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و 7 حاالت شفاء

11 إصابة غير محلية بفيروس كورونا 
*عمان 

حملية  غيير  �إ�صابة   11 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
�لعدد  لرتفع  �خلمي�س،  �لأردن  يف  �مل�صتجّد  كورونا  بفرو�س 

�لإجمايل للإ�صابات �إىل 1131.
�نخف�س  للإ�صابات  �لكلي  �لعدد  �أن  �إىل  �لييوز�رة  ونوهت 
�لإ�صابة  حالت  ��صتثناء  �لعاملّية  �ل�صّحة  منّظمة  طلب  بعد 
ل�صائقي �ل�صاحنات غر �لأردنيني، �لذين مّت �كت�صاف �إ�صاباتهم 
بح�صب  منها  قدمو�  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  و�أعيدو�  �حلييدود،  عرب 

�لربوتوكول �ملّتبع.
ووز�رة  �لوزر�ء  رئا�صة  �ل�صادر عن  �لإعلمي  �ملوجز  و�أ�صار 

لقادمني من �خلارج،  �أن �حلالت �جلديدة جاءت  �إىل  �ل�صحة 
قطر،  من  و5  فل�صطني،  من   4( �حلجر  فنادق  يف  يقيمون  ممن 
و2 من م�صر(. ولفت �إىل ت�صجيل 7 حالت �صفاء يف م�صت�صفى 
�لأمر حمزة، �إ�صافة �إىل �إجر�ء 8549 فح�صًا خمربّيًا، لي�صبح 
�جلائحة  بييدء  منذ  �أجريت  �لتي  �لفحو�صات  عييدد  �إجمايل 

وحتى �لآن )542868( فح�صًا.
�لعمل  �صل�صل  ��صتد�مة  جلنة  قييّررت  �ملييوجييز،  وبح�صب 
للأوبئة  �لوطنّية  �للجنة  مع  �لتو�فق  بعد  و�لتوريد  و�لإنتاج 
مر�جعة  �إطييار  يف  وذلييك  بالعمل،  �ل�صعبّية  للأ�صو�ق  �ل�صماح 
�لإجر�ء�ت �ملتعّلقة بالتعامل مع وباء كورونا.              تابع �س2

ولي العهد يفتتح نادي 
المتقاعدين العسكريين في معان

القبول الموحد في األسبوع 
األول لبدء تدريس الجامعات 

ترأس اجتماعا عن بعد في وزارة الداخلية لمناقشة التعاون القائم مع مركز األزمات 

ــــرزاز يــوعــز بــإعــفــاء ســائــقــي الــشــاحــنــات الــقــادمــيــن عبر  ال
ــص كـــورونـــا ــح ــيــف ف حـــــدود جـــابـــر والـــعـــمـــري مـــن تــكــال

مندوبًا عن الملك...

*معان 
�لثاين،  عييبييد�هلل  �مللك  جللة  عيين  ميينييدوبييًا 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، �فتتح �صمو �لأمر 
�حل�صني بن عبد�هلل �لثاين ويل �لعهد، �خلمي�س، 

نادي �ملتقاعدين �لع�صكريني يف حمافظة معان.
و�أكد �صمو ويل �لعهد، خلل �لفتتاح، حر�س 
و�هتمام جللة �مللك برفاق �ل�صلح من �ملتقاعدين 
�لع�صكريني و�ملحاربني �لقد�مى، تقديرً� لعطائهم 
�لدفاع عن حمى  �ملتميز وت�صحياتهم �جلليلة يف 

�لوطن و�صون مقدر�ته وحماية منجز�ته.
يف  �لع�صكريني  �ملتقاعدين  نادي  �إن�صاء  وجاء 

معان، �صمن توجيه ملكي يهدف �إىل �إن�صاء �أندية 
حمافظات  جميع  يف  �لع�صكريني  للمتقاعدين 
�لهند�صية  �ملييو��ييصييفييات  لأعييلييى  وفييقييا  �ملييمييلييكيية، 
لهم  متنف�س  وتوفر  خدمتهم  بهدف  و�لفنية، 

ولعائلتهم.
يوفر  �لييذي  �لنادي  مر�فق  يف  �صموه،  وجييال 
و�لثقافية  �لجييتييميياعييييية  �خليييدميييات  ليييييرو�ده 
وقيياعييات  مكتبة،  على  وي�صتمل  و�لييريييا�ييصييييية، 
�لرتفيهية،  للألعاب  وقاعة  �لأغر��س،  متعددة 
�ألعاب  وحديقة  �لهو�ئية،  للدر�جات  وم�صمار 
للأطفال، وملعب خما�صي، ونادي �صحي.تابع �س2

*عمان 
قائمة  �إعييييلن  �لييعييايل  �لتعليم  جمل�س  قيييرر 
�لتدري�س  لبدء  �لأول  �لأ�صبوع  يف  �ملوحد  �لقبول 
ت�صرين   5 يكون  �أن  على  �حلكومية،  �جلامعات  يف 
�لأول من �لعام �جلامعي �حلايل، موعد� نهائيا لقيام 
�لدر��صة  �صهاد�ت  على  �حلا�صلني  �لأردنيني  �لطلبة 
�ملعادلة  �صهادة  �لأجنبية بتحميل  �لعامة  �لثانوية 
�لأردنييييية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عيين  �ليي�ييصييادرة 

�إلكرتونيًا، و�إر�صالها لوحدة تن�صيق �لقبول �ملوحد.
وز�رة  عيين  �ييصييادر  لبيان  وفييقييا  �ملجل�س  و�صمح 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �خلمي�س، لأي طالب 
�صيتم تر�صيحه للقبول �صمن قائمة �لقبول �ملوحد 
�لف�صل  بد�ية  �حلكومية  �لأردنييييية  �جلامعات  يف 
 ،2021/2020 �جلامعي  �لعام  من  �لأول  �لدر��صي 
ومل يقم با�صتكمال �إجر�ء�ت �لت�صجيل يف �جلامعة 

لأي �صبب كان، باأن يقوم با�صتكمال �لقبول يف نف�س 
للقبول  تر�صيحه  مت  �لييذي  و�جلامعة  �لتخ�ص�س 
)با�صتثناء  �لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  بد�ية  فيهما 
خلل  من  وذلك  �لأ�صنان(،  وطب  �لطب،  تخ�ص�صي 
�حلاجة  ودون  مبا�صرًة،  �ملعنية  �جلامعة  مر�جعة 
�لردنيني  �لطلبة  �لبيان  ودعييا  �ليييوز�رة.  ملر�جعة 
ك�صوف  على  للح�صول  �لعربية  �لدول  يف  �لد�ر�صني 
لوحدة  و�إر�صالها  �إلكرتونيا  وحتميلها  علماتهم 
�أن عملية تقدمي  تن�صيق �لقبول �ملوحد، لفتا �ىل 
ب�صكل  �إلكرتونية  عملية  هي  �ملوحد  �لقبول  طلبات 
طريق  عيين  �لطلب  �ييصيير�ء  للطالب  وميييكيين  كييامييل، 
يف  بنكي  ح�صاب  خلل  )من  �إي-فو�تركم  خدمة 
�أحد �لبنوك �لأردنية، �أو بطاقة �لفيز�، �أو بطاقة 
�ملا�صرت كارد(، وتقدميه، وحتميل �لوثائق �ملطلوبة 
منه من �أي مكان يف �لعامل.                            تابع �س2

*عمان 
�أكد رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز 
�لأردنية،  �لدولة  قوة  يدرك  �ملو�طن  �أن 
و�ملوؤ�ص�صات،  �لقانون  بدولة  تتمثل  �لتي 
�لتي يطبق فيها �لقانون على �جلميع بدون 
�ملوؤ�ص�صات  جميع  بجهود  م�صيد�  �نتقائية، 
وتكري�س  �لنهج،  هذ�  تاأ�صي�س  يف  و�لدو�ئر 
بتوجيهات  �لأردن  عن  �جلميلة  �ل�صورة 
ومتابعة م�صتمرة من جللة �مللك عبد �هلل 

�لثاين.
جييياء ذليييك خيييلل مييد�خييليية �أجيير�هييا 
رئي�س �لوزر�ء عرب تقنية �لت�صال �ملرئي 
عقده  �جتماع  يف  �مل�صاركني  مع   ، و�مل�صموع 
وز�رة  يف  حماد  �صلمة  �لد�خلية  وزييير 
�صمو  نائب  بح�صور  �خلمي�س،  �لد�خلية، 
رئي�س �ملركز �لوطني للأمن و�د�رة �لزمات 
عبد �هلل طوقان ، و�مل�صت�صار �لأول للمركز 
جمال م�صاعني، و�أمني عام وز�رة �لد�خلية 
�لييدكييتييور خييالييد �بيييو حييمييور ،وحمييافييظييي 
حجم  ملناق�صة  �ملعنيني،  من  وعدد  �مليد�ن، 
وز�رة  بييني  �لييقييائييم  و�لتن�صيق  �لييتييعيياون 
�لتي  �جلهود  وتقييم  و�ملييركييز  �لد�خلية 
مع  للتعامل   ، �لييدوليية  موؤ�ص�صات  بذلتها 
على  �آثييارهييا  ميين  و�حليييد  كييورونييا  جائحة 

�لوطن و�ملو�طن.
كما �أكد رئي�س �لوزر�ء �أهمية ��صتعد�د 
جميع �لأجهزة �ملعنية مع قرب حلول عيد 
�ل�صلمة  معاير  لتطبيق  �ملبارك  �ل�صحى 
و�لوقاية �لعامة على �جلميع للحفاظ على 
�إىل  �لرز�ز  و��صار  �ملجتمع.  و�صلمة  �صحة 
�ملقايي�س  بكل  متميز�  كان  �لأردن  �أد�ء  �أن 
�إىل  �لإطييار  �أزميية كورونا، لفتا يف هذ�  يف 
مع  كورونا  �أزميية  نتائج  ربط  حول  در��صة 
�لييدول  يف  و�حلاكمية  �ملوؤ�ص�صية  م�صتوى 
�إىل  �أ�ييصييارت  و�لتي  و�لأجنبية،  �لعربية 
و�ملوؤ�ص�صية  �حلاكمية  درجيية  بني  تر�بط 
مع  �لتعامل  على  وقدرتها  �لدول  بع�س  يف 

�جلائحة.
و�أكد �أن هذه �لدر��صة �ثبتت بالأرقام 
تعمل  موؤ�ص�صات  منظومة  لديه  �لأردن  �أن 
�إ�صافة �إىل �لقطاع �ل�صحي  ب�صكل حقيقي 
عندما  �أبالغ  “ل  م�صيفا:  به،  نفخر  �لذي 

�لييد�خييلييييية  وز�رة  ميينييظييوميية  �إن  �أقيييييول 
جزء  هم  باملحافظات  �مليد�ن  يف  و�لعاملني 
بييياأد�ء  م�صيد�  �لنجاح”،  هييذ�  ميين  كبر 
�أزمة كورونا، ومثنيا على  �ملحافظني خلل 
�لأزمات  و�إد�رة  للأمن  �لوطني  �ملركز  دور 

�لذي كان حا�صنة للعمل خلل �لأزمة.
و�أ�صار �إىل �أهمية �لنظر لتجربة �لدول 
ثانية  موجة  لحتمالية  �ل�صتعد�د  يف 
دول  �أن  �إىل  منوها  كييورونييا،  جائحة  ميين 
و��صتعد�د  يقظة  حالة  يف  �أ�صبحت  �لعامل 

بل  �لييوبيياء،  ميين  ثانية  ملوجة  فقط  لي�س 
و�لييكييو�رث  �لأوبييئيية  مع  �لتعامل  لطريقة 
�لبيئية، لفتا �إىل �أن مركز �لأزمات لديه 
و�لأعمال  �لكو�رث  هذه  مع  للتعامل  دليل 
�لإرهابية �أي�صا.                              تابع �س2

الرزاز:األردن كان متميزا بكل 
المقاييس في أزمة كورونا

*عمان 
و�لأملانية  �لأردنييييية  �حلكومتان  وقعت 
يييورو،  مليون   34 بقيمة  منحة  �تفاقية 
من  و�ليير�بييعيية  �لثالثة  �ملرحلتني  لتمويل 

م�صروع �إن�صاء مد�ر�س حكومية جديدة.
و�لييتييعيياون  �لتخطيط  وز�رة  وقييالييت 
�ملنحة  هييذه  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �ليييدويل 
يف  �لأ�صا�صي  �لتعليم  جودة  لتح�صني  تهدف 
حكومية  مد�ر�س  �إن�صاء  خلل  من  �لأردن، 
�لقائمة  �ملييد�ر�ييس  بع�س  وتو�صعة  جديدة 

وتوفر �لأثاث و�ملعد�ت لهذه �ملد�ر�س.
�لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وزير  وقال 
�لدكتور و�صام �لرب�صي، �إن هذه �ملنحة تاأتي 
تنفيذ  متابعة  يف  �ملبذولة  �جلهود  باإطار 
�أعلنت  �لتي  �ملالية  و�لتعهد�ت  �للتز�مات 
�ملحادثات  خييلل  �لأملانية  �حلكومة  عنها 
عقدت  �لتي  �لأملانية  �لأردنية-  �لر�صمية 
�صيتم  �نه  �ىل  م�صر�  �ملا�صي،  �لعام  نهاية 
�لرتبية  وز�رتيييي  قبل  ميين  �مل�صروع  تنفيذ 

و�لتعليم و�لأ�صغال �لعامة و�لإ�صكان.

يييهييدف  �مليي�ييصييروع  و��يييصييياف �ن متييويييل 
�لتحتية  �لييبيينييييية  بتح�صني  للم�صاهمة 
�ل�صغط  وتخفيف  �ململكة،  يف  �لتعليمية 
على نظام �لتعليم �لأردين و�جلودة و�لبنية 
منها  و�ل�ييصييتييفييادة  �لتعليمية  �لتحتية 
�آفيياق  بتعزيز  �صي�صهم  كما  منا�صب،  ب�صكل 
للأطفال  و�لقت�صادية  �ل�صخ�صية  �لتنمية 
لل�صتقر�ر  كاأ�صا�س  و�ل�صوريني  �لأردنيييييني 

و�ل�صلم و�لزدهار يف �ملنطقة.
تابع �س4

*عمان 
و�ملجوهر�ت  �لألب�صة  قطاع  ممثل  قال 
�إن  قو��صمي،  �أ�صعد  �لأردن  جتارة  غرفة  يف 
باملئة   20 بنحو  منخف�صة  �مللب�س  �أ�صعار 
بهدف  �ل�صابقة،  �لع�صر  بال�صنو�ت  مقارنة 
وحتريك  �ل�صر�ء،  على  �ملو�طنني  ت�صجيع 

عجلة �لأ�صو�ق.
و��يييصيييار �لييقييو��ييصييمييي لييوكيياليية �لأنييبيياء 
بد�أت  �لتنزيلت  �ن  �ىل  )بييرت�(،  �لأردنية 
باملئة،   70 لنحو  وو�صلت  �ملعتاد  �أو�نها  قبل 
بييهييدف تييعييوييي�ييس �خليي�ييصييائيير �لييتييي حلقت 
بالتجار جر�ء جائحة كورونا وما تبعها من 
�ل�صيولة  وتوفر  �ملبيعات،  برفع  �إغلقات، 
تر�كمت  �لتي  �للتز�مات  ل�صد�د  �للزمة 

خلل �لأ�صهر �ملا�صية.
�حلايل،  �لأ�صحى  عيد  مو�صم  �أن  وبيينّي 

نظرً�  �ملا�صي،  �لفطر  عيد  مو�صم  من  �أف�صل 
�حلظر،  �ييصيياعييات  وتقليل  �لأ�يييصيييو�ق  لفتح 
�لرغم  على  طبيعتها،  �إىل  �لأعمال  وعودة 
�لفرتة  يف  �جتهت  �لأ�ييصيير  �أولييويييات  �أن  ميين 
�حلييالييييية لييتييجييهيييييز ميي�ييصييتييلييزمييات �لييعييودة 
للأ�صاحي  مبالغ  وتخ�صي�س  لييلييمييد�ر�ييس، 
�إل  �ملييلبيي�ييس،  ليي�ييصيير�ء  ولي�س  و�حلييلييويييات، 
حمال  يف  �لقيا�س  غييرف  بفتح  �ل�صماح  �أن 

�مللب�س، �صجع �ملو�طنني على �ل�صر�ء �أكرث.
ما  كورونا  جائحة  �أن  قو��صمي  و�و�صح 
�مللب�س،  قطاع  على  بظللها  تخيم  ز�لييت 
للقطاع  خا�صة  بحو�فز  �حلكومة  مطالبًا 
ت�صررً�،  �لأكيييرث  �لقطاعات  ميين  باعتباره 
جيير�ء  بييه  حلقت  �لتي  �لأ�ييصيير�ر  ومعاجلة 

�جلائحة.
تابع �س4

34 مليون يورو منحة ألمانية لتمويل 
إنشاء مدارس حكومية جديدة

ممثل قطاع األلبسة: األسعار منخفضة بنحو 
20 بالمئة مقارنة بالسنوات العشر الماضية

التحقيق بوفاة أحد المحجورين 
في مركز حدود العمري دهسًا

الصحفيين تدعو الزمالء 
غير الممارسين ألكثر من 5 
سنوات لتصويب أوضاعهم

3 وفيات واصابتان بحادث 
تصادم بعد جسر القطرانة

مسلخا األمانة يستقبالن 
*عمان االضاحي طيلة أيام العيد

�أحد �لأ�صخا�س �ملحجور عليهم د�خل مركز حدود �لعمري،  تويف 
يف  حتقيق  فتح  ومت  �ملركبات،  �إحييدى  قبل  من  للده�س  تعر�صه  بعد 

�حلادثة.
�إنه  بيان،  يف  �لعام،  �لأمن  مديرية  با�صم  �لإعلمي  �لناطق  وقال 
مدخل  على  �ملحجورين  �لأ�صخا�س  من  عدد  جتمع  �حلادث  �ثر  وعلى 
و�إعادتهم لأماكن  �لتجمع  و�إنهاء  �لتعامل معهم  �ملركز �حلدودي، ومت 

�حلجر.

*عمان 
على  م�صى  �لذين  و�لييزمييلء  �لزميلت  �ل�صحفيني  نقابة  دعييت 
تر�كم  ب�صبب  �صنو�ت   5 من  �أكرث  �ملمار�صني  غر  �صجلت  �ىل  �نتقالهم 
�لثلثني  نهاية  قبل  �أو�صاعهم  لت�صويب  �ملبادرة  �ىل  �ل�صرت�كات، 
لفقد�ن  تفاديا  وذلك  وزميل  زميلة   23 وعددهم  �جليياري  �ل�صهر  من 
ع�صويتهم من �لنقابة عمل باأحكام �ملادة 14 من قانون �لنقابة فقرة 
»هي » و�لتي تن�س على »تلغى ع�صوية �ل�صحفي �ذ� ��صتمر ت�صجيله يف 

�صجل غر �ملمار�صني لأكرث من 5 �صنو�ت متتالية«.
“وقفة  �ملقبل  �عتبار �خلمي�س  �لنقابة يف �جتماعه  وقرر جمل�س 
�ل�صتمر�ر  لغايات  �لنقابة  يف  �ملايل  للق�صم  ر�صميا  عمل  “ يوم  عرفة 
م�صى  �لذين  �صو�ء  �لر�صوم  دفع  لغايات  و�لزملء  �لزميلت  با�صتقبال 
�لعام  عن  �لتز�ماتهم  ي�صددو�  مل  �لذين  �أو  �صنو�ت   5 من  �أكرث  عليهم 
�حلايل ��صتناد� �ىل �آخر قر�ر لتمديد دفع �لر�صوم و�للتز�مات �ملالية 

للنقابة.
 ي�صار �ىل �أن جمل�س �لنقابة حاول عدة مر�ت �لتو��صل مع �لزميلت 
و�لزملء �ملعنيني لت�صويب �أو�صاعهم قبل م�صي مدة “5 �صنو�ت” على 
�نتقالهم �ىل �صجلت غر �ملمار�صني، ومت كليف �د�رة �لنقابة منذ عدة 
�أ�صهر وحتى �لأ�صبوع �حلايل بالتو��صل معهم هاتفيا ومن خلل قنو�ت 
�لتو��صل �ملتاحة حيث قام �لبع�س بت�صويب �أو�صاعهم لكن مل يقم 23 
�ل�صحفي  فقد�ن  �لقانون  رتب  وقد  �أو�صاعهم،  بت�صويب  وزميل  زميلة 

لع�صويته حكما يف �لنقابة يف هذه �حلالة.

*عمان 
�صباح  ور�صو�س  بجروح  �آخيير�ن  �ثنان  و�أ�صيب  �أ�صخا�س   3 تويف 
بعد  ومركبة  تريل  بني  وقع  ت�صادم  حلادث  تعر�صهم  �إثر  �خلمي�س، 

ج�صر �لقطر�نة.
وقال �لناطق �لإعلمي با�صم مديرية �لأمن �لعام يف بيان، �إن كو�در 
تقدمي  على  عملت  �لكرك  مدين  دفاع  مديرية  يف  و�لإ�صعاف  �لإنقاذ 
�إىل  �لوفيات  و�إخييلء  ونقلهم  للم�صابني  �للزمة  �لأولية  �لإ�صعافات 
بالبالغة، وفتحت  �مل�صابني  �لكرك �حلكومي، وو�صفت حالة  م�صت�صفى 

�إد�رة �ل�صر حتقيقا مروريا باحلادث.

