ان ن�سوح  ال��ت�����س��ج��ي��ل جل��م��ي��ع 

البطولة  .تدار  الكبار  فئة  بلقب  توج  كيايل 

احمد  ال�سيد  برئا�سة  املنظمة  اللجنة  م��ن 

ال��ق��وة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الدارة  ال��رئ��ي�����ص  ق��ري�����س��ة 

وال�سيد  العربي  اجل���واد  ون���ادي  للفرو�سية 

خ�������س���ر ال���ق�������س���ري امل����دي����ر ال����ع����ام و م��دي��ر 

و  الدليمي  علي  ال��دويل  واحل��ك��ام  البطولة 

،واحلكام  امل�سلك  م�سممني  حممود  حممد 

ال��دول��ي��ني م��ع��ن احل��دي��د ون����ادر احل��م��وري، 

حماد  اب��و  �سهيب  الفر�سان  دخ��ول  وتنظيم 

،وط��ب��ي��ب ال��ب��ط��ول��ة د.اب���راه���ي���م ال��ه��را���ص . 

اللجنة  تعليمات من  و  ل�سروط  وفقاً  وذلك 

االأردين  امللكي  الفرو�سية  احت��اد  و  االوملبية 

مل���زاول���ة ال��ب��ط��والت ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ف��رو���س��ي��ة. 

وق����ال م��دي��ر ال���ن���ادي خ�����س��ر ال��ق�����س��ري عن 

�سم  ه��ى90:  اجلولة  فئات  ان  اجلولة  فئات 

� 100�سم،� 110�سم،� 120-125 �سم،-130� 135 

اخلمي�ص  ي��وم  للت�سجيل  م��وع��د  واخ���ر  ���س��م 

ادارة  ت��ت��م��ك��ن  ح���ت���ى  اجل������اري  مت����وز   )24(

الإحت��اد  الفر�سان  ا�سماء  ار���س��ال  من  ال��ن��ادي 

الفرو�سية امللكي االردين .

و على جميع الفر�سان االإطالع و التقيد 

الفرو�سية  احتاد  تعليمات  و  �سروط  بجميع 

الوطنية  البطوالت  مل��زاول��ة  االأردين  امللكي 

تعليمات  و  ���س��روط  وتت�سمن  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة. 

مل��زاول��ة  االأردين  امل��ل��ك��ي  ال��ف��رو���س��ي��ة  احت����اد 

تتبع  حيث  للفرو�سية  الوطنية  ال��ب��ط��والت 

لتعزيز  للفرو�سية  ال��دويل  االحت��اد  �سيا�سة 

�سالمة املناف�سة خالل جائحة كوفيد 19 .

املنظم  قبل  من  املخاطر  تقييم  اإكمال  و 

ال��دويل  �سيا�سة االحت���اد  ت��وف��ريه م��ع  )ي��ت��م 

البطولة  اإقامة  ق��رار  اإ���س��دار  و  للفرو�سية( 

بالت�ساور مع احتاد الفرو�سية امللكي االردين 

حملًيا   19-Covid و�سع  تطور  مراقبة   ،

لزم  اإذا  الو�سع  بتقييم  اال�ستمرار  و  وعاملًيا 

االأمر.

مدريد – وكاالت

اأكد كيكي �سيتني املدير الفني لرب�سلونة، 

مواجهة  خلو�ص  الكتالوين  فريقه  جاهزية 

ختام  يف  االأح��د،  اليوم  اأالفي�ص،  ديبورتيفو 

املركز  بر�سلونة،  ويحتل  االإ�سباين.  الدوري 

الثاين بر�سيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط عن 

وقال  مدريد.  ريال  باللقب  واملتوج  املت�سدر 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خ��الل  �سيتني 

اليوم  االأب��ط��ال؟  دوري  يف  “التفكري  م��ارك��ا 

فيها  ننت�سر  اأن  يجب  مهمة،  م��ب��اراة  لدينا 

امل�ستقبل”.  يف  التفكري  ث��م  اأنف�سنا  لتعزيز 

“القلق  اأج����اب  ب��ارت��وم��ي��و،  وع���ن ل��ق��ائ��ه م��ع 

ال�����ذي ل��دي��ن��ا م���ن اأج�����ل ال��ت��ح�����س��ن وا����س���ح، 

نحاول اإيجاد حلول لتغيري االأ�سياء، هذا هو 

لدينا  يكون  اأن  ناأمل  االجتماع.  من  الهدف 

ت��وح��ي��د  ن��ري��د  االأب����ط����ال،  دوري  ال��ك��ث��ري يف 

اإذا  مي�سي؟  “ت�سريحات  واأ�ساف  اجلهود”. 

