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القوات المسلحة تسير قافلة 
مساعدات للشعب العراقي

*عمان 
القائد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا 
امل�شرتكة  الأركان  هيئه  رئي�س  اأوعز  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
قافلة  ر���ش��ال  ب��اإ احل��ن��ي��ط��ي،  اأح��م��د  ي��و���ش��ف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
ملجابهة  ال�شقيقة  ال��ع��راق  جمهورية  اإىل  طبية  م�شاعدات 

كورونا. جائحة 
وقال مدير امل�شرتيات الدفاعية يف القوات امل�شلحة الأردنية - 

اجلي�س العربي، العميد املهند�س ح�شام حداد، اإن قافلة امل�شاعدات 
الطبية  امل�شتلزمات  جميع  على  حتتوي  �شاحنات  خم�س  من  تتاألف 
يف  الأ�شقاء  اإىل  اإر�شالها  �شيتم  حيث  الأردنية،  امل�شانع  يف  امل�شنعة 

العراق مل�شاعدتهم يف مواجهة جائحة كورونا.
الأردن  دعم  العذاري  حيدر  العراقي  ال�شفري  ثمن  جهته  من 
هذه  مثل  بتقدمي  للعراق  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 

امل�شاعدات ل�شعبه الذي يعاين من اأو�شاع �شعبة.

*عمان 
قال وزير الدولة ل�شوؤون الإعالم اأجمد عودة 
جل�شته  خالل  قرر  ال��وزراء  جمل�س  اإن  الع�شايلة 
التي عقدت برئا�شة رئي�س الوزراء الدكتور عمر 
جمال�س  اأع�شاء  عدد  تخفي�س  الثالثاء،  ال��رزاز 
بالكامل  اململوكة  ال�شركات  جميع  يف  الإدارة 

للحكومة من 9 اأع�شاء اإىل 5 اأع�شاء.
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  الع�شايلة  واأو����ش���ح 
عام  ومدير  والنقل  ال�شحة  وزي��ري  مع  م�شرتك 
مفو�شي  جمل�س  ورئي�س  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة 
ال��وزراء،  رئا�شة  يف  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة 
اأن ه��ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي ا���ش��ت��م��رارًا ل��الإج��راءات 
احلكومّية املتخذة لتنفيذ م�شروع هيكلة موؤ�ّش�شات 
القطاع العام، بهدف �شبط الإنفاق، ووقف الهدر، 

وتر�شيق الأداء.

ب�شكل  �شيكون  امل��ط��ارات  فتح  اأن  �شيف  واأك��د 
متدرج و�شيتم تقييم العملية بانتظام وهي قابلة 
للتغيري، موؤكدا اأن الأولوية هي �شالمة الأردنيني، 
و�شيتخللها  خمتلفة  �شتكون  امل�شافر  رحلة  واأن 

اإجراءات جديدة.
الدول  مع  املطار  ُيفتح  لأن  ن�شعى  اإننا  وق��ال 
املقبل،  اآب  �شهر  من  الأول  الأ�شبوع  يف  اخل�شراء 
جاهزية  على  يعتمد  املطار  فتح  قرار  اأن  موؤكدا 

الدول الأخرى.
ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ق���ال 
اإ�شتقبال  �شيتم  انه  الرزاق عربيات  الدكتور عبد 
التي  ال���دول  م��ن  الردن  اىل  ال��ق��ادم��ني  ال����زوار 
�شكل  على  اخل�شراء،  ال��دول  �شمن  ت�شنيفها  مت 
جمموعات �شياحية، وذلك ل�شبط عملية حتركهم 
داخل اململكة ويف املواقع ال�شياحية .     تابع �س4

*عمان 
عن  جابر،  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزير  اأعلن 
اإ�شابة غري حملية بفريو�س كورونا،  ت�شجيل 46 
و3  اإ���ش��اب��ة،   1113 الرتاكمي  املجموع  لي�شبح 

حالت �شفاء، و86 حالة تتلقى العالج.
يف  �شحفي  موؤمتر  خالل  ال�شحة  وزير  وقال 
دار رئا�شة الوزراء، الثالثاء، اإن احلالت توزعت 
اأردنيون،  وهم  �شوريا،  من  قادمة  حالة   44 على 
بعمان  احلجر  فنادق  من  حالتني  اإىل  بالإ�شافة 

زيادة  متوقعا  وال�شعودية،  العراق  من  قادمتني 
الرقام بالن�شبة للقادمني من �شوريا، لأن النتائج 
تاأتي تباعا، وجميعهم يف احلجر ال�شحي بالبحر 

امليت.
اأجري  خمربيا  فح�شا   96 اأن  جابر  وا�شاف 
فح�شا،   527094 الفحو�شات  جمموع  لي�شبح 
عدد  يف  املتقدمة  ال���دول  اإىل  الأردن  ينقل  م��ا 

اأ�شد  ا�شتخدم  الردن  اأن  اإىل  لفتا  الفحو�شات، 
املعايري للحفاظ على الو�شع الوبائي باململكة.

واكد اأن املجموع الرتاكمي يف اململكة انخف�س 
احت�شاب  بعدم  العاملية  ال�شحة  منظمة  من  طلبا 
امل�شابني الذين جرت اإعادتهم اإىل بلدانهم كي ل 
يحت�شبوا اأكرث من مرة يف تعداد الإ�شابات والذين 

بلغ عددهم نحو 200 م�شاب.
تابع �س3

الملك:ربط الشوبك مع 
المثلث الذهبي السياحي

*الشوبك
اأّك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
ال�شياحية  الفر�س  من  ال�شتفادة  اأهمية 
يتمتع  التي  املحلي  والت�شنيع  والزراعية 
تنمية  يف  ي�شهم  مبا  ال�شوبك،  ل��واء  بها 

املجتمع املحلي وتوفري فر�س عمل.
اإىل  زي��ارت��ه  خ��الل  جاللته،  و���ش��ّدد   
لواء ال�شوبك الثالثاء، ولقائه ممثلني عن 
املنتج  املحلي، على �شرورة تنويع  املجتمع 
ب�”�شياحة  ُيعرف  ما  خا�شة  ال�شياحي 
املغامرات”، وربط اللواء مع املثلث الذهبي 
لإث���راء  وال��ب��رتا(،  رم  ووادي  )العقبة 

جتربة ال�شائح وخدمة املجتمع املحلي.
و�شع  اإىل  املعنيني  جاللته  ووج���ه   
للم�شاريع  املعامل  خطة تنفيذية وا�شحة 
ال�شياحية يف اللواء، مبينًا اأهمّية تطوير 
ال�شياحة  ل�شتقطاب  التحتية  البنية 

اخلارجية.
القيام  اأهمية  اإىل  جاللته  واأ���ش��ار   
كونه  وخارجيًا،  داخليًا  للواء  بالرتويج 
كباقي  متنوعة  ج��اذب��ة  مب��ي��زات  يتمتع 
اإىل ال�شتفادة  ال�شياحية، داعيًا  املناطق 
الذاتي  للت�شغيل  الوطني  الربنامج  من 
تخدم  �شغرية  م�شاريع  لإقامة  “انه�س” 

ال�شياحة وتطيل مدد اإقامة ال�شياح.
تابع �س3

تخفيض مجالس اإلدارة في الشركات الحكومية إلى 5 الملك يزور الشوبك ويؤكد أهمّية االستفادة من الفرص 
السياحية والزراعية والتصنيع المحلي في اللواء

ــض« ــه ــامــج »ان ــرن ـــى االســتــفــادة مــن ب ــو ال ــدع الــمــلــك ي

و3 حاالت شفاء

تسجيل 46 إصابة غير محلية 

الحكومة تعلن فتح المطارات 
في النصف االول من اب 

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  اأكد 
جتاه  ي���زال  ول  ث��اب��ت  الأردن  م��وق��ف  اأن 
اإجراءات اإ�شرائيل و�شعيها يف �شم اأرا�س من 
ال�شفة الغربية وغور الأردن، وهو من�شجم 
م�شددا  الدولية،  وال�شرعية  القرارات  مع 
على اأن احلل الوحيد الذي يف�شي اإىل �شالم 
دولة  باإقامة  الدولتني  حل  هو  املنطقة  يف 

فل�شطينية عا�شمتها القد�س ال�شرقية.
وا����ش���ار ال������رزاز خ����الل ت�����ش��ري��ح��ات 

رئا�شة  يف  ودولية  عربية  اإعالم  لو�شائل 
اآخر  حديث  اأي  اأن  اإىل  الثالثاء،  الوزراء 
�شالم  اإىل  ي��وؤدي  ل��ن  ال��دول��ت��ني،  غ��ري ح��ل 
من  ات��خ��اذه  يتم  ما  ان  اإىل  لفتا  �شامل، 
اإىل  �شتقود  اإ�شرائيلية  اأحادية  خطوات 
الكلمة،  معنى  بكل  عن�شري  ف�شل  دول��ة 
ملنطق  يوؤ�ش�س  ال�شم  مو�شوع  اأن  ل�شيما 
���ش��ري��ع��ة ال��غ��اب وي�����ش��ك��ل حت��دي��ا ل��الأم��ن 
لي�س  الأردن  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  ال��ع��امل��ي، 

لوحده يف هذا املو�شوع.

“احتدى  ال�شدد:  هذا  يف  الرزاز  وقال 
ببديل  ي��اأت��ي  اأن  اإ�شرائيلي  م�����ش��وؤول  اأي 
يخربنا  واأن  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  م��ن  اأف�����ش��ل 
ع���ن م����اذا ي��ت��ح��دث، وه���ل ي��ت��ح��دث عن 
دولة  عن  اأم  دميقراطية،  واح��دة  دول��ة 
ال�شتقرار  ع��دم  �شتجلب  عن�شري  ف�شل 
اأجمع  للعامل  ب��ل  للمنطقة  فقط  لي�س 
جنوب  يف  العن�شري  الف�شل  دول��ة  كما 

بالقت�شاد.  يتعلق  اأفريقيا”وفيما 
تابع �س3

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين، 
امل�شرتكة  الأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ت��اب��ع 
احلنيطي،  اأح��م��د  يو�شف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
التعبوي  ال��ت��م��ري��ن  جم��ري��ات  ال��ث��الث��اء، 
�شمو  لواء  نفذه  الذي  ال�شريع”  “الردع 
التدخل  نهيان/  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

ال�شريع.

اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�شتمع 
التمرين  ع��ن  ال��ل��واء  قائد  قدمه  اإي��ج��از 
الذي ُبني على فر�شيات حتاكي التحديات 
لتدريب  والإق��ل��ي��م،  املنطقة  يف  الأمنية 
التنفيذ  واآل��ي��ة  التخطيط  على  ال��ق��ادة 
وتطوير  تعزيز  و�شبل  الأهداف،  لتحقيق 
العمل  خالل  للم�شاركني  القتالية  القدرات 

العملياتية. الظروف  هذه  مثل  يف 
وا���ش��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 

بوا�شطة  واقتحام جوي  ا�شتطالع وتزويد 
بوا�شطة  برية  وعمليات  مقاتلة،  طائرات 
الطائرات  م��ن  باإ�شناد  م�شفحة،  اآل��ي��ات 
امل�شادة  والأ�شلحة  واملدفعية  العامودية 
و�شالح  املتو�شطة  وال��ر���ش��ا���ش��ات  ل��ل��دروع 
الإخالء  اإىل عمليات  بالإ�شافة  الهند�شة، 
مبظالت  تزويد  ط��رود  واإن���زال  والإن��ق��اذ 

خا�شة.
تابع �س3

الرزاز:موضوع الضم يؤسس 
لمنطق شريعة الغاب

مندوبًا عن الملك.. الحنيطي 
يتابع تمرين )الرد السريع( 

بالغ بتعطيل الوزارات والمؤسسات 
بمناسبة عيد األضحى 

هبوط اضطراري إلحدى 
طائرات سالح الجو 

التربية:الغاء الترخيص للمؤسسات 
التعليمية الخاصة المخالفة

الجمارك تحبط تهريب 
كميات من الحبوب المخدرة

4 استيضاحات للنائب 
العام و2 لمكافحة الفساد 

الدكتور مأمون الدبعي 
أمينا عاما للتعليم العالي

ضبط اعتداء على ناقل الديسي 
بالمراقبة الجوية عن بعد

*عمان 
بتعطيل  يق�شي  ر�شميا،  بالغا  ال��رزاز  عمر  الدكتور  رئي�س  اأ�شدر 
اأعمالها  العامة  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الر�شمية  والدوائر  ال��وزارات 
مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك اعتبارا من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 
للثالثني من متوز احلايل وحتى م�شاء يوم الثنني املوافق للثالث من اآب 
لعام 2020 . وا�شتثنى البالغ الوزارات والدوائر الر�شمية واملوؤ�ش�شات 

التي تقت�شي طبيعة عملها خالف ذلك.

*عمان 
�شرح م�ش�در ع�ش�كري م�ش�وؤول ف�ي القي�ادة العام�ة للق�وات امل�ش�لحة 
الأردنية - اجل�ي�س العرب�ي اأن اإح�دى ط�ائرات �ش�الح اجل�و امللك�ي م�ن 
ن�وع بالك هوك تعر�شت الثالثاء اإىل عطل فني اأثناء تنفيذ مت�رين 
اأح���د مي���ادين  اأدى اإىل هبوطها ا�ش���طراريًا ف���ي  ع�شكري تعب�وي ما 
الت���دريب املخ�ش�شة. واأو�شح امل�شدر اأن التحقيقات الأولية ت�شري اإىل 
ول�م  الكثيف،  الغبار  ب�شبب  الروؤية  بانعدام  مرتبط  الفني  العطل  اأن 
ين�تج ع�ن احل�ادث اأية اإ�ش�ابات ب�ني امل�ش�اركني ف�ي التم�رين، واقت�ش�ر 

احل�ادث عل�ى اأ�شرار مادية بالطائرة فقط.

*عمان 
الرتخي�س  اإلغاء  كتب  اإ���ش��دار  والتعليم  الرتبية  وزارة  با�شرت 
اخلا�س  التعليم  ادارة  مدير  ح�شب  املخالفة،  التعليمية  للموؤ�ش�شات 
الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  املعاريف  وقال  املعاريف.  فايز  ال��وزارة  يف 
الكبري  الهتمام  اطار  يف  ياأتي  الج��راء  هذا  اإن  الثالثاء،  الأردنية، 
الذي توليه الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل وحملة “قم مع املعلم”، 
املوؤ�ش�شات  يف  العاملني  واملعلمات  املعلمني  بحقوق  املتعلقة  الق�شايا  لكل 
الغاء  ان  وا�شاف  لها.  املنا�شبة  احللول  وايجاد  اخلا�شة،  التعليمية 
ترخي�س املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة، جاء بعد ر�شد الوزارة جمموعة 
من املخالفات يف بع�س هذه املوؤ�ش�شات من خالل ال�شكاوى املقدمة لها اأو 

لوزارة العمل اأو من خالل املواقع املخ�ش�شة لتلقى ال�شكاوى.

*عمان 
اأن الكوادر  �شرح الناطق العالمي لدائرة اجلمارك، عماد ن�شري، 
حبوب  �شبط  من  متكنوا  الأردن  وادي  معرب  جمرك  مركز  يف  العاملة 
خمدرة داخل اإحدى ال�شاحنات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. واأ�شاف، 
يف بيان �شحفي الثالثاء، اأنه مت تنظيم حم�شر �شبط اأ�شويل باملهربات 

وت�شليمها لإدارة مكافحة املخدرات لإجراء املقت�شى القانوين.

*عمان 
املحا�شبة  دي���وان  ا�شتي�شاحات  مبراجعة  املكّلف  الفريق  عقد 
�شامي  الوزراء  رئا�شة  ل�شوؤون  الّدولة  وزير  برئا�شة  الثنني  اجتماعًا 

الداوود ملناق�شة املخالفات املوّثقة ل�شهر حزيران املا�شي وت�شويبها.
وك�شف الداوود عن ت�شجيل 24 خمالفة ل�شهر حزيران املا�شي، وهو 
اأعلى عدد يتّم ت�شجيله من املخالفات منذ بدء نهج املراجعة ال�شهرّية 

بدءًا من العام احلايل 2020.
ولفت اإىل اأّن رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز وافق على تن�شيب 
الفريق باإحالة اربع خمالفات اإىل النائب العام وخمالفتني اإىل هيئة 
اإجراءات  وفق  املخالفات  بقّية  وت�شويب  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة 
اأّن املخالفات الأربع التي مّت حتويلها  اإدارّية ومالّية. واأو�شح الداوود 
اإىل النائب العام تتّعلق اإحداها باختالف تفا�شيل البيانات اجلمركّية 
و�شنفها  نوعها  حيث  من  وذلك  لها،  احلقيقّية  املوا�شفات  عن  ملركبة 
اأّن  اإىل  م�شريًا  عليها،  الر�شوم  احت�شاب  وقيمة  اجلمركّية  وقيمتها 
حل�شر  يلزم  ما  باتخاذ  ة  املخت�شّ اجلهات  مبخاطبة  اأي�شًا  قام  الفريق 

احلالت امل�شابهة واإحالتها اإىل الق�شاء .
تابع �س4

*عمان 
قّرر جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدها برئا�شة رئي�س الوزراء 
لوزارة  عاّمًا  اأمينًا  الدبعي  ماأمون  الدكتور  تعيني  الرّزاز  عمر  الدكتور 
العالمات بني  اأعلى  العلمي، بعد ح�شوله على  والبحث  العايل  التعليم 
اأجريت مبوجب نظام التعيني على  جميع املرت�ّشحني يف امل�شابقة التي 

الوظائف القيادّية.
على �شعيد اآخر، قّرر جمل�س الوزراء املوافقة على ا�شتقالة رئي�س 

جمل�س اإدارة �شركة اإدارة امل�شاهمات احلكومّية مهّند �شحادة.

*عمان 
اجلوية  املراقبة  تكنولوجيا  بوا�شطة  والري  املياه  وزارة  متكنت 
والتطوير  للت�شميم  اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  وبالتن�شيق  بعد،  عن 
الوزارة  الدي�شي. وقالت  كادبي، من �شبط اعتداء على منظومة مياه 
يف بيان الثالثاء، ان العتداء ح�شل بوا�شطة العبث باإحدى الهوايات 
املوجودة على اخلط حتى تت�شرب املياه، ويتم التعبئة منها لأغرا�س 
�شقاية الغنام وتعبئة ال�شهاريج يف منطقة اجلفر، حيث مت التن�شيق 
العام من خالل مركز العمليات وال�شيطرة،  العاجل مع مديرية المن 
جاريا  م��ازال  والتحقيق  امل�شهود  باجلرم  املوقع  يف  ال�شخ�س  و�شبط 
اجلوية  املراقبة  تكنولوجيا  ان  واأ�شافت  الق�شية.  مالب�شات  لك�شف 
�شحراوية  منطقة  يف  احلي  بالبث  العتداء  عملية  اأك��دت  بعد،  عن 
يف اجلفر، و�شوهد �شخ�س يخرج من �شيارة لند كروز تويوتا توقفت 
بالقرب من احدى الهوايات املخ�ش�شة لتخفيف ال�شغوط على امتداد 
اخلط الناقل ملياه الدي�شي.    تابع �س3
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*عمان 
الثالثاء  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  اطلعت 
حممية  تقدمها  التي  ال�شياحية  الن�شطة  على 
لل�شياحة  »�شواح«  من�شة  خالل  من  عجلون  غابات 
امل�شتدامة وبيت ريف الينابيع يف حمافظة عجلون.

ا�شتمعت  عجلون،  غابات  حممية  زي��ارة  وخالل 
جاللتها اإىل �شرح من مدير املحمية عثمان الطوالبة 
حول  ال�شوا�شرة  قي�س  املحمية  يف  ال�شياحة  ومدير 
بها حمافظة عجلون.  التي تتميز  املحلية  املنتجات 
و�شاركت جاللتها مع اأبناء املجتمع املحلي يف اأن�شطة 
يف  و�شبه  الع�شل  وف��رز  التقليدية  الفخار  �شناعة 

اأواين، بالإ�شافة اإىل �شناعة ال�شماق ومنتجات من 
جاللتها  اطلعت  الينابيع،  ريف  بيت  ويف  التدوير. 
وا�شتمعت  الزعرت،  عمل  يف  و�شاركت  احلديقة  على 
�شحر  “�شواح”  اىل �شرح من املدير التنفيذي ملن�شة 
بهدف  املن�شة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  حول  برقاوي 
ت�شليط ال�شوء على ال�شياحة امل�شتدامة، حيث توفر 
املن�شة والتطبيق اللكرتوين املجال حلجز التجارب 
ال�شياحية وربط امل�شافرين بتجارب تراثية متاحة 
يف  خمتلفة  �شياحية  جت��ارب  خ��دم��ات  م���زودي  م��ن 
فر�شة  املحلية  املجتمعات  لأه��ل  وي��وف��ر  الأردن، 

احل�شول على م�شدر جديد للدخل.