*عمان 
�لدكتور  عمان  �أمانة  يف  �مل�صالخ  د�ئييرة  مدير  �أعلن 
ذبحيات  ل�صتقبال  �جليياهييزييية  عيين  �لعثمان  �ييصييادي 
�ل�صاحي بقدرة ت�صل �إىل 300 �أ�صحية يف �ل�صاعة مل�صلخ 
�أ�صحية يف م�صلخ �ملا�صونة، ما ي�صمن عدم  عمان، و200 

�لتز�حم و�لتباعد �جل�صدي. 
بطاقته  بالعمل  م�صتمر  عمان  م�صلخ  �أن  و��ييصيياف 
�أي  و�أن  �صاعة،  �لعيد على مد�ر 24  �لكلية خلل عطلة 
ويف  معاينتها،  �صتجري  �مل�صالخ  د�ئييرة  �إىل  �صرتد  حلوم 
�لب�صري  �ل�صحية و�ل�صتهلك  لل�صروط  حال مطابقتها 

�صتورد للأ�صو�ق و�مللحم و�ملولت و�ملر�كز �لتجارية.
تتقا�صها  �لتي  �ملعاينة  ر�صوم  �لإعفاء من  و�أعلن عن 
دنانر   5 ل�صتيفاء  �لق�صابني  على  و�لتعميم  �لأمييانيية، 
�لو�حدة  �ل�صحية  وتقطيع  و�صلخ  ذبح  عن  �أجرة  فقط 
خلل  م�صتمرة  �لتعقيم  �إجر�ء�ت  �ن  و�كد  قطع.  لأربع 
�أن �حلظائر �صتكون  �إىل  عمليات �لذبح و�لنتاج، م�صر� 
خا�صعة للرقابة من قبل �لأطباء �لبيطريني يف �لأمانة.
تابع �س2
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*معان 
مندوبًا عن جللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �لقائد 
�حل�صني  �لأمر  �صمو  �فتتح  �مل�صلحة،  للقو�ت  �لأعلى 
نييادي  �خلمي�س،  �لعهد،  ويل  �لييثيياين  عييبييد�هلل  بيين 

�ملتقاعدين �لع�صكريني يف حمافظة معان.
حر�س  �لفتتاح،  خلل  �لعهد،  ويل  �صمو  و�أكييد 
�ملتقاعدين  من  �ل�صلح  برفاق  �مللك  جللة  و�هتمام 
لعطائهم  تقديرً�  �لقد�مى،  و�ملحاربني  �لع�صكريني 
حمى  عن  �لدفاع  يف  �جلليلة  وت�صحياتهم  �ملتميز 

�لوطن و�صون مقدر�ته وحماية منجز�ته.
يف  �لع�صكريني  �ملتقاعدين  نييادي  �إن�صاء  وجيياء 
�أندية  �إن�صاء  �إىل  يهدف  ملكي  توجيه  �صمن  معان، 
للمتقاعدين �لع�صكريني يف جميع حمافظات �ململكة، 
بهدف  و�لفنية،  �لهند�صية  �ملو��صفات  لأعلى  وفقا 

خدمتهم وتوفر متنف�س لهم ولعائلتهم.
وجال �صموه، يف مر�فق �لنادي �لذي يوفر لرو�ده 
و�لريا�صية،  و�لثقافية  �لجتماعية  �خلييدمييات 

�لأغر��س،  متعددة  وقاعات  مكتبة،  على  وي�صتمل 
للدر�جات  وم�صمار  �لرتفيهية،  للألعاب  وقيياعيية 
�لهو�ئية، وحديقة �ألعاب للأطفال، وملعب خما�صي، 

ونادي �صحي.
�أ�صرف  �لذي  �لإجمالية،  �لنادي  م�صاحة  وتبلغ 
و�لأ�صغال  �لإ�صكان  موؤ�ص�صة  مديرية  تنفيذه  على 
�لع�صكرية، نحو 2175 مرت� مربعا، ويقام على قطعة 

�أر�س مب�صاحة 10 دومنات.
و�أعييييرب مييدييير عيييام �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية �لقييتيي�ييصييادييية 
و�ملحاربني  �لع�صكريني  للمتقاعدين  و�لجتماعية 
جلللة  وتقديره  �صكره  عن  ذيابات،  ثّلج  �لقد�مى 
�لكبر  �هتمامهما  على  �لعهد  ويل  و�صمو  �ملييلييك 
باملتقاعدين �لع�صكريني، موؤكدً� �أنهم كانو� و�صيبقون 

على �لعهد يف خندق �لوطن.
�مللكي  �لييديييو�ن  رئي�س  �لفتتاح  حفل  وح�صر 
�لها�صمي، ورئي�س هيئة �لأركان �مل�صرتكة، وحمافظ 

معان، ومدير نادي �ملتقاعدين �لع�صكريني يف معان.

*عمان 
�أوعز رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز للجهات 
�ملعنية باإعفاء �صائقي �ل�صاحنات �لأردنيني �لقادمني 
�لتكاليف  من  وجابر  �لعمري  حييدود  مركزي  عرب 
�ملالية لفح�س كورونا، و�إجر�ئها على نفقة �حلكومة 

وذلك �عتبارً� من �لأ�صبوع �ملقبل.
على  للعمل  �أييي�ييصييًا  �لييييوزر�ء  رئي�س  وجييه  كما 
للحجر  �ملخ�ص�صة  �لييكييرفييانييات  �أعييييد�د  م�صاعفة 
�لنتهاء  �صيتم  بحيث  �ل�صاحنات،  ل�صائقي  و�لإيو�ء 
من  توفرها  مّت  جييديييدً�  كييرفييانييًا   350 جتهيز  ميين 
�لهيئة �خلرية �لها�صمية، لي�صبح جمموع �لكرفانات 
كرفانًا،   535 �لعمري  حييدود  مركز  يف  �ملييوجييودة 
بني  �لب�صائع  مناولة  �صاحة  ��صتخد�م  �إىل  �إ�صافة 

�ل�صاحنات يف �ملركز �حلدودي.
�آخر  لبحث  �جتماعًا  تروؤ�صه  خلل  �لرز�ز  و�أكد 
للحد  �حلدود  على  �ملتخذة  و�لقر�ر�ت  �لإجيير�ء�ت 
وزر�ء  بح�صور  �مل�صتجد،  كورونا  فرو�س  �نت�صار  من 
�لإعيييلم،  ل�صوؤون  و�لييدوليية  و�ل�صحة،  �لد�خلية، 
توفر  �أهمية  �لييوزر�ء،  رئا�صة  يف  �خلمي�س  و�لنقل، 
ل�صائقي  �لييلزميية  و�خلييدمييات  �لمييكييانيييييات  جميع 
�ل�صاحنات، مبا ي�صمن لهم حياة كرمية خلل فرتة 

�حلجر �لإلز�مي قبل عودتهم �إىل منازلهم.
�صلمة حماد خلل  �لد�خلية  وزير  بدوره، قال 
�لعمليات  مديرية  مدير  ح�صره  �لييذي  �لجتماع 
عمليات  ومدير  �لعام،  �لأمن  مديرية  يف  و�ل�صيطرة 
وبالتعاون  �لأمنية  �لأجهزة  �إن  كورونا،  �أزمة  خلية 

جميع  تطبيق  على  حتر�س  �مل�صلحة  �لييقييو�ت  مييع 
�لتاأكد  فيها  مبا  �لقانون  باإنفاذ  �ملتعلقة  �لإجر�ء�ت 
�لعامة  و�ل�صلمة  �ل�صحة  مبعاير  �للييتييز�م  ميين 

للقادمني على �حلدود.
�إن  �إىل  جابر  �صعد  �لدكتور  �ل�صحة  وزير  و�أ�صار 
يف  �صاهمت  �حلدود  على  �ملتبعة  �حلكومة  �إجر�ء�ت 
�حلد من �نت�صار �لفرو�س د�خل �ململكة، لفتًا �إىل �أن 
خلل  من  �لأردن  حذو  حتذو  �أ�صبحت  �لدول  بع�س 
ل�صبط  �حلييدود  على  �مل�صددة  �لإجييير�ء�ت  تطبيق 

�لإ�صابات �لقادمة من �لدول �ملجاورة لها.
و��صتعر�س �لدكتور جابر �إجر�ء�ت �لوز�رة على 
للقادمني  �حليير�ري  �لفح�س  تت�صمن  �لتي  �حلييدود 
باإ�صابتها  �مل�صتبه  �حليييالت  وعيييزل  �ململكة،  �إىل 
�خلا�صة  �لييعييزل  منطقة  يف  و�إدخييالييهييا  بييامليير�ييس، 
كورونا  فح�س  �إجر�ء  �إىل  �إ�صافة  هناك،  �ملتو�جدة 
يف �ملخترب�ت �لطبية �ملتو�جدة على �حلدود، موؤكدً� 
�أهمية ��صتمر�ر فر�س �حلجر �ل�صحي لل�صائقني ملدة 
يف  �ملو�طنني  �صحة  على  للحفاظ  يوما  ع�صر  �أربعة 

د�خل �ململكة.
�أن  �إىل  �صيف  خالد  �لنقل  وزير  ��صار  جهته،  من 
بعد  ز�دت  �خلليج  دول  مع  �لتجاري  �ل�صحن  حركة 
�إجييير�ء�ت  بت�صهيل  �ملتعلقة  �لإجيييير�ء�ت  تطبيق 
دخول وخروج �ل�صائقني على نظام مناولة �لب�صائع 
back to back ، لفتا �إىل وجود  بني �ل�صاحنات 
عودة  مبتو�صط  �خلليج،  يف  �أردنية  �صاحنة   1370

200 �صاحنة للمملكة يوميا.

*عمان 
غر  �إ�صابة   11 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
حملية بفرو�س كورونا �مل�صتجّد يف �لأردن �خلمي�س، 

لرتفع �لعدد �لإجمايل للإ�صابات �إىل 1131.
للإ�صابات  �لكلي  �لعدد  �أن  �إىل  �لييوز�رة  ونوهت 
�لعاملّية ��صتثناء  �نخف�س بعد طلب منّظمة �ل�صّحة 
�لأردنيني،  غر  �ل�صاحنات  ل�صائقي  �لإ�صابة  حالت 
�إ�صاباتهم عرب �حلدود، و�أعيدو�  �لذين مّت �كت�صاف 
�لربوتوكول  بح�صب  منها  قدمو�  �لتي  �لبلد�ن  �إىل 

�ملّتبع.
و�أ�ييصييار �ملييوجييز �لإعييلمييي �ليي�ييصييادر عيين رئا�صة 
�جلديدة  �حلييالت  �أن  �إىل  �ل�صحة  ووز�رة  �لييوزر�ء 
فنادق  يف  يقيمون  ممن  �خلييارج،  من  لقادمني  جاءت 

�حلجر )4 من فل�صطني، و5 من قطر، و2 من م�صر(.
م�صت�صفى  يف  �صفاء  حالت   7 ت�صجيل  �إىل  ولفت 
فح�صًا   8549 �إجييير�ء  �إىل  �إ�صافة  حمزة،  �لأميير 

�لتي  �لفحو�صات  عييدد  �إجييمييايل  لي�صبح  خمييربّيييًا، 
�أجريت منذ بدء �جلائحة وحتى �لآن )542868( 

فح�صًا.
�صل�صل  ��صتد�مة  جلنة  قّررت  �ملوجز،  وبح�صب 
�للجنة  مع  �لتو�فق  بعد  و�لتوريد  و�لإنتاج  �لعمل 
�لوطنّية للأوبئة �ل�صماح للأ�صو�ق �ل�صعبّية بالعمل، 
وذلك يف �إطار مر�جعة �لإجر�ء�ت �ملتعّلقة بالتعامل 
�لتحذير من  �لييييوز�رة  كييورونييا. وجيييددت  وبيياء  مييع 
�لعاّمة  �ل�صلمة  �إجييير�ء�ت  تخالف  ممار�صات  �أّي 
�لتجّمعات  باإقامة  يتعّلق  ما  خ�صو�صًا  و�لوقاية، 
لأكرث من )20( �صخ�صًا، وذلك يف �صوء تز�يد عدد 
يف  �لييوبيياء  تف�ّصي  وعييودة  عاملّيًا،  �لإ�صابة  حييالت 
�جلميع  د�عية  و�ملنطقة؛  �لعامل  دول  من  �لعديد 
و�لتباعد  �لكّمامات،  بارتد�ء  �للتز�م  �صرورة  �إىل 
و��صتخد�م  �لوقاية،  �صبل  جميع  و�ّتباع  �جل�صدي، 

تطبيقي “�أمان”، و “�صحتك«.

*عمان 
�إعيييلن  �لييعييايل  �لتعليم  جمل�س  قيييرر 
�لأول  �لأ�صبوع  يف  �ملوحد  �لقبول  قائمة 
�حلكومية،  �جلامعات  يف  �لتدري�س  لبدء 
�لعام  من  �لأول  ت�صرين   5 يكون  �أن  على 
لقيام  نهائيا  مييوعييد�  �حليييايل،  �جلييامييعييي 
�صهاد�ت  على  �حلا�صلني  �لأردنيني  �لطلبة 
�لأجنبية  �لييعيياميية  �لييثييانييوييية  �لييدر��ييصيية 
بتحميل �صهادة �ملعادلة �ل�صادرة عن وز�رة 
�إلكرتونيًا،  �لأردنييييية  و�لتعليم  �لرتبية 

و�إر�صالها لوحدة تن�صيق �لقبول �ملوحد.
عن  �صادر  لبيان  وفقا  �ملجل�س  و�صمح 
�لعلمي  و�لييبييحييث  �لييعييايل  �لتعليم  وز�رة 
�خلمي�س، لأي طالب �صيتم تر�صيحه للقبول 
�جلامعات  يف  �ملوحد  �لقبول  قائمة  �صمن 
�لأردنية �حلكومية بد�ية �لف�صل �لدر��صي 
 ،2021/2020 �جلامعي  �لعام  من  �لأول 
�لت�صجيل  �إجييير�ء�ت  با�صتكمال  يقم  ومل 

يقوم  بييياأن  كيييان،  �صبب  لأي  �جلييامييعيية  يف 
�لتخ�ص�س  نف�س  يف  �لييقييبييول  با�صتكمال 
و�جلامعة �لذي مت تر�صيحه للقبول فيهما 
)با�صتثناء  �لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  بد�ية 
تخ�ص�صي �لطب، وطب �لأ�صنان(، وذلك من 
مبا�صرًة،  �ملعنية  �جلامعة  مر�جعة  خلل 

ودون �حلاجة ملر�جعة �لوز�رة.
ودعيييييا �لييبيييييان �لييطييلييبيية �لردنيييييييني 
للح�صول  �لعربية  �ليييدول  يف  �لييد�ر�ييصييني 
�إلكرتونيا  وحتميلها  علماتهم  ك�صوف  على 
�ملوحد،  �لقبول  تن�صيق  لوحدة  و�إر�صالها 
لفتا �ىل �أن عملية تقدمي طلبات �لقبول 
كامل،  ب�صكل  �إلكرتونية  عملية  هي  �ملوحد 
طريق  عيين  �لطلب  �ييصيير�ء  للطالب  وميكن 
�إي-فييو�تييركييم )ميين خييلل ح�صاب  خدمة 
�أو بطاقة  بنكي يف �أحد �لبنوك �لأردنية، 
�لفيز�، �أو بطاقة �ملا�صرت كارد(، وتقدميه، 
وحتميل �لوثائق �ملطلوبة منه من �أي مكان 

يف �لعامل.
�لربط  لآلية  نظرً�  �أنييه  �لبيان  و�أكييد 
�لإليييييكيييييرتوين بيييني طييلييب �لليييتيييحييياق يف 
�جلامعات �لأردنية، و�لبو�بة �لإلكرتونية 
لد�ئرة �لأحو�ل �ملدنية، فاإنه ميكن جلميع 
�لطلبة �لذين مل يقومو� با�صت�صد�ر هوية 
برجمية  �إىل  �لييدخييول  مييدنييييية،  �أحييييو�ل 
�لرقم  با�صتخد�م  وذلييك  �لطلب  تقدمي 
�ملدين  �لقيد  ومكان  ورقم  للطالب  �لوطني 
فقط و�ملثبتة يف دفرت عائلة و�لد �لطالب.

قييائييميية  �عييييلن  مييوعييد  �إن  و��يييصييياف 
�ل�صهاد�ت  حملة  ميين  للقبول  �ملر�صحني 
�لجنبية، �صيكون ما بعد 5 ت�صرين �لأول 
للعام �جلامعي �حلايل، وذلك من �أجل قبول 
�لذين  �لطلبة  هوؤلء  من  ممكن  عدد  �أكرب 
�لطلبة  �أما  �ملعادلة،  �إجيير�ء�ت  ��صتكملو� 
متطلبات  ��صتكمال  من  يتمكنو�  لن  �لذين 
فيمكنهم  �لييتيياريييخ،  هيييذ�  قييبييل  �ملييعييادليية 

�لعايل  �لتعليم  �ل�صتفادة من قر�ر جمل�س 
و�ملت�صمن  �صابقًا  �أعلن  و�لذي  بهم،  �خلا�س 
قبولهم �صمن قو�ئم �لقبول �ملوحد بد�ية 
لهم  �ل�صماح  �أو  �لثاين،  �لدر��صي  �لف�صل 
�لأردنية  �جلامعات  �إحييدى  يف  بالدر��صة 

�خلا�صة وفقا ل�صروط حمددة.
متابعة  �إطييار  يف  �لقر�ر�ت  هذه  جاءت 
جلميع  �لييد�ئييميية  �لييعييايل  �لتعليم  جمل�س 
�لقبول  عملية  بتنفيذ  �ملتعلقة  �لق�صايا 
�حلكومية  �لأردنية  �جلامعات  يف  �ملوحد 
وحر�صًا   ،2021  /  2020 �جلامعي  للعام 
�ملغرتبني  وخا�صًة  �لطلبة،  م�صلحة  على 
يتمكنو�  و�لذين مل  �لأردن،  �ملقيمني خارج 

حتى �للحظة من �لعودة �إىل �ململكة.
ي�صار �ىل �أن جمل�س �لتعليم �لعايل كان 
قرر �صابقا �أن يكون 27 �أيلول للعام �جلامعي 
يف  �لتدري�س  لبدء  موعد�   2021  /  2020

�جلامعات �لردنية �حلكومية.

*عمان 
�ملحلية،  بال�صوق  �لذهب  ��صعار  ز�دت 
�ملتد�ولة  �وز�نه  ملختلف  قر�صا   80 مبقد�ر 
بييني �ملييو�طيينييني مييقييارنيية مييع ��ييصييعييار �م�س 
�ملعدن  �أثمان  بارتفاع  مدفوعة  �لثلثاء، 

�لنفي�س عامليا.
 21 عيار  �لذهب  غيير�م  بيع  �صعر  وبلغ 
�لأكرث رغبة من �ملو�طنني بال�صوق �ملحلية 
عند 60ر37 دينار لغايات �صر�ء �ملو�طنني 
دينار  20ر36  مقابل  �ل�صاغة،  حملت  من 

جلهة �لبيع.
�لعامة  �ليينييقييابيية  �ييصيير  �أميييني  وحيي�ييصييب 
�حللي  و�صياغة  جتييارة  حمييلت  لأ�صحاب 
بيع  �صعر  بلغ  عييلن،  ربحي  و�ملييجييوهيير�ت 
لغايات  و18   24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م 
30ر44  عند  �ل�صاغة  حملت  من  �ل�صر�ء 

و60ر33 دينار على �لتو�يل.
�لنباء  ليوكالة  ت�صريح  يف  علن  وبني 
بال�صوق  �لذهب  ��صعار  �ن  �لردنية )برت�( 

�لعاملية ما ز�لت مرتفعة وبلغت حتى ظهر 
�ليوم �لربعاء عند 1865 دولر� للأون�صة، 
غر�ما(،   32 يقارب  ما  تعادل  )�لأون�صة 
وهو �أعلى رقم ي�صجله �ملعدن �لنفي�س منذ 

ت�صعة �أعو�م ما�صية.

�لييذهييب  عييلييى  �لييطييلييب  �ن  �ىل  و��ييصييار 
يزيد  ول  �صعيفا  ز�ل  ما  �ملحلية  بال�صوق 
ما�صية،  ب�صنو�ت  مقارنة  باملئة   25 على 
�لزو�ج  حفلت  و�نح�صار  �ل�صعار  لرتفاع 
كورونا  فرو�س  مكافحة  �جييير�ء�ت  بفعل 

مقابل عر�س متو�صط.
و�صانع  تاجر�   850 يقارب  ما  ويوجد 
�ردين  بر�أ�صمال  �ململكة  عموم  يف  ذهييب 
يف  دينار  مليار�ت   5 من  �كرث  يبلغ  خال�س 

حده �لأدنى.

*عمان 
�أعلن مدير د�ئرة �مل�صالخ يف �أمانة عمان �لدكتور 
ذبحيات  ل�صتقبال  �جلاهزية  عن  �لعثمان  �صادي 
�ل�صاحي بقدرة ت�صل �إىل 300 �أ�صحية يف �ل�صاعة 
ما  �ملا�صونة،  م�صلخ  يف  �أ�صحية  و200  عمان،  مل�صلخ 

ي�صمن عدم �لتز�حم و�لتباعد �جل�صدي. 
بطاقته  بالعمل  م�صتمر  عمان  م�صلخ  �أن  و��صاف 
�لكلية خلل عطلة �لعيد على مد�ر 24 �صاعة، و�أن 
�أي حلوم �صرتد �إىل د�ئرة �مل�صالخ �صتجري معاينتها، 
و�ل�صتهلك  �ل�صحية  لل�صروط  مطابقتها  حال  ويف 
�لب�صري �صتورد للأ�صو�ق و�مللحم و�ملولت و�ملر�كز 

�لتجارية.

�لتي  �ملعاينة  ر�ييصييوم  ميين  �لإعييفيياء  عيين  و�أعييليين 
تتقا�صها �لأمانة، و�لتعميم على �لق�صابني ل�صتيفاء 
5 دنانر فقط �أجرة عن ذبح و�صلخ وتقطيع �ل�صحية 

�لو�حدة لأربع قطع.
خلل  م�صتمرة  �لتعقيم  �إجيييير�ء�ت  �ن  و�كيييد 
�حلظائر  �أن  �إىل  م�صر�  و�لنييتيياج،  �لذبح  عمليات 
�صتكون خا�صعة للرقابة من قبل �لأطباء �لبيطريني 

يف �لأمانة.
عامة  و�صلمة  �صحة  جلنة  ت�صكيل  �إىل  ولفت 
مهمتها �لإ�صر�ف على �لتز�م مرتادي �مل�صلخ بارتد�ء 
�حلييير�رة،  درجيييات  وقيا�س  و�لييقييفيياز�ت  �لكمامات 

و�إدخال �صخ�س و�حد مع كل �أ�صحية.