لعبنا ب�سكل �سيئ كما حدث يف اآخر املباريات، 

فبالتاأكيد لن نفوز اأمام نابويل، لكننا مررنا 

امل�ستوى  بنف�ص  لعبنا  واإذا  رائ��ع��ة،  بلحظات 

للتح�سن”.  احلاجة  رغم  االنت�سار،  ميكننا 

“مل  علق  ���س��ده،  مي�سي  ت�سريحات  وح��ول 

اأ�سياء  نقول  كلنا  االإط���الق،  على  يق�سدين 

مثل  اأعطي  ال  خاطئ،  ب�سكل  تف�سريها  يتم 

ال�سرتاحة  بحاجة  كلنا  اأهمية،  االأمور  هذه 

بهذا  التفكري  و���س��ن��ح��اول  عقولنا،  وننظف 

املعنى«.

 منتخب السباحة يواصل تدريباته

 الجواد العربي يستعد لجولة الفروسية الثانية

 مدرب برشلونة ..ميسي ال يقصدني
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االنباط-عمان

ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ملن�صب  امل��م��ل��ك��ًة  م��ر���ص��ح  اأك���د 

التجارة العاملية الأ�صتاذ حممد التويجري اأن منظمة 

لي�س  الإ���ص��اح  واأن  رك��ود،  حالة  يف  العاملية  التجارة 

اأي وق���ت �صبق،  اأك����ر م��ن  ب��ل ����ص���روري ج���دا  خ���ي���اراً 

اأثرت على  اأن العامل مير بتغريات كبرية  اإىل  م�صريا 

ان�����ص��ي��اب ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة. واأ���ص��اف م��ع��ايل الأ���ص��ت��اذ 

عقده  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر �صحفي  ال��ت��وي��ج��ري يف  حم��م��د 

اليوم يف مقر املنظمة يف جنيف ملناق�صة روؤيته مل�صتقبل 

ومن  اخل��اف��ات،  على  نركز  ل  اأن  يجب  اأن��ه  املنظمة 

وتابع  م�صتمر،  ب�صكل  النجاحات  على  الرتكيز  املهم 

قائا : “اأتطلع اإىل قيادة املنظمة وتنفيذ اإ�صاحات 

العام  املدير  دور  اأن  الأع�صاء، مو�صحا  بتوافق جميع 

مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ه���و اأن ي��ك��ون ح��ل��ق��ة و���ص��ل ف��اع��ل��ة 

الأع�صاء  ب��ن  تفاهمات  اإىل  للتو�صل  الأع�����ص��اء  ب��ن 

اآلية  على  العتماد  م��ع  املفاو�صات  م�صارات  وتفعيل 

قيا�س  موؤ�صرات  خال  من  الأداء  ومتابعة  للحوكمة 

اإىل درا�صة  اأن هناك حاجة ما�صة  اأكد  وا�صحة”. كما 

التحديات  جذور  ملعرفة  دقيق  ب�صكل  احلايل  الو�صع 

قائا:  واأردف  للحلول،  متعددة  �صيناريوهات  وو�صع 

اأن يكون على راأ�س  املنظمة يجب  الثقة يف  اإعادة  “اإن 
اأولويات املدير العام اجلديد، اإ�صافة اإىل القدرة على 

ال�صتجابة للمتغريات حيث �صيكون ذلك اأهم معايري 

رده  معر�س  يف  م�صتقبًا”  وقال  للمنظمة  ال��ن��ج��اح 

املنظمة  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  ح��ول  ���ص��وؤال  على 

املنظمة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  م��ن  “اإن   :