*عمان 
عن  جابر،  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  اأعلن 
كورونا،  بفريو�س  حملية  غري  اإ�شابة   46 ت�شجيل 
اإ�شابة، و3 حالت  لي�شبح املجموع الرتاكمي 1113 

�شفاء، و86 حالة تتلقى العالج.
دار  يف  �شحفي  موؤمتر  خالل  ال�شحة  وزير  وقال 
على  توزعت  احلالت  اإن  الثالثاء،  ال��وزراء،  رئا�شة 
44 حالة قادمة من �شوريا، وهم اأردنيون، بالإ�شافة 
من  قادمتني  بعمان  احلجر  فنادق  من  حالتني  اإىل 
بالن�شبة  الرقام  زيادة  متوقعا  وال�شعودية،  العراق 
تباعا،  ت��اأت��ي  النتائج  لأن  ���ش��وري��ا،  م��ن  للقادمني 

وجميعهم يف احلجر ال�شحي بالبحر امليت.
اأج��ري  خم��ربي��ا  فح�شا   96 اأن  ج��اب��ر  وا���ش��اف 
لي�شبح جمموع الفحو�شات 527094 فح�شا، ما ينقل 
الفحو�شات،  ع��دد  يف  املتقدمة  ال��دول  اإىل  الأردن 

للحفاظ  املعايري  اأ�شد  ا�شتخدم  اأن الردن  اإىل  لفتا 
على الو�شع الوبائي باململكة.

انخف�س  اململكة  يف  الرتاكمي  املجموع  اأن  واكد 
احت�شاب  بعدم  العاملية  ال�شحة  منظمة  من  طلبا 
ل  كي  بلدانهم  اإىل  اإعادتهم  جرت  الذين  امل�شابني 
والذين  الإ�شابات  تعداد  يف  مرة  من  اأكرث  يحت�شبوا 

بلغ عددهم نحو 200 م�شاب.
وحول الإجراءات يف عيد ال�شحى، اأكد الوزير 
وفقا  بها  م�شموح  لالأ�شاحي  املخ�ش�شة  الأماكن  اأن 

ل�شروط واجراءات ال�شالمة العامة.
وفيما يتعلق باملعابر احلدودية، قال “اإن جميع 
خمترب  معرب  ك��ل  ففي  مب��خ��ت��ربات،  زودت  املعابر 
 100 ب��ق��درة  ج��ه��ازا   19 و���ش��راء  للفح�س،  خا�س 
يف  لالنتظار  قاعات  وهناك  �شاعة،  ن�س  كل  فح�س 

املعابر. جميع 

*عمان 
تكنولوجيا  بوا�شطة  والري  املياه  وزارة  متكنت 
مركز  م��ع  وبالتن�شيق  بعد،  ع��ن  اجل��وي��ة  املراقبة 
امللك عبد اهلل للت�شميم والتطوير كادبي، من �شبط 

اعتداء على منظومة مياه الدي�شي.
العتداء  ان  الثالثاء،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
املوجودة  الهوايات  باإحدى  العبث  بوا�شطة  ح�شل 
منها  التعبئة  ويتم  املياه،  تت�شرب  حتى  اخلط  على 
يف  ال�شهاريج  وتعبئة  الغ��ن��ام  �شقاية  لأغ��را���س 
منطقة اجلفر، حيث مت التن�شيق العاجل مع مديرية 
وال�شيطرة،  العمليات  مركز  خالل  من  العام  الم��ن 
و�شبط ال�شخ�س يف املوقع باجلرم امل�شهود والتحقيق 

مازال جاريا لك�شف مالب�شات الق�شية.
عن  اجلوية  املراقبة  تكنولوجيا  ان  واأ�شافت 

اأكدت عملية العتداء بالبث احلي يف منطقة  بعد، 
من  يخرج  �شخ�س  و�شوهد  اجل��ف��ر،  يف  �شحراوية 
احدى  من  بالقرب  توقفت  تويوتا  كروز  لند  �شيارة 
امتداد  على  ال�شغوط  لتخفيف  املخ�ش�شة  الهوايات 
انه  اىل  الوزارة  ولفتت  الدي�شي.  ملياه  الناقل  اخلط 
باملتابعة تبني قيام احلدث الذي يبلغ من العمر 16 
املياه  وبداأت  مبتكرة،  بطريقة  الهواية  بفتح  عاما، 
تت�شرب بكميات كبرية اىل املنطقة ل�شقاية الغنام، 
يف  املخت�شة  الجهزة  مع  فوري  ب�شكل  التن�شيق  فتم 
مديرية المن العام وداهمت املوقع ب�شكل �شريع فرق 
امللكية/ مركز امن بادية  البادية  امنية من �شرطة 
باجلرم  باملوقع  وال�شيارة  احل��دث  و�شبطت  اجلفر، 
اىل  وحتويله  المني،  املركز  اىل  وتوديعه  امل�شهود 

املدعي العام لتخاذ الجراءات القانونية.

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين، 
اللواء  امل�شرتكة  الأركان  رئي�س هيئة  تابع 
الثالثاء،  احلنيطي،  اأحمد  يو�شف  الركن 
جمريات التمرين التعبوي »الردع ال�شريع« 
الذي نفذه لواء �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان/ التدخل ال�شريع.
اإىل  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وا�شتمع 
التمرين  ع��ن  ال��ل��واء  قائد  قدمه  اإي��ج��از 
الذي ُبني على فر�شيات حتاكي التحديات 
لتدريب  والإق��ل��ي��م،  املنطقة  يف  الأم��ن��ي��ة 
التنفيذ  واآل��ي��ة  التخطيط  على  ال��ق��ادة 

وتطوير  تعزيز  و�شبل  الأه��داف،  لتحقيق 
العمل  خالل  للم�شاركني  القتالية  القدرات 

يف مثل هذه الظروف العملياتية.
وا���ش��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 
ا�شتطالع وتزويد واقتحام جوي بوا�شطة 
بوا�شطة  برية  وعمليات  مقاتلة،  طائرات 
الطائرات  م��ن  باإ�شناد  م�شفحة،  اآل��ي��ات 
امل�شادة  والأ�شلحة  واملدفعية  العامودية 
و�شالح  املتو�شطة  وال��ر���ش��ا���ش��ات  ل��ل��دروع 
الهند�شة، بالإ�شافة اإىل عمليات الإخالء 
مبظالت  تزويد  ط��رود  واإن���زال  والإن��ق��اذ 

خا�شة.
قتالية  ك��ف��اءة  امل�����ش��ارك��ون  واأظ���ه���ر 

واح��رتاف��ي��ة ع��ال��ي��ة ودق����ًة يف اإ���ش��اب��ة 
الأهداف، والتدريب على عمليات القتحام 

اجلوي والتعامل مع الأهداف املختلفة.
القدرات  اإظهار  اإىل  التمرين  ويهدف 
ل��ل��وح��دات  احل��رك��ة  وق��اب��ل��ي��ة  القتالية 
مدى  واختبار  بالأيدي،  والقتال  امل�شاركة 
القتالية  العمليات  يف  والكفاءة  ال��ق��درة 
وعمليات حفظ النظام وعمليات التزويد.

وج����ال ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي يف 
املنطقة الإدارية التي تخدم عمل القوات 
الواجبات  على  انفتاحها  حال  يف  امل�شاركة 
العديد  على  حتتوي  والتي  بها،  املناطة 
نهاية  ويف  املختلفة.  واملهمات  املعدات  من 

احلنيطي  الركن  اللواء  التقى  التمرين، 
جاللة  حتيات  لهم  ونقل  اللواء،  مرتبات 
امللك عبداهلل الثاين القائد الأعلى للقوات 
بامل�شتوى  اع��ت��زازه  ع��ن  معربًا  امل�شلحة، 
تنفيذ  يف  والحرتافية  والكفاءة  املتميز 
تتمتع  التي  العالية  واملعنويات  الواجبات 

بها.
ال���ذي ح�شره  ال��ت��م��ري��ن  وي��اأت��ي ه���ذا 
امل�شلحة،  ال��ق��وات  �شباط  كبار  م��ن  ع��دد 
التي  ال�شنوية  التدريبية  الربامج  �شمن 
تنفذها القوات امل�شلحة للو�شول اإىل اأعلى 
القتايل  وال�شتعداد  الكفاءة  م�شتويات 

لدى منت�شبيها.

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
جتاه  ي��زال  ول  ثابت  الأردن  موقف  اأن 
اأرا�س  �شم  يف  و�شعيها  اإ�شرائيل  اإج��راءات 
وهو  الأردن،  وغ��ور  الغربية  ال�شفة  من 
الدولية،  القرارات وال�شرعية  من�شجم مع 
اأن احلل الوحيد الذي يف�شي  م�شددا على 
الدولتني  ح��ل  ه��و  املنطقة  يف  �شالم  اإىل 
باإقامة دولة فل�شطينية عا�شمتها القد�س 

ال�شرقية.
وا�شار الرزاز خالل ت�شريحات لو�شائل 
ال��وزراء  رئا�شة  يف  ودولية  عربية  اإع��الم 
اآخر غري حل  اأي حديث  اأن  اإىل  الثالثاء، 
الدولتني، لن يوؤدي اإىل �شالم �شامل، لفتا 
اإىل ان ما يتم اتخاذه من خطوات اأحادية 

اإ�شرائيلية �شتقود اإىل دولة ف�شل عن�شري 
بكل معنى الكلمة، ل�شيما اأن مو�شوع ال�شم 
يوؤ�ش�س ملنطق �شريعة الغاب وي�شكل حتديا 
اأن الأردن لي�س  لالأمن العاملي، م�شددا على 

لوحده يف هذا املو�شوع.
“احتدى  ال�شدد:  هذا  يف  الرزاز  وقال 
اأي م�شوؤول اإ�شرائيلي اأن ياأتي ببديل اأف�شل 
ماذا  عن  يخربنا  واأن  الدولتني،  حل  من 
واح��دة  دول��ة  عن  يتحدث  وه��ل  يتحدث، 
عن�شري  ف�شل  دول��ة  عن  اأم  دميقراطية، 
فقط  ل��ي�����س  ال���ش��ت��ق��رار  ع���دم  �شتجلب 
للمنطقة بل للعامل اأجمع كما دولة الف�شل 
يتعلق  اأفريقيا”وفيما  جنوب  يف  العن�شري 
بالقت�شاد، اأكد رئي�س الوزراء اأن ا�شتقرار 
الأردن �شحيا انعك�س على جميع املجالت، 

م�شريا  لالأردن،  ال�شتثمار  جلب  يف  و�شاهم 
�شندات  يف  الناجح  احلكومة  ا�شتثمار  اإىل 
الفرتة  خالل  اأ�شدرتها  التي  اليوروبوند 
عالية  اكتتابات  �شهدت  والتي  الأخ��رية، 
�شيا�شي  ا�شتقرار  على  يوؤ�شر  مم��ا  فيها، 
يف  ي�شاعد  واجتماعي  واقت�شادي  و�شحي 

جلب ال�شتثمارات من اخلارج للمملكة.
الرزاز  اأ�شار  العام،  املال  حماية  وحول 
اإىل اأن احلكومة عدلت خالل عامي 2018 
املال  حماية  يف  املتعلقة  القوانني  و2019 
هذه  اأن  مبينا  الف�شاد،  وحم��ارب��ة  ال��ع��ام 
الناجتة  اإيراداتنا  يف  زادت  الإج���راءات 
ع��ن م��الح��ق��ات ال��ت��ه��رب ال�����ش��ري��ب��ي، مبا 
ين�شجم مع دولة القانون ودولة املوؤ�ش�شات 
ال�شريبي غري  التهرب  اأن  ت�شدد على  التي 

ال�شريبة  لزيادة  �شن�شطر  “واإل  مقبول، 
على امللتزمني«.

الإج���راءات  ت�شهيل  اأهمية  اأك��د  كما 
ال�شرائب  دفع  يف  امللتزمني  املواطنني  على 
دائ���رة  اأو  اجل���م���ارك  دائ�����رة  يف  ����ش���واء 
�شريبة الدخل واملبيعات ودفع الإقرارات 
اأن  اإىل  لفتا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�شريبية 
 90 بلغت  املجال  ه��ذا  يف  الل��ت��زام  ن�شبة 

باملئة.
احلكومة  اأن  اإىل  الوزراء  رئي�س  ولفت 
ت�شهيل  يف  ج���دا  وا���ش��ح  ب��اجت��اه  ت�����ش��ري 
الإج���������راءات ع��ل��ى ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
واملواطنني، مع تغليظ العقوبات يف الوقت 
والتهريب  ال�شريبي  التهرب  على  ذات��ه 

اجلمركي وكل اأ�شكال الف�شاد.

*الشوبك
اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأّك��د 
والزراعية  ال�شياحية  الفر�س  من  ال�شتفادة 
والت�شنيع املحلي التي يتمتع بها لواء ال�شوبك، 
وتوفري  املحلي  املجتمع  تنمية  يف  ي�شهم  مبا 

فر�س عمل.
لواء  اإىل  زيارته  خ��الل  جاللته،  و�شّدد   
الثالثاء، ولقائه ممثلني عن املجتمع  ال�شوبك 
ال�شياحي  املنتج  تنويع  �شرورة  على  املحلي، 
خا�شة ما ُيعرف ب�”�شياحة املغامرات”، وربط 
رم  ووادي  )العقبة  الذهبي  املثلث  مع  اللواء 
وخدمة  ال�شائح  جتربة  لإث���راء  وال��ب��رتا(، 

املجتمع املحلي.
خطة  و�شع  اإىل  املعنيني  جاللته  ووج��ه   
تنفيذية وا�شحة املعامل للم�شاريع ال�شياحية 
يف اللواء، مبينًا اأهمّية تطوير البنية التحتية 

ل�شتقطاب ال�شياحة اخلارجية.
 واأ�شار جاللته اإىل اأهمية القيام بالرتويج 
مبيزات  يتمتع  كونه  وخارجيًا،  داخليًا  للواء 
ال�شياحية،  املناطق  كباقي  متنوعة  جاذبة 
الوطني  الربنامج  من  ال�شتفادة  اإىل  داعيًا 
م�شاريع  لإق��ام��ة  “انه�س”  ال��ذات��ي  للت�شغيل 
اإقامة  مدد  وتطيل  ال�شياحة  تخدم  �شغرية 

ال�شياح.
ترجمة  اأهمية  اإىل  امللك  جاللة  ولفت   
املحلي  املجتمع  اأبناء  يطرحها  التي  الأف��ك��ار 
اإىل ا�شتثمارات على اأر�س الواقع، مبينًا اأهمية 
الهدف  لتحقيق  الأول��وي��ات  وحتديد  املتابعة 
املن�شود، قائاًل اإن �شر النجاح يكمن يف املتابعة.

ووجه جاللته، خالل اللقاء، احلكومة اإىل 
توفري م�شادر مائية للمزارعني يف املنطقة.

الرثوة  تطوير  اأهمية  اإىل  جاللته  واأ�شار   
على  العتماد  زي��ادة  على  والعمل  الزراعية 
يف  املنت�شرة  الآب����ار  م��ن  امل�شتخرجة  امل��ي��اه 
ال�شناعات  دع��م  ���ش��رورة  م��وؤك��دًا  املنطقة، 

اخلفيفة التي ت�شاهم يف م�شاعدة املجتمع.
ال�شياحة  وزي��رة  قدمت  اللقاء،  وخ��الل   
اأن  فيه  اأو�شحت  عر�شا  �شويكة،  جمد  والآث��ار 
الوزارة تعمل على اأن يكون لواء ال�شوبك مركزا 
اإقليميا ل�شياحة امل�شارات واملغامرات، من خالل 
تاأهيل البنية التحتية وتنويع املنتج ال�شياحي 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  املحلية،  املجتمعات  وت��دري��ب 
برنامج  يوجد  اأنه  مبينة  والرتويج،  الت�شويق 

تنفيذي وا�شح بهذا اخل�شو�س.

 وقدم مدير �شندوق امللك عبداهلل الثاين 
دور  ح��ول  اإي��ج��ازا  احل�شن  �شائب  للتنمية 
تعد  التي  ال��رتاث،  لإحياء  الأردنية  ال�شركة 
املنتج  تطوير  يف  ال�شندوق،  م��ب��ادرات  اإح��دى 
جتربة  اإث��راء  خالل  من  اململكة  يف  ال�شياحي 
يف  وفعاليات  ع��رو���س  تنظيم  ع��رب  ال�شياح، 
احلقب  جت�شيد  واإع���ادة  ال�شياحية،  املناطق 
التاريخية التي تعاقبت على الأردن يف مناطق 

البرتا ووادي رم واأم قي�س وال�شوبك.
حتقيق  يف  ت�شاهم  ال�شركة  اأن  اإىل  ولفت   
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة يف 
م�شتدامة  ع��م��ل  ف��ر���س  وخ��ل��ق  امل��ح��اف��ظ��ات، 
ال�شياحية  املناطق  يف  الع�شكريني  للمتقاعدين 
امل�شتهدفة، والتدريب وبناء القدرات من خالل 

رفد الكادر باملهارات ال�شرورية وتنظيم دورات 
متخ�ش�شة يف مهارات التوا�شل واأ�شا�شيات اللغة 
مع  وال�شراكة  والت�شبيك  وغريها،  الإجنليزية 

القطاعني العام واخلا�س واملجتمعات املحلية.
 وحول م�شروع ال�شوبك، اأو�شح اأن ال�شركة 
طورت خمططا �شموليا اأوليا ل�شياحة املغامرات 
ال�شياحة  وزارة  م��ع  بالتعاون  ال�شوبك،  يف 
والآث����ار، ب��ه��دف اإط��ال��ة م��دة اإق��ام��ة ال��زائ��ر 
وتوفري فعاليات متنوعة وربط اللواء باملواقع 
ال�شياحية املحيطة، اإىل جانب اأن املنتج �شريكز 
وامل��غ��ام��رات  البيئية  امل�����ش��ارات  �شياحة  على 

والريا�شات اجلوية والكهوف والأنفاق.
 واأعرب ممثلو املجتمع املحلي، خالل اللقاء، 
عن تقديرهم جلاللة امللك على نهجه التوا�شلي 

مع اأبناء وبنات الأردن، وحر�شه على ال�شتماع 
اإليهم والوقوف على احتياجاتهم.

 واأ�شادوا بالتوجيهات امللكية التي من �شاأنها 
من  واحل��د  كورونا،  فريو�س  لنت�شار  الت�شدي 
بني  والتن�شيق  التعاون  عن  ف�شال  تداعياته، 
خمتلف موؤ�ش�شات الدولة خالل الأزمة، لفتني 
بهدف  التجربة  م��ن  ال�شتفادة  اأهمية  اإىل 

التنمية يف خمتلف املجالت.
امل��زي��د  ج����ذب  �����ش����رورة  اإىل  ودع������وا   
وال�شياحية  ال��زراع��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م��ن 
لتوفري  بالطاقة،  املتعلقة  وتلك  وال�شناعية، 
خ�شو�شًا  البطالة  ن�شبة  وتخفيف  عمل  فر�س 
من  �شيخفف  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دي��ن  الإن����اث،  ب��ني 

عملية هجرة ال�شكان التي يعاين منها اللواء.