*عمان 
�أكد رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز 
�لأردنية،  �لدولة  قوة  يييدرك  �ملو�طن  �أن 
و�ملوؤ�ص�صات،  �لقانون  بدولة  تتمثل  �لتي 
�لتي يطبق فيها �لقانون على �جلميع بدون 
�ملوؤ�ص�صات  جميع  بجهود  م�صيد�  �نتقائية، 
وتكري�س  �لنهج،  هذ�  تاأ�صي�س  يف  و�لدو�ئر 
بتوجيهات  �لأردن  عن  �جلميلة  �ل�صورة 
ومتابعة م�صتمرة من جللة �مللك عبد �هلل 

�لثاين.
جييياء ذليييك خيييلل مييد�خييليية �أجيير�هييا 
رئي�س �لوزر�ء عرب تقنية �لت�صال �ملرئي 
عقده  �جتماع  يف  �مل�صاركني  مع   ، و�مل�صموع 
وز�رة  يف  حماد  �صلمة  �لد�خلية  وزييير 
�صمو  نائب  بح�صور  �خلمي�س،  �لد�خلية، 
رئي�س �ملركز �لوطني للأمن و�د�رة �لزمات 
عبد �هلل طوقان ، و�مل�صت�صار �لأول للمركز 
جمال م�صاعني، و�أمني عام وز�رة �لد�خلية 
�لييدكييتييور خييالييد �بيييو حييمييور ،وحمييافييظييي 
حجم  ملناق�صة  �ملعنيني،  من  وعدد  �مليد�ن، 
وز�رة  بييني  �لييقييائييم  و�لتن�صيق  �لييتييعيياون 
�لتي  �جلهود  وتقييم  و�ملييركييز  �لد�خلية 
مع  للتعامل   ، �لييدوليية  موؤ�ص�صات  بذلتها 
على  �آثييارهييا  ميين  و�حليييد  كييورونييا  جائحة 

�لوطن و�ملو�طن.
كما �أكد رئي�س �لوزر�ء �أهمية ��صتعد�د 
جميع �لأجهزة �ملعنية مع قرب حلول عيد 
�ل�صلمة  معاير  لتطبيق  �ملبارك  �ل�صحى 
و�لوقاية �لعامة على �جلميع للحفاظ على 
�إىل  �لرز�ز  و��صار  �ملجتمع.  و�صلمة  �صحة 
�ملقايي�س  بكل  متميز�  كان  �لأردن  �أد�ء  �أن 
�إىل  �لإطييار  �أزميية كورونا، لفتا يف هذ�  يف 
مع  كورونا  �أزميية  نتائج  ربط  حول  در��صة 
�لييدول  يف  و�حلاكمية  �ملوؤ�ص�صية  م�صتوى 
�إىل  �أ�ييصييارت  و�لتي  و�لأجنبية،  �لعربية 
و�ملوؤ�ص�صية  �حلاكمية  درجيية  بني  تر�بط 
مع  �لتعامل  على  وقدرتها  �لييدول  بع�س  يف 

�جلائحة.
و�أكد �أن هذه �لدر��صة �ثبتت بالأرقام 
تعمل  موؤ�ص�صات  منظومة  لديه  �لأردن  �أن 
�ل�صحي  �لقطاع  �إىل  �إ�صافة  ب�صكل حقيقي 
عندما  �أبالغ  “ل  م�صيفا:  به،  نفخر  �لذي 
�أقول �إن منظومة وز�رة �لد�خلية و�لعاملني 
من  كبر  جزء  هم  باملحافظات  �مليد�ن  يف 
�ملحافظني  بييياأد�ء  م�صيد�  �لنجاح”،  هييذ� 
�أزمة كورونا، ومثنيا على دور �ملركز  خلل 
كان  �لذي  �لأزمييات  و�إد�رة  للأمن  �لوطني 

حا�صنة للعمل خلل �لأزمة.
و�أ�صار �إىل �أهمية �لنظر لتجربة �لدول 
ثانية  موجة  لحتمالية  �ل�صتعد�د  يف 
دول  �أن  �إىل  منوها  كييورونييا،  جائحة  ميين 
و��صتعد�د  يقظة  حالة  يف  �أ�صبحت  �لعامل 
بل  �لييوبيياء،  ميين  ثانية  ملوجة  فقط  لي�س 
و�لييكييو�رث  �لأوبييئيية  مع  �لتعامل  لطريقة 
�أن مركز �لأزمات لديه  �لبيئية، لفتا �إىل 
و�لأعمال  �لكو�رث  هذه  مع  للتعامل  دليل 

�لإرهابية �أي�صا.
�أ�صار رئي�س �لوزر�ء �إىل �أن �ملر�كز  كما 
�لبحثية يف �لعديد من �لدول بد�أت �لنظر 
�لرهابية  بالأعمال  �ملتعلقة  �لأميييور  يف 
�لت�صال  وو�صائل  �لكهرباء  قطع  مثل: 

�لطبيعية  �لييكييور�ث  �أو  �ملعني،  �لبلد  عن 
هذه  �أن  مبينا  �ل�صم�صية،  �ل�صعاعات  �أو 
�لتي  �لييدول  على  توؤثر  �أ�صبحت  �لأعمال 
تعتمد ب�صكل كبر على �خلدمات و�لتو��صل 

عك�س �لقرون �ملا�صية.
�لييتييو��ييصييل بييني �صباط  �أهييمييييية  و�أكيييد 
�ملييركييز و�ملييحييافييظييات وبني  �لرتييبيياط يف 
�لألوية و�لق�صبات، و�أن يكون هناك خطة 
�لكور�ث وخطة مماثلة  للتعامل مع  �إعد�د 
للقطاعات  �لعمل  با�صتمر�رية  تتعلق  �أي�صا 
�لكهرباء،  يف  �صو�ء  و�خلدمية،  �حليوية 
و�لتعليم،  و�لت�صالت  و�لطاقة،  و�مليياء، 
برنامج  و�صع  �أهمية  تاأكيد  مع  وغييرهييا، 
من  و�لبناء  و�لتعلم  �خلطط  لهذه  عمل 

�أزمة كورونا.
كما �أكد �لرز�ز، يف ذ�ت �ل�صدد، �أهمية 
و�لأجهزة  �لييوز�ر�ت  بني  �لأفقي  �لتو��صل 
�ملركز  بني  �لعامودي  و�لتو��صل  �ملعنية 

و�ملحافظات و�لأطر�ف يف �مل�صتوى �ملحلي.
�لتمارين  ��صتمر�ر  �أهمية  �إىل  ولفت 
�ملوؤ�ص�صات  جتريها  �لتي  �ل�صاملة  �لوطنية 
و�أن  �لكو�رث و�لأوبئة،  للتعامل مع  �ملعنية 
�أي  وقوع  عند  �لقائمني  على  �لأدو�ر  توزع 

طارئ- ل قدر �هلل-.
�لييتييعيياون  �إن  �لييد�خييلييييية  وقيييال وزيييير 
�لوطني  و�ملييركييز  �ليييوز�رة  بييني  و�لتن�صيق 
مد�ر  على  م�صتمر  �لأزمييات  و�إد�رة  للأمن 
جميع  حيال  �لت�صاور  ويجري  �صاعة،   24
�تييخيياذ  تتطلب  �لييتييي  و�لييقيي�ييصييايييا  �لأمييييور 
�لييوز�ر�ت  مع  وبالتعاون   ، �صريعة  قيير�ر�ت 
�أدى  وهيييذ�  �لييعييلقيية،  ذ�ت  و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات 
بييالييتييايل �إىل �حليييد ميين حييجييم و�ييصييرعيية 
�لردن  �أ�صبح  حتى  كورونا  فرو�س  �نت�صار 
و�أ�صار  �لإطيييار.  هييذ�  يف  يحتذى  �منييوذجييا 
�ملركزية يف  �لعمليات  �أن غرفة  �إىل  حماد 
�ملنت�صرة  �لعمليات  وغييرف  �ليييوز�رة  مبنى 

تبادل  تتوىل  �ململكة،  حمافظات  جميع  يف 
مع  �للزمة  و�لرب�مج  و�خلطط  �ملعلومات 
�ملركز ب�صرعة و�ن�صيابية عالية ، وذلك من 
خلل �ملحافظني و�حلكام �لد�ريني �لذين 

ي�صكلون حلقة �لو�صل مع �ملركز.
�حلاكم  �أن   ، �لد�خلية  وزييير  و�أو�ييصييح 
�ليي�ييصييلييطيية  رئييييي�ييس  وبيي�ييصييفييتييه  �لد�ري 
ير�أ�س  �خت�صا�صه،  منطقة  يف  �لتنفيذية 
ويعقد  و�لييتيينييفيييييذي  �لأمييينيييي  �ملييجييليي�ييصييني 
�جتماعات م�صتمرة ملناق�صة �أي ق�صايا تهم 
جهود  �أن  �ىل  م�صر�  �خت�صا�صه،  منطقة 
و�لمنية  و�لع�صكرية  �حلكومية  �لأجهزة 
وتعاملها مع جائحة كورونا ، و�لتي جاءت 
عبد  �مللك  جللة  من  مبا�صرة  بتوجيهات 
�هلل �لييثيياين هييي حمييل تييقييدييير و�حيييرت�م 

�قليمي وعاملي.
ونوه حماد �إىل �إن �لوز�رة لديها در��صات 
توثق �لتعامل مع �جلائحة مبر�حلها كافة، 
�إد�رة  وخييا�ييصيية  منها  �ل�ييصييتييفييادة  بييهييدف 
وموؤ�ص�صي  و�صمويل  ناجح  ب�صكل  �لأزمييات 
كما   ، �للزمة  و�لنتائج  �لعرب  و��صتخل�س 
�أوعز خلل �لجتماع بت�صكيل جلنة فنية 
بحيث  �ملركز  مع  بالتعاون  �خلطط  لو�صع 
مع  للتعامل  �للزمة  �لإجييير�ء�ت  تت�صمن 

�لأزمات �لتي قد نتعر�س لها ل قدر �هلل .
�أي  �أن  على  �لييد�خييلييييية  وزيييير  و�ييصييدد 
و�لوقائية  �ل�صحية  �لإجيير�ء�ت  يف  تهاون 
�جلهات  عن  �ل�صادرة  �لتعليمات  وتطبيق 
يحمد  ل  نتائج  �ىل  ييييوؤدي  قييد   ، �ملعنية 
نبقى  �ن  ن�صتطيع  ل  �أننا  موؤكد�   ، عقباها 
ل  �لوقت  ذ�ت  ويف  �لعامل  دول  عن  مبعزل 
ن�صتطيع �أن نغامر مبا �أجنزناه، وهذ� يتطلب 
�لنفتاح �لتدريجي �ملدرو�س يف عمل جميع 
�لتي  و�لإنتاجية  �لقت�صادية  �لقطاعات 

حتقق م�صلحة �لوطن و�ملو�طن.
�لوطني  �ملركز  رئي�س  �صمو  نائب  وقال 

�لتي  �ل�صمة  �إن  �لزميييات  و�د�رة  لييلأميين 
هي  �لد�خلية  وز�رة  مع  �ملركز  عمل  متيز 
و�آلييييية  ودقتها  �ملعلومات  تييبييادل  �صرعة 
بينهما من خلل �حلكام  �لقائمة  �لتن�صيق 
�لتابعني  �لرتييبيياط  و�صباط  �لد�ريييييني 
للمركز و�ملوجودين يف مركز كل حمافظة، 
حيث ي�صاركون بالجتماعات �لتي يعقدها 
للحد  �ملبذولة  �جلهود  ملناق�صة  �ملحافظون 

من �جلائحة.
تيياأثيير  ييييدر�يييس  �مليييركيييز  �أن  و�أ�يييصييياف 
�جلائحة على جميع �لقطاعات، من خلل 
�لجتماعات �ليومية �لتي يعقدها يف هذ� 
�ملجال، وبالتن�صيق مع �ملوؤ�ص�صات و�لوز�ر�ت 
و�للجنة  �ليي�ييصييحيية  وز�رة  مييثييل  �ملييعيينييييية 

�لوطنية للأوبئة وغرها.
 ، جهته  من  م�صاعني،  �مل�صت�صار  وقييال 
�ل�صتماع  �إىل  �أي�صا  ي�صعى  �لجتماع  �إن 
كونهم   ، �لد�ريييني  �حلكام  ملحوظات  �إىل 
و�حللقة  �ملو�طنني  مع  مبا�صر  �ت�صال  على 
�صباط  جتييربيية  وتقييم   ، لهم  �لأقييييرب 
�رتيييبييياط �ملييركييز �ملييوجييودييين يف ميير�كييز 
�ملييحييافييظييات، وو�ييصييع �لييتيي�ييصييور�ت �لييلزميية 
�إنت�صار  فر�صية  وعلى  �لقادمة  للمرحلة 
ذلك  يتطلب  وما   ، �نت�صاره  و�صرعة  �لوباء 
من خطط ومتارين جديدة تاأخذ بالعتبار 

حدوث �أمور جديدة تتعلق بالوباء.
وطني  مترين  �صيجري  �إنييه  �إىل  و�أ�صار 
بالتعاون  �ملقبل  �أول  ت�صرين  �صهر  �صامل يف 
حيث   ، �ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات  �ليييوز�ر�ت  مع 
وكيفية  �لوباء  �نت�صار  �لتمرين  يفرت�س 
 ، �لفر�صية  هييذه  مييع  بحرفية  �لتعامل 
�إحدى  يف  �صيجري  �لتمرين  �أن  �إىل  م�صر� 
�مليد�ن  حمافظو  وقدم  �ململكة.  حمافظات 
تعاملهم  حييول  �صرحا  �لجتماع،  خييلل   ،
مع  �لإد�رييييية  و�لييوحييد�ت  �ملحافظات  يف 

�جلائحة منذ بد�يتها وحتى �لآن.

مندوبًا عن الملك ..ولي العهد يفتتح نادي 
المتقاعدين العسكريين في معان

الرزاز يوعز بإعفاء سائقي الشاحنات 
القادمين عبر حدود جابر والعمري 

من تكاليف فحص كورونا

11 إصابة غير محلية بفيروس 
كورونا و 7 حاالت شفاء

التعليم العالي: إعالن قائمة القبول الموحد في 
األسبوع األول لبدء التدريس في الجامعات الحكومية

اسعار الذهب تزيد 80 قرشا محليا لمختلف األوزان

مسلخا األمانة يستقبالن 
االضاحي طيلة أيام العيد

الرزاز يترأس اجتماعا عن بعد في وزارة الداخلية 
لمناقشة التعاون القائم مع مركز األزمات 
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*عمان 
قال وزير �لثقافة �لدكتور با�صم �لطوي�صي 
��صرت�تيجي  �إطار  و�صع  على  تعمل  �لييوز�رة  �ن 
وخارطة طريق تتجاوز ما كان �صائد� يف عقود 
على  ثقافية  ل�صرت�تيجيات  غياب  من  خلت 
وطنية  روؤييية  �صمن  �لردنية  �لدولة  م�صتوى 

�صمولية.
ك�صفه  ما  بح�صب  �ل�صرت�تيجية  و�صت�صهم 
�لطوي�صي يف مقابلة مع وكالة �لنباء �لردنية 
�أ�ص�س  على  ثقافية  تنمية  بخلق  )بييييرت�(، 
مو�صوعية وباأدو�ت معا�صرة وعملية، وتلتحم 
�لأردنية  للدولة  �ل�صمويل  �لتنموي  بامل�صروع 
من  تعزز  �لتي  وقطاعاته  عنا�صره  مبختلف 
على  و�لتحديث  و�لتطوير  �لنمو  حمييركييات 
و�لقت�صادية  �لجتماعية  �ل�صعد  خمتلف 

و�لإنتاجية و�لبد�عية.
�إطار ��صرت�تيجي و�صيا�صات عامة   * و�صع 

ثقافية وطنية:
“علينا �لعرت�ف  �لطوي�صي  �لدكتور  وقال 
باأن ثمة فر�غ يف �ل�صيا�صات �لعامة �لثقافية يف 
�لبلد”، لفتًا �إىل �أن �آخر خطة و�صعت لوز�رة 
ومل   ،2008-2006 �لفرتة  يف  كانت  �لثقافة 
عام  وطني  ��صرت�تيجي  �إطييار  و�صع  �أن  ي�صبق 

لقطاع �لثقافة يف �لردن.
و�أكد �أن هذ� �لمر هو ما تعمل عليه وز�رة 
�إىل  م�صرً�  �ملا�صي،  �لعام  نهاية  منذ  �لثقافة 
نفذتها  �لتي  �لثقافية  �حليييو�ر�ت  من  �صل�صلة 
�لوز�رة و�لتي جابت حمافظات �ململكة، علوة 
فيها  كييّلييف  مرجعية  بحثية  ورقييية   14 على 
�ملو�صوعات  خمتلف  تعالج  وخييرب�ء،  باحثون 
�ل�صناعات  ومنها  �لثقايف  بال�صاأن  تتعلق  �لتي 
و�لهيئات  و�لييتييطييرف  و�لييثييقييافيية،  �لثقافية، 

�لثقافية، و�لفنون وغرها.
و�أ�صار �إىل �أن �لوز�رة دعت مركز �لدر��صات 
لإجر�ء  �لردنية  �جلامعة  يف  �ل�صرت�تيجية 
در��صة م�صحية للأولويات �لثقافية وفق روؤية 

فئتي �ملثقفني و�ل�صباب �لأردنيني.
�ملعطيات �صيتم جمعها  �أن جميع هذه  وبني 
لقطاع  ثييقييايف  ��صرت�تيجي  بيياإطييار  لييلييخييروج 
وروؤية  �إطييار  �أول  و�صيمثل  �لأردنية،  �لثقافة 
�ل�صاأن  �أن  مييوؤكييدً�  �ململكة،  بييتيياريييخ  للقطاع 
و�إمنا  وحدها،  �لييوز�رة  م�صوؤولية  لي�س  �لثقايف 
وطنية  روؤية  �إىل  وبحاجة  عام  جمتمعي  �صاأن 

تو�فقية لل�صنو�ت �لع�صر �ملقبلة.
�لوطنية  �لييرب�مييج  من  �صل�صلة  �ىل  و��ييصييار 
ومنها  قريبا  �طلقها  على  �لييوز�رة  تعمل  �لتي 
�لربنامج �لوطني لرعاية �ملو�هب �لذي �ُصيطلق 

�ل�صهر �ملقبل.
* �لتحول �ىل �لقت�صاد �لبد�عي:

�لقت�صاد  �همية  �لثقافة  وزيييير  و�أكيييد 
من  بكثر  يوؤخذ  “ل  بح�صبه  �لذي  �لبد�عي 
�جلييو�نييب  ي�صمل  �نييه  �ىل  م�صر�  �جلدية”، 
�لبد�عية �لتقليدية مثل �لفنون و�لنتاجات 
�لييثييقييافييييية �لخييييرى عيييلوة عييلييى جييانييب من 

تطبيقات �لتكنولوجيا �لرقمية �ملعا�صرة.
ووفقا للدكتور �لطوي�صي فاإن ما بني 10 �ىل 
ي�صكله  �لعاملي  �لجمايل  �لناجت  من  باملئة   11
�لقت�صاد �لبد�عي، يف �لوقت �لذي ل يوجد 
�رقييام  �لوطنية  بح�صاباتنا  �لردن  يف  لدينا 
حمددة وو��صحة عن مدى م�صاهمة �لقت�صاد 
�لبد�عي يف �لناجت �لجمايل �لوطني، و�لذي 
وتفعيل  �ليه  لللتفات  �حلاجة  باأم�س  نحن 

دوره يف �لقت�صاد �لوطني.
�لييييوز�رة  ليييدى  �إن  قيييال  �ليي�ييصييدد  هيييذ�  ويف 
ت�صور� و��صحا يف هذ� �ل�صاأن لدعم �ل�صناعات 
من  �صبكة  خلق  خلل  من  �لردنية،  �لثقافية 
�لعلقات �صو�ء من �ملوؤ�ص�صات �حلكومية �ملعنية 
�لثقافة  تقدم  �ن  ميكن  و�لتي  مبا�صر  ب�صكل 
ومنها  منتجاتها،  لزدهيييار  مدخلت  بو�صفها 
قطاع �ل�صياحة، لفتا �ىل �ن �لقيمة �لثقافية 
�لتي  هي  و�ل�صالة  باخل�صو�صية  تعنى  �لتي 
�لقيمة  وحتقق  �لخرين  عن  متيزنا  �ن  ميكن 

�مل�صافة يف �لتناف�صية.
م�صروع  لييدييينييا  �ليييييوز�رة  يف  “نحن  وقيييال 
�صنعلنه قريبا وهو م�صرعة �لعمال �لثقافية، 
�لعربي  �لييعييامل  يف  �عييمييال  م�صرعة  �ول  وهييي 
�صمن  وتيياأتييي  و�لفنون”،  بالثقافة  تخت�س 
�ل�صباب  توجهات �لدولة �لردنية لدعم فئات 
وريادة �لعمال، مبينا �ن �لوز�رة بد�أت �لعمل 
بتوفر  ُتعنى  �لتي  �مل�صرعة  هذه  �إن�صاء  على 

قبل  من  �صغرة  �صركات  لإن�صاء  ملئمة  بيئة 
�لثقافة  جمالت  يف  لل�صتثمار  �ل�صباب  فئات 

و�لفنون.
لإقامة  �لعمل  بييد�أت  �ليييوز�رة  �ن  و�و�ييصييح 
�صفة  ذ�ت  وطنية  موؤ�ص�صات  �صبع  مع  حتالف 
وبيئة  دعييم  لتوفر  ومدنية،  وخا�صة  عامة 
يف  �لفئة  تلك  ميين  �ملييبييدعييني  جلييذب  ملئمة 
يف  ي�صتثمرو�  لكي  و�لفنون  �لثقافة  جمييالت 

حقولها.
يف  جييديييدًة  دمييياًء  ن�صخ  �ن  “نريد  وقيييال 
�حلياة �لثقافية و�لفنية يف �ململكة، و�ن ندفع 
بال�صباب لكي ين�صئو� قطاع �عمال ثقافيا وفنيا 

على ��ص�س �قت�صادية«.
�صناعة  قطاع  �ىل  لفت  �ل�صياق  هييذ�  ويف 
�لت�صعينيات  �صنو�ت  منذ  تر�جع  �لذي  �لدر�ما 
من �لقرن �ملا�صي، وقال “نحن مل نوفق يف بناء 
منوذج �قت�صادي ناجح ل�صناعة �لدر�ما، مبعنى 
منوذج يحافظ على جودة �ملنتج ويحتوي قيمة 
ثقافية حقيقية ويتحقق له يف �جلانب �لخر 

�ل�صتد�مة يف �لتمويل«. 
ور�أى �نه ل ميكن لقطاع ما �ن يكون معتمد� 
�ىل �لبد على �لرعاية و�لدعم و�لتمويل على 
ذ�تية  ديناميات  يخلق  �ن  دون  �لطويل  �ملدى 
منوذج  بناء  خلل  من  و�ل�صتد�مة  لل�صتمر�ر 

�قت�صادي ناجح له.
�ملا�صي  �لعام  �طلقت  �لوز�رة  �ن  �ىل  و��صار 
و�لتلفزيون  �لذ�عييية  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
�لييدر�مييا  تنمية  ميي�ييصييروع  �لييفيينييانييني،  ونييقييابيية 
ودعمها، و�ن �لتلفزيون يعمل حاليا على �نتاج 
�لربنامج  بهذ�  �لييوز�رة  �لتز�م  موؤكد�  عملني، 

و�لعمل على تفعيله ب�صكل �كرب.
* م�صروعا مدن �لثقافة و�لفنون، ��صتثمار 
مبا  للفعاليات  ودليييييل  �لردين،  �لنيي�ييصييان  يف 

يتلءم و�لو�صع �لوبائي:
�علنت  كانت  �لييوز�رة  �إن  �لطوي�صي  وقييال   
لعام  �لثقافة  �لوية  �ملا�صي عن  �صباط  �صهر  يف 
�ل�صرقية  �ل�صمالية  �لييبييادييية  وهيييي؛   2020
�ملقبل  للعام  و�صت�صتمر  و�لقويرة،  و�لها�صمية 
��صافة  مييع  �لردنييييية  للثقافة  كمدن   2021
ناحية  من  �صت�صتفيد  و�نها  مدينتني  �و  مدينة 