اأهمية  مو�صحا  الفعالة”،  والإدارة  ال��ق��ي��ادة  غ��ي��اب 

امل�صتمر واملكثف مع الأع�صاء جميعاً يف جميع  العمل 

املهم  من  اأنه  اإىل  واأ�صار  وامل�صتقبلية،  احلالية  امللفات 

وتبني  القادم  ال��وزاري  املوؤمتر  انعقاد  من  ال�صتفادة 

اأن  م��وؤك��ًدا  وفاعلية،  حيوية  اأك��ر  تفاو�س  منهجية 

النظام متعّدد الأطراف يخدم اجلميع، ولكنه يتباطاأ 

الآن ول بد من دفعه اإىل الأمام. وحتدث التويجري 

ع��ن ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، م���وؤك���داً اأن 

م�صتقبل العامل بعد جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد 

اإمراأة  لتقلد  روؤيته  وحول  وغام�صاً،  خمتلفا  �صيكون 

متكن  م��ع  اأن���ا  ق���ال:  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�صب 

�صيكون  املنظمة حيث  القيادية يف  املنا�صب  الن�صاء يف 

لذلك دور رئي�س يف تطوير املنظمة ودعمها يف التغلب 

ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات احل��ال��ي��ة، ول��ك��ن الأه����م ه��و اخ��ت��ي��ار 

التويجري  وذك���ر  امل��ن��ظ��م��ة.  مل�صتقبل  اأن�����ص��ب  ه��و  م��ن 

واق��ع  م��ن  املنظمة  لعمل  م�صتقبلية  روؤي���ة  ل��دي��ه  اأن 

خربته الطويلة يف جمال التجارة والقت�صاد العاملي، 

مو�صحا اأن هناك اأولويات يف التجارة العاملية تتطلب 

العامل  اأن  التعامل معها ب�صكل عاجل ومهني، خا�صة 

التجارة  ان�صياب  على  اأثرت  بتغريات كبرية جداً  مير 

مما يتطلب تنفيذ اإ�صاحات بتوافق جميع الأع�صاء.

االنباط- عمان 

ج��ل�����ص��ة  اأول  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ع���ق���دت 

الن�صخة  يف  امل�����ص��ارك��ة  للم�صاريع  تقييم 

املحلية الرابعة من جائزة اأوراجن مل�صاريع 

املجتمعية )OSVP( عرب  ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�صاريع  اأف�صل  اختيار  بهدف  الإنرتنت 

التي �صيعر�صها اأ�صحابها اأمام اللجنة يف 

الثاثن من �صهر اآب القادم وفق معايري 

حمددة للتاأهل للمرحلة النهائية، وذلك 

لقت  التي  الت�صجيل  مرحلة  انتهاء  بعد 

اإقباًل لفتاً من الريادين الأردنين.

التنمية  مل�صاريع  اأوراجن  ج��ائ��زة  وت��ع��ّد 

املجتمعية OSVP 2020 بن�صختيها 

م��ب��ادرات  اأب���رز  اإح���دى  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 

امل��ح��ل��ي  ال���ري���ادة  ق��ط��اع  ل��ت��ع��زي��ز  اأوراجن 

على  القائمة  ال�صبابية  امل�صاريع  وتكرمي 

احتياجات  تلبية  يف  التكنولوجيا  ت�صخري 

امل��ج��الت  خمتلف  يف  املحلية  املجتمعات 

مثل ال�صحة والزراعة والتعليم والطاقة 

وال�صناعة. والتجارة 

امل��ر���ص��ح��ن  ب��اخ��ت��ي��ار  ال��ل��ج��ن��ة   وقامت 

ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م امل�����ص��اري��ع، ل��ي��ت��م بعد 

للح�صول  فائزة  م�صاريع   3 اختيار  ذلك 

دينار  اآلف   5 قدرها  مالية  جوائز  على 

للمركز  دي��ن��ار  اآلف  و3  الأول،  للمركز 

ال���ث���اين، واأل�����ف دي���ن���ار ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث، 

بالإ�صافة اإىل فر�صة امل�صاركة يف الن�صخة 

تبلغ  التي  اجلائزة  من  العا�صرة  الدولية 

ي���ورو،  األ���ف   25 الأوىل  ق��ي��م��ة ج��ائ��زت��ه��ا 

 10 15 األ���ف ي���ورو وال��ث��ال��ث��ة  وال��ث��ان��ي��ة 

اآلف يورو.