التنموي  ال���دور  تعزيز  اأهمية  واأك����دوا   
العربي  اجلي�س   – الأردن��ي��ة  امل�شلحة  للقوات 

لتطوير ال�شتثمارات يف اللواء.
ال�شوبك  ل��واء  و�شع  اأهمية  اإىل  واأ���ش��اروا   
من  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ال�شياحية،  اخل��ارط��ة  على 
بطول  م�شار  باإن�شاء  مطالبني  جاذبة،  ميزات 
100 كيلو مرت، تكون الغاية منه ربط حممية 
واأودي����ة  ج��ب��ال  ع��رب  ال��ب��رتا  مبحمية  ���ش��ان��ا 
ال�شوبك، عالوة على اإقامة متنزهات وم�شارات 
خمطوب  اأب��و  قرية  ترميم  و���ش��رورة  بيئية، 

لت�شبح معلمًا يق�شده ال�شياح.
التحتية  البنية  ت��ع��زي��ز  اأن  واأ���ش��اف��وا   
الغربي  املطل  منطقتي  يف  ال�شياحية  للمناطق 
ال�شوبك  زوار  م��رك��ز  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��د  واأم 

اأولوية،  تعترب  كهرباء،  ب�شيارات  وت��زوي��ده 
ال�شياح  عدد  لزيادة  الرامية  اجلهود  وتدعم 

ومدد اإقامتهم.
ال�شوبك  كلية  تطوير  اإىل  دع���وا  كما   
فيها،  تقنية  تخ�ش�شات  وف��ت��ح  اجل��ام��ع��ي��ة، 

لتوفري فر�س عمل لل�شباب.
اأعربوا عن تقديرهم ملواقف جاللة   كما 
الفل�شطينية،  الق�شية  عن  ال��دف��اع  يف  امللك 
يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات  وحماية 
خدمة  اأجل  من  الدوؤوبة  وم�شاعيه  القد�س، 
موقف  مثمنني  والإ�شالمية،  العربية  الق�شايا 
الأردن الراف�س لأي اإجراء اإ�شرائيلي اأحادي 

اجلانب ل�شم اأرا�س يف ال�شفة الغربية.
ل��واء  اإىل  امللك  جاللة  زي���ارة  وا�شتملت   
املنتجات  لعر�س  ركن  يف  جولة  على  ال�شوبك، 
فندق  يف  املحلي  املجتمع  ل�شيدات  اليدوية 
م��ون��رتي��ال ال��ت��اب��ع لحت����اد ج��م��ع��ي��ات ق��رى 

ال�شوبك ال�شياحية.
قدمته  ايجاز  اإىل  امللك  جاللة  وا�شتمع   
ه��ذه  ت�شنيع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ات  م��ن  ���ش��ي��دات 
املنتجات �شمن املهن املنزلية املرخ�شة، والتي 
ال�شماغ،  و�شناعة  ي��دوي��ة،  ح��رف��ا  ت�شمنت 
ومنتجات غذائية، حيث ثمن جاللته دورهن 

وجهودهن يف دعم وترويج املنطقة �شياحيًا.
متكني  اإىل  احلكومة  امللك  جاللة  ووج��ه   
خالل  من  ال��ل��واء،  يف  املحلي  املجتمع  �شيدات 

توفري فر�س لت�شويق منتجاتهن.
الزيارة، مركز  امللك، خالل   وتفقد جاللة 
اإىل  جاللته  ا�شتمع  حيث  ال�شوبك،  قلعة  زوار 
يزيد  الآث���ار  دائ��رة  ع��ام  مدير  قدمه  اإي��ج��از 
و�شعت  الآث���ار  دائ���رة  اأن  فيه  اأو���ش��ح  عليان، 
خطة خم�شية لإعادة ترميم القلعة، مبا يليق 
لتو�شعة  خطط  وجود  اإىل  اإ�شافة  بتاريخها، 
ال�شيارات  توفري  ي�شتطيع  حتى  ال��زوار،  مركز 
الكهربائية، عالوة على تاأهيل الطرق املوؤدية 

اإىل القلعة.
لإع��ادة  م�شاريع  ع��دة  وج��ود  اإىل  واأ���ش��ار   
اإر�شادية،  لوحات  وو�شع  املكان  ق�شة  كتابة 
وم�����ش��ارات  البيئية  ب��امل�����ش��ارات  ذل���ك  ورب���ط 
التحدي، ملا يتمتع به لواء ال�شوبك من طبيعة 
خالبة.  ورافق جاللة امللك يف الزيارة، رئي�س 
الديوان امللكي الها�شمي، وم�شت�شار جاللة امللك 
امللك  جاللة  وم�شت�شار  والتن�شيق،  لالت�شال 

لل�شيا�شات والإعالم،  وحمافظ معان.

الملكة رانيا العبداهلل تزور محمية 
عجلون وتلتقي القائمين على 

منصة سواح للسياحة المستدامة

وزير الصحة: تسجيل 46 إصابة 
غير محلية و3 حاالت شفاء 

ضبط اعتداء على ناقل الديسي 
بالمراقبة الجوية عن بعد

الرزاز: موقف األردن ثابت تجاه إجراءات 
إسرائيل في ضم أراض من الضفة الغربية

مندوبًا عن الملك.. رئيس هيئة األركان 
يتابع تمرين )الرد السريع( التعبوي

الملك يدعو الى االستفادة من برنامج »انهض« 
 الملك يزور الشوبك ويؤكد أهمّية االستفادة من الفرص السياحية والزراعية والتصنيع المحلي في اللواء

ــي ــب ــذه ــث ال ــل ــث ــم ـــع ال ـــه م ـــط ـــي الـــشـــوبـــك ورب ــج الــســيــاحــي ف ــت ــن ــم تــنــويــع ال

الملك يوجه الحكومة إلى توفير مصادر مائية للمزارعين في المنطقة
الملك يوجه إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي في الشوبك
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*عمان 
املحا�شبة  دي���وان  ا�شتي�شاحات  مبراجعة  املكّلف  الفريق  عقد 
�شامي  الوزراء  رئا�شة  ل�شوؤون  الّدولة  وزير  برئا�شة  الثنني  اجتماعًا 

الداوود ملناق�شة املخالفات املوّثقة ل�شهر حزيران املا�شي وت�شويبها.
وك�شف الداوود عن ت�شجيل 24 خمالفة ل�شهر حزيران املا�شي، وهو 
اأعلى عدد يتّم ت�شجيله من املخالفات منذ بدء نهج املراجعة ال�شهرّية 

بدءًا من العام احلايل 2020.
ولفت اإىل اأّن رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز وافق على تن�شيب 
الفريق باإحالة اربع خمالفات اإىل النائب العام وخمالفتني اإىل هيئة 
اإجراءات  وفق  املخالفات  بقّية  وت�شويب  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة 

اإدارّية ومالّية.
النائب  اإىل  التي مّت حتويلها  الأربع  املخالفات  اأّن  الداوود  واأو�شح 
ملركبة  اجلمركّية  البيانات  تفا�شيل  باختالف  اإحداها  تتّعلق  العام 
وقيمتها  و�شنفها  نوعها  حيث  من  وذلك  لها،  احلقيقّية  املوا�شفات  عن 
قام  الفريق  اأّن  اإىل  م�شريًا  عليها،  الر�شوم  احت�شاب  وقيمة  اجلمركّية 
احل��الت  حل�شر  يلزم  ما  باتخاذ  ة  املخت�شّ اجلهات  مبخاطبة  اأي�شًا 

امل�شابهة واإحالتها اإىل الق�شاء .
تتعّلق  العام  النائب  اإىل  اأحيلت  التي  الثانية  املخالفة  اأّن  وتابع 
امل�شت�شفيات  اأح��د  يف  املحا�شبني  لدى  املقبو�س  املبلغ  يف  فرق  بوجود 
احلكومّية عن املوّثق يف ال�شجاّلت الر�شمّية، والثالثة مبخالفات مالّية 
و�شبهات ب�شرف مبالغ واإتالف لوازم واأثاث يف اإحدى املدار�س احلكومّية 
يف  ب�شبهات  الرابعة  تتعّلق  فيما  والتعليمات،  الأنظمة  لأحكام  خالفًا 

تنفيذ اأ�شغال يف اإحدى البلدّيات ب�شكل خمالف لالأنظمة والتعليمات.
النزاهة  هيئة  اإىل  اإحالتهما  مّتت  اللتني  املخالفتني  بخ�شو�س  اأّما 
مبالغ  ب�شرف  تتعّلق  الأوىل  اأّن  ال���داوود  ك�شف  الف�شاد،  ومكافحة 
عن  اململكة  بلدّيات  اإح��دى  يف  التّجار  من  ملجموعة  زي��ادة  تعوي�شات 
الإدارة  وزي��ر  من  بتن�شيب  الهيئة  اإىل  حتويلها  ومّت  املقّررة  الن�شبة 
املحلّية، اأّما الثانية فتت�شّمن �شبهات يف جتديد اتفاقّية ت�شمني تاأجري 

حقول واأ�شجار الزيتون من اأرا�شي اخلربة ال�شمرا.
وبنّي اأّن بقّية املخالفات تت�شّمن �شرف مكافاآت واإنفاق مبالغ مالّية 
يلزم  ما  اتخاذ  مّت  اإدارّي���ة  خمالفات  اإىل  بالإ�شافة  ح��ّق،  وجه  دون 

لت�شويبها وا�شرتداد املبالغ املرتّتبة عليها وفقًا لالأنظمة والتعليمات.
وموا�شلة  الفريق،  عمل  ا�شتمرارّية  على  التاأكيد  ال��داوود  وجّدد 
عقد اجتماعاته �شهرّيًا لت�شويب املخالفات وال�شتي�شاحات اأّول باأّول.

*عّمان 
ال�شباب  ال��رواب��دة،  ال��روؤوف  عبد  الأ�شبق  ال��وزراء  رئي�س  دعا 
ق��ادرة  اأح��زاب  وت�شكيل  ال�شيا�شية  باحلياة  لالنخراط  الأردين 
وحيدة  اأداة  الدميقراطية  امل�شاركة  باعتبار  رغباتهم،  تلبية  على 

ال�شيا�شي. لالإ�شالح 
الراهنة  “الق�شايا  بعنوان  الإع��الم  معهد  يف  ندوة  خالل  واأكد 
الوكالة  مع  بالتعاون  والإعالم”  النتخابات  ال�شيا�شية:  وامل�شاركة 
للدول،  قوة  عن�شر  الدميقراطية  اأن  الإعالمي،  للتعاون  الفرن�شية 
واأ�شلوب حكم ل ايدولوجيا وترت�شخ مع مرور الوقت، م�شريًا اإىل اأن 
ال�شيا�شية، واأن الدميقراطية  امل�شاركة  اأ�شا�س  احلركة احلزبية هي 
ودوري��ة  الأح��زاب  اأكتاف  على  اإل  تقوم  ل  الربملانية  واحلكومات 

النتخابات.
دميقراطية  �شيا�شية  لأح��زاب  بحاجة  الأردن  اأن  على  و�شدد 
املجتمع. اأفكارها خلدمة  الآخر وقادرة على طرح  ديناميكية تقبل 

والهوية  الأردن  يف  ال��دول��ة  ن�شوء  لأ�ش�س  ال��رواب��دة  وع��ر���س 
م�شرية  خالل  واجهتها  التي  والتحديات  القوة  وعنا�شر  الوطنية، 
الو�شطية  نهج  وتر�شيخ  ال��ع��روب��ي  الفكر  على  مبنية  ع��ام   100

العامة. ال�شيا�شات  يف  والعتدال 
من  وجمموعة  املعهد  طلبة  م��ع  ح��واره  يف  ال��رواب��دة،  وق��ال 
خا�شة  هوية  ينحت  اأن  الأردن  على  ل��زام��ًا  “كان  ال�شحفيني، 
مرتكزًا  والتاريخية،  اجلغرافية  املنطقة  حتديات  ليتجاوز  به 
للنهو�س  متثلها  التي  والقيم  الكربى  العربية  الثورة  مبادئ  على 
العروبية  الأردن��ي��ة  الهوية  اأ�شا�س  �شكل  م��ا  العربية  م��ة  ب��الأ

والقومية«.
الأردن  يف  امل�شجلة  الأح��زاب  ع�شرات  وجود  رغم  اأنه  واأ�شاف 
واجلهوية  العقائدية  لالأ�ش�س  املجال  يف�شح  ما  فاعلة،  غري  اأنها  اإل 
اأن  مو�شحا  النتخابية،  العملية  على  لل�شيطرة  والقبلية  والنفعية 
وخطط  �شيا�شية  برامج  طرح  على  القادرة  هي  احلقيقية  الأحزاب 
على  رده  يف  ال��رواب��دة  واأ���ش��ار  ال�شيا�شي.  امل��ال  واإ�شعاف  للتنمية 
قواعدهم  تتحملها  النواب  اختيار  م�شوؤولية  اأن  اإىل  الطلبة،  اأ�شئلة 
اأ�ش�س براجمية وا�شحة  اأن تختارهم بناء على  التي يجب  ال�شعبية 
النواب  جمل�س  اإىل  بالو�شول  لهم  ي�شمحوا  واأل  للتنمية،  وخطط 
مرة اأخرى اإذا مل يقوموا بدورهم يف تلبية طموحات النا�س، م�شريًا 
النواب  اأداء  حول  باملعلومات  النا�س  تزويد  الإع��الم  دور  اأن  اإىل 

به. ما وعدوا  بتنفيذ  التزامهم  ومدى 
اأن  ال��رواب��دة  اأو���ش��ح  الفل�شطينية،  الأردن��ي��ة  العالقة  وح��ول 
على  م�شددًا  عالقة،  اأي  ت�شبهها  ل  ال�شعبني  بني  امل�شرتكة  العالقة 
الق�شية  واأن  �شعبية،  دميقراطية  ال�شفتني  بني  العربية  الوحدة  اأن 
قيادة  الأردن  لدى  الأوىل  الق�شية  زال��ت  وما  كانت  الفل�شطينية 

. و�شعبًا

الداوود: 4 استيضاحات للنائب العام و2 
لمكافحة الفساد خالل حزيران الماضي 

الروابدة يدعو لتشكيل 
أحزاب تلبي تطلعات الشباب

*عمان 
عودة  اأجمد  الإع��الم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  قال 
الع�شايلة اإن جمل�س الوزراء قرر خالل جل�شته التي 
الرزاز  الدكتور عمر  الوزراء  رئي�س  برئا�شة  عقدت 
اأع�شاء جمال�س الإدارة يف  الثالثاء، تخفي�س عدد 
 9 من  للحكومة  بالكامل  اململوكة  ال�شركات  جميع 

اأع�شاء اإىل 5 اأع�شاء.
موؤمتر �شحفي م�شرتك  الع�شايلة خالل  واأو�شح 
مع وزيري ال�شحة والنقل ومدير عام هيئة تن�شيط 
تنظيم  هيئة  مفو�شي  جمل�س  ورئي�س  ال�شياحة 
القرار  هذا  اأن  ال��وزراء،  رئا�شة  يف  املدين  الطريان 
املتخذة  احلكومّية  ل��الإج��راءات  ا�شتمرارًا  ياأتي 
لتنفيذ م�شروع هيكلة موؤ�ّش�شات القطاع العام، بهدف 

�شبط الإنفاق، ووقف الهدر، وتر�شيق الأداء.
قبل  الإدارة  جمال�س  اأع�����ش��اء  ع��دد  اأن  وب��ني 
التخفي�س بلغ 142 ع�شوًا ميثلون 22 �شركة مملوكة 
للحكومة بالكامل )منها �شركة واحدة دون جمل�س 
اإدارة اأ�شاًل(، و�شينخف�س العدد بعد هذا القرار اإىل 

100 ع�شو، اأي اأّن ن�شبة التخفي�س تقارب الثلث.
حركة  اأوق��ف  الأردن  اأن  اإىل  الع�شايلة  ولفت 
اآذار   17 بتاريخ  للم�شافرين  ال��ت��ج��اري  ال��ط��ريان 
كاإجراء حلماية املواطنني واحلد من انتقال العدوى 
فعاليته  اأثبت  الإج��راء  هذا  اأن  موؤكدا  اخلارجية، 
ال�شريعة حلماية  التحرك وال�شتجابة  يف مرحلة 
بدليل  العدوى،  و�شبط  العامة  وال�شحة  املواطنني 

اأرقام الإ�شابات بكورونا امل�شجلة يف اململكة.

اأن���ه ورغ���م ت��وق��ف ال��ط��ريان، على  وا���ش��ار اإىل 
وتنفيذا  احلكومة  حر�شت  املا�شية،  الأ�شهر  مدار 
لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين على �شرعة 
اخل��ارج،  من  الأردنيني  لعودة  اآلية  واإدام��ة  اإط��الق 
باإجراءات ووترية ت�شمن الوقاية و�شبط العدوى، 
خالل  م��ن  ال�شحية،  املنظومة  اإم��ك��ان��ات  وت��راع��ي 
من  العائدين  جمموعات  اأع���داد  على  ال�شيطرة 

املواطنني والإ�شابات املتوقعة �شمنهم.
امل��ط��ارات  ف��ت��ح  اأن  اإىل  الع�شايلة  ا���ش��ار  ك��م��ا 
وال�شماح بحركة ال�شفر والطريان وفق �شوابط هو 
من اإجراءات مرحلة “معتدلة اخلطورة” امل�شار لها 
وم�شفوفة  القطاعات  فتح  خطة  يف  الأزرق  باللون 
اأعلنتها  التي  كورونا  جائحة  مع  التعامل  مراحل 
اإىل  ت�شري  والتي  املا�شي،  حزيران   4 يف  احلكومة 
وزارة  ت�شعها  معايري  وفق  يتم  ال�شفر  ا�شتئناف  اأن 

ال�شحة، وجلنة الأوبئة وخلية الأزمة.
ولفت اإىل اأن التو�شل لفتح املطارات جاء نتيجة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  بها  قامت  جلهود 
وال�شياحة  والنقل،  ال�شحة،  ووزارات  والر�شمية، 
التي  الأزم��ة  وخلية  الأوبئة  وجلنة  واخلارجية، 
املعنية  الدولة  موؤ�ش�شات  جميع  عن  ممثلني  ت�شم 

باأزمة كورونا وتبعاتها.
واأ�شار الع�شايلة اإىل اأن عملية الفتح التدريجي 
للمطارات وحركة الطريان ت�شتند ملحورين: الأول 
يتمثل بتحديد الدول التي ميكن ال�شفر منها واإليها 
يف هذه املرحلة وفق نظام لت�شنيف احلالة الوبائية 

للدول، موؤكدا اأن هذا النظام يعد نقطة النطالق يف 
منظومة العمل.

الأوبئة  وجلنة  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للدول،  الوبائية  احلالة  لت�شنيف  نظامًا  و�شعتا 
واأفرزتا قوائم للدول بح�شب احلالة الوبائية فيها: 
جيدة  وبائية  بحالة  تتمتع  التي  وهي  اخل�شراء 
م�شابهة لالأردن اأو اأف�شل، ويكون ال�شفر منها واإليها 
التي  وال�شفراء  احلجر،  متطلبات  حيث  من  اأ�شهل 
الإج��راءات  من  املزيد  واإليها  منها  ال�شفر  يتطلب 
الوقائية، واحلمراء التي يخ�شع ال�شفر منها واإليها 

ملتطلبات �شحية ووقائية اإ�شافية.
جمموعة  يت�شمن  ال��ث��اين  امل��ح��ور  ان  وا���ش��اف، 
وال��وق��ائ��ي��ة  ال�شحية  والإج������راءات  املتطلبات 
والتنظيمية التي حتكم امل�شافر والزائر، من حلظة 
بدء التح�شري لل�شفر وحتى الو�شول لالأردن ومغادرة 
املطار، وذلك حلماية �شحته، و�شحة املتعاملني معه، 

واحلد من و�شول العدوى من اخلارج لالأردن.
واأكد اأن فتح املطارات وحركة ال�شفر تعد خطوة 
اأوىل و�شرورية ت�شمح لنا البدء بتن�شيق ثنائي مع 
واإىل  من  الرحالت  لت�شيري  اخل�شراء  القائمة  دول 
ت�شيري  على  تعمل  احلكومة  اأن  اإىل  م�شريا  الأردن، 
الرحالت خالل الن�شف الأول من اآب القادم، اإذا ما 
متكنت من ا�شتكمال التن�شيق الثنائي مع هذه الدول 
وتاأكيد موافقتها على الإجراءات املتبعة، والتفاق 

على التعامل باملثل من حيث هذه الإجراءات.
املطارات  فتح  ا�شتمرار  ان  اإىل  الع�شايلة  ون��وه 

وتقدير  م�شتمر  لتقييم  �شيخ�شع  الطريان  وحركة 
اأو  تو�شيعا  تعديله  ويتم  الوبائية،  خلطورة احلالة 
ت�شييقًا بح�شب م�شتجدات احلالة الوبائية داخليًا 
منها  ال�شفر  امل�شموح  ال��دول  يف  واأي�شًا  الأردن،  يف 

واإليها.
التاأكيد  الإع��الم  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  وج��دد 
على اأن عودة الأردنيني هي دائمًا اأولوية احلكومة 
الأوىل، م�شريا اإىل اأن اإعالن اليوم �شيتيح لالأردنيني 
ال��ع��ودة  اخل�����ش��راء  القائمة  دول  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
اخل�شراء  ال��دول  وحت��دي��دًا  اأك��رب،  بي�شر  للمملكة 
التي بينها وبني الأردن رحالت مبا�شرة، اإ�شافة اإىل 
ال�شتمرار بزيادة عدد رحالت عودة الأردنيني من 
دول اأخرى خارج القائمة اخل�شراء، وفق متطلبات 

احلجر والوقاية ال�شحية املعمول بها.
اإذا  حول  ال�شحفيني  اأح��د  �شوؤال  على  رده  ويف 
الق�شية  من  الردين  املوقف  على  تغيري  هناك  كان 
الفل�شطينية، اأكد الع�شايلة اأن رئي�س الوزراء اأو�شح 
الربيطانية  الغارديان  �شحيفة  مع  مقابلته  خالل 
اأن خيار الأردن هو حل الدولتني، دولة فل�شطينية 

م�شتقلة عا�شمتها القد�س ال�شرقية.
اإذا  وحتدى رئي�س الوزراء - بح�شب الع�شايلة- 
دميقراطية،  واح��دة  بدولة  تقبل  اإ�شرائيل  كانت 
بعيدا عن خيار حل الدولتني، م�شريا اإىل اأن البع�س 
ال�شحيح،  �شياقها  غ��ري  يف  املقابلة  عناوين  اأخ��ذ 
ووا���ش��ح  ث��اب��ت  الأردن  م��وق��ف  اأن  على  وم�����ش��ددا 

ومن�شجم مع قرارات ال�شرعية الدولية.