�ملخ�ص�صات ومن ناحية �لرب�مج. 
�صتنفذ  )�للييوييية(  �ملييدن  هييذه  �ن  و�و�صح 
وتر�عي  وتتما�صى  تتنا�صب  �لتي  بر�جمها 
فيما  �حلييايل،  �لعام  �لوبائية  �حلالة  �صروط 
�صتوؤجل بر�جمها �لتي ل تتنا�صب مع ذلك �ىل 

�لعام �ملقبل.
قيير�ر�  �تخذت  �لردنييييية  �لدولة  �ن  وبييني 
�لثقافية  �لتحتية  �لييبيينييى  لتطوير  �صابقا 
�لثقافية  �مليير�كييز  بناء  م�صار  يف  و�ل�صتمر�ر 

�لنموذجية يف كل حمافظات �ململكة، م�صر� �ىل 
�نه مت طرح عطاءين لإقامة مركزين ثقافيني 
يف كل من جر�س وعجلون ومت ��صتئناف �لعمل 
ذروة  خلل  توقف  بعد  �خر�  فيهما  �لن�صائي 

مرحلة �جلائحة و�حلظر.
ي�صغل  جر�س  ثقايف  مركز  �ن  �ىل  و��ييصييار 
م�صاحة تقارب 3500 مرت مربع ويحتوي على 
ويحتوي  �ملعاير  وفييق  منييوذجييي  كبر  م�صرح 
على 8 قاعات لأغر��س متعددة ومدرج مفتوح، 

وكذلك �صيكون مركز ثقايف عجلون.
�ملقبلة  �لثلث  �ل�صنو�ت  خلل  �نه  وتوقع 
�لثقافية  �لتحتية  �لبنية  ��صتكمال هذه  �صيتم 
يف جميع حمافظات �ململكة، م�صر� �ىل �نه مت 
�لعام  �لعطاء  و�صيطرح  �لر�ييس  قطعة  �صر�ء 
�ملقبل لإقامة مركز يف �لطفيلة، ومت تخ�صي�س 
�إن�صاء  عطاء  و�صيطرح  �لعقبة  يف  �ر�س  قطعة 
تف�صي  �ن  �ملتوقع  من  فيما  �ملقبل،  �لعام  �ملركز 
�ملفرق  يف  �ر�ييس  قطعة  لتخ�صي�س  �ملفاو�صات 
و�صط  من  قريبا  يكون  بحيث  مركز  لإقيياميية 

�ملدينة و�صيطرح عطاوؤه �لعام �ملقبل �ي�صا. 
م�صروع  و�لبييد�ع،  �لفنون  مدن  “�أما  وقال 
نتيجة  وييياأتييي  �لييعييام،  هييذ�  �طلقناه  جييديييد 
باحلركة  حلييق  �لييذي  �لييفييو�ت  حجم  لإدر�ك 
�ن  وعلينا  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خييلل  �لفنية 
وهناك  �لييفيينييون  بحق  ق�صرنا  بيياأنيينييا  نييعييرتف 
تيير�جييع يف دعييم حييركيية �لييفيينييون على �لقييل 
لهذ�  و�در�كييا  �ملا�صية،  �لع�صر  �ل�صنو�ت  خلل 
�جلانب �صممنا م�صروعا كبر� هو مدن �لفنون 
�ملحلية  �ملجتمعات  دمج  �ىل  ويهدف  و�لبييد�ع 
وخلق  و�لبييد�ع  �لفنون  بحركة  �ملحافظات  يف 

ف�صاء�ت وم�صاحات جديدة للمبدعني فيها«.
�ن�صطة  عدة  على  ي�صتمل  �مل�صروع  �ن  وبني 
�لفنون  لتدريب  مر�كز  �إن�صاء  �برزها  وحماور 
يتبع  �لييذي  �لفنون  تييدريييب  معهد  غيير�ر  على 
هذه  و�صتكون  م�صغر،  ب�صكل  ولييكيين  لييلييوز�رة 
�لفنون  وتييدريييب  لتعليم  خم�ص�صة  �مليير�كييز 
وغرها،  و�لت�صكيلية  و�لغنائية  �ملو�صيقية 
يف  منها  مركز  �ول  �فتتاح  مت  �نييه  �ىل  م�صر� 
مدينة �إربد �صمن �ملركز �لثقايف �ملوجود فيها، 
�فتتاح  �ملقبل  �ل�صهر  و�صيليه تباعا �عتبار� من 
و�لكرك  �لزرقاء  حمافظات  يف  �ملر�كز  باقي 

وغرها .
يعني  �لييفيينييون  دعييم  �ن  �لطوي�صي  و�كيييد 
و�لقت�صاد  و�لبيييد�ع  �ملوهبة  يف  �ل�صتثمار 
�لبد�عي وجتفيف م�صادر �لتطرف، كما يعني 
يف �ملنظور �لوطني �لبعيد �ل�صتثمار يف �لن�صان 

�لردين. 
�لهيئات  تفعيل  بييياإعيييادة  يتعلق  وفيييييمييا 
�لثقافية �لتي توقفت فعالياتها ون�صاطاتها يف 

�نه  �لوزير �ىل  لفت  �لثلثة �لخرة،  �ل�صهر 
يجوز �إقامة �أن�صطة لأقل من 30 �صخ�صا و�صمن 
�لييوز�رة  �ن  مبينا  �جل�صدي،  �لتباعد  �صروط 
مطلع  مع  �لثقافية  للفعاليات  دليل  �صت�صدر 
�ل�صهر �ملقبل يتعلق باإقامة بر�جمها ون�صاطاتها 
يف ظل �لظروف �لر�هنة ومبا يتلءم مع �لو�صع 
�لثقافية،  �حلييييياة  تفعيل  لإعييييادة  �ل�صحي 
وز�رة  و�صعتها  وحمييدد�ت  �صروطا  و�صيت�صمن 

�ل�صحة وخلية �لزمة وجلنة �لوبئة.
�جنييياز�ت  على  �ملحافظة  �ن  على  و�ييصييدد 
عليه  تتقدم  ول  �لأولوية  هو  �ل�صحي  �لو�صع 

�ولوية �خرى.
 * مهرجانات �مل�صرح و�لغنية �صتقام �صمن 
�لو�صع  �صروط  مع  تتو�فق  حمييددة  مقاربات 

�لوبائي:
�ملختلفة  �لييوز�رة  مبهرجانات  يتعلق  وفيما 
�أكد وزير �لثقافة �ن �لأولوية للو�صع �ل�صحي 
تطوير  على  تعمل  �لييييوز�رة  و�ن  �ململكة،  يف 
�لثقافة  مو�صوعات  يف  وبر�مج  �دو�ت  و�بتكار 
و�لفنون و�لرت�ث مبا يتلءم مع �لو�صع �ل�صحي 
�ملر�حل  م�صفوفة  تتجاوز  �ن  دون  �ململكة  يف 
�لتي و�صعتها �حلكومة و�لتي ت�صر عليها جميع 
�لييوز�رة  تعالج  ذلييك  من  و�نطلقا  �ملوؤ�ص�صات 

مو�صوع �ملهرجانات.
لدى  �ملهرجان  ومفهوم  دلليية  �ن  و�عترب 
�ملجتمع فيما يتعلق بح�صور وتو�جد �جلمهور، 
�صعبية  دللة  كربى،  جماعية  فعالية  بو�صفه 
يف  �ملفهوم  ن�صع  �ن  “علينا  وقال  دقيقة،  وغر 

�صياقه �لطبيعي و�ملو�صوعي«.
��صا�صية  �بييعيياد  ثييلثيية  ثمة  �ن  و�و�ييصييح 
�لثقافية  و�لفعاليات  باملهرجانات  ترتبط 
بعني  جميعا  �خذها  �ل�صروري  ومن  عام  ب�صكل 
منتجي  بحالة  يرتبط  منها  �لول  �لعتبار، 
�و قطاع  �لكتاب  �و  �لفنانني  من  �صو�ء  �لثقافة 
�ل�صناعات �لثقافية وهم من �كرث �لفئات �لتي 
ت�صررت وما ز�لو� مت�صررين، لن قطاع �لثقافة 
�خرى  قطاعات  بعك�س  مغلقا  ز�ل  ما  و�لفنون 
له  قدمت  ما  ومنها  عملها  ممار�صة  يف  �صرعت 
�لدولة م�صاعد�ت ب�صكل مبا�صر �و غر مبا�صر، 
نفتح  �و  نعو�صهم  �ن  “علينا  �ملنطلق  هذ�  ومن 

جمال لهم لكي يعي�صو� مبعنى �و باآخر«.
�ما �لبعد �لثاين، بح�صب �لدكتور �لطوي�صي، 
عن�صر�  ُتعد  �لتي  �لثقافية  باملنتجات  يتمثل 
وجيييزءً�  �لثقافية،  �حلييييياة  ل�صتد�مة  مهما 
��صا�صيًا من �لتنمية وحياة �ل�صعوب و�ملنظومة 
�لكاملة للمجتمع وحركته و�لتي حتيا وتزدهر 
وهو  ثييالييث،  كبعد  �جلييمييهييور  ييياأتييي  فيما  بييهييا، 
عن  ويتغافلون  �ليييييوم  �لنا�س  عليه  يركز  مييا 

�لبعدين �لخرين.

ظل  يف  �نيييه  �ىل  لييفييت  �لطيييييار  هيييذ�  ويف 
�لظروف �لر�هنة و�لو�صع �لوبائي قد ل يتاح 
�ملجال للتعامل مع �جلمهور بالطرق �لتقليدية، 
م�صر� �ىل �ن �لفعاليات �لثقافية �لتي نفذتها 
�ليييوز�رة خييلل فييرتة ذروة �لييوبيياء و�لغييلق 
تفاعل  ملو�صوع  �لتقليدية  �حلدود  فيها  ك�صرت 
و�لفني،  �لثقايف  �مل�صهد  يف  وح�صوره  �جلمهور 
و��صتطاعت �لو�صول �ىل جمهور كبر وعري�س 
وب�صهولة  �ململكة  �نحاء  خمتلف  ويف  ومتنوع 
كما  �لرقمية،  �لدو�ت  عرب  �قل  مالية  وُكلف 
نقل �مل�صهد يف �لعمل �لثقايف من �و�صاط �لنخب 

�ىل كل �صر�ئح �ملجتمع. 
و�كيييد �ن مييهييرجييانييات �مليي�ييصييرح و�لغيينييييية 
هذ�  �صتقام  �ليييوز�رة  تنظمها  �لتي  �لردنييييية 
ولكن  قييريييبييا  عنها  �لعييييلن  و�ييصيييييتييم  �لييعييام 
بح�صور جماهري رمزي و�صمن �صروط �حلالة 

�لوبائية.
يف  م�صتد�م  م�صروع  بيتي”  من  موهبتي   *  
“موهبتي”  برنامج  و�طييلق  عييام،  كل  من  �آذ�ر 

لرعاية �ملوهوبني:
“موهبتي  م�صابقة  �إن  �لثقافة  وزير  وقال   
يف  م�صتد�م  بييرنييامييج  �ىل  حتييولييت  بيتي”  ميين 
�لوز�رة و�صن�صعى لتكر�رها يف �صهر �آذ�ر من كل 
عام، لفتا �ىل �ن كل �لذين ُتقرر جلان �لتحكيم 
مو�هب  لديهم  �ن  �مل�صابقة،  يف  �ييصييارك  مميين 
�ملوهوبني”  “رعاية  برنامج  يف  تبنيهم  �صيتم 
)موهبتي( �لذي �صممته �لوز�رة، وي�صتمل على 
و�لتدريب  �لقدر�ت  بناء  بينها  عدة حماور من 
ودعم �لنتاج �لثقايف و�لفني، وي�صتهدف �لذين 
فازو� مب�صابقة “موهبتي من بيتي” يف خمتلف 
م�صاركا  وبلغ عددهم �لجمايل 916  �ملجالت 

وم�صاركة من فئات �لطفال و�ل�صباب.
�مل�صابقة  �لهدف �ل�صا�س من  �ن  و��صار �ىل 
�لفر�غ  �وقييات  و��صتثمار  �ملو�هب  �كت�صاف  هو 
حياة  وخييلييق  و�لطييفييال  �ل�صباب  فئتي  لييدى 
�ن  �ىل  لفتا  �ل�ييصييرة،  حميط  د�خييل  ثقافية 
حجم �لتفاعل و�مل�صاركة كان كبر� جد� وعدد 
 38 بلغ  �للكرتونية  �ملن�صات  على  �مل�صاهد�ت 
�مل�صاركات  عدد  جتيياوزت  كما  م�صاهدة،  مليون 
قاعدة  على  �لييوز�رة  لدى  �ملوثقة  �مل�صابقة  يف 
م�صارك  �لف   96 باملوهوبني  �خلا�صة  �لبيانات 
وم�صاركة وهو رقم غر م�صبوق حمليا وعربيا.

“�ن  ك�صفت  �مل�صابقة  هييذه  �ن  �ىل  ولفت 
�ين  �نف�صنا  ون�صاأل  �ملوهوبني  من  جي�صا  لدينا 
من  عدد  �نتباه  و��صرتعت  �صابقا”،  عنهم  كنا 
و�لفنية  �لثقافية  و�لهيئات  �لثقافة  وز�ر�ت 
�لعربية و�نتجت ن�صخا خا�صة بها، م�صر� �ىل 
�ل�صاأن،  �لوز�رة بهذ�  تو��صل 7 دول عربية مع 
بالإ�صافة �ىل هيئات ثقافية و�كادمييات ُتعنى 

بتدريب �لفنون �عربت عن رغبتها ل�صتقطاب 
هذه �ملو�هب. 

وبني �ن ملعهد تدريب �لفنون �لتابع للوز�رة 
�ملوهوبني  من  �لفئة  هذه  لتبني  ��صا�صيا  دور� 
�إعادة  �صهد  حيث  مهار�تهم،  و�صقل  وتدريبهم 
من  و�صع  �لتي  بييالأهييد�ف  يليق  ب�صكل  تاأهيل 
م�صر�  �جلديد،  مقره  �ىل  �نتقاله  بعد  �جلها، 
 159 من  �رتفعت  �ل�صتيعابية  قدرته  �ن  �ىل 
و�ن  وطالبة،  طالب   1200 �ىل  وطالبة  طالبا 
و�صابة  �صابا   30 مع  للمعهد  جتريبيا  ن�صاطا 
للم�صاركة  بييد�أ  �لفئة  هذه  من  وطفلة  وطفل 
فلكلورية  �ردنية  ملغناة  فني  عمل  تقدمي  يف 

�صيخرج للوجود خلل �ل�صبوعني �ملقبلني.
�ردنية،  �دبية  �عمال  لرتجمة  م�صاٍع   *
مب�صروع  تعنى  �لتي  “وثق”  بييو�بيية  و�إطيييلق 

ذ�كرة �لردن �ل�صهر �ملقبل:
غياب  ثمة  بيياأن  �لطوي�صي  �لدكتور  و�قيير   
كبر لقطاع �لرتجمة، م�صر� �ىل تو��صع حجم 
على  �لييوز�رة  �إ�صد�ر�ت  من  �ملرتجمة  �لعمال 

مدى �أكرث من ثلثة عقود.
ورقيية مرجعية  �ليييوز�رة طييورت  �إن  وقييال 
�لور�ق  من  عييدد  �صمن  �لرتجمة  مو�صوع  يف 
�حلالة  لتقدمي  �جنييازهييا  مت  �لتي  �ملرجعية 
�لولييوييية  �ن  معترب�  �لييعييام،  لييهييذ�  �لثقافية 
�للغات  من  �لرتجمة  لي�صت  للوز�رة  بالن�صبة 
�لعمال  ترجمة  و�منا  �لعربية،  �ىل  �لخرى 

�لردنية �ىل �للغات �لخرى.
جامعة  مييع  موقعة  �تفاقية  �ىل  و�أ�ييصييار 
�لدبية  �لعمال  من  عدد  لرتجمة  ميت�صيغان 
مت  و�لييتييي  �لجنليزية  �للغة  �ىل  �لردنييييية 
ترجمة عدد منها ويجري �لعمل على ��صتئناف 

ترجمة �عمال �خرى.
�لردن  يف  فرن�صا  �صفرة  �ن  �ىل  ولييفييت 
عدد  ترجمة  على  للعمل  ��صتعد�دها  �أبييدت 
�للغة  �لييرو�ئييييية �لردنييييية �ىل  ميين �لعييمييال 

�لفرن�صية.
وقال �إن �لوز�رة �صتعمل بالتز�من مع مئوية 
�لدولة �لردنية على ترجمة عدد من �لعمال 
�للغات  �ىل  �حلديث  �لردن  ق�صة  حتكي  �لتي 

�لخرى.
توثيق  �همية  �لوزير  �كد  �خرى  جهة  من 
�لرت�ث �لثقايف �لردين �لذي �عتربه مو�صوعا 
�نه  �ىل  لفتا  �لهمية،  من  كبرة  درجة  على 
�لردنييييية  �لييدوليية  ملئوية  �لتح�صر�ت  �صمن 
برئا�صة  جلنة  �لييوزر�ء  رئي�س  �صكل  �حلديثة 
للتوثيق من �صمنها  لو�صع خطة  �لثقافة  وزير 
م�صروع ذ�كرة �لردن لتعمل على جمع �لوثائق 
و�لرت�ث  �لوطنية  للوثائق  �لثقايف  و�لتوثيق 

�لثقايف غر �ملادي. 
هذ�  يف  �جنييياز�  حققت  �لييييوز�رة  �أن  وبييني 
�جلانب خلل فرتة ذروة كورونا ومتثل مب�صروع 
�صيتم  �لييتييي  “وثق”  �للييكييرتونييييية  �لييبييو�بيية 
من  و�حييدة  تعد  و�لتي  �ملقبل  �ل�صهر  �إطلقها 
و�صت�صهم  �لدولة  ملئوية  �لتمهيدية  �لفعاليات 
من  و�صتدعو  �إليها،  �ملهتمني  جميع  بو�صول 
خمتلف  من  �ملو�طنني  جميع  �ليييوز�رة  خللها 
�و  �ل�صلية  وثائقهم  لتقدمي  و�ملو�قع  �لفئات 
ن�صخ عنها حلفظها يف �ملكتبة �لوطنية و�يد�عها 

ح�صب �ل�صول.
باحلديث  �للقاء  �لثقافة  وزييير  و�ختتم 
عيين �خلييطيية �لييتيينييفيييييذييية مليي�ييصييروع �لييرتبييييية 
�لوز�رة  تنفذها  �لتي  و�ملعلوماتية  �لعلمية 
وو�فق عليها جمل�س �لوزر�ء �خر�، و��صار �ىل 
برئا�صة  ت�صكيلها  مت  �لتي  �حلكومية  �للجنة 
وز�ر�ت  عن  ممثلني  وع�صوية  �لثقافة  وز�رة 
و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  و�لتعليم،  �لرتبية 
�لعلمي، و�ل�صباب، ومكتب وزير �لدولة ل�صوؤون 

�لعلم.
�ملقبل  �ل�صهر  خلل  �صيتم  �نه  �ىل  ولفت 
�إطلق �لبو�بة �للكرتونية �خلا�صة بامل�صروع 
ومت  عليها،  تدريبية  مو�د  و�صع  �صيتم  و�لتي 
حمتوى  لإنييتيياج  لييهييا  فييريييق  بت�صكيل  �لييبييدء 
هذه  �ن  مبينا  �لعلمية،  بالرتبية  خا�س 
تدريبية،  دورة   50 حييو�يل  �صتقدم  �لبو�بة 
وطنية  م�صابقة  �طلق  خللها  من  �صيتم  كما 
من  و�لتخفيف  �ل�ييصيياعييات  ملييحيياربيية  كييبييرة 
للتعامل  ر�صيدة  ثقافة  وخلق  �لت�صليل  حدة 
موجهًة  �لعلم  وو�صائل  �ملعلومات  م�صادر  مع 

و�لطفال.  لل�صباب 
)برت� - جمدي �لتل وريا�س �بو ز�يدة(

*عمان 
�لهادفة  بهجة  مييبييادرة  �أعيي�ييصيياء  ميين  عييدد  ز�ر 
للتوعية باحرت�م ودمج �لطفال من ذوي �لتحديات 
موؤ�ص�صة  مبادر�ت  �أحد  �لأفكار،  م�صنع  �ملجتمع،  يف 

ويل �لعهد.
وجال �أع�صاء �ملبادرة مبر�فق �مل�صنع ، و�طلعو� 
على مركز �لتمّيز للتقنيات ثلثية �لأبعاد، ومنطقة 
و�أعييمييال  و�خلييييياطيية،  و�حلييديييد  �خل�صب  �أعييمييال 
با�صتخد�م  جميعها  تتمّيز  و�لتي  �لإلكرتونيات، 
�ملبادرة  �أع�صاء  و��صتمع  �حلديثة.  �لتكنولوجيا 
بنّي  حّقي،  �إ�صماعيل  �مل�صنع،  مدير  قدّمه  �صرح  �إىل 
�ل�صباب  دعم  يف  �مل�صنع  به  يقوم  �لييذي  �لييدور  فيه 
�لعمل  �صيا�صة  تنفيذ  و�آلّية  �لأردنيني،  و�ملبدعني 
تقدمي  �إىل  و�لهادفة  �لعهد،  ويل  ملوؤ�ص�صة  �لتابعة 
على  وم�صاعدتهم  فئاتهم،  مبختلف  لل�صباب  �لدعم 
حتويل �لأفكار ملنتجات تعود بالفائدة عليهم وعلى 

�ملجتمع، وتدعم قطاع �لريادة يف �ململكة .
“م�صنع �لأفكار هو خمترب ت�صنيع  وقال حّقي: 
�حلديثة،  و�ملعد�ت  �لأجهزة  من  عددً�  ي�صم  رقمي 
وتعزيز  �لتقني  �لتعليم  ت�صجيع  �إىل  ويييهييدف 
جميع  ميّكن  ب�صكل  ت�صميمه  مت  �لبتكار،  منظومة 
�ل�صياق  يف  ب�صهولة”.  ��صتخد�مه  من  �ملجتمع  فئات 
عن  جمجوم  ملييى  �ملييبييادرة  موؤ�ص�صة  ذ�تيييه،عيييربت 
ب�صكل  �لعمل  �صرورة  موؤكدة  بالزيارة،  �صعادتها 
�لأ�صخا�س  لييدعييم  �جلييهييات  خمتلف  مييع  م�صرتك 

من  مهمة  فئة  ب�صفتهم  و�دماجهم،  �لتحديات،  ذوي 
مبادرة  �أن  ذكييره  �جلدير  �لأردين.  جمتمعنا  فئات 
“بهجة” تعمل على تفعيل دور �ل�صخا�س من جميع 

�لفئات،�صيما �أ�صحاب �لتحديات �حلركية و�لذهنية 
ودجمهم بالأعمال �لتطوعية و�ملجتمعية، كما تقوم 
و�أماكن  �ملييد�ر�ييس  يف  �لعمل  ور�ييس  من  عييدد  بتنفيذ 

�لعمل �ملختلفة.