خ��رباء  م��ن  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة   وتتاألف 

هم:  املجتمعي  والعمل  الريادة  جمال  يف 

ملوؤ�ص�صة اإجناز، دميا  التنفيذي  الرئي�س 

ب���ي���ب���ي، ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل��م��ع��ي��ة 

يف  والت�صالت  املعلومات  تقنية  �صركات 

مديرة  البيطار،  ن�صال  “اإنتاج«،  الأردن 

ع����ام م��وؤ���ص�����ص��ة ع���ب���د احل���م���ي���د ����ص���وم���ان، 

التنفيذية  ق�صي�صية، املديرة  فالنتينا 

مل���ن���ظ���م���ة ال���ت���ع���ل���ي���م لأج���ل ال���ت���وظ���ي���ف 

ب������الأردن، غ��دي��ر خ��ّف��ا���س، ن��ائ��ب امل��دي��رة 

التنفيذية لل�صندوق الأردين الها�صمي، 

حم�������م�������د ال�������ع�������م�������و��������س، ال���������������ص�������ري�������ك 

ال���ع���امل  اأع����م����ال  ل� “�صيدات  امل���وؤ����ص�������س 

وامل�����ص��ت�����ص��ارة  ال��ط��اه��ر،  ف����داء  العربي”، 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  الق��ت�����ص��ادي��ة يف 

الإمن������ائ������ي، ر�������ص������ا م������ّن������اع، ب����الإ�����ص����اف����ة 

ال��ع��ام��ة  م�����دي�����رة اإدارة ال�����ع�����اق�����ات  اإىل 

والت�������ص���ال  الجتماعية   وامل�������ص���وؤول���ي���ة 

املهند�صة رنا  يف اأوراجن الأردن،  املوؤ�ص�صي 

الدبابنة.

اجل�����ائ�����زة  اأن  ال����دب����اب����ن����ة   واأّك�������������دت 

التزام  ترتجم  الرابعة  املحلية  بن�صختها 

تعمل  ع��امل��ي��ة  ك�����ص��رك��ة  اأوراجن الأردن، 

الريادية  بالبيئة  بالرتقاء  بروح حملية، 

ت�����ص��ّب يف  ال��ت��ي  النا�صئة  امل�����ص��اري��ع  ودع���م 

تلك  وخ��ا���ص��ة  املجتمعي،  ال��ت��ق��دم  ���ص��ال��ح 

ال���ت���ي ت�����ص��ت��ح��دث ا����ص���ت���خ���دام���ات ف��ع��ال��ة 

للتقنيات يف خمتلف املجالت، اإىل جانب 

امل�����ص��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت���اأت���ي يف اإط���ار 

بتمكن  اهتمام جمموعة اأوراجن العاملية 

كما  التنمية،  اأج���ل  م��ن  ال��ري��ادة  م��ف��ه��وم 

على  التحكيمية  لللجنة  ال�صكر  وج��ه��ت 

اختيار  يف  وامل�صاركة  امل�صابقة  ه��ذه  دع��م 

امل�������ص���اري���ع الأف�������ص���ل وال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا 

التغيري  اإح���دث  ب��ه��دف  ال�صباب  ت�صجيع 

الإيجابي املبني على البتكار التقني.

تتبنى  الأردن  اأوراجن  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

ت����ط����وي����ر ق�����ط�����اع ال�������ري�������ادة وت�������ص���ج���ي���ع 

ا�صرتاتيجيتها  �صمن  ال�صبابية  امل�صاهمة 

ي�صتمر  حيث  الجتماعية،  للم�صوؤولية 

منو ال�صركات  اأوراجن لت�صريع  ب��رن��ام��ج 

ال�����ص��اب��ع  النا�صئة “BIG” مبو�صمه 

ب��ت��زوي��د ال��ري��ادي��ن ب��ال��ت��دري��ب، وال��دع��م 

الفني والإع��ام��ي، والإر���ص��اد، واخل��ربات 

امل��ه��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة لإجن������اح م�����ص��اري��ع��ه��م 

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ���ع���ه���ا،  امل���ب���ت���ك���رة وت���و����صّ

التي  وامل�صابقات  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 

منّوها  وتدعم  الريادية  الإمكانات  حتّفز 

وتعزز روح التناف�س.