العضايلة: تخفيض عدد أعضاء مجالس اإلدارة في 
الشركات المملوكة للحكومة من 9 أعضاء إلى 5

مقال رئيس التحرير

لي���وج���د اأج���م���ل من 
كلمات ال�شاعر دروي�س نهديها اىل العرب الذين 

ال�شرائيلي لالغوار  وال�شم  القرن  ال�شمت مع �شفعة  التزموا 
وتباطئوا يف مواقفهم املعروفه للقا�شي والداين ففي ق�شيدة لل�شاعر 
الإ�شرائيلي  اجلي�س  غزا  عندما  نظمها  دروي�س  حممود  الفل�شطيني 
التحرير  منظمة  وط��ْرد  املا�شي  القرن  من  الثمانينيات  يف  لبنان 
لبنان، وكيف تنباأ بتطبيع  الفل�شطينية وجي�س حترير فل�شطني من 

اأنظمة عربية مع العدو ال�شهيوين .
يعرب ال�شاعر عن �شمود الفل�شطينيني اأمام التحديات التي �شملت 
فيخاطب   ، الفل�شطينية  للق�شية  تنكروا  الذين  العرب  بع�س  حتى 

الفل�شطيني قائال
حا�شر ح�شارك … ل مف��رُّ �شقطت ذراعك فالتقطها
وا�شرب عدوك .. ل مقرُّ  و�شقطُت قربك، فالتقطني

…….. وحرُّ وا�شرب عدوك بي… فاأنت الآن حرُّ   حرٌّ
للغرب  عمالء  �شاروا  الذين  العرب  بع�س  انحراف  عن  ويعرب 
الذي �شماه الروم على ح�شاب املبادئ العربية الإ�شالمية التي تعترب 

الق�شية الفل�شطينية جوهرها فيقول :
�شقط القناع

عرٌب اأطاعوا رومهم
عرٌب وباعوا روحهم

عرٌب … و�شاعوا
ويوؤكد اأن الفل�شطيني �شار وحده يف امليدان متخلني بع�س العرب 
عنه وعن ق�شيته ، لكن �شيبقى يدافع عن فل�شطني املحتلة التي يرمز 

لها ب�شجرة الزيتون، فيقول :
وعليك اأن حتي����ا واأن حتي������ا

واأن تعطي مقابل حب�ّة الزيتون جلدك
كم كنت وح��������دك

ل�شيء يك�شرنا ، فال تغرق متاما
يف ما تبقى من دمٍ  فينا

لنذهب داخل الروح املحا�شر بالت�شابه واليتامى
يا ابن الهواء ال�شلِب ، يا ابن اللفظة الأوىل على اجلزر القدمية

عن  ق�شيته  يبعد  اأن  يف  الفل�شطيني  خال�س  اأن  ال�شاعر  ي��رى 
ا�شتغالل احلكام العرب لها، الذين رموك يف بئر وقالوا لك ل ت�شلِّم، 

فيقول :
فتقم�س الأ�شياء كي تتقم�س الأ�شياء خطوتك احلراما

وا�شحب ظاللك من بالط احلاكم العربي ّ
حتى ل يعلقها و�شاما

واك�شر ظاللك كلها كيال ميدوها ب�شاطا ً اأو ظالما
ك�شروَك ، كم ك�شروك كي يقفوا على �شاقيك عر�شا

وتقا�شموك واأنكروك وخب�ّاأوك واأن�شاأوا ليديك جي�شا
حط�ّوك يف جحٍر .. وقالوا : ل ت�ش��ل�ّم

ورموك يف بئ��رٍ  .. وقالوا : ل ت�ش��ل�ّم
املحتل  اأي  الهيكل  �شيدمرون  الفل�شطينيني  اأن  على  يوؤكد   ثم 
 ، الإ�شرائيلي رغم ح�شارهم وجتويعهم وتخلي الإخوة العرب عنهم 

ثم ياأمر الفل�شطيني باأمر رائع فيقول له :
 حا�شر ح�شارك

�ش����ندمر الهي���كل …. �ش����ندمر الهي���كل
اأ�ش��الوؤنا اأ�ش��ماوؤنا . ل … ل مف�ر ُّ

�ش����قط القناع عن القناع عن القناع
�ش���قط القن�اع

ل اإخ�وةٌ  لك يا اأخي ، ل اأ�شدقاء ُ يا �شديقي ، لق��الع
ل املاء عن�دك َ ، ل الدواء ول ال�ش��ماء ول الدم��اء ُ ول ال�ش���راع

ول الأم���ام ول ال����وراء
حا�ش�����������ر ح�شارك َ ….. ل مف�ر ُّ

وا�شطر   ، الأر���س  هذه  يف  البداية  كان  الفل�شطيني  اإن   ويقول 
وحماطون  املخيمات،  يف  اأي  ق�شب  من  اأج�شاده   ، والغ��رتاب  للهجرة 
وحلب  الأن��دل�����س  ل��ع��ودة  ي��دع��ون  بدجل  وم�شلمني  ع��رب  بخطباء 

حما�شرة
نحن البداية والبداية والبداية ... كم �شنة

كنا هناك ... ومن هنا �شتهاجر العرب ُ
لعقيدةٍ  اأخرى وتغرتب ُ

ق�شب هياكلنا
وعرو�شنا ق�شب ُ

يف كل مئذنةٍ  حاوٍ  ، ومغت�شب ُ
يدعو لأندل�س اإن حو�شرت حلب ُ  

اأمريكا  علينا  اأطلقتها  هريو�شيما،  ذرية  قنبلة  عرفت    فل�شطني 
بدعمها لإ�شرائيل، اأمريكا هي الطاعون الذي ينت�شر بيننا :

هريو�شيما هريو�شيما
وحدنا ن�شغي اإىل رعد احلجارة

وحدنا ن�شغي ملا يف الروح من عبثٍ  ومن جدوى
واأمريكا على الأ�شوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية

يا هريو�شيما العا�شق العربي
اأمريكا هي الط����اعون ، والط�������اعون اأمريكا

نع�شنا ... اأيقظتنا الطائرات و�شوت اأمريكا
واأمريكا لأمريكا

من  وجهه  على  يهيم  فهو  باحلقيبة،  الفل�شطيني  لل�شتات    ويرمز 
مكان اإىل مكان، فوطنه حقيبة، وفل�شطني �شائعة ب�شياع العرب فهي 

الأندل�س الأخرى
وطني حقيبه

يف الليل اأفر�شها �شريرا ً
واأنام فيها

اأدفن الأحباب فيها
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خالد خازر الخريشا
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*عمان 
ت��وق��ع وزي����ر ال��ن��ق��ل، ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
املفقودة  الإي����رادات  حجم  و���ش��ول  �شيف، 
مليون   450 اإىل  حمليا  ال��ط��ريان  قطاع  يف 
املوؤ�شرات  وفق  العام احلايل  نهاية  مع  دينار 
والإح�شائيات املعنية، وبلوغ خ�شائر �شركات 
موؤكدا  مليونا،   150 زه��اء  املحلية  الطريان 
اأن الأرقام واخل�شائر تتغري باعتمادها على 

حركة الطريان حتى نهاية العام احلايل.
م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  يف  �شيف،  وق��ال 
وزير  جانب  اإىل  الثالثاء  الوزراء  رئا�شة  يف 
ال�شحة،  الإع���الم ووزي���ر  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
ال�شياحة ورئي�س  ومدير عام هيئة تن�شيط 
ال��ط��ريان  تنظيم  هيئة  مفو�شي  جمل�س 
اآل��ي��ة الفتح  امل����دين، وع��ق��د ل��الإع��الن ع��ن 
حركة  وا�شتئناف  للمطارات  التدريجي 
و���ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإن  ال���ط���ريان، 
اخل�شراء  ال���دول  م��ع  تتوا�شل  امل��غ��رتب��ني 
ا�شتقبال  على  والت��ف��اق  التوافق  لغايات 
اأن قرار  الطائرات من كال الطرفني، م�شيفا 
ل  اجلوية  احلركة  وا�شتئناف  املطارات  فتح 
فقط  اململكة  يف  الوبائي  الو�شع  على  يعتمد 

بل يعتمد اأي�شا على حالة الدول الأخرى.
�شيكون  امل��ط��ارات  فتح  اأن  �شيف  واأك���د 
ب�شكل متدرج و�شيتم تقييم العملية بانتظام 
هي  الأولوية  اأن  موؤكدا  للتغيري،  قابلة  وهي 
�شالمة الأردنيني، واأن رحلة امل�شافر �شتكون 

خمتلفة و�شيتخللها اإجراءات جديدة.
مع  امل��ط��ار  ُيفتح  لأن  ن�شعى  اإن��ن��ا  وق��ال 
�شهر  من  الأول  الأ�شبوع  يف  اخل�شراء  الدول 
املطار يعتمد  اأن قرار فتح  املقبل، موؤكدا  اآب 

على جاهزية الدول الأخرى.
حمرك  هو  اجلوي  النقل  اأن  �شيف  واأكد 
اأن  هو  الأهم  لكن  والقت�شاد،  للنمو  اأ�شا�شي 
اإىل  لفتا  الوباء،  على  ال�شيطرة  يف  ن�شتمر 
به  العمل  عودة  تعني  ل  الطريان  عودة  اأن 

ب�شكل طبيعي كما عهدناه.
واأو���ش��ح ال��وزي��ر الإج�����راءات ال��واج��ب 
ال�شفر، بدءا من تعبئة منوذج  اتباعها قبل 
البيان ال�شحي من قبل امل�شافر قبل ال�شفر، 
والتعهدات  ال�شحية  البيانات  ي�شمل  الذي 
برحلة  تتعلق  متعددة  وبيانات  املطلوبة، 
فيها  �شيقيم  التي  الإق��ام��ة  واأم��اك��ن  ال�شفر 
من  �شتجرى  العملية  هذه  اأن  مبينا  امل�شافر، 

visitjordan. الإلكرتوين  املوقع  خالل 
ال�شفر. من  �شاعة   24 قبل   gov.jo

عند  �شيح�شل  امل�����ش��اف��ر  اأن  واأ����ش���اف 
 QRcode النتهاء من تعبئة النموذج على
اأهمية  م��وؤك��دا  الإل���ك���رتوين،  ال��ربي��د  ع��رب 
امل�����ش��اف��ر لكونه  الح��ت��ف��اظ ب��ه م��ن ق��ب��ل 
امل�شح يف مراحل معينة  لغايات  �شيطلب منه 
فيها  املوجودة  املعلومات  ل�شحب  ال�شفر  من 

بكونه خمزنا ملعلومات امل�شافر.
امل�شافر  على  ينبغي  اأنه  اإىل  �شيف  ولفت 
من  �شاعة   72 قبل   PCR فح�س  اإج���راء 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  خ��ل��وه  لتاأكيد  ال�شفر 
نتيجة  اإبراز  امل�شافر  على  حني  يف  امل�شتجد، 
الفح�س عند طلبها، اإ�شافة لتحميل تطبيق 

اأمان قبل ال�شفر واإبرازه عند الطلب.
واأكد �شيف �شرورة اإح�شار وثيقة تاأمني 
الأردن��ي��ة  اململكة  يف  املفعول  �شارية  طبي 
غري  الأجنبي  امل�شافر  قبل  من  الها�شمية 
يقدم  اأن  ���ش��رورة  على  م�����ش��ددا  الأردين، 
بلد  يف  يوما   14 ملدة  اإقامة  اإثبات  امل�شافر 
من  الرتانزيت  مل�شافري  بالن�شبة  ال��ق��دوم 

الدول غري امل�شنفة باخل�شراء.
عند  للم�شافرين  �شيجرى  اأن���ه  وب���ني 
 PCR و�شولهم اإىل املطار يف الأردن فح�س 
و���ش��ي��ن��ت��ظ��رون ن��ت��ائ��ج��ه يف امل���ط���ار خ��الل 
اأن هذا  الأ�شبوع الأول من فتح املطار، مبينا 

الإجراء قابل للتعديل لحقا.
وحول الإجراءات املتعلقة يف املطار عند 
�شرورة  �شيف  اأك��د  الطائرة،  اإىل  ال�شعود 
الطائرة،  �شعود  عند   QRcode اإب���راز 
من  �شاعة   72 قبل   PCR فح�س  واإج���راء 
حني  يف  ال�شفر،  عند  منه  و�شيطلب  ال�شفر 
باأنهم  خطيا  تعهدا  امل�شافرين  من  �شيطلب 
امل�شنفة  ال���دول  يف  ي��وم��ا   14 م��دة  اأم�����ش��وا 

باخل�شراء.
بامل�شافرين  املتعلقة  الإج��راءات  عن  اأما 
النقل  وزي��ر  قال  املطار،  اإىل  و�شولهم  عند 
اأجهزة   5 �شتقا�س عرب  امل�شافرين  اإن حرارة 
ج�شور  على  منها   4 ت��وج��د  ح���راري  م�شح 
فح�س  لإج���راء  اإ�شافة  امل��ط��ار  يف  ال��ق��دوم 
يف  حمطة   11 هناك  �شيكون  فيما   ،PCr
كاونرتا   22 و   ،PCR عينات  لأخ��ذ  املطار 
وا�شتالم  املخترب  يف  للت�شجيل  خم�ش�شة 

نتائج الفحو�شات.

امللكة  مطار  يف  النتظار  قاعة  اأن  وبني 
م�شافرا   530 لنحو  �شتت�شع  ال��دويل  علياء 
نتائج فحو�شاتهم، يف وقت تبلغ  حلني ظهور 
مرتا   6660 النتظار  قاعات  م�شاحة  فيه 

مربعا.
 PCR فح�س   260 �شنجري  اإننا  وق��ال 
 5 اإج����راء  يعني  م��ا  ال��واح��دة  ال�شاعة  يف 
م�شاحة  تبلغ  ح��ني  يف  يوميا  فح�س  اآلف 
مربعا،  مرتا   2213 املطار  داخل  املختربات 
اأن وحدة الأمن وال�شيطرة يف املطار  م�شيفا 
يف  امل�شافرين  �شري  �شرياقبون  العام  والأم��ن 
بالإر�شادات  التزامهم  على  والتاأكيد  املطار 

ال�شحية.
بال�شتيكيا  حاجزا   64 نحو  اأن  واأ�شاف 
ال��دخ��ول  امل��ط��ار عند ك��اون��رتات  زرع���ت يف 
وحاجزين  اجل����وازات  عند  ح��اج��زا   12 و 
املطار،  يف  العاملني  حلماية  الرتانزيت  عند 
الذكية  اخل��وذ  ا�شتخدام  �شيتم  اأن��ه  مبينا 
واأقنعة الوجه البال�شتيكية من قبل موظفي 
اجل����وازات ووح���دة الأم���ن يف امل��ط��ار، واأن 
وم�شتمرة  منتظمة  �شتكون  التعقيم  عمليات 

يف املطار لكل تفا�شيل عملية ال�شفر.
واأ�شار اإىل ف�شل مقاعد اجللو�س بعالمات 
معدات  م��ن  للتخل�س  و���ش��ن��ادي��ق  وا���ش��ح��ة 

الوقاية ال�شخ�شية امل�شتخدمة.
التذاكر  اأ�شعار  اإن  �شيف  ال��وزي��ر  وق��ال 
عرفناها  التي  الأ�شعار  عن  بعيدة  تكون  لن 
قد  والطلب  العر�س  عن�شري  لكن  �شابقا 

يلعبان دورا يف حتديد الأ�شعار.
اأكد رئي�س جمل�س مفو�شي هيئة  بدوره، 
تنظيم الطريان املدين، الكابنت هيثم م�شتو، 
اأن عودة احلركة الدولية للرحالت يف بع�س 

الدول ل تاأتي من فراغ.
وقال اإن هناك اإجراءات يجب اأن تكون 
والدولية،  املحلية  املتطلبات  م��ع  مت�شقة 
مباهية  تامة  دراي��ة  على  نكون  اأن  يجب  اإذ 

املتطلبات لنكون مقبولني خارجيا.
بالتفتي�س  تقوم  الهيئة  اأن  واأ���ش��اف 
يف  الطريان  مكونات  كافة  على  والتدقيق 
�شركات  اإىل  اإ�شافة  الأردن��ي��ة،  امل��ط��ارات 
ال��ط��ريان امل��ح��ل��ي��ة، وك���ل م��ك��ون م��ن ه��ذه 
والتاأكد  عليه  التدقيق  يجري  املكونات 
م��ن م��دى ال��ت��زام��ه ب��الأدل��ة الإر���ش��ادي��ة 

املطلوبة.

*عمان 
مع  الأيتام  اأموال  تنمية  موؤ�ش�شة  وقعت 
�شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكرتوين م�شغل 
اتفاقية  الثالثاء،  فواتريكم«  اإي   « خدمة 
وت�شديد  دفع  من  املواطنني  لتمكني  تعاون 

التزاماتهم اإلكرتونيا.
رئي�س  وقعها  التي  التفاقية  وتهدف 
الق�شاة  قا�شي  املوؤ�ش�شة/  اإدارة  جمل�س 
ال��رب��ط��ة،  احل��اف��ظ  ع��ب��د  ال�شيخ  �شماحة 
مدفوعاتكم  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

املهند�س نا�شر �شالح، اإىل ربط املوؤ�ش�شة على 
نظام اإي فواتريكم واإدراجها كمفوتر لتمكني 
جتاه  ال��ت��زام��ات��ه��م  ت�شديد  م��ن  امل��واط��ن��ني 
لقاء  عمولت  وب��دون  اإلكرتونيا  املوؤ�ش�شة 
هذه اخلدمة. وقال الربطة لوكالة الأنباء 
لها  �شيكون  التفاقية  اإن  )ب��رتا(  الأردنية 
اأثر وا�شح يف تخفيف الأعباء على املواطنني 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ح��ول الإل����ك����رتوين واأمت��ت��ة 
اأه��داف  حتقيق  اإىل  بالإ�شافة  اخل��دم��ات، 
املوؤ�ش�شة يف توفري اخلدمة الف�شلى وتقدمي 

والتطورات  تتوافق  ع�شرية  مالية  خدمات 
التي �شهدها العامل خالل ال�شنوات الأخرية.
الرحيم  عبد  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  وقال 
تت�شمن  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اإن  ال��ه��زامي��ة، 
اأق�شاط  �شداد  مثل  اخل��دم��ات؛  من  العديد 
والدفعات  املعامالت،  ر�شوم  ودفع  املرابحات، 
اإيجارات  وقب�س  املبكر،  وال�شداد  املقدمة، 
ومعامالت ت�شديد حالت الوفاة، واإيداعات 
نقدية حل�شاب الق�شر اإىل جانب املقبو�شات 

املتنوعة وغريها من اخلدمات.

وزير النقل: 450 مليون دينار حجم االيرادات 
المفقودة في قطاع الطيران محليا

أموال األيتام وإي فواتيركم توقعان 
اتفاقية لتمكين الدفع إلكترونيا 
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*عمان 
اجتماعا  الأردن،  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�شت�شافت 
واخل��ري  ال�شحة  ح�شابي  اإدارة  للجنتي  م�شرتكا 
الغرفة  باعتبار  وط��ن«،  »همة  ل�شندوق  التابعتني 

اأحد الداعمني لأن�شطة ال�شندوق.
الثنني،  اليوم  للغرفة،  �شحفي  بيان  وبح�شب 
بني  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اآل��ي��ات  الج��ت��م��اع  بحث 
اللجنتني واإمكانية التن�شيق واأهمية درا�شة جمالت 
وت�شميم  ال��ت��ربع��ات  جمع  جم��ال  يف  الت�شاركية 

واإعداد وتنفيذ احلمالت الإعالمية.
واأكد رئي�س جلنة اإدارة ح�شاب ال�شحة الدكتور 
تتعلق  ال�شحة  ح�شاب  اأولويات  اأن  ال�شياب  حممود 
تكلفتها،  حتديد  حاليا  ال�شعب  من  م�شتقبلية  باأمور 

فريو�س  مطعوم  على  الأردن  ح�شول  دع��م  واأهمها 
كورونا عند ترخي�شه، واإن�شاء مركز لعلم الأوبئة.