*عمان 
�حلج  �صندوق  موجود�ت  قيمة  بلغت   
منها   ، لغاية  دينار،  مليون   175 �لردين 
للمو�طنني  �دخيييار�ت  دييينييار  مليون   160
�لر�غبني باأد�ء فري�صة �حلج، وبن�صبة منو 

9 باملئة من بد�ية �لعام �حلايل.
فييوؤ�د  �حلييج  �صندوق  عييام  مدير  وقييال 
)بييرت�(  �لردنييييية  �لنييبيياء  لوكالة  كييوري 
�ليوم �لربعاء، �إن �إجمايل �أرباح �ل�صندوق 
مليون   7،827،246 بلغت  �ملا�صي  للعام 
وزعت  �لتي  �لربح  �صايف  ن�صبة  و�ن  دينار، 
عن  باملئة   4،3 بييي  قييدرت  �ملييدخييرييين  على 
قيمة  �ن  �ىل  م�صر�   ،2019 �ملالية  �ل�صنة 
�لتمويلت �مل�صرفية �لتي قدمها �ل�صندوق 
من مر�بحة و�إجارة منتهية بالتمليك بلغت 

27 مليون دينار.
وبني كوري �ن �ل�صندوق يقوم بالعديد 
وتنمية  و�مليي�ييصيياريييع،  �ل�ييصييتييثييمييار�ت  ميين 
ومتويلها،  �لوقفية  و�لييعييقييار�ت  �لر��ييصييي 
و�لتي تتفق مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صلمية، 
و�ييصيير�ء  بيييييع  يف  �ل�ييصييتييثييمييار  جييانييب  �إىل 
�ملر�بحة  متييويييلت  خييلل  ميين  �لييعييقييار�ت 
للمو�طنني،  بالتمليك  �ملنتهية  و�لإجيييارة 

لفتا �إىل �أن �عد�د �ملدخرين لدى �صندوق 
�حلج بلغ 50 �لف مدخر تقريبا.

و�كد �أن �ل�صندوق يقدم حلول متويلية 
�ل�صلمية  �ل�صريعة  �حكام  مع  متو�فقة 
مت  و�نه  مرنة،  وملدد  مناف�صة  �أرباح  بن�صب 
�ملعمول  �ملر�بحة  ن�صبة  تخفي�س  �قيير�ر 
على  �ملا�صي،  حزير�ن  من  �لعا�صر  يف  بها، 
 3،75 �لن�صبة  لت�صبح  �لتمويلت  جميع 
�حلييايل،  �لييعييام  لنهاية  وت�صتمر  بيياملييئيية، 
ظل  يف  �ملييو�طيينييني  على  للتخفيف  وذليييك 
يقوم  �ل�صندوق  �إن  و�أ�صاف  كورونا.  �أزميية 
-2020 عامي  خلل  �مل�صاريع  من  ب�صل�صلة 

�لتمويلت،  منح  يف  �لتو�صع  منها   ،2021
حاليا،  بها  �ملعمول  �ملنتجات  جميع  عرب 
�ملنافع  ب�صر�ء  يتعلق  جديد  منتج  وطييرح 
وفتح  و�ل�صفر”،  و�لعلج  �لتعليم  “متويل 
جانب  �إىل  لييليي�ييصيينييدوق،  جييديييدة  فييييروع 
�إىل  بالإ�صافة  حاليا،  �ملييوجييودة  �لييفييروع 
من  وذلك  �لعقاري  �ل�صتثمار  حمفظة  رفع 
خلل �ل�صعي لمتلك جممع جتاري جديد 
�ل�صندوق  �ن  �ىل  لفتا  �ربد،  حمافظة  يف 
ميييتييلييك 4 جمييمييعييات جتييارييية ميينييهييا 3 يف 
�لعا�صمة عمان وجممع يف �لزرقاء. و��صار 

كوري �ىل �ن �ل�صندوق ميتلك م�صروع مول 
�لعقبة”، و�لذي  �لتجاري يف  �لبحر  “�صوق 
�ملحافظة  هييذه  يف  نوعه  من  �لأول  يعترب 
مربع  مييرت   18000 �جييمييالييييية  مب�صاحة 
�لعقبة  مدينة  تنمية  يف  وي�صهم  تقريبا، 
�قت�صاديًا و�صياحيًا، كما �نه ي�صاهم يف حل 
�ليدي  وت�صغيل  و�لبطالة  �لفقر  م�صكلة 
يكون  �ن  �ملتوقع  من  �نه  مو�صحا  �لعاملة، 
�لعائد �ل�صنوي ما ن�صبته 18 باملئة تقريبا، 
للم�صروع.  �ملعدة  �لدر��صة  بح�صب  وذلييك 
من  �لعديد  لديه  �ل�صندوق  �أن  و�و�ييصييح 
�مل�صاركة  منها  �لتنفيذ،  حتييت  �مل�صاريع 
مبنطقة  �لكرك  حمافظة  يف  �ملتناق�صة 
 56 يت�صمن  جتيياري،  جممع  لبناء  �لثنية 
خمزنا، ومكاتب وقاعات ملنا�صبات �لفر�ح 
بتكلفة ت�صل �إىل 900 �ألف دينار للمرحلة 
�لأوىل، مب�صاحة 12000مرت مربع، ��صافة 
�صياحي  م�صروع  من  باملئة   50 متويل  �ىل 
�ألف   750 بي  تقدر  بكلفة  قاعات  وجممع 
دينار يف حمافظة معان.  وقال �إن �صندوق 
يف  ي�صهم  �مل�صاريع  هييذه  خييلل  وميين  �حلييج 
�صاأنها  من  �لتي  �لت�صغيلية،  �لفر�س  توفر 
�عييد�د  وت�صغيل  �لبطالة  ميين  �لتخفيف 

�ملناطق،  تلك  �بناء  من  �ل�صباب  من  كبرة 
حيث يقدر عدد �لفر�س �لت�صغيلية بي 400 
ولفت  مبا�صر.  وب�صكل  فر�صة عمل تقريبا 
لتمويل  در��صات  �جرى  �ل�صندوق  �أن  �إىل 
�إن�صاء مبنى وز�رة �لزر�عة بكلفة ت�صل �إىل 
12 مليون دينار ب�صيغة “�ل�صت�صناع”، �إىل 
�مل�صتاأجرة  �حلكومية  �ملباين  متويل  جانب 
بن�صب  بالتمليك،  �ملنتهية  �لجارة  ب�صيغة 
كما  للدولة،  مملوكة  لت�صبح  منا�صب  عائد 
�لزكاة  ل�صندوق  مبنى  �ييصيير�ء  متويل  مت 
دينار  �لييف   700 حييو�يل  مقد�رها  بكلفة 
برنامج  �صمن  �لوقاف  لوز�رة  يتبع  و�لذي 
لتعود  بالتمليك،  �ملنتهي  �لجييارة  متويل 
�ىل  �لتمويل  ت�صديد  بعد  �ملبنى  ملكية 
�صندوق �لزكاة. و�فاد كوري بان �ل�صندوق 
ت�صجيع  و�أهمها  �هد�فه  حتقيق  يف  م�صتمر 
�ملبالغ  خ�صو�صا  �لدخييييار،  على  �ليينييا�ييس 
�ل�صغرة لتغطية نفقات �أد�ء فري�صة �حلج 
لتمكني �ملو�طنني من �د�ء �لفري�صة يف �صن 
مبكر و�لعمل نحو ��صتثمار �أمو�ل �ل�صندوق 
وحتقيق  �ل�صلمية  �ل�صريعة  �أحكام  وفق 
�لتنمية  يف  �إ�ييصييهييامييا  للمدخرين  �أربيييياح 

�لجتماعية و�لقت�صادية.

وزارة الثقافة تعمل على وضع استراتيجية ثقافية 
تمثل اول اطار ورؤية للقطاع بتاريخ المملكة

مبادرة بهجة تزور مصنع األفكار صندوق الحج: قيمة موجودات الصندوق 
175 مليون دينار بنسبة نمو 9 %
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*عمان 
و�لأملانية  �لأردنية  �حلكومتان  وقعت 
يييورو،  مليون   34 بقيمة  منحة  �تفاقية 
من  و�لر�بعة  �لثالثة  �ملرحلتني  لتمويل 

م�صروع �إن�صاء مد�ر�س حكومية جديدة.
و�لييتييعيياون  �لتخطيط  وز�رة  وقييالييت 
�ملنحة  هييذه  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لييدويل 
�لأ�صا�صي يف  �لتعليم  لتح�صني جودة  تهدف 
حكومية  مد�ر�س  �إن�صاء  خلل  من  �لأردن، 
�لقائمة  �ملد�ر�س  بع�س  وتو�صعة  جديدة 

وتوفر �لأثاث و�ملعد�ت لهذه �ملد�ر�س.
وقييييال وزييييير �لييتييخييطيييييط و�لييتييعيياون 
هذه  �إن  �لرب�صي،  و�صام  �لدكتور  �لييدويل 
يف  �ملبذولة  �جلهود  بيياإطييار  تاأتي  �ملنحة 
و�لتعهد�ت  �للييتييز�مييات  تنفيذ  متابعة 
�ملالية �لتي �أعلنت عنها �حلكومة �لأملانية 
�لأردنييييية-  �لر�صمية  �ملييحييادثييات  خييلل 
�ملا�صي،  �لعام  نهاية  عقدت  �لتي  �لأملانية 
من  �مل�صروع  تنفيذ  �صيتم  �نه  �ىل  م�صر� 
و�لأ�صغال  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رتي  قبل 

و�لإ�صكان. �لعامة 
يهدف  �مليي�ييصييروع  متييويييل  �ن  و��يييصييياف 
�لتحتية  �لبنية  بتح�صني  للم�صاهمة 
�ل�صغط  وتخفيف  �ململكة،  يف  �لتعليمية 
و�جليييودة  �لأردين  �لتعليم  نييظييام  عييلييى 
و�ل�صتفادة  �لتعليمية  �لتحتية  و�لبنية 
بتعزيز  �صي�صهم  كما  منا�صب،  ب�صكل  منها 
و�لقت�صادية  �ل�صخ�صية  �لتنمية  �آفيياق 
كاأ�صا�س  و�ل�صوريني  �لأردنيييييني  للأطفال 

لل�صتقر�ر و�ل�صلم و�لزدهار يف �ملنطقة.

و�عرب �لرب�صي عن �صكر حكومة و�صعب 
للجمهورية  �لها�صمية  �لردنييييية  �ململكة 
على  ليييلأردن  �ملتو��صل  لدعمها  �لملانية، 
حيوية  لقطاعات  ودعمها  �ل�صنني،  مييد�ر 
و�لتعليم،  �ل�صحي،  و�ل�صرف  �ملياه  مثل، 
�لييقييطيياعييات ذ�ت �لولييوييية،  وغييرهييا ميين 
و�ىل �حلكومة �لملانية لوقوفها �ىل جانب 
ملو�جهة  ��صافيا  دعمًا  وتقدميها  �لردن 
�لتبعات و�لثار �ل�صلبية �لتي ر�فقت ن�صوب 

�لزمة �ل�صورية.

*عمان 
وقعت وز�رة �لقت�صاد �لرقمي و�لريادة 
��صرت�تيجيات  �صركة  مع  تفاهم  مذكرة 
�صركة  ممثل  �لأو�ييصييط  لل�صرق  �لتقنية 
�صيتم  بيييييالأردن،  ويييير«  �أين  »�أوتييومييييي�ييصيين 
يف  �لروبوتي  للتميز  مركز  �إن�صاء  مبوجبها 
�لييوز�ر�ت  موظفي  وتدريب  �لييوز�رة،  مبنى 
تكنولوجيا  على  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات 
�أمتتة �لإجر�ء�ت روبوتيًا من قبل مدربني 

خمت�صني من �ل�صركة.
�صحفي  بيييييان  يف  �ليييييوز�رة  و�و�ييصييحييت 
عن  توقيعها  مت  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  �ن 

�ملركز  بتجهيز  �لييوز�رة  قيام  تت�صمن  بعد، 
�ل�صركة  لتقوم  �حلا�صوب  �أجهزة  من  بعدد 
روبوتيًا  �لإجيير�ء�ت  �أمتتة  نظام  بتن�صيب 

على �لأجهزة.
�لرقمي  �لقت�صاد  وزير  �ملذكرة  ووقع 
و�ملدير  �لغر�يبة،  مثنى  �ملهند�س  و�لريادة 
�لتنفيذي لل�صركة �ملهند�س فر��س �صعيفان.

�لتكنولوجيا  هذه  �أن  �لغر�يبة  و�أكييد 
�ملوظفني  �لوقت و�جلهد على  بتوفر  تقوم 
�أعمال متكررة حتد من  ُيطلب منهم  �لذين 
تطور �أد�ئهم �لوظيفي، من خلل ��صتبد�لها 
باأمتتة حا�صوبية للإجر�ء�ت بحيث تنجز 

ب�صكل �آيل.
بتجربة  �صتقوم  �ليييوز�رة  �إن  و��ييصيياف 
�أمتتة  خييلل  ميين  �أول  �لتكنولوجيا  تلك 
تعميم  ليتم  روبوتيًا،  �إجر�ء�تها  �إحييدى 
�لعام  �لقطاع  على  لحقًا  �لتجربة  تلك 
�لتكنولوجيا،  هذه  من  �لق�صوى  لل�صتفادة 
من  و��يييصيييح  تيييوجيييه  وجيييييود  �ىل  ميي�ييصيير� 
لتطبيق  �لعامل  حول  و�ملوؤ�ص�صات  �ملنظمات 
يف  �لعمل  �إجيير�ء�ت  لأمتتة  �لتقنيات  هذه 

دو�ئرها �لعامة.
�أن  �صعيفان  �ملهند�س  بني  جهته،  من 
هذ� �ملركز �لريادي �لأول من نوعه على 

لتاأهيل  مقر�  �صيكون  �ملنطقة،  م�صتوى 
مييوؤ�ييصيي�ييصييات �لييقييطيياع �ليييعيييام لكييتيي�ييصيياب 
�مليييهيييار�ت �ملييطييلييوبيية لييتييوظيييييف �لييذكيياء 

�ل�صطناعي.
�لتنفيذي  �ليينييائييب  قيييال  جييانييبييه،  ميين 
�لأو�صط  و�ل�صرق  �لهند  ملنطقة  للرئي�س 
وير”  �أين  “�أوتومي�صن  ل�صركة  و�أفريقيا 
�صتتيح  �ليي�ييصيير�كيية  هييذه  �إن  �صيث،  ميييييلن 
ملوظفي  �لييو�ييصييول  �لييربييوتييييية  لييلأمتييتيية 
�لوز�رة، و�ع�صاء هيئة �لتدري�س باجلامعة 
يف  �لمتييتيية  �نت�صار  �صيو�صع  مييا  و�لييطييلب 

�ملنطقة.

*عمان 
»�أردنيينييا  برنامج  يف  م�صاركون  عر�س 
�لتي  �ل�صياحية  و�مل�صار�ت  للتجارب  جنة«، 
عجلون  حمافظة  يف  �لييربنييامييج  ت�صمنها 
�لإلييكييرتوين  و�لييدفييع  �حلييجييز  وت�صهيلت 
Jannah. جنة  �أردننا  تطبيق  خلل  من 

و�لدقة  و�لتنظيم  �لذكية  للهو�تف   jo
و�لأ�صعار  �لييرحييلت،  �نطلق  مو�عيد  يف 

�ملخف�صة �لتي ت�صمنها �لربنامج.
وخلل مقابلت �أجرتها وكالة �لأنباء 
�مل�صاركني  �أثناء مر�فقتها  �لأردنية )برت�( 
�مل�صارك  �صليم؛  �صليمان  قال  �لربنامج،  يف 
وموقع  �لييعييذر�ء،  �ل�صيدة  مقام  زييييارة  يف 
�لربنامج  �إن  �لديني”،  �إليا�س �لأثري  “مار 

له  �صياحية مميزة  ��صهم يف توفر جتربة 
�أي�صا  له  ووفر  منا�صبة،  وباأ�صعار  ولعائلته 
و�لتعرف  �مل�صيحية  �لدينية  �ملناطق  زيارة 

عليها.
وثييميينييت �خيييل�يييس جيييربييييل �إحييييدى 
�ل�صياحة  لييييوز�رة  بالرحلة،  �مليي�ييصيياركييات 
�لنقل  مثل  وفرتها  �لتي  �خلدمات  و�لآثييار 
�لذي  �ملر�فق  �ل�صياحي  و�لدليل  �ملجاين، 
و�لأماكن  �ملنطقة  عن  باملعلومات  زودهييم 

�لأثرية �ملوجودة فيها.
�مل�صاركات  �حدى  فوزي  �صفاء  و�أكييدت 
كبر  ب�صكل  �أهتمت  �ليييوز�رة  �أن  بالرحلة 
�لعامة  و�ليي�ييصييلميية  �ل�صحة  بييياإجييير�ء�ت 
و�لتباعد �لجتماعي �ملطبق يف �لرحلت، 

د�عييييييية �ملييو�طيينييني لييلييميي�ييصيياركيية يف هييذه 
�لتجربة.

“�صيدة  مز�ر  كني�صة  يف  �لر�عي  وقال 
�لربنامج  �إن  �صلمة،  مرق�س  �لأب  �جلبل” 
�لوفود  �نقطاع  بعد  �ملكان  �إىل  �لروح  �أعاد 
جائحة  ب�صبب  �أ�صهر  لثلثة  �ل�صياحية 
كورونا، لفتا �إىل �أن �ملز�ر �أحد �أماكن �حلج 

�مل�صيحي �خلم�صة �ملوجودة يف �ململكة.
فتحي  للرحلة  �مليير�فييق  �لدليل  وبييني 
زيارة  يت�صمن  �لرحلة  م�صار  �أن  قو��صمة، 
ومع�صرة  و�ليي�ييصييغييرة  �لييكييبييرة  للكني�صة 
�إليا�س”،  “مار  موقع  يف  و�ملقربة  �لزيتون 
عنجرة،  منطقة  يف  �جلبل  �صيدة  وكني�صة 
�أحيييد مطاعم  �لييغييد�ء يف  وتيينيياول طييعييام 

عجلون.
�لوز�رة  �أطلقته  �لذي  �لربنامج  ويوفر 
وهيئة تن�صيط �ل�صياحة يف مو�صمه �لثاين 
�أردننا بخر، جتارب  لهذ� �لعام حتت �صعار 
ورحلت �صياحية فريدة، و�أمناطا �صياحية 
حمافظات  جميع  يف  وخمتلفة  متنوعة 

�ململكة.
�لييوز�رة  من  �ملدعوم  �لربنامج  ويهدف 
�لطعام  باملئة من كلف  بن�صبة 40  و�لهيئة 
و�ليي�ييصيير�ب و�لإقيييامييية، و�ليينييقييل �ملييجيياين، 
ومتكني  �لد�خلية  �ل�صياحة  تن�صيط  �إىل 
عمل  فر�س  وتييوفيير  �ملحلية،  �ملجتمعات 
منا�صبة  �صياحية  ورحييييلت  لييلأردنيييييني 

للعائلت. )برت�- حاكم �خل�صر(
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مشاركون ببرنامج أردننا جنة يعرضون 
لتجاربهم السياحية في عجلون

*عمان 
قال ممثل قطاع �لألب�صة و�ملجوهر�ت يف غرفة 
�مللب�س  �أ�صعار  �إن  قو��صمي،  �أ�صعد  �لأردن  جتييارة 
�لع�صر  بال�صنو�ت  مقارنة  باملئة   20 بنحو  منخف�صة 
�ل�صر�ء،  على  �ملو�طنني  ت�صجيع  بهدف  �ل�صابقة، 

وحتريك عجلة �لأ�صو�ق.
�لأردنييييية  �لأنييبيياء  لييوكيياليية  �لقو��صمي  و��ييصييار 
�ملعتاد  �أو�نها  قبل  بد�أت  �لتنزيلت  �ن  �ىل  )برت�(، 
�خل�صائر  تعوي�س  بهدف  باملئة،   70 لنحو  وو�صلت 
وما  كييورونييا  جائحة  جييير�ء  بالتجار  حلقت  �لييتييي 
�ل�صيولة  �ملبيعات، وتوفر  �إغلقات، برفع  تبعها من 
خلل  تر�كمت  �لتي  �للييتييز�مييات  ل�صد�د  �لييلزميية 

�لأ�صهر �ملا�صية.
�أف�صل  �حلييايل،  �لأ�صحى  عيد  مو�صم  �أن  وبيينّي 
�لأ�صو�ق  لفتح  نظرً�  �ملا�صي،  �لفطر  عيد  مو�صم  من 
�إىل  �لأعيييميييال  وعييييودة  �حلييظيير،  �ييصيياعييات  وتقليل 

طبيعتها، على �لرغم من �أن �أولويات �لأ�صر �جتهت يف 
�لفرتة �حلالية لتجهيز م�صتلزمات �لعودة للمد�ر�س، 
ولي�س  و�حلييلييويييات،  للأ�صاحي  مبالغ  وتخ�صي�س 
�لقيا�س  غرف  بفتح  �ل�صماح  �أن  �إل  �مللب�س،  ل�صر�ء 
يف حمال �مللب�س، �صجع �ملو�طنني على �ل�صر�ء �أكرث.
ز�لييت  مييا  كييورونييا  جائحة  �أن  قو��صمي  و�و�ييصييح 
تخيم بظللها على قطاع �مللب�س، مطالبًا �حلكومة 
�لقطاعات  من  باعتباره  للقطاع  خا�صة  بحو�فز 
به  حلقت  �لتي  �لأ�ييصيير�ر  ومعاجلة  ت�صررً�،  �لأكييرث 

جر�ء �جلائحة.
�صيعود  �ملبيعات،  �صريبة  تخفي�س  �أن  �ىل  ولفت 
حيث  �صو�ء،  حد  على  و�لتاجر  �ملو�طن  على  بالنفع 
�أنها توفر �صيولة يف جيب �ملو�طن، وترفع من مبيعات 
�لتاجر، وكذلك تخفي�س �لر�صوم �جلمركية �لعالية، 
�لذي �صينعك�س �إيجابيًا على زيادة �لطلب، وتخفيف 

�لغر�مات �ملختلفة على �لتجار.

*عمان 
�ملدنية  �ل�صتهلكية  �ملوؤ�ص�صة  عييام  مدير  قييرر 
�صلمان �لق�صاة ��صتمر�ر �لدو�م �ليوم �جلمعة �ملقبل 
ومر�كز  �لرئي�صية  �ل�صو�ق  يف  �حلييايل،  �ل�صهر   24
وحتى  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة  ميين  �ملحافظات 
��صتمر�ر  �ن  �لق�صاة  و�أكد  ع�صرً�.  �لر�بعة  �ل�صاعة 

ل�صر�ء  �ملو�طنني  �أمييام  �ملجال  لفتح  ياأتي  �ليييدو�م 
م�صرً� �ىل  �ملوؤ�ص�صة،  وم�صتلزماتهم من  �حتياجاتهم 
من  �كرث  على  ترويجية  وعرو�س  تخفي�صات  توفر 
�صفحة  �ىل  للرجوع  �ملو�طنني  ودعييا  �صلعة.   200
ملتابعة  �لفي�صبوك،  موقع  على  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صة 

�أ�صعار �لعرو�س و�لتخفي�صات.