مرشح السعودية التويجري : »التجارة العالمية« 
في حالة ركود وأتطلع إلى قيادتها ومعرفة جذور 

التحديات وتنفيذ اإلصالحات الالزمة

بدء اختيار المشاريع المؤهلة لجائزة أورانج لمشاريع 
OSVP التنمية المجتمعية

المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد 
تحري هالل ذي الحجة

االنباط-وكاالت

اإىل  ال�صعودية  يف  العليا  املحكمة  دعت 

حتري روؤية هال �صهر ذي احلجة م�صاء 

يوم الثنن التا�صع والع�صرين من �صهر 

ذي القعدة لهذا العام 1441 ه�.

العليا،  للمحكمة  ب��ي��ان  يف  ذل���ك  ج���اء 

ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ل��ي��ا  “املحكمة  ف���ي���ه  ج�����اء 

ال�����ص��ع��ودي��ة ت��رغ��ب اإىل ع��م��وم  ال��ع��رب��ي��ة 

حتري  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمن 

يوم  م�صاء  احلجة  ذي  �صهر  ه��ال  روؤي��ة 

ذي  �صهر  والع�صرين من  التا�صع  الثنن 

1441ه�”. القعدة لهذا العام 

وت���رج���و امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا مم���ن ي���راه 

اأو ب��وا���ص��ط��ة امل��ن��اظ��ري  ب��ال��ع��ن امل���ج���ردة 

وت�صجيل  اإل���ي���ه،  حم��ك��م��ة  اأق�����رب  اإب�����اغ 

ب��اأق��رب  اأو الت�������ص���ال  ل��دي��ه��ا،  ���ص��ه��ادت��ه 

اأق��رب  اإىل  الو�صول  يف  مل�صاعدته  مركز 

حمكمة .

“القدرة  ل��دي��ه  مم��ن  املحكمة  وت��اأم��ل 

ع����ل����ى ال������رتائ������ي اله�����ت�����م�����ام ب������الأم������ر، 

والن�صمام اإىل اللجان امل�صكلة يف املناطق 

والثواب  الأجر  واحت�صاب  الغر�س،  لهذا 

على  التعاون  م��ن  فيه  مل��ا  فيه  بامل�صاركة 

ال��رب وال��ت��ق��وى، وال��ن��ف��ع امل��ت��ع��دي لعموم 

امل�صلمن”.

االنباط-وكاالت

�صلوك  درا���ص��ة  على  عاكفن  العلماء  ي��زال  ل 

اأج�صام  على  وت��اأث��ريه  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س 

الإ�صابة  ب�صبب  وف��ي��ات  وف��ر���س ح��دوث  املر�صى 

ب��ن ال�صن  اإىل راب���ط  ب��ه، حتى تو�صلوا م��وؤخ��را 

وخطورة الطفيل.

ب��اح��ث��ون يف جم��ال  اأج���راه���ا  وك�صفت درا����ص���ة 

لل�صحة  بلومربغ  هوبكنز  جونز  بكلية  الأوب��ئ��ة 

اأن  جنيف،  جامعة  من  بدعم  الأمريكية  العامة 

خطر الوفاة من جراء الإ�صابة بالفريو�س تعتمد 

ب�صكل كبري على عمر املري�س.

واأو����ص���ح���ت ال���درا����ص���ة ال���ت���ي ن�����ص��رت��ه��ا جملة 

مر�صى  وف���اة  اح��ت��م��ال  اأن  العلمية،  “لن�صيت” 
“كوفيد 19” ممن تزيد اأعمارها على 65 عاما اأكرب 

18 األف �صعف ممن تقل اأعمارهم عن 20 عاما.

ال��وف��ي��ات ب�صبب  ن�����ص��ب��ة  اأن  الأرق�������ام  وت���وؤك���د 

فريو�س كورونا يف عمر بن 10 اإىل 20 عاما 3 يف 

املليون تقريبا، يف حن ت�صل هذه الن�صبة ملن هم 

فوق ال�65 عاما اإىل 60 األفا يف املليون.

واأج��رى الباحثون درا�صتهم على بيانات عدد 

من املر�صى من �صوي�صرا، التي متتلك نظام رعاية 

�صحية فعال، كان قادرا على التعامل مع الوباء 

باأف�صل �صيناريو.

دل��ي��ا  ت��ق��دم  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  واأك�������دوا 

لاأطباء، بل وللحكومات، من اأجل و�صع خطط 

لعاج مر�صى كورونا ح�صب اأعمارهم، م�صريين 

اإىل خطر الفريو�س على كبار ال�صن “مرعب”.