واأ�شارت رئي�شة جلنة اإدارة ح�شاب اخلري رمي اأبو 
ح�شان، اإىل اأن اأوجه انفاق احل�شاب تتعلق بالأفراد 
كورونا  فريو�س  جائحة  من  ت�شررا  الأك��رث  والأ�شر 
اإعداد �شعار حل�شاب اخلري يعك�س ر�شاًلته،  ما تطلب 
والتعاقد  اإل��ك��رتوين  موقع  اإن�شاء  ���ش��رورة  م��وؤك��دة 
واإع��داد  الت�شال  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  �شركة  مع 

احلمالت الإعالمية جلمع التربعات.
تقوم  اأن  على  الجتماع،  خالل  التفاق،  وجرى 
اإدارة  جلنة  ب��ت��زوي��د  اخل��ري  ح�شاب  اإدارة  جلنة 
ح�شاب ال�شحة بال�شروط املرجعية لختيار �شركة 

الت�شال الأن�شب.

*عمان 
الذين  املكلفني  ال��دخ��ل  �شريبة  دائ���رة  دع��ت 
يتجاوز دخلهم الإجمايل من اأن�شطة الأعمال خالل 
بتوريد  ملزمون  باأنهم  دينار  مليون  على   2019 عام 
دفعة مقدمة على ح�شاب �شريبة الدخل امل�شتحقة 
احلالية  ال�شريبية  الفرتة  من  الأول  الن�شف  عن 
من  يوما   30 تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل   2020 ل�شنة 
تاريخ انتهاء الن�شف الأول من العام احلايل، جتنبًا 
دينار  اآلف  اربعة  بواقع  غرامة  لفر�س  لتعر�شهم 
التخلف  اأو جزء منه يف حال  تاأخري  اأ�شبوع  عن كل 

عن الدفع بعد تاريخ 30 متوز احلايل.
اىل  الثنني،  اليوم  �شحفي  بيان  يف  دع��ت  كما 
املتعلقة  الوطنية  امل�شاهمة  ن�شبة  توريد  �شرورة 
منف�شل  ب�شكل  دفعها  يتم  ان  على  الدفعات  بتلك 

وم�شتقل عن مبالغ �شريبة الدخل امل�شتحقة بح�شب 
قانون �شريبة الدخل.

يذكر اأن املادة 19 من القانون قد حددت الن�شبة 
املئوية املطلوبة كدفعة ن�شف �شنوية على احل�شاب 
بواقع 40 باملئة من ال�شريبة املحت�شبة ا�شتنادًا اإىل 
املعنية  الفرتة  للدائرة عن  املقدمة  املالية  البيانات 
بيانات  انه يف حال عدم وجود  املادة 19  بينت  كما 
ال��واردة  ال�شريبة  اعتماد  يتم  الفرتة  لتلك  مالية 
ال�شابقة  ال�شريبية  للفرتة  ال�شريبي  الإق���رار  يف 
ما  خ�شم  يجوز  كما   . باملئة   40 وبن�شبة  مبا�شرة 
دفعت  التي  امل�شتوردات  قيمة  من  باملئة   2 ن�شبته 
عند ال�شترياد من الدفعة ن�شف ال�شنوية امل�شتحقة 
على ح�شاب �شريبة الدخل عن تلك الفرتة مع عدم 

خ�شم اأي اقتطاعات اأخرى.

*عمان 
وافق البنك املركزي حتى 16 متوز احلايل على 
ال�شغرية  ال�شركات  دعم  برنامج  �شمن  طلبا   3942
8ر380  بقيمة  ك��ورون��ا  اأزم��ة  ملواجهة  واملتو�شطة 
مليون دينار من اإجمايل الربنامج البالغ 500 مليون 

دينار.
للطلبات  التمويل  ن�شبة  اإن  بيان  البنك يف  وقال 
املبلغ  اإجمايل  من  باملئة  2ر76  ت�شكل  عليها  املوافق 
الطلبات  درا���ش��ة  وجت���ري  ال��ربن��ام��ج،  �شمن  امل��ت��اح 
متو�شط  يبلغ  بينما  حم��ددة،  ملعايري  وفقًا  املقدمة 
قيمة القرو�س املوافق عليها 6ر96 األف دينار، ونحو 
95 باملئة من عدد الطلبات املوافق عليها تقل قيمتها 

عن 250 األف دينار.
للقرو�س  ال��ق��ط��اع��ي  ب��ال��ت��وزي��ع  يتعلق  وف��ي��م��ا 
جت��ارة  ق��ط��اع  اأن  ال��ب��ن��ك  اأو���ش��ح  عليها،  امل��واف��ق 
تاله  باملئة،  5ر36  على  ا�شتحوذ  والتجزئة  اجلملة 

باملئة،  8ر19  بن�شبة  التحويلية  ال�شناعات  قطاع 
والقرو�س املقدمة �شمن الربنامج للتغطية الرواتب 
واأجور العاملني 43 باملئة بقيمة تقارب 163 مليون 

دينار، ما يخدم 79 األف عامل.
اأزمة  بداية  منذ  املركزي  البنك  اأن  اإىل  ي�شار 
الربنامج  نطاق  خارج  اأخرى  ت�شهيالت  قدم  كورونا 
برنامج  خالل  من  منحها  دينار  مليون  2ر144  مببلغ 
للقطاعات  ال��ب��ن��ك  م��ن  امل���ق���ّدم  امل��ي�����ش��ر  ال��ت��م��وي��ل 
ما  دينار،  مليار  2ر1  حجمه  والبالغ  القت�شادية، 
وفر رواتب لنحو 1ر38 األف عامل بقيمة بلغت 4ر54 
مليون دينار، وبذلك يبلغ جمموع الرواتب من خالل 
يف  �شاهمت  دينار  مليون  4ر208  نحو  الربناجمني 
التمويل  برنامج  و�شاهم  عامل.  األف  2ر117  خدمة 
املي�شر حتى تاريخه بتمويل 1272 م�شروعًا بقيمة 
نحو  اأوج��دت  دينار،  مليون   915 نحو  بلغت  مالية 
116ر12 فر�شة عمل جديدة يف خمتلف املحافظات.

*عمان 
ت�شجيل  عملية  املالية  الأوراق  اإيداع  مركز  نفذ 
اأ�شهم الزيادة يف راأ�س مال �شركة �شنيورة لل�شناعات 
الغذائية البالغة 2 مليون �شهم، بزيادة راأ�س املال عن 
ال�شركة،  م�شاهمي  على  جمانية  اأ�شهم  توزيع  طريق 

كال ح�شب ن�شبة ملكيته يف راأ�س مال ال�شركة. 
مال  راأ����س  اأن  اىل  ب��ي��ان  يف  ال�شركة  واأ���ش��ارت 

املالية  الأوراق  اإي��داع  مركز  لدى  امل�شجل  ال�شركة 
وذلك  �شهم،  مليون   25 من  ب��دًل  مليونا   27 اأ�شبح 
اجتماعها  يف  لل�شركة  العامة  الهيئة  لقرار  ا�شتنادا 
وموافقة   ،2020 حزيران   3 يف  املنعقد  العادي  غري 
بتاريخ  ال�شادرة  ال�شناعة والتجارة والتموين  وزير 
16حزيران املا�شي ، وموافقة جمل�س مفو�شي هيئة 

الأوراق املالية ال�شادرة بتاريخ 6 متوزاملا�شي .

*عمان 
وادارة  لالأمن  الوطني  املركز  رئي�س  نائب  كرم 
تن�شيط  هيئة  طوقان،  عبداهلل  الدكتور  الأزم��ات 
اجلهود  على  الأردنية،  الفنادق  وجمعية  ال�شياحة 
املميزة التي قام بها موظفوها خالل جائحة كورونا.

ورئي�س  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأ�شاد 
خالل  ال��ه��ن��دي  احلكيم  عبد  املهند�س  اجلمعية 
واجلهود  املركز  به  يقوم  ال��ذي  بالعمل   ، التكرمي 

م��ن ع�شكريني  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل��ني  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
وحرفية  بكفاءة  وعمليات،  تخطيط  من  ومدنيني، 

عالية خالل اأزمة كورونا.
واأكد اأن املركز اأثبت من خالل تنفيذ التوجيهات 
امللكية ال�شامية، كفاءة عالية خالل الأزمة، م�شيدا 
احل�شني،  بن  علي  المري  �شمو  املركز  رئي�س  بجهود 
وجهود نائب �شمو رئي�س املركز يف ادارة هذا ال�شرح 

املميز.

*عمان 
اإن  البطاينة  ن�شال  العمل  وزي��ر  ق��ال 
الدفاع  اأمر  مبوجب  ال�شادر   8 رقم  البالغ 
رقم 6، يعترب اأي اتفاق بني �شاحب العمل 
اأي تخفي�س لالأجر باطاًل يف  والعامل على 
�شواء  ت�شررًا،  الأكرث  تلك  غري  القطاعات 
يف  كلي  ب�شكل  للعمل  مطلوبًا  العامل  ك��ان 
موقع العمل اأو عن ُبعد، اأو كان العامل غري 

مطلوب منه القيام بعمل.
�شحفية  ت�شريحات  يف  البطاينة  وبني 
يف  التفاق  هذا  بطالن  �شبب  اأن  الثالثاء، 
القطاعات  هذه  اأن  اإىل  يعود  احلالة  هذه 
من  لقتطاعات  داع��ي  ول  للعمل  ع��ادت 

العامل.
وا�شار الوزير اىل اأن وزارة العمل كانت 
يتم  التي  احلالت  من  الكثري  ا�شتقبلت  قد 

فيها تخيري العامل برتكه العمل والإ�شرار 
مب�شاحله اأو التوقيع على اتفاق، وان “هذه 
عنها”،  نتحدث  التي  احلرة  الإرادة  لي�شت 
موؤكدا اأن هناك العديد من ا�شحاب العمل 
خ�شم  ع��دم  واآث����روا  عامليهم  احت�شنوا 
اأمر  اأن  من  بالرغم  اجورهم،  من  جزء  اأي 

الدفاع يتيح لهم ذلك.
اجلديد  البالغ  وبح�شب  اأن��ه  واأو���ش��ح 
يجوز  ت�شررا،  الأكرث  القطاعات  يف   8 رقم 
على  والعامل  العمل  �شاحب  بني  التفاق 
العامل  اأج��ر  من  باملئة   20 اأق�شاه  خ�شم 
�شواء  كلي،  ب�شكل  العمل  منه  ُيطلب  الذي 
باملئة من  اأو عن بعد، و50  العمل  يف موقع 
اأجر العامل غري املطلوب منه القيام بعمل، 
ي�شل  اأن  الأح��وال  من  حال  باي  يجوز  ول 

التخفي�س اإىل احلد الأدنى لالأجور.

يتفهم  ان  يجب  اإن��ه  البطاينة  وق��ال 
اقتطاعه  و�شل  ق��د  العامل  ب��اأن  اجلميع 
خالل ال�شهرين املا�شيني اإىل 60 باملئة من 
اأجره اأو 150 دينارًا، وهذه ت�شحية كبرية 
العمل  �شاحب  ت�شحية  ت��وازي  العامل  من 

الذي احتفظ به رغم ظروفه ال�شعبة.
اأن  على  ن�س   8 رقم  البالغ  اأن  واأ�شاف 
1 متوز  بتاريخ  انتهى  املدة  اأي عقد حمدد 
فاأكرث،  مرات   3 جتديده  و�شبق  بعده،  وما 
العقد  مل��دة  مماثلة  مل��دة  جت��دي��ده  يجب 
بقانون  العمل  انتهاء  حل��ني  اأو  الأخ���ري، 
الأخ���رى،  بعد  ت��اأت��ي  امل��دت��ني  اأي  ال��دف��اع 
الدفاع  اأمر  واحكام  ن�شو�س  اأن  اإىل  لفتا 
مبوجبه  ال�شادر   7 رق��م  وال��ب��الغ   6 رق��م 
مع  تتعار�س  ل  كانت  اذا  �شارية  ت��زال  ل 

البالغ رقم 8.

القطاعات الأكرث  اأن قائمة  ولفت اىل 
اآب  �شهر  خ��الل  مراجعتها  �شتتم  ت�شررا 
الن�شحاب  هو  الهدف  اأن  مو�شحا  املقبل، 
من  العمل  ب�شوق  التدخل  من  التدريجي 
على  م�شددا  وبالغاته،  الدفاع  امر  خالل 
اأن التدريج �شروري لعدم ال�شرار باأطراف 
هذه  مبثل  الم��ك��ان  ق��در  الإن��ت��اج  عملية 

الظروف.
الكبري  الوطني  ال���دور  ال��وزي��ر  وثمن 
الإع��الم،  و�شائل  خمتلف  به  قامت  ال��ذي 
م�شوؤولة  مبهنية  عملت  وطنية  كموؤ�ش�شات 
عالية، موؤكدا ان الإعالم كان معنا خطوة 
جهة،  م��ن  ال��ب��الغ��ات  تو�شيح  يف  بخطوة 
جهة  من  عليها  جت��اوزات  ب�شورة  وو�شعنا 
الراأي  على  اطالعنا  اإىل  بالإ�شافة  اأخرى 

والراأي الآخر.

*عمان 
و�شركة  الها�شمية  اجل��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
ه�����واوي، ال���ث���الث���اء، ات��ف��اق��ي��ة لإن�����ش��اء 
امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ه����واوي  »اأك���ادمي���ي���ة 
رئي�س  التفاقية  ووق��ع  والت�����ش��الت«. 
والرئي�س  الزبون  ف��واز  الدكتور  اجلامعة 
التنفيذي لل�شركة بول فانغ، ونائب رئي�س 

ال�شركة ويل �شيانغ يو )�شبي�س يل(.
وح�شب بيان �شحفي عن مكتب هواوي 
تعد  التي  الأكادميية  توفر  اليوم،  بعمان 

لتقنية  ه���واوي  ل�شركة  اأك��ادمي��ي��ة  ث��اين 
برامج  باململكة،  والت�����ش��الت  املعلومات 
متخ�ش�شة يف احلو�شبة ال�شحابية والذكاء 
ورعاية  الذكية،  والأنظمة  ال�شطناعي 
وتعزيز  مهاراتهم  و�شقل  املحلية  املواهب 
تقنية  جم���ال  يف  وق��درات��ه��م  ك��ف��اءات��ه��م 

املعلومات والت�شالت.
اجلامعة  اإن  ال��زب��ون  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكات  عقد  على  تركز 
تخت�س  التي  وال��دويل  املحلي  املجتمع  يف 

بتكنولوجيا املعلومات.
اإدارة  اإن  ال��ه��ن��ان��دة،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
�شركات  دور  تفعيل  على  تعمل  اجلامعة 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  الت�����ش��الت 
القطاع اخلا�س لتكون رافدًا مهمًا وم�شاعدًا 
اخلطط  وتطوير  التدري�شية  العملية  يف 
حاجة  بح�شب  امل��واد  وحمتوى  الدرا�شية 
�شركة  اأن  فانغ  ب��ول  وب��ني  العمل.  �شوق 
هواوي تلتزم بتطوير النظام الإيكولوجي 
الأردن  يف  والت�شالت  املعلومات  لتقنية 

وتعزيز مهارات جيل ال�شباب لإعداد قادة 
نقل  يف  وامل�شاهمة  املجال  هذا  يف  امل�شتقبل 
ان  اإىل  م�شريا  اخل��ربات،  وتبادل  املعرفة 
الها�شمية  اجلامعة  مع  التعاون  اتفاقية 
جمال  يف  ه���واوي  م��ب��ادرات  اإح���دى  متثل 
العمل  خ��الل  من  املحلية  امل��واه��ب  رعاية 
لدعم  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
وت�شمنت  باململكة.  الرقمي  التحول  جهود 
التفاقية تدريب نحو 500 �شخ�س �شنويا، 

و�شيتم اإ�شدار �شهادات معرتف بها عامليًا.

*عمان 
وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  واف��ق��ت 
انتاجيا  م�شروعا   83 متويل  على  ال��دويل 
�شمن  الع�شكريني،  للمتقاعدين  ج��دي��دا 
حزمة م�شروعات برنامج تعزيز النتاجية 
مع  وبالتعاون  والجتماعية،  القت�شادية 

موؤ�ش�شة املتقاعدين الع�شكريني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدويل 
�شدر  ب��ي��ان  يف  الرب�شي  و���ش��ام  ال��دك��ت��ور 
الوجبة  ه��ذه  اإن  ال��ث��الث��اء،  ال����وزارة  ع��ن 
الثانية خالل العام احلايل �شمن املحفظة 
القرا�شية التي �شممتها واأ�ش�شتها الوزارة 
ل��ت��م��وي��ل وت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع��ات اإن��ت��اج��ي��ة 
من  للعمالة  وم�شغلة  للدخل  مدرة  �شغرية 

املتقاعدين الع�شكريني.
واأ�شاف اإنه مت ر�شد مبلغ ثالثة ماليني، 
خالل العوام 2018-2020 لهذه املحفظة 
تعزيز  برنامج  خم�ش�شات  من  القرا�شية 
والجتماعية  القت�شادية  النتاجية 

الذي تديره.
و ك�شف ان الوزارة مولت 524 م�شروعا 
فيما  اململكة،  وحمافظات  األوية  جميع  يف 
نحو  واق����رار  مت��وي��ل  م��ن  الن��ت��ه��اء  �شيتم 
هذا  نهاية  قبل  ا�شافيا  م�شروعا   226
املمولة  امل�شروعات  اجمايل  لي�شبح  العام، 
م�شروعًا،   750 نحو  املحفظة  ه��ذه  م��ن 
عمل  فر�شة   1300 عن  يقل  ل  ما  �شتوفر 
املجتمعات  وابناء  الع�شكريني  للمتقاعدين 

ان  اىل  وا�شار  املناطق.  خمتلف  يف  املحلية 
امل�شروعات  لهذه  التمويل  توفر  ال���وزارة 
ال��ق��ر���س احل�����ش��ن، ك��م��ا توفر  ب��اأ���ش��ل��وب 
وا�شتدامتها  لنجاحها  الالزمة  الت�شهيالت 
القت�شادية،  اجل��دوى  درا���ش��ات  من  ب��دءا 
الفني وال�شت�شاري  الدعم  ا�شكال  وتقدمي 
والت�شغيل  التنفيذ  ومتابعة  والتدريبي، 
بني  واملثمر  احلقيقي  بالتعاون  م�شيدا  لها، 
الع�شكريني  املتقاعدين  وموؤ�ش�شة  ال��وزارة 
مدرة  انتاجية  م�شروعات  لدعم  وكوادرها 
للمتقاعدين  العمل  للدخل وموفرة لفر�س 

الع�شكريني وابناء املجتمعات املحلية.
داأب��ت  التخطيط  وزارة  ان  اىل  ي�شار 
م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج ت��ع��زي��ز الن��ت��اج��ي��ة 

القت�شادية على بناء �شراكة مع موؤ�ش�شة 
 ،2004 ع��ام  منذ  الع�شكريني  املتقاعدين 
انتاجية  م�شروعات  وتنفيذ  لتمويل  وذلك 
امل�شاهمة  �شاأنها  من  املتقاعدين  جلمعيات 
وتقدمي  لهم،  املعي�شي  امل�شتوى  بتح�شني 
والتدريبي  وال�شت�شاري  الفني  ال��دع��م 
للم�شاهمة يف تعزيز  الالزم لرفع قدراتهم 
دورهم بهذا املجال. كما مت من خالل هذه 
ال�شراكة تقدمي منح ل�86 م�شروعا انتاجيا، 
ودعم ان�شاء 43 �شوقا ا�شتهالكيا للجمعيات 
وفرت  الع�شكريني،  للمتقاعدين  التعاونية 
منها  ا�شتفاد  عمل،  فر�شة   550 من  اأك��رث 
نحو 5000 من اأع�شاء اجلمعيات التعاونية 
للمتقاعدين الع�شكريني ب�شكل غري مبا�شر.