*عمان 
�أنه  و�ملبيعات  �لدخل  �صريبة  د�ئييرة  �أو�صحت 
�لتدقيق  قيير�ر�ت  على  �لعرت��س  �ملكلفني  باإمكان 
�ل�صريبي �ل�صادرة عن مديريات �لد�ئرة لدى هيئات 
�لعرت��س با�صتخد�م من�صة �لعرت��صات �ملوجودة 
على موقعها �لإلكرتوين، بدل من مر�جعة مديريات 

�لد�ئرة �صخ�صيا.
 ، للد�ئرة  �صحفي  بيان  بح�صب  �ملن�صة  وتتيح 
�لقابلة  �لقر�ر�ت  جميع  على  �لعرت��صات  تقدمي 
�صريبة  بييقيير�ر�ت  متعلقة  كانت  �صو�ء  للعرت��س 

دخل �أو قر�ر�ت �صريبة مبيعات.
وبينت �لد�ئرة �أن �إجر�ء�ت �لتظلم لدى هيئات 
�ل�صريبية  �لت�صريعات  �إىل  ت�صتند  �لعييرت��ييس 
�لناظمة لعمل �لد�ئرة و�أن �لقانون منح �ملكلف حق 
من  بحقه  �ل�صادرة  �لتدقيق  قيير�ر�ت  على  �لتظلم 
�صريبة  قانون  �أحكام  مبوجب  وذلك  �لأويل  �ملدقق 
للمكلف  يحق  �أنيييه  �إىل  كييذلييك  و�أ�يييصيييارت  �لييدخييل. 
)�ملوظف  �ملفو�س  �ملييوظييف  قيير�ر  على  �لعييرت��ييس 
�لتي مت قبولها عينات،  بالإقر�ر�ت  �ملناب( �خلا�س 

كما يحق للمكلف �لعرت��س على �لقر�ر�ت �ل�صادرة 
عن �ملدقق �لأويل بعدم �ملو�فقة.

�إنه يحق للمكلف يف حال �صدور  وقالت �لد�ئرة 
قر�ر تقدير �إد�ري بحقه نتيجة عدم تقدمي �إقر�ر 
�صريبي �لعرت��س، وبذلك فاإن مدقق �لعرت��صات 
خمول بالنظر يف هذه �لعرت��صات كهيئة �عرت��س 
�ملعرت�س  �لقر�ر  عن  �ملفرو�س  �ملبلغ  قل  �إذ�  فردية 
عليه عن 5000 دينار �صريبة دخل �أو50 �ألف دينار 
�لنظر بلئحة �لعرت��س  خ�صارة وعك�س ذلك يتم 

من قبل هيئة �عرت��س ثلثية.
�لتظلم  للمكلف  يحق  �أنييه  �لييد�ئييرة  و�أ�ييصييافييت 
حيث  وتعديلته؛  �ملبيعات  �صريبة  قانون  ح�صب 
هيئة  وتخت�س  بالعرت��صات،  �لنظر  �لقانون  نظم 
�لأويل  �ملدقق  عن  �ل�صادرة  بالقر�ر�ت  �لعرت��س 

�صندً� لأحكام مو�د �لقانون.
�لإلكرتونية  بالطلبات  �لنظر  ��صتكمال  ولغايات 
�لعرت��س  منييوذج  تنزيل  يجب  �لييد�ئييرة،  قبل  من 
�ملرفقات  جميع  و�إرفيياق  �ملطلوبة  �لبيانات  وتعبئة 

�ملطلوبة على �صا�صة تقدمي �لطلب.

*عمان
تقدمي  و�ملقايي�س  �ملو��صفات  موؤ�ص�صة  تو��صل 
عرب  �لإلكرتونية  �ملطابقة  �صهاد�ت  �إ�صد�ر  خدمة 
�للو�ئح  �إىل  تخ�صع  �لتي  للمنتجات  »�صابر«  من�صة 

�لفنية �ل�صعودية.
على  حا�صلة  �إنييهييا  بيييييان،  يف  �ملوؤ�ص�صة  وقييالييت 
للمو��صفات  �ليي�ييصييعييودييية  �لهيئة  ميين  �لعييييرت�ف 
و�ملقايي�س و�جلودة كجهة تقومي مطابقة منذ �صهر 

�آب �ملا�صي خلدمة �لتجار و�مل�صّنعني.
�خلدمة  هذه  على  �حل�صول  �أن  �لبيان  و�أ�صاف 
�صابر  من�صة  عرب  منتج  مطابقة  طلب  بتقدمي  يبد�أ 
 ،www.saber.sa �للكرتوين  �ملوقع  خلل  من 
و�ملقايي�س  �ملو��صفات  موؤ�ص�صة  �مل�صتورد  يختار  ثّم 

مرحلة  خييلل  �ملطابقة  تييقييومي  كجهة  �لأردنييييية 
�صهاد�ت  مديرية  ت�صتلم  بعدها  �لطلب،  تقدمي 
�لر�صوم  لييدفييع  متاحًا  وي�صبح  �لطلب،  �ملطابقة 
�ملرتتبة عليه من خلل �جلهة �مل�صتوردة )�ل�صركة/ 
�ملنتجات  بع�س  �أن  و�أّكييدت  �ل�صعودية.  يف  �مل�صنع( 
و�صحب  �لك�صف  و/�أو  للم�صنع  تقييم  لزيارة  حتتاج 
�صهاد�ت  للمنتج من قبل مفت�صي ق�صم  عينات ممثلة 
�ملطابقة �إذ� دعت �حلاجة ح�صب ��صرت�طات �للو�ئح 
كانت  حال  ويف  �لقيا�صية،  �ملو��صفة  و/�أو  �لفنية 
نتائج �لفح�س مطابقة للمو��صفة �لقيا�صية �خلا�صة 
باملنتج يجري �ملو�فقة عليه، و�إ�صد�ر �صهادة مطابقة 
�خلدمة  متلقو  يقوم  �أن  بعد  �ملن�صة  عرب  �إلكرتونية 

بدفع ر�صوم �ل�صهادة.

*عمان 
�صبكات  �أميين  فحو�صات  م�صروع  نتائج  �أظييهييرت 
هيئة  نفذته  �لذي  �ململكة  يف  �خللوية  �لت�صالت 
�إحيييدى  مييع  بييالييتييعيياون  �لتيي�ييصييالت  قييطيياع  تنظيم 
�ل�صركات �لعاملية �ملتخ�ص�صة باأمن �ملعلومات و�صبكات 
�حلايل،  �لعام  من  �لول  �لن�صف  خلل  �لت�صالت 
و�لأمنية  �لفنية  و�ملعاير  للأ�ص�س  �ل�صركات  تطبيق 

حلماية �صبكاتها مبا يتو�فق و�ملمار�صات �لعاملية.
�لدكتور  �لهيئة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  وقييال 
�أبلغت  �لهيئة  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �جلييبييور،  غييازي 
�لفنية  �لفحو�صات  �إليييييه  تو�صلت  مبييا  �ل�صركات 
قبل  من  �تخاذها  �ملمكن  و�ملقرتحات  و�لتو�صيات 
كل �صركة لتفادي �أية ثغر�ت �أمنية ميكن �أن حتدث 
على �صبكة �لت�صوير، ل�صمان حمايتها باأق�صى درجات 

�لأمان و�حلماية.
�لهيئة �عطت �صركات �لت�صالت  �أن  �إىل  و��صار 
ولتزويدها  �لتقارير  لدر��صة  �صهر  مهلة  �خللوية 
�تخاذها  �مليينييوي  �لجييييير�ء�ت  تبني  عمل  بخطة 
مبينا  �ملكت�صفة،  و�لفنية  �لأمنية  �لثغر�ت  ملعاجلة 
�إعادة  �أن �لهيئة �صتعمل خلل �لفرتة �لقادمة على 
هذه �لفحو�صات و�لتاأكد من �لجر�ء�ت �لتي قامت 
يهدف  �مل�صروع  �ن  و��صاف  �خللوية.  �ل�صركات  بها 
�إىل �لتاأكد من مدى �أمن �صبكات �لت�صالت وقدرتها 

خلل  ميين  و�لخييرت�قييات  للهجمات  �لت�صدي  على 
جمال  يف  ومييرتييكييز�ت  حميياور  عييدة  بفح�س  �لقيام 
عمليات  قدرة  عدم  من  �لتاأكد  �أهمها  �ل�صبكات،  �أمن 
باأمن  تتعلق  معلومات  �أي  ��صتخر�ج  على  �لقر�صنة 
وخ�صو�صية �مل�صرتكني؛ مثل �لهوية �لدولية مل�صرتك 
�لهاتف �لنقال، و�ملوقع �جلغر�يف للم�صرتك و�ملق�صم 
�ل�صوتية  �ملكاملات  على  �لتن�صت  و�إمكانية  �خلييادم، 
وبيان  م�صروعة،  غر  بطرق  �لق�صرة  و�لر�صائل 
وجود �أية خماطر �أو ثغر�ت من �ملمكن �أن توؤثر على 
�لت�صالت،  �صبكات  عرب  �ملقدمة  �خلدمات  �نقطاع 
�أو �قتطاع  و�لثغر�ت �ملتعلقة ب�صحن ر�صيد �مل�صرتك 
�لر�صيد منه �أو حتويله بطرق غر م�صروعة، وثغر�ت 
على  �لفنية  و�لقدرة  و�لت�صفر،  بالتوفيق  متعلقة 
و�أ�صار  م�صروعة.  غر  بطرق  �جلملة  ر�صائل  �إر�صال 
�إىل تقييم �لإجر�ء�ت و�لتد�بر �لفنية �ملتبعة من 
ل�صمان  �ململكة  يف  �خللوية  �لت�صالت  �صركات  قبل 
�ملرتكزة  �لقر�صنة  عمليات  من  م�صرتكيها  حماية 
�لتحتية  �لبنية  �مل�صتخدمة يف  �لت�صوير  �صبكة  على 
ل�صبكات �لت�صالت �خللوية بعد �جر�ء �لفحو�صات 
�لتي متت وفق �ملعاير �ملعتمدة من �لهيئات �لعاملية، 
مع  �لهيئة  وتعاون  خييرب�ت  من  �ملكت�صبة  و�ملييعييارف 
يف  �لهيئة  مب�صاركة  للت�صالت  �لييدويل  �لحتيياد 

�لفعاليات �لدولية ذ�ت �لعلقة. 

*عمان 
�أكيييد ممثل قييطيياع �لإنيي�ييصيياء�ت يف غييرفيية جتييارة 
�ل�صركات  �أعييمييال  �أن  �مليييوىل،  عبد  جييمييال  �لأردن، 
�صعوبات  تو�جه  �لتجارية  �لإن�صائية  و�ملوؤ�ص�صات 
كبرة منذ بد�ية �لعام �حلايل، وتعمقت كثر� خلل 

ت�صريح  يف  �ملييوىل،  عبد  وبني  كورونا.  فرو�س  �أزميية 
�لتجارية  �لإن�صائية  �ل�صركات  ن�صاط  �أن  �صحفي 
تر�جع منذ بد�ية �لعام �حلايل بن�صبة كبرة مقارنة 
مع �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، م�صدد� على �صرورة 

م�صاعدتها و�لتخفيف من �ل�صغوط �لتي تو�جهها.

ممثل قطاع األلبسة: األسعار منخفضة بنحو 
20 بالمئة مقارنة بالسنوات العشر الماضية

استمرار الدوام اليوم الجمعة 
في االستهالكية المدنية

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى 
هيئات االعتراض الضريبي إلكترونيًا

المواصفات والمقاييس تصدر شهادات 
المطابقة عبر منّصة سابر السعودية

تنظيم االتصاالت تنفذ مشروعا لفحص 
أمن شبكات االتصاالت الخلوية

تجارة األردن: الشركات اإلنشائية 
تواجه صعوبات كبيرة
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*واشنطن
وبايو.�إن.تك  للدو�ء  فايزر  �صركتا  قالت 
�لأملانية للتكنولوجيا �حليوية، �لأربعاء، �إنهما 
�صتح�صلن على 1.95 مليار دولر من �حلكومة 
جرعة  مليون   100 وت�صليم  لإنتاج  �لأمركية 

من لقاحهما �ملقرتح ملر�س كوفيد-19.
وقالت وز�رة �ل�صحة و�خلدمات �لإن�صانية 

للحكومة  ي�صمح  �لتفاق  �إن  �لييدفيياع،  ووز�رة 
جرعة  مليون   500 على  باحل�صول  �لأمركية 
�إ�صافية. وو�فقت �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب 
و�صر�ء  لتطوير  �لدولر�ت  مليار�ت  �إنفاق  على 
“عملية  �حلييكييوميية  و�أطييلييقييت  حمتمل.  لييقيياح 
بني  م�صرتك  برنامج  وهييو  �ل�صريع”،  �لإجنيياز 
و�لأدوية  �للقاحات  ت�صنيع  لت�صريع  �لوز�رتني 

وو�صائل ت�صخي�س �لإ�صابة بفرو�س كورونا.
وهناك �أكرث من 150 لقاحا لفرو�س كورونا 
تطويرها  يجري  متنوعة  تقنيات  على  تعتمد 
�لتجارب  مرحلة  يف  ع�صرين  نحو  بينها  عامليا، 
مع  �تييفيياقييات  �حلكومة  ووقييعييت  �ل�صريرية. 
لقاحات  على  �حل�صول  ل�صمان  �لدو�ء  �صركات 

مر�صحة خمتلفة.

و�لهدف هو �إنتاج لقاحات ت�صتطيع �لق�صاء 
على �جلائحة من خلل حماية مليار�ت �لب�صر 
�ملر�صح  و�للقاح  �ل�صديد.  �ملر�س  �أو  �لعدوى  من 
�للقاحات  بني  من  هو  وبايو.�إن.تك  فايزر  من 
و�أظهر  و��صع.  �ختبار  �صمن  جتربتها  �ملزمع 
�أجريت  نتائج مب�صرة يف مرحلة مبكرة  �للقاح 
فايزر  و�صت�صلم  �لب�صر.  على  �صغرة  بدر��صات 

ت�صريح  على  �ملنتج  ح�صول  عند  �جلييرعييات 
�إد�رة  من  ترخي�س  �أو  �لييطييارئ  بال�صتخد�م 
��صتيفاء  بعد  �لأمركية  و�ليييدو�ء  �لأغييذييية 
معاير �ل�صلمة و�لفاعلية يف جتربة �صريرية 
�ل�صركتان  وقالت  �لثالثة.  باملرحلة  و��صعة 
�إنهما تتوقعان �أن تكونا يف و�صع ��صتعد�د لطلب 
�صكل ما من �أ�صكال �لرتخي�س يف وقت مبكر يف 

�أكتوبر �إذ� جنحت �لدر��صات �جلارية. وتتوقع 
فايزر وبايو.�إن.تك حاليا ت�صنيع ما ي�صل �إىل 
100 مليون جرعة عامليا بحلول نهاية 2020، 
بنهاية  جييرعيية  مليون   1.3 ميين  �أكيييرث  ورمبيييا 
2021. و�رتفعت �أ�صهم فايزر �أربعة باملئة، فيما 
بالوليات  �ملدرجة  بايو.�إن.تك  �أ�صهم  قفزت 

�ملتحدة بنحو �صتة باملئة قبل �لإغلق.

*اخلرطوم
�أعييليينييت �حلييكييوميية �ليي�ييصييود�نييييية، �أنييهييا 
�جليينيييييه  قيييييميية  خييفيي�ييس  �إىل  �ييصييتيي�ييصييطيير 
�ل�صود�ين ب�صبب �لعجز �ل�صخم يف مو�زنة 
�إىل  كبر  حد  �إىل  يرجع  و�لييذي  �لييدوليية 
توقف �لن�صاط �لقت�صادي جر�ء جائحة 

كوفيد-19.
هبة  بييالإنييابيية  �ملالية  وزييييرة  وقييالييت 
�لييوزر�ء  ملجل�س  �جتماع  خلل  علي  حممد 
�إن “�صبب تعديل �ملو�زنة هو �حلاجة لتبني 

�ل�صلبي  �لتاأثر  �صاأنها تخفيف  �صيا�صات من 
�لقت�صادي  �لو�صع  على  كورونا  جلائحة 
بن�صبة  �لعامة  �لإييير�د�ت  �نخف�صت  حيث 
وفق  �ملكلفة،  �لييوزيييرة  و�أ�ييصييافييت   .»%40
جدً�  كبرً�  �صار  “�لعجز  �أن  حكومي،  بيان 
و�تخاذ  �مليز�نية  مر�جعة  ��صتدعى  مما 
�لتعديل  بينها  ميين  طييييو�رئ  �إجيييييير�ء�ت 
�لييتييدريييجييي لأ�ييصييعييار �ليي�ييصييرف و�لييييدولر 
لل�صعر  للو�صول  عامني  مدى  على  �جلمركي 

�حلقيقي«.

�جتماعه  �لييييييوزر�ء  جمييليي�ييس  وكيير�ييس 
ملر�جعة �لو�صع �لقت�صادي و�ملايل للأ�صهر 

�ل�صتة �لأوىل من عام 2020.
ويبلغ �ل�صعر �لر�صمي للدولر 55 جنيهًا 
�ل�صوق  يف  جنيهًا   140 مقابل  �ييصييود�نيييييًا 
 %136 �لت�صخم  معدل  بلغ  وقد  �ملييو�زييية. 
تفاقم  �إىل  �أدى  مما  �صنوي،  �أ�صا�س  على 

�ل�صعوبات �لقت�صادية يف �ل�صود�ن.
�أبريل   16 يف  �ل�صلطات  فر�صت  وقييد 
�خلرطوم  ولييية  يف  �لتام  �ل�صحي  �حلجر 

�أنحاء  �صائر  لي�صمل  ذلييك  ميييدد  �أن  قبل 
�ل�صود�ن.

مار�س  يف  فر�صت  قد  �ل�صلطات  وكانت 
حال �لطو�رئ يف مو�جهة �لأزمة �ل�صحية، 
و�أغلقت �ملد�ر�س و�جلامعات وكذلك جميع 
تخفيف  ومت  تقريًبا.  �حلييدودييية  �ملنافذ 

حظر �لتجول �بتد�ء من 8 يوليو.
�أكرث  �مل�صتجد  كورونا  فرو�س  وخلف 
من 11 �ألف �إ�صابة يف �ل�صود�ن، بينها 706 

وفيات.

*وكاالت
و�حد  من  �أكييرث  �لذهب  �أ�صعار  قفزت 
�أعلى  م�صجلة  �لتعاملت،  �أثيينيياء  باملئة 
بدعم  �صنو�ت   9 حييو�يل  يف  لها  م�صتوى 
ميين تيير�جييع �ليييييدولر وتييوقييعييات مبزيد 
لإحييييياء  �لتحفيزية  �لإجيييييير�ء�ت  ميين 
تد�عيات  ميين  تعاين  �لتي  �لقييتيي�ييصيياد�ت 

جائحة كوفيد-19.
بتوقيت   14:55 �ل�صاعة  وبييحييلييول 
�ملعاملت  يف  �لذهب  �صعر  كان  غرينت�س، 
�لفورية مرتفعا 1.1 باملئة عند 1835.30 
دولر للأوقية بعد �أن لم�س يف وقت �صابق 
عند   2011 �صبتمرب  منذ  له  م�صتوى  �أعلى 

1841.01 دولر.
قوة  ي�صتمد  �لذهب  �إن  حمللون  وقال 
�لرغم  �لأمركي، على  �لدولر  من تر�جع 

من حت�صن معنويات �ل�صوق.
باملئة   0.47 �لييدولر  موؤ�صر  وهبط 
�أمييييام �ييصييليية ميين �لييعييمييلت �لييرئييييي�ييصييييية 
من  �أكييرث  يف  م�صتوياته  �أدنيييى  م�صجل 

�أ�صهر. �أربعة 
�لأخيييرى،  �لنفي�صة  �ملييعييادن  بييني  وميين 

�إىل  �ملئة  يف  �صبعة  من  �أكرث  �لف�صة  قفزت 
م�صتوى  �أعلى  وهو  للأوقية،  دولر   21.32

لها منذ يوليو 2014 .
�إىل  �ملئة  يف  خم�صة  �لبلديوم  و�صعد 
قفز  بينما  لييلأوقييييية،  دولر   2156.71

دولر   886.97 �إىل  باملئة   5.2 �لبلتني 
للأوقية.