ووجد املوؤلفون اأثناء درا�صتهم اأنه من بن 286 

حالة وف��اة مت الإب��اغ عنها ب�صبب “كوفيد 19” 

يف جنيف، كان عمر اأ�صغر �صخ�س يفارق احلياة 

31 �صنة.

وتت�صابه الأرق��ام امل�صجلة يف جنيف مع خطر 

الوفاة من جراء الإ�صابة بالفريو�س التاجي يف 

اإجنلرتا، رغم اأن البيانات املحددة لي�صت متوافقة 

متاما.

 كورونا والسن.. دراسة »مخيفة« تكشف من هم
 أكثر عرضة للوفاة

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

االنباط-وكاالت

ل ي����زال دان���ي���ال غ��ري��ن ي��ع��اين م��ن ج��راء 

الإ�صابة بفريو�س كورونا منذ مار�س املا�صي، 

اأك��ر من  اإذ مل تعد حياته اإىل طبيعتها منذ 

ثاثة اأ�صهر، ق�صى اأ�صابيع منها يف ال�صرير.

وكان غرين، البالغ من العمر 28 عاما، يف 

رحلة مع اأ�صدقائه يف جبال الألب الفرن�صية 

حينما هاجمه فريو�س كورونا، وبدت اأعرا�س 

امل��ر���س تظهر ع��ل��ي��ه، واأب���رزه���ا ارت��ف��اع درج��ة 

حرارته.

نيوكا�صل  يعي�س يف  ال��ذي  غ��ري��ن،  وي��ع��اين 

باململكة املتحدة، وهو طالب يف مرحلة ما بعد 

التفكري  يف  الدائم  الت�صوي�س  من  الدكتوراه، 

ال��ذاك��رة  يف  وم�صكات  ال��رتك��ي��ز  يف  و�صعوبة 

والكتابة  ال��ق��راءة  جعل  مما  امل��دى،  الق�صرية 

والتحدث بالن�صبة له اأكر �صعوبة.

الإخ��ب��اري��ة  اإن”  اإن  “�صي  ���ص��ب��ك��ة  ون��ق��ل��ت 

الأم��ريك��ي��ة ع��ن غ��ري��ن ق��ول��ه: “منذ م��ار���س 

التعب، ويف كثري من  اأع��اين من  واأن��ا  املا�صي 

الأحيان اأ�صعر بتعب �صديد”.

يف  ك���ب���رية  ����ص���ع���وب���ات  “اأوجه  واأ������ص�����اف: 

التنف�س. ل اأ�صعر اأن لدي القدرة على التنف�س 

ب�صهولة. اإذا ذهبت يف نزهة ملدة دقيقة واحدة، 

اأ�صعر باإرهاق �صديد”.

وعلى الرغم من اأن اأعرا�س الأمل ال�صديدة 

وامل�����ص��ت��م��رة ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا غ��ري��ن لي�صت 

�صائعة لدى غالبية املر�صى بفريو�س كورونا، 

فقد لفتت حالته انتباه الأطباء.

وقال الدكتور لوي�س اأو�صرتو�صكي-زي�صرن، 

“حوايل  اإن  تك�صا�س،  جامعة  يف  الطب  اأ�صتاذ 

مب�صاعفات  ي�صابون  امل��ر���ص��ى  م��ن  باملئة   80

ل  اأو  بكوفيد-19  الإ�صابة  ج��راء  من  خفيفة 

ياأتي  والقلق  اأع��را���س،  اأي  بع�س  على  تظهر 

من البقية الأخرى من املر�صى”.

ت�صريح  يف  اأو�صرتو�صكي-زي�صرن  واأ���ص��اف 

ل�صبكة “�صي اإن اإن” اإن “واحدا من كل خم�صة 

مر�صى ي�صاب بنوع حاد من املر�س، وي�صتمر 

اأمله ب�صبب املر�س لفرتة طويلة”.

ت�صتمر  ال��ذي��ن  املر�صى،  يعاين  اأن  وميكن 

بفريو�س  الإ�صابة  ب�صبب  لديهم  امل�صاعفات 

كورونا لفرتة طويلة، من تلف دائم يف الرئة، 

مع وجود بع�س الندوب على جدرانها و�صعف 

كفاءة اجلهاز التنف�صي.