*عمان 
جمد  والآث��ار،  ال�شياحة  وزي��رة  بحثت 
�شويكة، مع وزراء الثقافة با�شم الطوي�شي، 
عمان  وام���ني  ب��ري��زات،  ف��ار���س  وال�شباب 
تنظيم  اإمكانية  ال�شواربة،  يو�شف  الكربى 

مو�شم ثقايف ترفيهي �شيفي.
وقالت وزارة ال�شياحة والآثار، يف بيان 
اأم�س يف  اللقاء الذي عقد  اإنه جرى خالل 
الوزراء  رئي�س  من  وبتوجيه  ال��وزارة،  مقر 
الدكتور عمر الرزاز، بحث اإمكانية تنظيم 
الأردن��ي��ة  للعائلة  ترفيهي  ثقايف  مو�شم 
تراعى  ال�شيفية  العطالت  ف��رتة  خ��الل 
العامة  وال�شالمة  ال�شحة  ت��داب��ري  فيه 
وت��داب��ري ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، 
بحيث ينظم بداية يف العا�شمة عمان، مع 
اإمكانية التو�شع به م�شتقبال ونقل ن�شاطاته 

للمحافظات الأخرى يف اململكة.
واأو�شحت اأن املو�شم يف مرحلته الأوىل 

يهدف لت�شجيع حركة ال�شياحة الداخلية 
عمان  العا�شمة  ب��اجت��اه  املحافظات  م��ن 
بالإ�شافة  جنة”،  “اأردننا  برنامج  �شمن 
يف  ال�شباب  واإ���ش��راك  ثقافية  لن�شاطات 

الفعاليات ال�شياحية.
املو�شم املقرتح ي�شتمل  اأن  اإىل  واأ�شارت 
وفنية  ثقافية  ن�����ش��اط��ات  تنظيم  ع��ل��ى 
واملو�شيقى  والنحت  الر�شم  وترفيهية مثل 
و�شيتخلله  والق�شائد،  ال�شعر  واإل��ق��اء 
لل�شناعات  وب�����ازارات  م��ع��ار���س  تنظيم 
التقليدية واحلرفية واملاأكولت ال�شعبية، 
�شيف  مهرجان  من��ط  على  ينظم  بحيث 
عمان  اأم��ان��ة  تنظمه  كانت  ال��ذي  عمان، 
الكربى خالل ال�شنوات املا�شية يف حدائق 
هيئة  عام  مدير  اللقاء  وح�شر  احل�شني. 
عربيات،  ال��رزاق  عبد  ال�شياحة  تن�شيط 
عماد  والآث��ار  ال�شياحة  وزارة  عام  واأمني 

حجازين.

*عمان 
بلغ �شعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة 
من املواطنني بال�شوق املحلية الثالثاء عند 80ر36 
ال�شاغة،  حمالت  من  املواطنني  �شراء  لغايات  دينار 

مقابل 40ر35 دينار جلهة البيع.
ووفقا لأمني �شر النقابة العامة لأ�شحاب حمالت 
جتارة و�شياغة احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ 
�شعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 
و80ر32  50ر43  عند  ال�شاغة  حمالت  من  ال�شراء 
لوكالة  ت�شريح  يف  عالن  وبني  التوايل.  على  دينار 
الر�شادي  اللرية  �شعر  ان  )برتا(،  الردنية  النباء 
وزن 7 غرامات بلغ 257 دينارا، فيما بلغ �شعر اللرية 

الجنليزي وزن 8 غرامات 292 دينارا.
ما  العاملية  بال�شوق  الذهب  ا�شعار  ان  واو�شح 
الثالثاء  ال��ي��وم  ظهر  حتى  وبلغت  مرتفعة  زال��ت 
1823 دولرا لالأون�شة، )الأون�شة تعادل ما يقارب 

النفي�س  املعدن  ي�شجله  رقم  اأعلى  32 غراما(، وهو 
ا�شعار  ارت��ف��اع  واأرج���ع  ما�شية.  �شنوات  ت�شع  منذ 
الوليات  بني  التوتر  ا�شتمرار  اىل  عامليا  الذهب 
ب�شخ  الحت��اد  دول  جهود  وتعرث  وال�شني  املتحدة 
تعافيها،  يف  للم�شاعدة  باقت�شاداتها  كافية  اموال 
املعدن  على  بالعامل  متزايد  طلب  وجود  جانب  اىل 
انت�شار  ظ��ل  يف  للم�شتثمرين  اآم��ن  كمالذ  ال�شفر 

فريو�س كورونا.
بال�شوق  ال��ذه��ب  على  الطلب  ان  ع��الن  وب��ني 
ما�شية  ب�شنوات  مقارنة  �شعيفا  زال  م��ا  املحلية 
الجتماعية  املنا�شبات  ذروة  يف  البالد  دخول  رغم 
ال�شراء،  من  حدت  التي  ال�شعار  وارتفاع  وال��زواج، 

مقابل عر�س متو�شط.
يف  ذهب  و�شانع  تاجرا   850 يقارب  ما  ويوجد 
عموم اململكة براأ�شمال اردين خال�س يبلغ اكرث من 

5 مليارات دينار يف حده الأدنى.

وزيرة السياحة توضح آلية تصنيف الوضع 
الوبائي للدول تمهيدًا لفتح المطارات

*عمان 
خ��الل  �شويكة  جم��د  والآث�����ار  ال�شياحة  وزي����رة  ع��ر���ش��ت 
ا�شتقبالها جمموعة من �شفراء دول عربية وا�شيوية واوروبية، 
للدول،  الوبائي  الو�شع  ت�شنيف  واآل��ي��ة  املتبعة  الج���راءات 
وال�شعي جلعلها ت�شنف الردن دولة خ�شراء يف تعاملها مع وباء 
واملطارات  الجواء  لفتح  متهيدا  وذلك  امل�شتجد،  كورونا  جائحة 

بني الدول.
التقييم  معايري  اىل  ال�شفراء  لقائها  خالل  �شويكة  واأ�شارت 
يف  الردن��ي��ة  ال�شحة  وزارة  قبل  من  املعتمدة  ال�شبعة  ال�شحي 
اأ�شا�س،  على  ج���اءت  وال��ت��ي  ل��ل��دول،  ال��وب��ائ��ي  الو�شع  ت�شنيف 
 ، اخلطورة  متو�شط  و�شفراء   ، اخلطورة  منخف�س  “خ�شراء 
اخلانة  �شمن  اليوم  تاأتي  التي  الدول  وقائمة  خطرة”،  وحمراء 
اخل�شراء يف الت�شنيف الدوري الذي يجري حتديثه كل 14 يوما، 

وذلك وفق بيان �شادر عن الوزارة الثالثاء.
وبينت الوزيرة املعايري املعتمدة اردنيا، وهي جمموع احلالت 
الن�شطة  احل��الت  ون�شبة  الوفيات،  ون�شبة  يوما،   14 اآخ��ر  يف 
الوبائي،  املنحنى  يف  والت�شطح  الفحو�شات،  وع��دد  واحل��رج��ة، 

ون�شبة الإ�شابات لكل مليون ن�شمة. 

اجتماع تنسيقي للجنتي 
إدارة حسابي الصحة والخير

الضريبة تدعو لتوريد الدفعة المقدمة 
على حساب ضريبة الدخل قبل 30 تموز

المركزي يوافق على طلبات قروض 
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

انتهاء تسجيل أسهم الزيادة 
في رأس مال شركة سنيورة

الوطني إلدارة األزمات يكرم هيئة 
تنشيط السياحة وجمعية الفنادق

العمل: أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على 
تخفيض األجر بغير القطاعات األكثر تضررا باطل

اتفاقية إلنشاء أكاديمية 
هواوي في الهاشمية

وزارة التخطيط تمول 83 مشروعا 
انتاجيا جديدًا للمتقاعدين العسكريين

بحث إمكانية تنظيم موسم ثقافي 
ترفيهي بالصيف والعطل

8ر36 دينار سعر غرام
 الذهب بالسوق المحلية
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*وكاالت
�شليمان  عبدالرحمن  تعيني  الكرمل،  نادي  قرر 
للم�شاركة  ا�شتعدادا  القدم،  كرة  لفريق  فنيا  مديرا 

يف دوري الدرجة الأوىل.
اأن  اخل�شور،  ايهاب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  واأك��د 
عاما  مدربا  توهان  حممد  تعيني  اي�شا  قرر  النادي 

للفريق، وفرا�س �شريان مدربا حلرا�س املرمى.
)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  اخل�شور  ولفت 

تدريباته  ملبا�شرة  الفريق  دع��ت  الإدارة  اأن  اىل 
اعتبارا من يوم 25 ال�شهر احلايل، ا�شتعدادا لدوري 
ت�شرين  �شهر  خ��الل  ينطلق  ال��ذي  الوىل  ال��درج��ة 

الأول املقبل.
خا�شة  جلنة  ت�شكيل  الكرمل  اإدارة  قررت  كما 
اخل�شور  واإيهاب  ال�شهري  وائل  ت�شم  القدم  لكرة 
ومعت�شم  ال��زب��ي��دي  وذي����اب  ال��دي��ن  ع��ز  وث��ائ��ر 

القودة.

*وكاالت
حددت الأردنية لريا�شة ال�شيارات يوم اجلمعة 
الأوىل  اجلولة  مناف�شات  لإق��ام��ة  موعدا  املقبل، 
جتري  ال��ذي  الدرفت  ل�شباقات  الأردن  بطولة  من 

اأحداثه يف حلبة ال�شيانة )�شوفك�س(.
اإقامة  اأن  �شحفي  بيان  يف  الأردن��ي��ة  واأعلنت 

الوقائية  الإج��راءات  بالتزام  مرهون  ال�شباق  هذا 
م�شافة  على  واحلفاظ  املنا�شبة  القفازات  كارتداء 
اأم���ان، وع���دم الخ��ت��الط م��ع ال��ف��رق وت��وف��ري م��واد 
التعقيم والتنظيف داخل موقع ال�شيانة، وغريها من 
واملعنيني  املت�شابقني  على  يتوجب  التي  الإج��راءات 

اللتزام بها.

*وكاالت
الثنني  يوم  الع�شكري،  الريا�شي  الحتاد  حدد 
املقبل، موعدا لنطالق مناف�شات بطولة التايكواندو 
اجلي�س  الأردنية  امل�شلحة  القوات  ت�شكيالت  لفرق 

العربي.
را�شد  الأم��ري  �شالة  يف  البطولة  مباريات  وتقام 
متثل  ف��رق   7 مب�شاركة  لل�شباب،  احل�شني  مبدينة 

خمتلف ت�شكيالت القوات امل�شلحة الأردنية.
العميد  الع�شكري  الريا�شي  الحتاد  مدير  وقال 
الأردن��ي��ة)ب��رتا(  الأن��ب��اء  لوكالة  قطي�شات  جهاد 

الثالثاء، اإن عملية الوزن واجراء القرعة �شتجريان 
الر�شمية  املناف�شات  انطالق  قبل  املقبل،  الأحد  يوم 
التايكواندو  لحتاد  ال�شكر  موجها  التايل،  اليوم  يف 
برئا�شة �شمو الأمري را�شد، على تعاونه لتنظيم هذه 
الع�شكرية  البطولت  اإطار  يف  تاأتي  التي  البطولة، 
الل��ع��اب  خمتلف  يف  ال��ع��ام  م���دار  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

الريا�شية، والتي ت�شل اإىل نحو 14 بطولة.
الع�شكرية  البطولت  تنظيم  اأن  قطي�شات  واأكد 
تاأتي وفق اجراءات وقائية �شارمة، بهدف امل�شاركة 
باجلهد الوطني ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

*وكاالت
اعلن احتاد التايكواندو ر�شميا الثالثاء، تاأجيل 
الذي  النا�شئني  دوري  من  الثاين  الأ�شبوع  مناف�شات 

كان مقررا انطالقه يوم 7 ال�شهر املقبل.
وقرر احتاد التايكواندو تاأخري مناف�شات الدوري 
ملدة ا�شبوع، بحيث ت�شتاأنف املباريات يوم 14 ال�شهر 

املقبل، يف �شالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية.
التايكواندو  لحت��اد  الع��الم��ي  الناطق  واأك���د 
)برتا(  الردنية  الأنباء  لوكالة  العبدالالت  في�شل 

املجال  لإتاحة  ياأتي  التاأجيل  �شبب  اأن  الثالثاء، 
التدريبية  وال���ك���وادر  النا�شئني  ال��الع��ب��ني  ام���ام 
املبارك،  ال�شحى  بعيد  الحتفال  والتحكيمية، 
العبدالالت  وا�شار  البطولة.  ل�شتئناف  العودة  قبل 
وم�شوؤويل  واملدربني  الالعبني  ابلغ  الحتاد  اأن  اإىل 
اأن  يذكر  املقبل.   14 حتى  البطولة  بتاأجيل  املراكز 
اطار  يف  ياأتي  النا�شئني،  دوري  بطولة  ا�شتحداث 
�شيا�شة احتاد اللعبة يف البحث عن املواهب الواعدة 

القادرة على رفد املنتخبات الوطنية.

*وكاالت
اأفاد تقرير �شحفي الثالثاء، باأن نادي برايتون 
ميتالند  اأين�شلي  ب�شم  اهتمامه  اأب��دى  الإجنليزي 
ن��اي��ل��ز لع���ب ف��ري��ق اآر���ش��ن��ال، وذل���ك خ���الل ف��رتة 

النتقالت ال�شيفية.
الربيطانية،  “�شتاندرد”  �شحيفة  وذك����رت 
الثالثاء، اأن ميتالند نايلز عانى كثريا لإيجاد مكان 
امل��ب��اراة  يف  كاأ�شا�شي  م�شاركته  رغ��م  بالفريق،  ل��ه 
الأخرية التي فاز بها اآر�شنال على مان�ش�شرت �شيتي 2 /  

0، يف الدور قبل النهائي لكاأ�س الحتاد الإجنليزي.
نايلز  ميتالند  اأن  ذات��ه��ا  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
خالل  اآر�شنال  مغادرة  فكرة  على  منفتح  عاما(   22(
مع  و�شعه  يراقب  برايتون  اأن  كما  اجلاري،  ال�شيف 
انتقال  اأجل  من  مفاو�شات  يف  الدخول  قبل  الفريق 

حمتمل لالعب.
مع  نايلز  ميتالند  عقد  يف  �شنوات   3 ويتبقى 
اأرتيتا  ميكيل  الإ�شباين  اأ�شار  فيما  اللندين،  النادي 

املدير الفني للفريق اإىل رغبته يف بقاء الالعب.

*وكاالت
الغني  العراقي، عبد  لل�شرطة  الفني  املدير  قال 
�شهد، اإن فريقه �شيتوجه غدا الأربعاء اإىل حمافظة 
النجف للدخول يف مع�شكر تدريبي ميتد حتى نهاية 

ال�شهر اجلاري.
ل��ك��ووورة:  خا�شة  ت�شريحات  يف  �شهد  وق���ال 
املوافقات الالزمة لنطالق تدريباتنا  على  “ح�شلنا 
يف  ال�شحي  الأذن  منح  املخت�شة  اجلهات  رف�س  بعد 

بغداد اإل بعد عطلة عيد الأ�شحى«.
اأن تنطلق  “الإدارة وجدت من ال�شرورة  وتابع: 
لال�شتعداد  بحاجة  اأننا  بحكم  مبكرا،  تدريباتنا 

غاية  يف  يعد  ال��ذي  الآ���ش��ي��وي  لال�شتحقاق  جيدا 
الأهمية«.

اخلارجي  التدريبي  املع�شكر  “حتديد  واأ�شاف: 
�شريتبط باإجراءات الطريان والو�شع ال�شحي للبلد 
املراد التوجه اإليه، اإىل جانب اأن الأمر الأهم يتمثل 

يف توفر مباريات على م�شتوى عال«.
املرحلة  يف  الأه��م  هو  املحرتفني  “ملف  واأك��د: 
الثالثة من منهاجنا لتعزيز ال�شفوف فهناك قنوات 
ون�شعى  الالعبني،  م��ن  ع��دد  م��ع  مفتوحة  تفاو�س 
احلقيقي  ال��ف��ارق  ليقدم  منهم  الأف�����ش��ل  لختيار 

للفريق”.

*وكاالت
ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، الثالثاء، عن تطور 
الفني  املدير  �شيتني،  كيكي  م�شتقبل  ب�شاأن  جديد 

لرب�شلونة.
�شتتم  �شيتني  اأن  زعمت  �شابقة  تقارير  وكانت 
اإقالته عقب خ�شارة لقب الليجا ل�شالح ريال مدريد، 
ودخول املدرب يف عالقة متوترة مع غرفة املالب�س.

�شيتني  فاإن  “ماركا” الإ�شبانية،  ل�شحيفة  ووفًقا 
موؤقًتا  �شالًما  ويعي�س  ال�شعداء  يتنف�س  اأن  ميكنه 
ال�شالم  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  بر�شلونة.  يف 

على  الفريق  حققه  الذي  الكبري  للفوز  يعود  املوؤقت 
بالإ�شافة  الليجا،  نهاية  يف  األفي�س  ديبورتيفو 
مع  اجتماعات  عقب  امل��درب  مع  عقدت  التي  للهدنة 

الإدارة والقادة يف غرفة املالب�س.
اج��ت��م��اًع��ا  ع��ق��د  �شيتني  اأن  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
والنجم  ب��ارت��وم��ي��و،  م��اري��ا  جو�شيب  الرئي�س  م��ع 

الأرجنتيني ليونيل مي�شي.
فقط  اأ�شابيع   3 اأم��ام��ه  �شيتني  اأن  واأو���ش��ح��ت 
يف  نابويل  مبباراة  يتعلق  ال��ذي  م�شتقبله،  لتحديد 

اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

*وكاالت
ا�شدرت غرفة ف�س املنازعات يف الحتاد الدويل 
بالزام  يق�شي  قرارا  الثالثاء،  »الفيفا«  القدم  لكرة 
نادي الفحيحيل الكويتي بدفع مبلغ 62 األف دولر، 

لالعب الأردين منذر ابو عمارة.
ابو  بها  تقدم  �شكوى  بعد  “فيفا” ،  ق��رار  وج��اء 
عمارة املحرتف ال�شابق يف فريق الفحيحيل الكويتي، 
ف�شخ  ب�شبب  بتعوي�شه،  الكويتي  الفريق  فيها  طالب 
النادي عقده عقب تعر�شه لإ�شابة خالل م�شاركته 

يف مباراة جرت بالدوري الكويتي.

واأكد املحامي عماد حناينة الذي يتوىل الدفاع 
من  ر�شميا  قرارا  اليوم  تلقيه  الأردين،  الالعب  عن 
اأبو  ل�شالح  باحلكم  القدم،  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 

عمارة مببلغ 62 األف دولر.
الأنباء الردنية )برتا(،  لوكالة  وا�شار حناينة 
النادي  �شد  �شكوى  لتقدمي  عمارة” ا�شطر  “ابو  اأن 
اإ�شابة  اإث��ر  على  عقده،  ف�شخ  مت  اأن  بعد  الكويتي، 
وهذا  ر�شمية،  مباراة  يف  م�شاركته  خالل  لها  تعر�س 
اأمر يتعار�س مع القانون، ما دفعنا للجوء اإىل حمكمة 

الحتاد الدويل لكرة القدم.