*رميالن )سوريا(
ر�ئحة  على  مطر  �لكرمي  عبد  �عتاد 
قرب  مييير  �صغر  نهر  ميين  تنبعث  كريهة 
حم�صوله  على  �أتييت  ملّوثة  ومياه  منزله 
بقع  جيير�ء  ما�صيته  على  وحتى  �لزر�عي 
�ملن�صاآت  �إحييدى  من  ت�صّربت  �صخمة  نفط 

�لقريبة يف �صمال �صرق �صوريا. 
�لغنية  رميييييلن  منطقة  حميييييط  يف 
و�لتي  �ليدوية،  تكريره  ومن�صاآت  بالنفط 
�لإد�رة  ل�صيطرة  �ييصيينييو�ت  منذ  تخ�صع 
�لييذ�تييييية �لييكييردييية، بيياتييت �لييتيي�ييصييّربييات 
�ليينييفييطييييية جيييييزءً� مييين حييييياة مييو�طيينييني 
�لأر��ييصييي  ميين  �أ�صا�صي  ب�صكل  يعتا�صون 

�لزر�عية ورعاية �ملا�صية. 
�أل  �ليييييوم  يتمنونه  مييا  �أق�صى  وبيييات 
تق�صي على �ملزيد من �لأغنام �أو حما�صيلهم 
وتوؤثر �صلبًا على �صحتهم و�صحة �أطفالهم. 
يف قرية �أبو حجر، يقول مطر )48 عامًا( 

�لنهر  هييذ�  »يييوؤثيير  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�جلوفية،  و�ملياه  �لزر�عية  �لأر��صي  على 
وتنبعث منه ب�صكل د�ئم رو�ئح �لغاز �لذي 
مطر  يخرج  �لأهايل«.  لدى  بخمول  ُي�صبب 
�لتقطها  �صور  �إىل  وي�صر  �خللوي  هاتفه 

تظهر �أر�صه وقد تلفت ثمار �لبطيخ فيها.
�ملحا�صيل  على  �لنهر  »يييوؤّثيير  وي�صرح   
و�خليي�ييصييار،  و�لبطيخ  كالقطن  �ل�صيفية 
و�لذباب،  �حل�صر�ت  بتكاثر  يت�صبب  كما 
و�أ�صبح بوؤرة للأمر��س خ�صو�صًا �جللدية«، 
مو�صحًا �أن ت�صربات �لنفط جتتاح �لأر��صي 
�لنهر  في�صان  بعد  فيها  وتبقى  �لزر�عية 
من  �لكثر  »ت�صّرر  ويقول  �ل�صتاء.  يف ف�صل 
�أ�صيلة  عربية  خيوًل  �أن  حتى  �ملز�رعني، 

نفقت«. 
من  �لأكييرب  �جلزء  رميلن  حقل  وي�صم 
حمافظة  يف  �ملييوجييودة  �لنفطية  �لآبييييار 
�حليي�ييصييكيية، وهيييو و�حيييد ميين حييقييول �لييغيياز 
و�لنفط �لكربى �لتي ت�صيطر عليها �لإد�رة 
 ،2012 عام  فيه  �لعمل  وتوقف  �لكردية. 
وب�صط  منه  �لنظام  قييو�ت  �ن�صحاب  �إثيير 
�ملنطقة  على  �صيطرتهم  �لأكيير�د  �ملقاتلني 
على  معتمدين  ت�صغيله  يعيدو�  �أن  قبل 

و�صائل و�إمكانيات ب�صيطة. 
وقد مّت �إن�صاء م�صاف بد�ئية وحر�قات 
�لنفط.  لتكرير  �ل�صنع  حملية  �صغرة 

�صغرة  و�أنهر  جييد�ول  �ملنطقة  يف  وتوجد 
ولتلك  �خلابور.  نهر  يف  بع�صها  ي�صّب  عدة 
�صو�ء  �لبيئة،  على  كبرة  �أثيييار  �ملن�صاآت 
�ملياه. وبح�صب تقرير  �أو  �أو �لرتبة  �لهو�ء 
�ملعنية  �لهولندية  لل�صلم«  »باك�س  ملنظمة 
�أ�صدرته  و�ل�صلم،  �لنز�عات  عن  باأبحاث 
عام  منذ  �صكوك  تدور  حزير�ن/يونيو،  يف 
2014 عن ت�صربات نفطية من �أحد من�صاآت 
�لتخزين قرب قرية تل عد�س يف منطقة 

رميلن. 
ييجييل �آخييير حيييادث يف �آذ�ر/ميييار�يييس  و�ييصُ
بت�صّرب  مك�صور  �أنبوب  ت�صّبب  حني  �ملا�صي، 
كييبيير طييالييت �أ�يييصييير�ره �أر��ييييس و��ييصييعيية يف 
مرت  �ألييف   18 بييي  م�صاحتها  تييقييّدر  �ملنطقة 
بح�صب  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  مر  على  مكعب. 
»تانكر  ملوقع  �ملوؤ�ص�س  و�ل�صريك  »باك�س« 
تر�كرز«، �لذي يتعّقب ناقلت �لنفط، �صمر 
�لنفطية  �لرب�ميل  �آلف  ت�صربت  مييدين، 
و�لبلد�ت  �لقرى  ع�صر�ت  لتهدد  �لنهر  �إىل 
�لأهييايل  خ�صية  وتفاقمت  �صفافه.   على 
عد�س  تل  حمطة  من  ت�صّرب  بعد  خ�صو�صًا 
�لقرى  من  �لعديد  يخرتق  �لذي  �لنهر  �إىل 
�لقرية ذ�ت  �أطر�ف  �ل�صكرية. على  بينها 
ح�صن  ينتظر  �ل�صغرة،  �لطينية  �ملنازل 
�أل  �أمييًل  قطيعه،  عييودة  بقلق  �ملحمد  عبد 
تعود �أغنامه هذه �ملرة �صود�ء �للون، م�صرً� 
ب�صعوبة  �ثنتني  �إنقاذ  من  متكن  �أنييه  �إىل 

�صقطتا يف �مل�صتنقعات �ل�صود�ء �لتي تركها 
�ل�صاب  ويقول  �لأر��ييصييي.  يف  خلفه  �لنهر 
وهو يف �لثلثينات من �لعمر »بعد �لأزمة، 
عد�س  تل  منطقة  من  �ملتدفقة  �ملياه  باتت 
�أكرث  هي  و�أغنامنا  بالنفط،  ومليئة  ملّوثة 
�لنفط  ر�ئحة  »تفوح  م�صيفًا  �ملت�صررين«، 

و�لغاز �لكريهة بقوة يف وقت �ملغرب«. 
من  عيييدد  �ملييحييمييد  عييبييد  حيييول  يتجمع 
�أهايل �لقرية يتحدثون عن �ملعاناة ذ�تها. 
بعدما  �أبقاره  نفقت  كيف  بع�صهم  ويييروي 
�لأمر  يقت�صر  ول  �مللوثة.  �ملياه  من  �صربت 
على �ملحا�صيل و�ملا�صية، �إذ تطال �لأ�صر�ر 

�لأطفال �أي�صًا. 
ناأخذ  ما  »غالبًا  �ملحمد  عبد  ويو�صح 
�آلت  على  لي�صعهم  �لطبيب  �إىل  �لأطفال 
�حل�صا�صية  جيير�ء  �ل�صطناعي  �لتنف�س 
و�لأو�يييصييياخ  �ليييرو�ئيييح  بييهييا  تت�صّبب  �لييتييي 
وبقع  �لنهر  مير  حيث  �لو�دي  يف  �ملوجودة 
»باك�س«  تقرير  معد  وبح�صب  �ليينييفييط«. 
�لنهر  يت�صبب  �أن  ُيييرّجييح  زوييينيينييربغ،  ومي 
�ملناطق  يف  �جلوفية  �ملييييياه  بتلوث  �أييي�ييصييًا 
قدرة  يعيق  ما  �لنهر،  �صفاف  على  �لو�قعة 
م�صادر  �إىل  �لو�صول  على  �ملنطقة  �صكان 
ي�صكل �صرورة ق�صوى  ما  مياه نظيفة، وهو 
�مل�صتجد،  كورونا  فرو�س  تف�صي  مع  �ليوم 
�صيطرة  حتت  �لو�قعة  �ملنطقة  كانت  و�إن 
وفق  فقط،  �إ�صابات  �صت  �صّجلت  �لأكييير�د 

�لأمم �ملتحدة. - قنبلة موقوتة - وُتعتمد 
يفاقم  ما  يدوية،  وتكرير  ��صتخر�ج  �آليات 
قربها  تقع  �لتي  �ملنطقة،  يف  �لتلوث  �أزميية 
قاعدة للقو�ت �أمركية �ملن�صوية يف �صفوف 

�لتحالف �لدويل بقيادة و��صنطن. 
وتقول نائبة م�صوؤول �لبيئة يف �لإد�رة 
�مل�صاكل  �إحدى  »�إنها  عمر  بريفان  �لذ�تية 
�لوقت  يف  �حلييلييول  لكن  �لييكييربى،  �لبيئية 
مادية  لإمكانيات  وحتتاج  �صعبة  �حلييايل 
كييبييرة وخليييييربة« غييير مييتييوفييرة، يف ظل 
تطوير  من  ميّكنهم  خارجي  دعم  �أي  غياب 
قدر�تهم. بني �حلني و�لآخر، تعرب �صهاريج 
�إىل  عد�س  تييل  حمطة  ميين  �خلييام  �لنفط 
حر�قات يدوية يف حميط �لقرى �ملجاورة، 
بنزين  �إىل  �خلام  �لنفط  حتويل  فيها  يتم 

وكاز ومازوت. 
�لقحطانية  مدينة  ريف  من  وتت�صاعد 
�أعيييميييدة �ليييدخيييان �لأ�يييصيييود ميين عيي�ييصيير�ت 
رجييال  يعمل  حيث  �لبد�ئية  �حليير�قييات 
ت�صققت �أياديهم و�ت�صحت ثيابهم بال�صو�د، 
من  تخفف  عّلها  باأو�صحة  وجوههم  يلفون 
حولهم.  ميين  �ملنبعثة  للر�ئحة  تن�صقهم 
وباتت  عمله  خلل  رجله  �حرتقت  بعدما 
�آلم �لر�أ�س ل تفارقه، حاول �أحمد �لتاجر 
)37 عامًا( �لبحث عن وظيفة �أخرى، لكّنه 
مل يوّفق. ويقول »�أعلم �أن �لعمل هنا خطر 

لكنني جمبور«. 

أميركا تخصص ملياري دوالر لشراء
 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

رسميا.. السودان يخفض قيمة الجنيه

يوم المعادن النفيسة.. الذهب 
يرتفع والفضة »تحلق« 

بقع نفط تتسّرب إلى نهر في شمال 
شرق سوريا وتضّر بالمحاصيل والماشية

*وكاالت
ب�صاأن  �تفاق  �إىل  �لأوروبي  تو�صل قادة �لحتاد 
حزمة لتعايف �قت�صاد �لتكتل �لذي ي�صم 27 دولة من 
�آثار جائحة فرو�س كورونا، يف ختام قمة مار�ثونية 

��صتمرت 5 �أيام يف بروك�صل.
و�أفاد م�صوؤولون �أن حجم �حلزمة 750 مليار يورو 
جنم  �لذي  �لركود  ملو�جهة  وقرو�س،  منح  �صورة  يف 

عن �جلائحة.
�عتماد  “جرى  �لقمة:  يح�صر  م�صوؤول  وقييال 
�ليورو لأعلى  �رتفع  �لأنباء،  �لنتائج«. وبف�صل هذه 

م�صتوى يف 4 �أ�صهر �أمام �لدولر، لي�صجل 1.1470.

ماكرون  �إميييانييويييل  �لفرن�صي  �لرئي�س  ورحييب 
�صباح �لثلثاء باإقر�ر �خلطة �لتاريخية، و��صفا ما 
تاريخي  “يوم  “تويرت” باأنه  على  تغريدة  يف  جرى 

لأوروبا«.
�صعادته  عيين  �لييثييلث  بالكلمات  ميياكييرون  وعييرب 
بانتهاء �ملعركة �ل�صر�صة �لتي د�رت بني بلده و�أملانيا 

من جهة، و�لدول “�ملقت�صدة” من جهة �أخرى.
وتكلل �خللف باإقر�ر �خلّطة �لتي �صيتم متويلها 
قر�س  بو��صطة  �لحتييياد  تيياريييخ  يف  �لأوىل  للمرة 
للتكتل  �لأمد  طويلة  ميز�نية  �إليها  ت�صاف  جماعي، 

)2021-2027( بقيمة 1074 مليار يورو.

*اجلزائر
�لعزيز  عبد  �جلييز�ئييري  �ليييوزر�ء  رئي�س  �أعييليين 
متويل  م�صادر  �إىل  ت�صعى  �لتي  �جلز�ئر،  �إن  جيير�د، 
�صادر�ت  �إييير�د�ت  يف  هبوط  عن  للتعوي�س  جديدة 
�ل�صريبي و�صتحاول  �لطاقة، تهدف لإ�صلح نظامها 

�جتذ�ب �أمو�ل من �ل�صوق غر �لر�صمية.
�لع�صو  للبلد  �أو�صع  �إ�صلحات  من  جزء  و�خلطة 
لتقليل  �لقت�صاد  تنويع  ت�صتهدف  �أوبييك  مبنظمة 
 60 ي�صكلن  �للذين  و�لييغيياز،  �لنفط  على  �عتماده 
�إجمايل  من  باملئة  و93  �لدولة  ميز�نية  من  باملئة 

�إير�د�ت �لت�صدير.
 45 �صكانها  عدد  يبلغ  �لتي  �جلز�ئر  وتتعر�س 
�أ�صعار  تر�جع  ب�صبب  مالية  ل�صغوط  ن�صمة  مليون 

�لنفط �خلام.
وحتييييدث جيييير�د �أميييييام ميييوؤمتييير يف �لييعييا�ييصييميية 
�لنظام  حتديث  ملناق�صة  خرب�ء  ح�صره  �جلز�ئرية 
يقوم...  �أن  يجب  �جلبائي  “�لإ�صلح  �أن  �ل�صريبي 

على رقمنة �أمناط ت�صير خدمات �لإد�رة �جلبائية 
ملحاربة �لتهرب و�لغ�س �جلبائيني ب�صكل فعال.«

وقال، وفق ما نقلت رويرتز، �إن هذه �لإ�صلحات 
�ملييايل  �ليينييظييام  مليير�جييعيية  �صاملة  خييطيية  ميين  جيييزء 

و�مل�صريف و�إحياء �لقت�صاد.
للإنعا�س  “خطة  تدر�س  �أنها  �حلكومة  وتقول 
�لقطاعات  لتعزيز  و�لجتماعي”  �لقييتيي�ييصييادي 

�لأخرى غر �لطاقة و�لتي حتتاج �إىل تطوير.
�إن �لإ�صلحات �ل�صريبية �صت�صاعد  وقال جر�د 
ف�صل  بعد  �لر�صمية  غيير  �ل�صوق  �إدمييياج  يف  �أي�صا 

حماولت �صابقة.
و�أ�صاف قائل “�لقت�صاد �ملو�زي على �لرغم من 
�لعمومية  �ل�صلطات  طرف  من  �ملبذولة  �جلهود  كل 
�لقو�عد  خييارج  ين�صط  يييز�ل  ل  �دميياجييه،  لت�صهيل 
�لقانونية مما ي�صكل �إجحافا �أمام �لمتثال �جلبائي 
�أن  �ملتعاملني يف �ل�صوق �ملو�زية ل يقدمون  باعتبار 

�أي م�صاهمة جبائية.”

*وكاالت
من  �أكيييرث  يف  م�صتوى  �أعييلييى  �إىل  �ليييييورو  قييفييز 
بفعل  �لثيينييني،  �لأمييركييي،  �ليييدولر  �أميييام  �أ�صهر   4
لدعم  للتعايف  �صندوق  ب�صاأن  و�صيك  باتفاق  �آمييال 
من  ت�صرر�  �لأكييرث  �لأوروبيييي،  �لحتيياد  �قت�صاد�ت 
عن  �إيجابية  �أنباء  و�صاعدت  كوفيد-19.  جائحة 
جمموعة  ثلث  يف  كوفيد-19  ملر�س  حمتمل  لقاح 
يف  عييام  ب�صكل  �لييتييفيياوؤل  �أجيييو�ء  �أولييييية  جتريبية 
�ل�صوق ورفعت عملت تنتع�س يف �أوقات �نفتاح �صهية 
�لأ�صرت�يل  �لدولرين  مثل  للمخاطرة،  �مل�صتثمرين 
جل�صة  �لأوروبييييية  �لعملة  و�أنييهييت  و�لنيوزيلندي. 

1.1444 دولر،  باملئة عند   0.14 �لتد�ول مرتفعة 
بعد �أن �صجلت �أعلى م�صتوى يف �أكرث من 4 �أ�صهر عند 

1.1467 دولر.
�إىل  بيياملييئيية  �لإ�ييصييرتلييييينييي 0.7  وقييفييز �جليينيييييه 
�لييذي  �لييييدولر،  موؤ�صر  وتيير�جييع  دولر.   1.2656
يقي�س قيمة �لعملة �لأمركية �أمام �صلة من �لعملت 
�لرئي�صية، 0.1 باملئة �إىل 95.826 بعد �أن هبط �إىل 
�أدنى م�صتوى يف 6 �أ�صابيع يف وقت �صابق من �جلل�صة.

و�لنيوزيلندي  �لأ�ييصييرت�يل  �ليييدولر�ن  و�رتييفييع 
�أمركي  دولر   0.7011 �إىل  �خل�صر�ء  �لعملة  �أمام 

و0.6571 دولر �أمركي على �لرتتيب.

*اخلرطوم
تعكف �حلكومة �ل�صود�نية على تنفيذ �إجر�ء�ت 
لزيادة عائد�ت �لبلد من �ل�صمغ �لعربي، من خلل  

زيادة �لإنتاج �حلايل.
ويبلغ �إنتاج �لبلد لل�صمغ �لعربي حاليا مبتو�صط 
�أقل من  �ألف طن �صنويا، و�لذي ي�صكل  �أقل من 100 

15 يف �ملائة من �لطاقة �ملمكنة.
كما ي�صعى �ل�صود�ن �إىل تبني �صيا�صات ت�صويقية 
فاعلة لردم �لهوة �لكبرة يف �صعر �ل�صر�ء �لد�خلي 
يف  �حلقيقي  و�ل�صعر  دولر،  �آلف   3 نحو  �لبالغ 
دولر  �ألييف   17 �إىل  ي�صل  �لييذي  �لعاملية،  �لأ�ييصييو�ق 
دولر  �آلف   7 نحو  تبخر  �إىل  يييوؤدي  ما  وهو  للطن، 
�لعائد�ت. ويطالب �قت�صاديون �حلكومة  �صنويا من 
و�تباع  �خلييام  �ل�صمغ  ت�صدير  بوقف  �ل�صود�نية 
�أعلى  عائد�ت  يحقق  نهائي  منتج  ت�صنيع  �صيا�صة 
�صدور  عييدم  من  �لرغم  وعلى  �ل�صعبة.  بالعملت 
قر�ر قاطع بوقف �صادر خام �ل�صمغ، �إل �أن �حلكومة 
�أكدت عزمها �مل�صي يف �جتاه �لتقليل من  �ل�صود�نية 
نحو  تدريجيا  و�لتحول  �خلييام  �ملنتجات  �ييصييادر�ت 
�ل�صود�ن  وكالة  ونقلت  نهائية.  منتجات  ت�صدير 
وز�رة  وكيييييل  �هلل،  عبد  على  حممد  عيين  لييلأنييبيياء 

�صادر  وقييف  خطة  �إن  �لقول  و�لتجارة،  �ل�صناعة 
�ل�صلع �خلام �صتكون مبر�حل متدرجة، بهدف زيادة 
�أكرث  وجعلها  �ل�صود�نية  للمنتجات  �مل�صافة  �لقيمة 
�ل�صود�ن  وي�صتحوذ  �لعاملية.  �لأ�صو�ق  يف  تناف�صية 
عائد�ته  لكن  �لعاملي،  �لإنتاج  من  �ملئة  يف   80 على 
وجود  وعييدم  �لت�صويقية  �ل�صيا�صات  ب�صوء  تتاأثر 
حو�فز م�صجعة للمنتجني �لذين ي�صطر �لكثر منهم 
لرتك �ملجال حيث تقل عائد�تهم �لفعلية عن 10 يف 

�ملئة من �ل�صعر �حلقيقي يف �ل�صوق �لعاملي.
وقال حممد �ملبارك، مدير مركز بحوث �لأ�صباغ 
�إن  عربية”  نيوز  لي”�صكاي  �ليي�ييصييود�ن،  جامعة  يف 
�ملئة  يف   80 من  �أكرث  على  �صيطرته  ورغم  �ل�صود�ن 
من �لرقعة �لإنتاجية �لعاملية �ل�صمغ �لعربي، �إل �أن 
�صيطرته على �ل�صوق �لعاملية �صعيفة، حيث ل يز�ل 
يقع فري�صة لحتكار وحتكم جمموعة من �ل�صركات 
للم�صتوردين  معلن  غر  حتالف  ت�صكل  �لتي  �لعاملية 

حتت مظلة �ملنظمة �لدولية لل�صمغ �لعربي.
�حلكومة  تيي�ييصييارع  �أن  �ييصييرورة  �ملييبييارك  وييييرى 
فاعلة  ت�صويقية  �صيا�صات  لتبني  �ليي�ييصييود�نييييية 
�ل�صمغ  يدخل  �لتي  �ل�صناعات  بتوطني  و�لهتمام 

�لعربي كعن�صر �أ�صا�صي فيها.

قادة االتحاد األوروبي يتفقون 
على حزمة »التعافي من كورونا«

خطة جزائرية إلصالح »نظام الضرائب«

اليورو إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

السودان.. 7 مليار دوالر تتبخر 
سنويا من عائدات الصمغ العربي
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*واشنطن
قال �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�مب، 
�إنيييه مييرتيياح لييفييكييرة عيييودة �بيينييه بيييارون 
�صرورة  على  موؤكد�  للمدر�صة،  و�أحييفيياده 
كثرين  خماوف  رغم  �ملد�ر�س،  فتح  �إعادة 
يف  لزيادة  يييوؤدي  قد  �لتحرك  هذ�  �أن  من 

حالت �لإ�صابة بفرو�س كورونا.
تر�مب  حييث  �صحفي،  مييوؤمتيير  وخييلل 
�ملزدحمة  �حلييانييات  تفادي  على  �ل�صبان 
�نت�صار  من  للحد  �أخييرى  حتركات  و�تخاذ 

�لفرو�س.
مر�س  عن  �لناجمة  �لوفيات  و�رتفعت 
كورونا  فرو�س  ي�صببه  �لييذي  كوفيد-19 
لأكرث من �لرقم �ألف يف �لوليات �ملتحدة، 
�أكرب زيادة يومية منذ  �لثلثاء، وذلك يف 

مطلع يونيو.
�لوفيات،  تيير�جييع  ميين  �أ�صابيع  وبييعييد 
�صجلت  �ملتحدة  �لوليات  �أن  حتليل  �أظهر 
�ملنتهي  �لأ�صبوع  يف  باملر�س  وفيياة   5200
يف 19 يوليو، بزيادة ن�صبتها 5 يف �ملئة عن 

�لأ�صبوع �ل�صابق له.
من  �أمركي  �ألييف   142 من  �أكييرث  وتييويف 
جر�ء كوفيد-19، وهو عدد يحذر �خلرب�ء 
زييياد�ت  �أعييقيياب  يف  �رتفاعه  �حتمال  ميين 
مثرة  وزيادة  �لإ�صابة  حالت  يف  قيا�صية 
يف  �مل�صت�صفيات  دخيييول  حيييالت  يف  للقلق 

وليات عدة.

يف  �ل�صحفيني،  �أمييام  �أقيير  تر�مب  وكييان 
مبدى  �لثلثاء،  �لأبي�س،  بالبيت  موؤمتر 
�لوليات  يف  كوفيد-19  جائحة  فد�حة 
حتمًا،  �صت�صوء  “�لأزمة  �إن  وقال  �ملتحدة، 

للأ�صف، قبل �أن تتح�صن«.
لكن  ذلك  �أقييول  �أن  �أحب  ل  �أنا  وتابع: 

هذه هي �حلقيقة.

تبلي  بلدنا  يف  �ملناطق  “بع�س  و�أ�صاف 
�أخييرى  مناطق  وهيينيياك  جيييدً�.  ح�صنًا  بييل 
�أد�وؤها �أقل جودة”، م�صدد� على �أن �لهدف 
ولكن  �لييوبيياء  �أزمييية  �إد�رة  فقط  “لي�س 

�لق�صاء عليه«.
�أن  �لأمييييركييييي  �لييرئييييي�ييس  و�عيييتيييرب 
بكثر  �أبكر  و�صتاأتي  �آتية  “�للقاحات 

جمييّددً�  �صخ�س”،  �أي  يعتقده  كييان  ممييا 
“�صوف  �لفرو�س  �أن  يف  �أمله  عن  �لتعبر 

يختفي«.
“و�صع  �لأمركيني  من  تر�مب  وطلب 
�لييتييبيياعييد  يييكييون  ل  عيينييدمييا  كمامات” 
يخ�صع  �أنه  �إىل  م�صر�  ممكنا،  �لجتماعي 

لفح�س كورونا كل يومني �أو ثلثة.