*وكاالت
اأبدى نادي ت�شيل�شي الإجنليزي، ا�شتعداده لدفع 
راتب اأكرث من ال�شعف لدين هندر�شون حار�س مرمى 
�شيفيلد يونايتد املعار من ال�شياطني احلمر، وذلك يف 

حماولة ملنع عودته  لفريقه الأ�شلي.
وذكرت �شحيفة “مان�ش�شرت اإيفننج” الربيطانية، 
الثالثاء، اأن ت�شيل�شي توا�شل مع ممثلي هندر�شون، يف 
ظل عدم ر�شاء فرانك لمبارد املدير الفني للفريق 
احلايل  احل��ار���س  اأري��زاب��الج��ا  كيبا  الإ�شباين  عن 
اأعلى حار�س مرمى ثمنا  للفريق للندين والذي يعد 
يف العامل حيث كان النادي قد تعاقد معه مقابل 71 

مليون جنيه اإ�شرتليني.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن هندر�شون البالغ من العمر 
 70 قدره   اأ�شبوعيا  راتبا  حاليا  يتقا�شى  عاما،   23
دفع  يونايتد  �شيفيلد  لكن  اإ�شرتليني،  جنيه  األ��ف 
على  ت�شيل�شي  يبدو  فيما  املا�شي،  العام  راتبه  اأغلب 
األف   170 قيمته  براتب  احلار�س  لغراء  ا�شتعداد 

جنيه اإ�شرتليني اأ�شبوعيا.
مان�ش�شرت  اإىل  هندر�شون  يعود  اأن  املقرر  وم��ن 
يونايتد مبجرد نهاية فرتة اإعارته ل�شيفيلد يونايتد 
يف  الثالث  املركز  ت�شيل�شي  ويحتل  املقبل.  الأ�شبوع 

ترتيب الدوري الإجنليزي بر�شيد 63 نقطة

*وكاالت
القدم،  لكرة  املحرتفني  اأن��دي��ة  ب��داأت 
الالعبني  اإ�شابات  معدل  ارتفاع  من  تعاين 
خ���الل ال��ت��دري��ب��ات وامل���ب���اري���ات ال��ودي��ة 
اجلارية حاليا؛ ا�شتعدادا ملناف�شات الدوري 

التي تنطلق يف الثالث من ال�شهر املقبل.
م��غ��ادرة  اإىل  اأن��دي��ة  وا���ش��ط��ر جن���وم 
تدريبات اأنديتهم للخ�شوع اإىل مرحلة من 
خالل  لها  تعر�شوا  اإ�شابات  ب�شبب  العالج 
التدريبات واملباريات، وبالتايل الحتجاب 
عن الفريق لفرتات متفاوتة طبقا لطبيعة 

وخطورة ال�شابة.
القدم  كرة  يف  ومدربون  خ��رباء  واأك��د 
الأردن���ي���ة يف ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء 
الأردنية )برتا( اأن تزايد اأعداد الالعبني 
الظروف  ب�شبب  مفاجئا  يكن  مل  امل�شابني 
�شبقت  التي  الفرتة  التي عا�شها الالعب يف 
ان��ط��الق ال��ت��دري��ب��ات ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��دوري، 
معتربين اأن �شبب تعدد الإ�شابات هو غياب 
الفرتة الكافية الفا�شلة بني حتديد موعد 
انطالق التدريبات وبني انطالق املناف�شات.
الرمثا  لفريق  الفني  امل��دي��ر  وت��وق��ع 
معدل  ارتفاع  ال��رتك،  عي�شى  القدم  لكرة 
الالعبني  جاهزية  عدم  ب�شبب  الإ�شابات 
بعيدا  طويلة،  بيات  لفرتة  خ�شعوا  الذين 
ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ن 
م�شريا اإىل اأن طلب مدربي اأندية املحرتفني 
الدوري  انطالقة  تاأجيل  الكرة  احتاد  من 
اأك��رب  فر�شة  ال��الع��ب��ني  ملنح  اآب   25 اإىل 

للتح�شري والعداد.
واكد مدرب اللياقة البدنية يف النادي 
الفي�شلي الدكتور غازي الكيالين اأن غياب 
ثم  يوما،   90 لنحو  التدريبات  عن  الالعب 

ت��درج  ودون  القوية  للتدريبات  ال��ع��ودة 
يت�شبب يف تعدد ال�شابات.

واأ�شاف، هناك عنا�شر رئي�شة يحتاجها 
وهناك  للتدريبات،  جاهزا  ليكون  الالعب 
الالعب  بها  مير  اأن  يجب  معينة  مراحل 
ال�شرعة  حتمل  مثل  الع��داد،  فرتة  خالل 
و�شول  الق�شوى  والقوة  الع�شالت  وت�شخم 

اإىل القوة النفجارية.

يوما   40 فرتة  اأن  على  الكيالين  و�شدد 
واملباريات  التدريبات  انطالق  بني  تف�شل 
الالعب  لإع���داد  كافية  لي�شت  الر�شمية 

ب�شكل مثايل.
كرة  جمال  يف  الآ�شيوي  املحا�شر  واأكد 
ارت��ف��اع معدل  اأن  ا���ش��الم ذي��اب��ات،  ال��ق��دم 
املحرتفني  اأن��دي��ة  لعبي  عند  الإ�شابات 
خالل الفرتة احلالية، متوقع ب�شبب غياب 

مرحلة الإعداد النموذجية.
ظرفا  ع��ا���ش��وا  ال��الع��ب��ني  اأن  وا���ش��اف 
التدريبات  ع��ن  بابتعادهم  ا�شتثنائيا 
ب�شبب  اأ���ش��ه��ر  ث��الث��ة  لنحو  وامل��ب��اري��ات 
يحتاج  ال��غ��ي��اب  وه���ذا  ك��ورون��ا،  جائحة 
ل��ف��رتة اإع�����داد ط��وي��ل��ة ق���د ت�����ش��ل اإىل 
املباريات  خلو�س  الالعب  لتجهيز  �شهرين 

الر�شمية.

نادي الكرمل يعين سليمان 
مدربا لفريق الكرة

سباق الدرفت األول في حلبة 
سوفكس الجمعة المقبل

انطالق بطولة القوات المسلحة 
للتايكواندو االثنين المقبل

تأجيل منافسات االسبوع الثاني 
بدوري التايكواندو للناشئين

برايتون مهتم بضم العب آرسنال

الشرطة يعسكر في النجف

سالم مؤقت بين سيتين وبرشلونة

الفيفا: إلزام نادي الفحيحيل الكويتي 
بدفع 62 ألف دوالر لالعب أبو عمارة

تشيلسي يحاول إبعاد 
هندرسون عن مانشستر يونايتد

الطويلة: لدينا اتفاقات مع 
بنفيكا.. واألهلي طلب صابر

*وكاالت
يف  اإنبي  فر�شة  اأن  النجوم،  نادي  رئي�س  الطويلة  حممد  اأكد 

�شراء عقد الظهري الأمين، كرمي فوؤاد، انتهت.
م�شر،  رادي���و  ع��رب  اإذاع��ي��ة  ت�شريحات  يف  الطويلة  وق���ال 
الثالثاء: “اتفقنا مع اإنبي على اأن تكون فرتة اإعارة الالعب ملدة 

مو�شم، يف حني �شيعود فوؤاد للنجوم حال التاأهل للدوري املمتاز«.
واأ�شاف: “يف حال عدم و�شول عر�س خارجي ل�شم كرمي فوؤاد 

�شيكون من حق اإنبي الحتفاظ به ملو�شم جديد«.
وتابع: “تلقينا عر�شني ل�شم الالعب من الربتغال حاليا، لكن 
لظروف الطريان ب�شبب فريو�س كورونا، تعترب املفاو�شات متوقفة 

ن�شبًيا«.
على  ح�شلوا  بالفريق  لع��ب  م��ن  اأك��رث  “هناك  وا�شتطرد: 
ن��ادي بنفيكا  م��ع  ات��ف��اق��ات  اأخ���رى، ولدينا  اأن��دي��ة  م��ن  ع��رو���س 

الربتغايل ملتابعة قطاع النا�شئني«.
لكن  �شابر،  حممود  �شم  يف  يرغب  اأي�شا  “الأهلي  ووا���ش��ل: 
نف�شل انتقال الالعبني اإىل اأوروبا حتى اإذا كانت اجلوانب املادية 

�شئيلة«.
وقال: “اأزمتنا مع الإ�شماعيلي م�شتمرة يف ملف لعبنا ال�شابق 

اإبراهيم ح�شن، ونتم�شك باحل�شول على 25 مليون جنيه«.
واأنهى حديثه قائال: “الإ�شماعيلي يحاول تعطيل املو�شوع من 

خالل الذهاب اإىل املحكمة الفيدرالية”.

الهالل يسترد قوته
 الضاربة قبل قمة النصر

*وكاالت
ي�شتعد هتان باهربي جناح الهالل لاللتحاق بتدريبات فريقه 
ا�شتعدادًا  بالريا�س،  النادي  مبقر  حاليًا  املقام  املع�شكر  �شمن 

ل�شتئناف الدوري يوم 4 اأغ�شط�س / اآب املقبل.
واأكدت فحو�شات فريو�س كورونا التي خ�شع لها الالعب خلوه 
اأوخر  اأن كان قد تعر�س لالإ�شابة به يف  متامًا من الفريو�س، بعد 

�شهر يوينو / حزيران املا�شي.
الهاليل  بالفريق  اإ�شابة باهربي وزميله  اأكدت  وكانت تقارير 

البريويف كاريلو بكورونا نتيجة الختالط بينهما.
وقد عاد كاريلو اإىل تدريبات فريقه اجلماعية، عقب متاثله 
الأزرق  الفريق  لي�شرتد  موؤخرًا،   19 كوفيد  من  لل�شفاء  الآخر  هو 
قوته ال�شاربة ، قبل القمة املرتقبة مع الن�شر يوم 5 اأغ�شط�س / 

اآب املقبل مع ا�شتئناف الدوري.

نجم معان يروي لكووورة 
تفاصيل إصابته

*وكاالت
اأكد ع�شام مبي�شني، النجم الدويل ب�شفوف معان، اأن الإ�شابة 

التي تعر�س لها موؤخرًا ل تدعو للقلق مطلقًا.
الثالثاء:  ل��ك��ووورة،  خا�شة  ت�شريحات  يف  مبي�شني  وق��ال 
قوية بكاحل القدم، خالل مباراة معان الودية  ل�شربة  “تعر�شت 

اأمام الأهلي«.
الرنني  ل�����ش��ورة  وخ�شعت  الطبيب  اإىل  وتابع:”توجهُت 

املغناطي�شي، وتبني اأنني اأعاين من قطع يف اأربطة الكاحل«.
“الأمل يف قدمي كان ب�شيطًا، ل يوجد اأي تورم، ومل  واأو�شح: 
اأقتنع بتفا�شيل الإ�شابة، لأتوجه اإىل طبيب اآخر والذي اأكد يل 

بدوره اأنني ل اأعاين من اأي قطع يف اأربطة الكاحل«.
يف  كانت  لها  تعر�شُت  التي  ال�شربة  اأن  اأكد  “الطبيب  واأكمل: 

العظم، واأربطة الكاحل �شليمة %100«.
بها،  لألتزم  اأدوية  عدة  الطبيب  يل  “و�شف  مبي�شني:  واأردف 

على اأن اأعود بعد ع�شرة اأيام للتدريبات ب�شكل طبيعي«.
ب�شكل  “نتدرب  مبي�شني:  ق��ال  معان،  فريق  طموحات  وع��ن 
يف  �شعبًا  رقمًا  لنكون  ون�شعى  ارت��ف��اع،  يف  واجلاهزية  متوا�شل، 

معادلة املناف�شة باأول ظهور للفريق يف دوري املحرتفني”.

موقف ستاد القاهرة من استضافة 
مواجهات األهلي والزمالك القارية

*وكاالت
امللعب  جاهزية  القاهرة،  �شتاد  هيئة  رئي�س  دروي�س  علي  اأكد 
ن�شف  ال��دور  يف  والزمالك  الأهلي  القطبني  مباراتي  ل�شتقبال 
ت�شريحات  يف  دروي�س  وقال  اأفريقيا.  اأبطال  دوري  من  النهائي 
اإذاعية عرب راديو م�شر: “حتى هذه اللحظة ل يوجد طلب ر�شمي 
من الأهلي اأو الزمالك خلو�س مباراتي الوداد والرجاء على �شتاد 

القاهرة، ويف حال تقدمي رغبة ب�شاأن ذلك �شنوافق على الفور«.

مدربون وخبراء يعللون أسباب ارتفاع 
معدل إصابات العبي أندية المحترفين
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*وكاالت
ويلفريد  والإيفواري  ال�شمراين  حمدان  اأجرى 
على  الطبية  الفحو�شات  جدة،  احتاد  ثنائي  بوين 
الربنامج  الطبي  اجلهاز  و�شيحدد  اإ�شابتهما،  مو�شع 

العالجي على �شوء ذلك.
فابيو  م��درب��ه  بقيادة  الحت���اد،  فريق  ووا���ش��ل 
تدريبية  بح�شة  العتيادية  تدريباته  كاريلي 
باأبها،  الإع���دادي  مع�شكره  يف  الثالثاء  �شباحية 
الفني  اجل��ه��از  عمل  حيث  اإداري����ة.  متابعة  و�شط 
للفريق الحتادي، على تنويع التدريب بني اجلوانب 
التدريبية،  احل�شة  و�شهدت  والفنية.   اللياقية 
من  تعافيه  بعد  روم��اري��ن��ي��و  ال��ربازي��ل��ي  م�شاركة 
الإ�شابة، فيما وا�شل مهند ال�شنقيطي متابعة حالته 

ال�شحية رفقة اأخ�شائي العالج.

*وكاالت
اأكد الأملاين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
بالدوري  التتويج  مرا�شم  لق��رتاب  حما�شه 
الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، وال��ت��ي ���ش��ت��ج��رى على 
مواجهة  عقب  اأنفيلد،  مبلعب  الكوب،  مدرجات 
�شمن  الأربعاء،  اليوم  اإقامتها  املقرر  ت�شيل�شي 

مواجهات اجلولة ال�37 من الربميريليج.
الإجنليزي  ال��دوري  لقب  ليفربول  وح�شم 
على  ليقف  احل��ايل،  املو�شم  من  مبكر  وق��ت  يف 
منذ  امل�شابقة  يف  الأوىل  للمرة  التتويج  من�شة 

عام 1990.
 وقال كلوب يف املوؤمتر ال�شحفي، الذي اأقيم 
)لرفع  ال�شتعداد  “�شاأحاول  الثالثاء:  اليوم 
اأ�شتطيع  ل  لكن  اأمامنا  مباراة  هناك  الكاأ�س(، 
اإنكار ما �شيحدث بعدها، ول اأريد ذلك، ال�شبان 
اأف�شدها  عملوا بجد من اأجل هذه اللحظة، لن 

و�شاأكون يف اأف�شل حال معنوية«.
 واأ�شاف: “�شيكون من اأروع اأيام حياتي بكل 
تاأكيد، مل يعتقد اأحد اأنه ممكن بالن�شبة اإلينا، 
اإنها حلظة  فعلناه،  وما  بال�شبان  �شاأكون فخورا 
بالن�شبة  الأخ��ري  لي�س  لكنه  مهم  يوم  فارقة، 

اإلينا«.
قائال:  ت�شل�شي،  لقاء  عن  كلوب  وحت��دث   

اجليدة،  التغيريات  ببع�س  �شيقوم  “ت�شيل�شي 
التاأهل  اأف�شل )بعد  لكنه متتع بدفعة معنوية 
ل  اأن  نتاأكد  اأن  يجب  اجنلرتا(،  كاأ�س  لنهائي 
حت�شم  ال�شغرية  التفا�شيل  الأمر،  عليه  ن�شّهل 
التفا�شيل  بهذه  نعتني  اأن  ويجب  املباريات، 

جيدا«.
كنا الطرف الأف�شل اأمام اأر�شنال

الأخ��رية  الآون��ة  يف  الفريق  م�شتوى  وعن   
ترق  مل  نتائج  وحتقيقه  التتويج،  �شمان  بعد 
“اإنه حتد كبري، عندما كان بيب  لالآمال، قال: 
املركز  يف  اأن��ا  كنت  ب��اي��رن،  يف  )ج��واردي��ول( 
ثم  )ب��اي��رن(  �شيطروا  دورمت��ون��د،  مع  الثاين 
ما  هناك  يكن  مل  لأنه  املباريات  بع�س  خ�شروا 

ي�شعوا لأجله«.
ووا�شل مدرب الليفر: “اأنا �شعيد بالطريقة 
اأم��ور  هناك  تتواجد  مل  عليها،  ظهرنا  التي 
ميكنك  ال�شغرية  الأم��ور  بع�س  فقط  وا�شحة، 

روؤيتها، وكنا الطرف الأف�شل اأمام اأر�شنال«.
جلائزة  ال��دوري  رابطة  منح  يخ�س  وفيما 
رغم  الالعبني،  ب��راأي  املو�شم  يف  لعب  اأف�شل 
قال  العام،  هذا  الذهبية  الكرة  جائزة  حجب 
كلوب: “اأحمد اهلل اأنني ل اأتخذ القرارات، ل 
توجد كرة ذهبية هذا العام، لكن هناك جائزة 

لعب املو�شم«.
هي  “وظيفتي  الأمل����اين:  امل���درب  واأردف 
لدائرة  الالعبني  من  ممكن  عدد  اأكرب  تقدمي 
الرت�شيحات، ولدينا بع�س املر�شحني هذا العام، 
جميع  خ�شناه،  ال��ذي  باملو�شم  حقا  �شعيد  اأن��ا 

الالعبني كانوا مذهلني«.
الأو�شاع تغريت لالأ�شواأ

على  رده  معر�س  يف  غام�شا  كلوب  وب��دا   
�شوؤال حول ن�شاط ليفربول يف فرتة النتقالت 
بت�شكليتي  �شعيد  “اأنا  ق���ال:  حيث  املقبلة، 
بن�شبة 100%، كنت كذلك العام املا�شي عندما 

اأراد النا�س اأن نح�شر هذا الالعب وذاك«.
“لي�س الأمر اأننا ل  واأ�شاف يورجن كلوب: 
القرار  اتخاذ  نحاول  اأح��د،  مع  التعاقد  نريد 
تغريت  الأو�شاع  كوفيد-19،  جاء  ثم  املنا�شب 

ولي�س لالأف�شل«.
و�شرب كلوب يف اأندي روبرت�شون مثال ب�شاأن 
ثالثة  “مرت  قائال:  النتقالت،  مع  التعامل 
اأعوام منذ توقيعه، كان ميكننا دفع 30 مليون 
املبلغ،  ه��ذا  �شي�شتحق  وك��ان  ا�شرتليني  جنيه 
الأمر ل يتعلق باملال، 8 ماليني مبلغ باهظ يف 
اعتقدنا  لأننا  �شراوؤه  مت  معنا،  ينجح  مل  حال 

اأنه �شي�شاعدنا”.

رومارينيو يشارك في مران اتحاد 
جدة.. وفحوصات للشمراني وبوني

كلوب: األوضاع تغيرت لألسوأ.. ولن أفسد فرحة التتويج
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*موسكو
اأظ���ه���رت ���ش��ور ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا الأق���م���ار 
اأر�شلتها  م��درب��ة،  دلف��ني  ال�شطناعية، 
اأواخر  يف  �شوريا  اإىل  الرو�شية  البحرية 
عام 2018، وفق ما ذكرت جملة »فورب�س« 

يف تقرير لها.
ال��دلف��ني  ���ش��ور  اأن  امل��ج��ل��ة  وذك����رت 
ال��ذي  ط��رط��و���س،  ميناء  ق��رب  التقطت 
تر�شو فيه �شفن حربية وغوا�شات رو�شية 
منذ �شنوات لدعم الرئي�س ب�شار الأ�شد يف 

احلرب الدائرة يف البالد منذ 2011.
ال��دلف��ني  ت��ك��ون  اأن  املجلة  ورج��ح��ت 
ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ���ش��وري��ا، ق��د ج���اءت من 
ميناء  من  بالقرب  رو�شية  بحرية  قاعدة 
بجزيرة  الأ�شود  البحر  يف  �شيفا�شتوبول 

القرم.
اأج��ل  م��ن  ع��ادة  ال��دلف��ني  وت�شتخدم 
م��واج��ه��ة ال��غ��وا���ش��ني الأع������داء، ال��ذي��ن 
ي�شعون اإىل تخريب ال�شفن يف املوانئ، كما 
من  الأ�شياء  ل�شرتداد  ا�شتخدامها  ميكن 

قاع البحر اأو للقيام مبهام ا�شتخباراتية.
تظهر  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
ف��ي��ه��ا ال���دلف���ني ب��اع��ت��ب��اره��ا ���ش��الح��ا يف 

البحرية الرو�شية، فقد �شبق اأن مت ر�شدها 
البحر  يف  الرو�شية  للبحرية  قواعد  يف 

الأ�شود والقطب ال�شمايل.
البحرية  الثدييات  م�شاريع  واكت�شبت 
عامليا  اهتماما  الرو�شية  للبحرية  التابعة 

يف  اأب��ي�����س  ح��وت  ظهر  عندما  م��ت��زاي��دا، 
الرنويج يف اأبريل من العام 2019.

واأم�شكت ال�شلطات الرنويجية باحلوت 
الأبي�س، ويدعى “هفالدميري”، بالقرب من 
�شاحل قرية اإنغا، وكان مزودا بطوق عليه 
عبارة “جهاز �شانت بطر�شربغ«. ويعتقد اأن 

عمليات  خ��الل  ه��رب  قد  الأبي�س  احل��وت 
عندما  اأمره  اكت�شاف  ومت  بحرية،  تدريب 
هاجم جمموعة من قوارب ال�شيد وحاول 
�شد الأحبال املوجودة على ظهرها. جتدر 
قد  ال�شوفيتي  الحت��اد  اأن  على  الإ���ش��ارة 
دلفني  املا�شي،  القرن  ثمانينات  يف  جند، 

ملا  ن��ظ��رًا  الع�شكري،  للتدريب  برنامج  يف 
جيدة،  وذاك��رة  حادة  روؤي��ة  من  به  تتمتع 
الأ�شلحة  اكت�شاف  يف  مفيدة  يجعلها  مما 
الدلفني  جتنيد  برنامج  لكن  امل��اء.  حتت 
ال�شوفيتي األغي لحقًا يف ت�شعينيات القرن 

املا�شي، لتظهر الآن جمددا يف �شوريا.

*انقرة
تقدم حزب العدالة والتنمية احلاكم 
ال��ربمل��ان،  اإىل  ق��ان��ون  مب�شروع  تركيا  يف 
متكني  اإىل  �شيوؤدي  اإن��ه  املعار�شة  تقول 
و�شائل  على  قب�شتها  اإحكام  من  احلكومة 
من  مزيد  وفر�س  الجتماعي،  التوا�شل 

الرقابة يف البالد.
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  وتعهد 
على  بال�شيطرة  ال�شهر  ه��ذا  اأردوغ�����ان 
من�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي، على 
التي يزعم  التغريدات  من  �شل�شلة  خلفية 
اأنها اأهانت ابنته و�شهره، بعد اأن اأعلنا عن 

ولدة طفلهما الرابع على “تويرت«.
ومت اعتقال ما ل يقل عن 11 �شخ�شا 

ل�شتجوابهم على خلفية التغريدات.
وم���ن ���ش��اأن م�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ك��ون 
التوا�شل  �شركات  يجرب  اأن  م��واد   9 م��ن 
مليون  من  اأك��رث  لديها  التي  الجتماعي 

“تويرت”  مثل  تركيا،  يف  يوميا  م�شتخدم 
تاأ�شي�س  على  و”يوتيوب”،  و”في�شبوك” 
البالد  لها يف  اأو تعيني ممثل  ر�شمي  ح�شور 
يكون م�شوؤول اأمام ال�شلطات ب�شكل قانوين، 

ومن اأجل الأغرا�س ال�شريبية.
و�شائل  ���ش��رك��ة  مطالبة  امل��ق��رر  وم���ن 
يف  بالرد  ممثلها  اأو  الجتماعي  التوا�شل 
املتعلقة  ال�شكاوى  على  �شاعة   48 غ�شون 
بامل�شاركات التي تنتهك احلقوق ال�شخ�شية 

وحقوق اخل�شو�شية.
وقالت اأوزمل زنغني رئي�شة كتلة احلزب 
عمالقة  اإن  لل�شحفيني،  بالربملان  احلاكم 
�شي�شطرون  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
بعد  يوما   30 غ�شون  يف  ممثل  تعيني  اإىل 
مواجهة  اأو  التنفيذ،  حيز  الت�شريع  دخول 
عر�س  يف  وتخفي�شات  متزايدة  غرامات 

النطاق الرتددي ت�شل اإىل 90 باملائة.

حد  و���ش��ع  اإىل  “نهدف  واأ����ش���اف���ت: 
ل��الإه��ان��ات وال�����ش��ت��ائ��م وال��ت��ح��ر���س ال��ذي 
الجتماعي”،  التوا�شل  و�شائل  عرب  يتم 
اإىل  ت�شعى  الإج������راءات  اأن  واأو���ش��ح��ت 
واحل���ق���وق  احل����ري����ات  ب���ني  “املوازنة 
مقدمي  اإغالق  لي�شت  اأولويتنا  والقوانني. 
ندرك  نحن  الجتماعي.  التوا�شل  و�شائل 

اأهميتهم يف حياتنا«.
ويف حال رف�شت ال�شركات تعيني ممثلني 
لهم يف تركيا، �شيطبق عليهم عقوبات من 5 

بنود وفق الآتي:
 10 اإىل  مليون  من  مالية  غرامة  اأول: 
يف  ل��رية  مليون  و30  تركية،  ل��رية  ماليني 
حال عدم المتثال للقانون خالل 10 اأيام، 
منع  �شيتم  بالرف�س،  ال�شتمرار  حال  ويف 
مكلفي ال�شرائب الأتراك من الرتويج على 

تلك ال�شبكات ملدة 3 اأ�شهر.
تقلي�س  �شيتم  الرف�س  حال  يف  ثانيا: 

نطاق ال�شبكة بن�شبة 50 باملئة يف املرحلة 
الأوىل، و95 باملئة يف املرحلة الثانية.

�شكاوى  على  الرد  عدم  حال  يف  ثالثا: 
امل�شتخدمني خالل 48 �شاعة، �شيتم فر�س 
غرامة مالية على ال�شبكة بقيمة 5 ماليني 
لرية، و10 ماليني لرية يف حال عدم اإر�شال 
وقتها  يف  والإح�����ش��اءات  ال�شكاوى  تقرير 
عدم  ح��ال  يف  ل��رية  مليون  و50  امل��ح��دد، 

الحتفاظ بالبيانات يف تركيا.
املحتوى  اإزال���ة  راب��ع��ا: يف ح��ال ع��دم 
امل��ت��ع��ل��ق ب��ان��ت��ه��اك احل���ق���وق ال��ف��ردي��ة 
يحق  ���ش��اع��ة،   24 خ���الل  للم�شتخدمني 
املالية  ال��ت��ع��وي�����ش��ات  ط��ل��ب  للم�شتخدم 

املرتتبة على ذلك من ال�شبكة ذاتها.
ل��ك��ن اأح�����زاب امل��ع��ار���ش��ة ع���ربت عن 
خماوفها من اأن خطط احلكومة تهدف اإىل 
احلد من قدرة الأتراك على الو�شول اإىل 
و�شائل التوا�شل الجتماعي واإىل الأخبار 

عليها  تهيمن  بيئة  يف  امل�شتقلة  واملعلومات 
و�شائل الإعالم املوالية للحكومة.

امل����واق����ع  م����ن  الآلف  ت�������زال  ول 
تركيا،  يف  بالفعل  حمظورة  الإلكرتونية 
ويف يناير رفعت احلكومة حظرا لأكرث من 
اأعلنت  اأن  بعد  “ويكيبيديا”  على  عامني 

اأعلى حمكمة يف تركيا اأنه غري د�شتوري.
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا ق���د م��ن��ع��ت اإم��ك��ان��ي��ة 
بعد  الإلكرتونية  املو�شوعة  اإىل  الو�شول 
اأن رف�شت اإزالة حمتوى اعتربته احلكومة 
م�شيئا، كما حظرت احلكومة الرتكية اأي�شا 

املا�شي. “يوتيوب” و”تويرت” يف 
�شحفيا   76 ي��زال  ل  ذل��ك،  غ�شون  ويف 
الإع��الم  جم��ال  يف  العاملني  م��ن  وغ��ريه��م 
خلف الق�شبان، وفقا لنقابة ال�شحفيني يف 
ال�شحفيني  حماية  جلنة  و�شنفت  تركيا، 
�شجاين  اأكرب  من  واحدة  باعتبارها  تركيا 

ال�شحفيني يف العامل.

*وكاالت
فتح مكتب املدعي العام يف مدينة اأنتويرب 
البلجيكية، الثالثاء، حتقيقا ق�شائيا يف وفاة 
من  �شاعات  بعد  مب�شت�شفى،  جزائري  �شاب 

اعتقاله بطريقة عنيفة، الأحد.
واَت���ه���م���ت اأو�����ش����اط ع����دة ال�����ش��رط��ة 
مع  التعامل  يف  ب�”الوح�شية”  البلجيكية، 
يف  اأر����ش���ا،  وط��رح��ه  تقييده  ب��ع��د  ال�����ش��اب، 
حادثة اأثارت ا�شتغراب كثريين، واأعادت اإىل 
الأذهان مقتل ال�شاب الأمريكي الأ�شود جورج 
فلويد بعد تعامل عنيف من جانب ال�شرطة، 
يف واقعة اأدت اإىل موجة احتجاجات عارمة 

يف الوليات املتحدة وخارجها.
و�شائل  على  من�شورة  لقطات  واأظ��ه��رت 
على  ملقى  ال��رج��ل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

الأر�س، بينما يجثم ال�شرطيان على ظهره.
ال�شاب  اإن  البلجيكية  ال�شرطة  وقالت 

الأ�شخا�س،  م��ن  ع��دد  على  اع��ت��دى  القتيل 
تعاطيه  اإىل  ت�شري  “ت�شرفاته  اأن  م�شيفة 

املخدرات«.
اأنتويرب  �شرطة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
�شفني لومارت، اإن رجال يبلغ من العمر 29 عاما 

اأن  “بعد  الأح��د  يوم  النهار  منت�شف  اعتقل 
ت�شرف بعنف يف مقهى«.

وبح�شب املتحدث، فاإن ال�شاب “كان يحاول 
�شرب النا�س، وكان م�شطربا للغاية”، وعندما 
و�شل ال�شباط اإىل مكان احلادث، وجدوا لديه 
تاأثري”  “حتت  اأن��ه  وب��دا  ال��راأ���س،  يف  اإ�شابة 

املخدرات.
اأر���ش��ا  ال��رج��ل  ب��ط��رح  ال�شرطة  وق��ام��ت 
وو�شعت الأ�شفاد يف يديه، وا�شتدعت خدمات 
و�شل  عندما  اإن��ه  املتحدث  وق��ال  ال��ط��وارئ. 
الطاقم الطبي بعد 12 دقيقة، كان الرجل قد 

فقد وعيه.

*القاهرة 
جمل�س  اأع�شاء  العربية  ال��دول  جامعة  طالبت 
للدول  الفنية  للمعونة  العربي  ال�شندوق  اإدارة 
موازنة  يف  م�شاهماتهم  �شداد  �شرعة  الأفريقية 
ال�شندوق، خا�شة يف هذه املرحلة التي ت�شهد تو�شعا 
وحم��اولت  الأفريقية،  الإ�شرائيلية  العالقات  يف 
ال��ع��الق��ات  ه���ذه  لتوظيف  ممنهجة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
العربية-الأفريقية  العالقات  يف  �شرخ  لإح��داث 
واإ�شعاف الت�شامن الأفريقي مع الق�شايا والأولويات 
العربية. واأعربت اجلامعة، الثالثاء، خالل اأعمال 
ال�شندوق،  اإدارة  ملجل�س  ال����54  العادية  ال���دورة 
برئا�شة الأمني العام جلامعة الدول العربية رئي�س 

عرب   ، الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شندوق،  اإدارة  جمل�س 
توقف  من  قلقها  عن  كونفران�س،  الفيديو  تقنية 
ال�شندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية 
ال�شعوبات  ب�شبب  ب��ه،  املنوط  ب��ال��دور  القيام  عن 
عزوف  يف  واملتمثلة  ال�شندوق  تواجه  التي  املالية 
الدول الأع�شاء عن �شداد م�شاهماتها يف موازنته وما 
يتبع ذلك من اآثار ج�شيمة على م�شار التعاون العربي 
الأفريقي. واأكد اأبو الغيط اأهمية الدور الذي يقوم 
به ال�شندوق كاأداة فعالة للعمل العربي - الأفريقي، 
والذي ياأتي داعما ومكمال لالأهداف ال�شرتاتيجية 
اإىل  الأع�شاء  ودولها  اجلامعة  ت�شعى  التي  العليا 

حتقيقها مع اأ�شقائها يف اأفريقيا.

*رام اهلل 
اليهود  املتطرفني  امل�شتوطنني  ع�شرات  اقتحم 
الثالثاء،  �شباح  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  باحات 
واأدوا  غليك”،  “يهودا  املتطرف  احلاخام  بقيادة 
امل�شجد  من  ال�شرقية  املنطقة  يف  تلمودية  طقو�ًشا 

املبارك.
الإ�شالمية  الوق���اف  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال�شيخ  بالقد�س  الق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون  العامة 
اإن  اهلل،  رام  يف  )ب���رتا(  مل��را���ش��ل  اخلطيب  ع���زام 
“يهودا  احل��اخ��ام  يتقدمهم  امل�شتوطنني  ع�شرات 
غليك” اقتحموا باحات امل�شجد الأق�شى يف الفرتة 
ا�شتفزازية  تلمودية  �شلوات  واأدوا  ال�شباحية، 
انهم  اخلطيب  واو�شح  الرحمة.  باب  قرب  علنية 
باب  جهة  م��ن  الق�شى  امل�شجد  ب��اح��ات  اقتحموا 
اأرجائه، حتت  املغاربة، ونفذوا جولت م�شبوهة يف 
حرا�شة �شرطة و قوات الحتالل ال�شرائيلي، التي 
انت�شرت يف باحات امل�شجد، حتى غادره امل�شتوطنون 

من جهة باب ال�شل�شلة. 
واأطلقت ما ت�شمى جماعة “طالب لأجل الهيكل” 
“جبل  عنوان  حتت  الأق�شى  امل�شجد  لتهويد  حملة 

الهيكل باأيدينا”.
واعتقلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي، الثالثاء، 
11 فل�شطينيا من مناطق متفرقة بال�شفة الغربية 
ملنازل  وا���ش��ع��ة  م��داه��م��ات  حملة  خ��الل  املحتلة، 

الفل�شطينيني، واأغلقت مداخل بلدة يعبد الفرعية 
الغربية  ال�شفة  �شمال  جنني  مدينة  غرب  جنوب 
ق��وات  ان  ب��ي��ان  يف  يعبد  بلدية  وق��ال��ت  املحتلة. 
الحتالل اقتحمت البلدة برفقة جرافة ع�شكرية، 

واأغلقت مداخلها الفرعية بال�شواتر الرتابية.
الحتالل  ق��وات  اقتلعت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
يف  زيتون  �شجرة   220 الثالثاء،  اليوم  ال�شرائيلي، 
�شمال  �شلفيت  مدينة  غرب  �شمال  ديرا�شتيا  بلدة 
دومنا،   12 م�شاحة  على  املحتلة،  الغربية  ال�شفة 

ومنعت الأهايل من الو�شول اإىل املكان.
اليوم  الإ�شرائيلي،  الحتالل  اآليات  هدمت  كما 
�شلفيت،  غ��رب  ح�شان  بني  ق���راوة  بلدة  يف  منزل 

بحجة البناء دون ترخي�س.
اآليات  اإن  بيان  يف  مرعي  را�شي  املت�شرر  وق��ال 
الن�شاء،  قيد  هو  ال��ذي  منزله  هدمت  الح��ت��الل 
طابق  من  ومكون  مربعا،  مرتا   180 م�شاحته  وتبلغ 
اأربعة  قبل  فيه  البناء  بوقف  اإخطاره  بعد  واحد، 

اأ�شهر، ولكنها اأ�شدرت ام�س قرارا بالهدم.
اأن  ح�شان،  بني  قراوة  بلدية  ذكرت  جهتها،  من 
منازل  ثالثة  ه��دم  عن  تراجعت  الحتالل  ق��وات 
للم�شاعدات  ال��ق��د���س  م��رك��ز  ان��ت��زاع  بعد  اأخ����رى، 
الحتالل  حمكمة  من  اح��رتازي��ا  ق��رارا  القانونية 
منذ  بها  بداأت  قد  كانت  التي  الهدم،  عملية  بوقف 

�شاعات ال�شباح.

*واشنطن
خالل الأ�شهر املا�شية، حتدث الرئي�س الأمريكي، 
اأ�شرع  اإنه  قال  غام�س،  �شاروخ  عن  ترامب،  دونالد 
يف  �شككت  ع�شكرية  م�شادر  لكن  مرة،  ب�17  ال�شوت 

ذلك، واأكدت اأن الرئي�س الأمريكي يبالغ كثريا.
اأن” عن م�شوؤول يف وزارة  اأن  “�شي  ونقلت �شبكة 
ال�شاروخ  اإن  قوله،  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع 

الذي حتدث ترامب عنه مرارا حقيقي.
اأن  ا�شمه  عن  يك�شف  مل  ال��ذي  امل�شوؤول  وق��ال 

ال�شاروخ هو “�شوبر دوبر«.
وات�شح اأن ال�شاروخ الذي و�شفه ترامب بالأ�شرع 
“بوبيولر  جملة  موقع  وفق  كذلك،  لي�س  العامل،  يف 
فبح�شب  التكنولوجية،  بال�شوؤون  املعنية  ما�شينز” 
املجلة هناك �شواريخ اأخرى اأنتجت يف العامل اأ�شرع 

بكثري من �شاروخ ترامب.
وك���رر ت��رام��ب م����رارا ا���ش��ت��ع��را���س ن��ق��اط ق��وة 
اأو  ال�شحفية  اأح��ادي��ث��ه  خ��الل  اجل��دي��د  ال�����ش��اروخ 
اأمام طلبة  املا�شي، قال ترامب  جولته. ويف يونيو 
الأكادميية الع�شكرية “وي�شت بوينت” يف نيويورك 
ق��اذف��ات  ت�شمل  ج��دي��دة  اأ�شلحة  ن�شنع  نحن   ”:
حتى   )...( باملئات  ومروحيات  مقاتلة  وطائرات 
اأن هناك �شاروخا جديدا اأ�شرع من ال�شوت 17 مرة 
ميل )1600  األف  بعد  اأي هدف على  وميكنه �شرب 
دقيق  ال�����ش��اروخ  اأن  ت��رام��ب  واأ���ش��اف  كيلومرت(«. 
الهدف  مركز  عن  يتزحزح   لن  اأنه  لدرجة  للغاية، 

اأكرث من 14 بو�شة )35 �شنتيمرتا(.
امل�شكلة يف  وبح�شب موقع بوبيولر ما�شينز، فاإن 
مت�شاربه،  اأنها  ال�شاروخ  حول  ترامب  ت�شريحات 

اأي  في�شعب معرفة عن  الرتباك،  يثري  الذي  الأمر 
الأمريكي  اجلي�س  اأن  عن  ف�شال  يتحدث،  الأ�شلحة 
�شرعة  تفوق  التي  الأ�شلحة  من  هائال  عددا  يطور 

ال�شوت.
يف  م�شدر  العاملية  اأن”  اأن  “�شي  �شبكة  ونقلت 
حديثه  يف  ي�شري  ت��رام��ب  اإن  قوله  )البنتاغون( 
 20 ويف  بي”،  جي  اأت�س  “�شي-  �شاروخ  اإىل  بالفعل 
مقاطع  الأمريكية  البحرية  ن�شرت  املا�شي،  مار�س 
فيديو تظهر جتربة اإطالق �شاروخ اأ�شرع من ال�شوت 

يف املحيط الهادئ.
وبح�شب �شبكة “�شي اأن ان”، فاإنه يجري تطوير 

ال�شاروخ بالتعاون بني اجلي�س والبحرية.
وطار ال�شاروخ ب�شرعة 13 األف ميل يف ال�شاعة 
) 20 األف كيلومرت يف ال�شاعة(، وميكن اإطالقه الآن 
حربيا  راأ�شا  ويت�شمن  بارجة  اأو  اأر�شية  قاعدة  من 
الأمريكي  اجلي�س  يطلق  اأن  املرجح  ومن  تقليديا. 
هذا ال�شاروخ، عند اللزوم، من �شاحنات متحركة اأو 

بوارج حربية يف عر�س البحر.
تلك  ال�شوت،  من  الأ���ش��رع  بالأ�شلحة  ويق�شد 
ي�شتخدم  تعبري  وهو  ماخ،   5 ب�شرعة  تتحرك  التي 
الفائقة  الطائرات  اأو  ال�شواريخ  عن  احلديث  عن 
ال�شرعة، والق�شد هنا قدرة هذه الأ�شلحة يف التغلب 

على الدفاعات اجلوية للعدو.
على �شبيل املثال، �شيكون لدى الدفاعات اجلوية 
رادار مبدى 200 ميل )321  يف دولة معادية متلك 
كيلومرتا( اأقل من دقيقة لكت�شاف الهدف وحتديده 
مكانه، لكن ال�شاروخ من هذه النوعية اأ�شرع من ذلك 

بكثري.

روسيا أرسلت »دالفين 
مدربة« للحرب في سوريا

قانون جديد إلحكام قبضة الحكومة 
التركية على مواقع التواصل

الشرطة البلجيكية تحقق في 
وفاة جزائري »على طريقة فلويد«

الجامعة العربية تطالب بسداد مساهمات 
الدول في صندوق المعونة األفريقية

مستوطنون متطرفون بقيادة 
الحاخام غليك يقتحمون األقصى

صاروخ ترامب »الرهيب« يثير الجدل

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء  الركن يو�سف احمد احلنيطي 
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تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه
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