*بكني
قالت و�صائل �إعلم �صينية ر�صمية يف 
حترك  �إن  �خلمي�س،  ن�صرت،  �فتتاحيات 
�لقن�صلية  لإغيييلق  �ملتحدة  �لييوليييات 
�ل�صينية يف مدينة هيو�صتون هو حماولة 
�إخفاقات  يف  �ل�صني  على  �للوم  لإلقاء 
�ليييولييييات �ملييتييحييدة قييبييل �لنييتييخييابييات 

�لرئا�صية �لتي �صتجرى يف نوفمرب.
�لأربعاء  �ملتحدة،  �لوليات  وقالت 
لإغييلق  �صاعة   72 �ل�صني  �أمهلت  �إنييهييا 
�لفكرية  �مللكية  “حلماية  �لقن�صلية 
�لأميييركييييييية و�مليييعيييليييوميييات �خلييا�ييصيية 

للأمركيني«.
يف  كييبيير�  ت�صعيد�  �لييقيير�ر  وميييثييل 
�لتوتر بني �أكرب �قت�صادين يف �لعامل يف 
ظل �تهامات جديدة لبكني بالتج�ص�س يف 

�لوليات �ملتحدة.
وو�ييصييفييت �ليي�ييصييفييارة �ليي�ييصييييينييييية يف 
�لييييوليييييات �ملييتييحييدة �لييتييحييرك بيياأنييه 
و��صنطن  ودعييت  �صيا�صي”  “��صتفز�ز 
لييلييعييدول عيينييه عييلييى �ليييفيييور. وقييالييت 
�خلييارجييييية  وز�رة  بييا�ييصييم  �ملييتييحييدثيية 
�إن  تويرت  على  ت�صونينغ،  هو�  �ل�صينية، 
�ل�صني “�صرتد حتما باإجر�ء�ت م�صادة«.
ديلي”  “ت�صاينا  �صحيفة  و�عتربت 
�لر�صمية �لتي ت�صدر باللغة �لإجنليزية 
م�صعى  يف  جديدة  “مناورة  �لتحرك  �أن 
على  �ل�صني  لت�صوير  �لأمركية  �لإد�رة 
�أنها لعب �صرير على �ل�صاحة �لدولية، 
وحتويلها �إىل دولة خارجة على �لقانون 
�أمام �ملجتمع �لدويل”، بح�صب “رويرتز«.

“غلوبال  �صحيفة  قييالييت  بييييينييمييا 
�حلزب  ي�صدرها  �لتي  �ل�صعبية،  تاميز” 
�لنييتييخييابييات  �إن  �ل�صيني  �ليي�ييصيييييوعييي 

�لأمركية “�أ�صابت و��صنطن باجلنون«.
وز�رة  بييا�ييصييم  �ملييتييحييدثيية  وكيييانيييت 
�خلارجية �ل�صينية قالت، يف وقت �صابق، 
تلقت  و��صنطن  يف  �ل�صينية  �ل�صفارة  �إن 
لهجمات  و�لتعر�س  بالقتل  تهديد�ت 
يف  �مل�صوؤولية  �أن  �إىل  م�صرة  بالقنابل، 
ذلك تقع على عاتق �حلكومة �لأمركية.

مع كورونا.. ترامب يكشف رأيه 
في عودة ابنه وأحفاده للمدرسة

الصين بعد إغالق قنصليتها: 
استفزاز أميركي »سُيرد عليه«

*واشنطن
جو  �لأمركية  �لرئا�صة  لنتخابات  �لدميقر�طي  �ملر�صح  و�صف 
رئي�صا  ي�صبح  عن�صري  “�أول  باأنه  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  بايدن، 
تر�مب  حملة  ب�صرعة  ��صتهجنتها  ت�صريحات  يف  �ملتحدة”،  للوليات 

�لذي ي�صعى لولية ثانية.
وطرح بايدن، �لذي كان نائب �لرئي�س يف عهد بار�ك �أوباما، �أول 
رئي�س �أمريكي �أ�صود، �صوؤ�ل ملوظف رعاية �صحية �أقلقه و�صف تر�مب 

جلائحة فرو�س كورونا باأنه “فرو�س �ل�صني«.
مع  تر�مب  يتعامل  �أن  للغاية  مقزز  لأمر  “�إنه  قائل:  بايدن  ورد 

�لنا�س على �أ�صا�س لون ب�صرتهم و�أ�صلهم ومن �أين جاءو�«.
و�أ�صاف: “مل يفعل �أي رئي�س ي�صغل �ملن�صب هذ� قط. مل يفعل هذ� 
عن�صريون  لدينا  دميقر�طي.  رئي�س  يفعله  ومل  جمهوري.  رئي�س  �أي 
من  �أول  وهو  منتخب.  رئي�س  لديهم  يكون  و�صعو� لأن  وهم موجودون 

قام بذلك«.
تر�مب  حملة  م�صت�صاري  كبار  من  وهي  بر�صون،  كاترينا  وردت 
و��صفة ت�صريحات بايدن باأنها “�إهانة لذكاء �لناخبني �ل�صود”، وقالت 

�إن تر�مب “يحب �جلميع ويعمل بجد لتمكني جميع �لأمركيني«.
و�متلك عدد من �لروؤ�صاء �لأمركيني عبيد� �أو �أيدو� �صيا�صات منها 
قمع �ل�صكان �لأ�صليني وعزل �ل�صود، وقالت جامعة برين�صتون �ل�صهر 
�ملا�صي �إنها حذفت ��صم �لرئي�س �ل�صابق وودرو ويل�صون من �جلامعة، 

��صتناد� �إىل تفكره و�صيا�صاته �لعن�صرية.
�لحتجاجات  ��صتعال  مع  رئي�صية  ق�صية  �لعن�صرية  و�أ�صبحت 
ب�صبب مقتل �أمركيني �صود عزل على �أيدي �ل�صرطة، يف �أعقاب وفاة 
جورج فلويد، وهو رجل �أ�صود لقي حتفه عندما جثا �صابط �أبي�س يف 

منيابولي�س بركبته عل ىعنقه لأكرث من 8 دقائق.

بايدن: ترامب أول رئيس أميركي »عنصري«

*روما
�ل�صلطات  �عتقلت  �أوروبا،  بقارة  نادرة  و�قعة  يف 
�لذي  �ل�صرطة  مركز  و�أغلقت  �صباط   7 �لإيطالية 
كانو� يعملون به، �لأربعاء، بعدما وجهت لهم �تهامات 

“م�صينة«.
�إن  �لإخييبييارييية،  نيوز”  “يورو  حمطة  وقييالييت 
باملخدر�ت  �لجتييار  ت�صمل  لل�صباط  �ملوجهه  �لتهم 
�ل�صلطة،  ��صتخد�م  و�إ�ييصيياءة  و�لبييتييز�ز  و�لتعذيب 
مدينة  يف  لل�صرطة  مبركز  يعملون  كانو�  �أنهم  علما 

بيات�صنز� �صمايل �لبلد.
تقرير  خلفية  على  �أ�صهر   6 قبل  �لتحقيق  وبد�أ 
وقييالييت  بيات�صنز�،  يف  يعمل  كيييان  �ييصييابييط  قييدمييه 
“مل  �ملدينة:  يف  �لعامة  �ملدعية  بر�ديل  غر�ت�صيا 
ب�صكل  هذ�  �ل�صرطة  مركز  يف  يحدث  �صيء  �أي  يكن 

قانوين«.
ويف مكاملة هاتفية م�صجلة �أوردتها وكالة �لأنباء 
�ملعتقلني  �ل�صباط  �أحد  يتباهى  “�إن�صا”،  �لإيطالية 

باأنه �أن�صاأ “ع�صابة �إجر�مية”، وكان يتقا�صى �أمو�ل 
�لذين  �لتجار  �إىل  �ملخدر�ت  �إمييد�د�ت  توفر  مقابل 
مل يتمكنو� من �لعمل ب�صبب �لقيود �لتي فر�صت مع 

�نت�صار فرو�س كورونا �مل�صتجد.
وقالت غر�ت�صيا: “بينما كانت مدينة بيات�صنز� 
�ل�صباط  كان هوؤلء  �لفرو�س،  حت�صي عدد �صحايا 
�صجلت  �ملدينة  �أن  علما  للتجار”،  �ملخدر�ت  يوفرون 
ثالث �أعلى معدل وفيات يف �إيطاليا من جر�ء “كوفيد 

.»19
فحو�س  بتزوير  تهما  �أي�صا  �ل�صباط  ويو�جه 
خلل  حركتهم  ي�صهل  مما  �ملخدر�ت،  لتجار  كورونا 
معاملة  باإ�صاءة  متهمون  �أنهم  كما  �لإغيييلق،  فييرتة 
بر�ديل  �صبهته  �صلوك  وهو  وتعذيبهم،  بهم  �مل�صتبه 

باأ�صاليب ع�صابات �جلرمية �ملنظمة.
�لتعذيب  �صحايا  بع�س  �إن  �ملحققون  ويييقييول 
كانو� جتار خمدر�ت، رف�صو� �لتعاون مع �ل�صباط يف 

�أن�صطة �لجتار. 

*برلني
�مل�صت�صارة  بيياأن  �أملانيا،  يف  �إعييلم  و�صائل  �أفييادت 
بني  حييرب  ن�صوب  منعت  مييركييل،  �أنغيل  �لأملييانييييية، 
�ليونان وتركيا �للتني و�صل �لتوتر بينهما �إىل درجة 

غر م�صبوقة.
يف  �لنت�صار  �لو��صعة  “بيلد”  �صحيفة  وذكييرت 
مركل  بيياأن  تفيد  معلومات  على  ح�صلت  �أنها  �أملانيا 
�حلرب  وقوع  دون  حالت  دبلوما�صية  جهود�  بذلت 
�لأخرة، عندما كاد جي�صا  �للحظة  �لبلدين يف  بني 

�لبلدين يفتحان �لنار على بع�صهما �لبع�س.
�أن �ل�صر�ع بني �لدولتني  و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل 
بعد  وذلييك  كا�صتيلوريزو،  جزيرة  قرب  ين�صب  كاد 
قرب  تنقيب  عمليات  �إجر�ء  نيتها  �أنقرة  �أعلنت  �أن 

�جلزيرة �ليونانية �لقريبة من �صو�حل تركيا.
�أن  �لثلثاء  م�صاء  �أعلن  �ليوناين  �جلي�س  وكان 
قو�ت يف �صرق �لبحر �ملتو�صط باتت يف حالة تاأهب 
ع�صكرية  حتركات  ر�صد  �إنييه  قييال  بعدما  ق�صوى، 
�إعلن  مع  تز�منت  �جلزيرة،  قرب  قريبة  تركية 

�لتنقيب �ملزمع.
وذكر �جلي�س �ليوناين، بح�صب ما �أوردت �صحف 
غادرت  بحرية  جمموعة   15 ر�صد  مت  �أنييه  حملية، 

�لذي  �لأميير  �لرتكية،  �لع�صكرية  “�أك�صاز”  قاعدة 
و�لبحرية  �أثينا  يف  �ل�صلطات  لييدى  �ل�صكوك  �أثييار 

�ليونانية.
و�لبو�رج  �لطائر�ت  �إن  “بيلد”  �صحيفة  وقالت 
�حلربية من �لطرفني كانت على بعد خطوة و�حدة 

فقط من �ل�صروع يف �لقتال.
�ملتو�صط  �صرقي  يف  �ملتز�يد  تركيا  �صلوك  ويثر 
�لعلقات  تدهور  �إىل  و�أدى  �ملنطقة،  يف  �لتوتر�ت 

كثر� مع �جلارة �ليونان.
وكييييييان رئييييييي�يييس �أركييييييييان �جلييييييي�يييس �ليييييييونييياين 
كون�صتانتينو�س فلورو�س قد قال �لأ�صبوع �ملا�صي �إن 
تركيا متثل تهديد� لليونان ودول �أخرى، م�صر� �إىل 

�أن �أنقرة �أ�صبحت تزعزع �ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.
�ليييييونييان وتييركيييييا ب�صاأن  وهيينيياك خييلفييات بييني 
على  نز�عات  من  بدء�  عقود،  منذ  �لق�صايا  من  عدد 
حقوق ��صتغلل �ملو�رد �ملعدنية يف بحر �إيجة وحتى 

�صو�حل قرب�س.
�إعلن تركيا تر�صيم �حلدود  �لتوتر مع  وتز�يد 
نوفمرب  �أو�خيير  �لليبية،  �ل�صر�ج  فايز  حكومة  مع 
جزر  �بتلع  �أنقرة  فيها  حاولت  �تفاقية  يف  �ملا�صي، 

يونانية يف �ملتو�صط.

إيطاليا.. إغالق مركز شرطة 
واعتقال »عصابة الضباط«

ميركل منعت »وقوع حرب« في 
البحر المتوسط الليلة الماضية
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*القدس املحتلة
�صباح  �لإ�ييصيير�ئيييييلييي،  �جلييييي�ييس  �أعييليين 
�خلييمييييي�ييس، �أنييييه قيييرر �إر�يييصيييال تييعييزيييز�ت 
ع�صكرية �إىل قو�ته على �حلدود مع لبنان، 

ح�صبما �أفاد مر��صل »�صكاي نيوز عربية«.
لتقييم  “نظر�  للجي�س:  بيان  وقييال 
معني  تعزيز  �إر�ييصييال  تقرر   )...( �لو�صع 
�ل�صمالية  �لييقيييييادة  �إىل  ميي�ييصيياة  بييقييو�ت 

�لع�صكرية على �حلدود مع لبنان«.
من  مييزيييد�  �جلي�س  بيييييان  يك�صف  ومل 
�لتي  �لتعزيز�ت  حجم  ب�صاأن  �لتفا�صيل 

�ملنطقة  �إىل  �إر�ييصييالييهييا  �إ�ييصيير�ئيييييل  تيينييوي 
قال  با�صمه  �ملتحدث  �أن  �إل  �حلييدودييية، 
�ملتو�جدة  �لقو�ت  لدعم  ياأتي  �لقر�ر  �إن 

هناك.
�أن  بعد  ييياأتييي  �لإ�صر�ئيلي  و�لإعيييلن 
على  بييالييرد  �هلل  حييزب  ميلي�صيات  هييددت 
�صربة يف وقت �صابق من �لأ�صبوع �جلاري، 
�أ�صفرت عن مقتل �أحد مقاتليها قرب مطار 

دم�صق �لدويل.
ون�صبت �لغارة �جلوية، �لتي قتلت �أي�صا 

4 مقاتلني �أجانب �آخرين، �إىل �إ�صر�ئيل.

بالنتقام  �ملا�صي  يف  �هلل  حزب  وتعهد 
�صوريا،  يف  �إ�صر�ئيل  تقتله  مقاتل  �أي  من 
م�صادة  �ييصييو�ريييخ  ميلي�صياته  و�أطييلييقييت 
من  �لأول  يف  �إ�ييصيير�ئيييييل  عييلييى  لييلييدبييابييات 
�ثنني  مقتل  بعد  �ملا�صي  �لعام  من  �صبتمرب 
من مقاتليها يف غارة جوية �إ�صر�ئيلية قرب 

من دم�صق قبلها باأيام.
�ملدفعية  نيير�ن  من  رد  �إىل  ذلك  و�أدى 
بني  قتال  و�نييدلع  �لثقيلة،  �لإ�صر�ئيلية 

�لطرفني.
هذ�  غيييارة  على  �إ�ييصيير�ئيييييل  تعلق  ومل 

مناق�صة  عيين  عييمييومييا  ومتييتيينييع  �لأ�ييصييبييوع، 
يعتقد  لكن  �ملييجيياورة،  �صوريا  يف  �أن�صطتها 
�لقو�ت  �ل�صربات �صد  �ملئات من  �أنها نفذت 
�ملو�لية لإير�ن خلل �حلرب يف �صوريا �لتي 

د�مت قر�بة عقد من �لزمان.
يف  �ملييقيياتييلييني  �آلف  طييهيير�ن  و�أر�ييصييلييت 
�ل�صنو�ت �ملا�صية للقتال �إىل جانب �لقو�ت 
�إ�صر�ئيل  تعترب  فيما  �ل�صورية،  �حلكومية 
�إير�ن خطر� �إقليميا وتتعهد مبنع �أي ح�صد 
خا�صة  �صوريا،  يف  د�ئييم  �إيييير�ين  ع�صكري 

قرب حدودها.

إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية 
إلى الحدود مع لبنان

*طهران
بالربملان  �لقومي  �لأميين  جلنة  ع�صو  قال 
�لإير�ين جو�د كرميي �لقدو�صي، �إن �لنفجار 
�لثاين  �لنووية يف  �لذي وقع يف من�صاأة نظنز 

من يوليو �جلاري نتج عن »خرق �أمني«.
�ملجمع  “�صرب  ب�صدة  �لقدو�صي  و��صتبعد 
��صتهد�ف  �إىل  �إ�ييصييارة  يف  خارجي”،  بج�صم 
يف  �ليييييور�نيييييوم  لتخ�صيب  �لرئي�صي  �ملبنى 
بع�س  ذكرت  كما  �صو�ريخ،  �أو  بقنابل  �إير�ن، 

�لرو�يات.
موقع  �إىل  حتدث  �لذي  �لقدو�صي،  وقال 
�لييربملييان �لإيييير�ين يف �لإنييرتنييت، �لأربييعيياء: 
“�إذ� كانت هناك �صربة من �خلارج كان يجب 
�أن نرى �صظايا، لكن مل جند على �لإطلق �أي 

�صيء من هذ� �لقبيل«.
بالربملان  �لقومي  �لأميين  جلنة  ع�صو  لكن 
من  �أكييرث  تفا�صيل  عن  يتحدث  مل  �لإييير�ين 
حد  على  “�لت�صلل”،  �أو  �لأمني”  “�خلرق 
فارد�”  “ر�ديو  موقع  ذكيير  وفقما  تعبره، 

�لإير�ين �لذي يبث من �لت�صيك.
ب�صاأن  �ليييرو�ييييات  ميين  �لييكييثيير  وتييييرددت 
نطنز  مفاعل  حميط  يف  وقع  �لذي  �لنفجار 
�لنووي مطلع يوليو �جلاري، من بينها �لهجوم 
هجوم  �أو  طيار،  دون  من  �إ�صر�ئيلية  بطائرة 
�أو  باملكان،  قنابل  عملء  زرع  �أو  �صاروخي، 
هجوم �إلكرتوين �إ�صر�ئيلي �أو �أمركي، �أو عيب 

فني، �أو نر�ن عر�صية �أو تخريب متعمد.
تقرير  مييع  �لييقييدو�ييصييي  كيييلم  ويييتييطييابييق 
تاميز”  “نيويورك  �ييصييحيييييفيية  نيي�ييصييرتييه 
�لأمركية يف 5 يوليو �جلاري، نقل عن قائد 
يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين مل ت�صمه، قال �إن 
وت�صببت  �ملبنى  د�خل  �نفجرت  قوية  قنبلة 

يف �أ�صر�ر ج�صيمة.
مطلع  نظنز  يف  وقع  �لذي  �لنفجار  وكان 
هذ� �ل�صهر �لأبرز بني �صل�صلة �نفجار�ت �أخرى 
غام�صة �صهدتها مو�قع �إير�نية ح�صا�صة عدة 

خلل �لأ�صابيع �لقليلة �ملا�صية.
�صناعية  مو�قع   10 من  �أكرث  تعر�س  فقد 
�لأقيييل  عييلييى  و�حيييد  ع�صكري  ومييوقييع  مهمة 
بييالييقييرب ميين طييهيير�ن لنييفييجييار�ت وحيير�ئييق 
�إنها  �لإييير�نييييية  �ل�صلطات  قييالييت  م�صبوهة، 

عادية«. حو�دث  “جمرد 

�أدىل �لقدو�صي،  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  وخلل 
�صابق  وقييائييد  م�صهد  مدينة  عيين  نييائييب  وهييو 
بت�صريحات  �لإييييير�ين،  �لييثييوري  �حليير�ييس  يف 
و�لتفاقية  �لإييير�ين  �لنووي  �لربنامج  عن 
غ�صب  �أثيييارت  �لغربية،  �لييقييوى  مييع  �لنووية 
عدد من �مل�صوؤولني �لإير�نيني، من بينهم وزير 
�خلارجية حممد جو�د ظريف ورئي�س وكالة 

�لطاقة �لذرية �لإير�نية علي �أكرب �صاحلي.
�لنووي  �لقدو�صي موؤخر� موقع نطنز  وز�ر 
“�صعف”  مع نو�ب �آخرين، وعرب عن قلقه من 
يقني  على  “نحن  �لزيارة:  بعد  وقال  �ملبنى، 
ج�صم  بيياأي  �ملبنى  �صرب  عييدم  ميين  تييام  �صبه 

مريب«.
و�أ�صاف: “من �ملرجح �أنه مت زرع متفجر�ت 

يف �لآلت �ملوجودة غرب �ملبنى«.
وكانت و�صائل �إعلم �إير�نية قد ��صتبعدت 
�أو  جوية  غارة  وقوع  �حتمال  �صابق  وقت  يف 

هجوم �إلكرتوين على �ملبنى.
طهر�ن  يف  “هم�صهري”  �صحيفة  وكتبت 
با�صتمر�ر  حممي  “�ملوقع  �أن  يوليو   7 يييوم 
�جلوي  �لييدفيياع  و�أنظمة  �لر�صا�صة  باملد�فع 

يف  تتمركز  �إذ   ،300-S مييثييل  قيييوة  �لأكييييرث 
فاإن  لذ�  وبالقرب من �حلدود،  �أماكن ح�صا�صة 
تكون  تكاد  نطنز  يف  �ملوقع  على  جوية  غارة 

م�صتحيلة«.
�لنفجار.  �صبب  ر�صميا  �إييير�ن  تعلن  ومل 
يوم  بعد  �لقومي  للأمن  �لأعلى  �ملجل�س  وقال 
“لن يعلنه  �إنه يعرف �ل�صبب لكنه  من �حلادث 

يف �لوقت �حلايل لأ�صباب �أمنية«.
ربيعي  علي  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث  وقال 
عنه  �صيعلن  �حلييادث  �صبب  �إن  يوليو،   11 يوم 

بعد �نتهاء �خلرب�ء من حتقيقاتهم.
وبييحيي�ييصييب �ييصييحيييييفيية نيييييييوييييورك تيياميييز 
برنامج  �صيوؤخر  �لنفجار  فيياإن  �لأمييركييييية، 

�إير�ن �لنووي ملدة قد ت�صل �إىل عامني.

»مفاجأة« بشأن أحدث انفجار
 في منشأة نووية إيرانية

*برازيليا
بول�صونارو  جاير  �لرب�زيلي  �لرئي�س  يييز�ل  ل 
م�صابا بفرو�س كورونا �مل�صتجد، وفق ما �أظهر فح�س 
�إ�صابته،  �كت�صاف  من  �أ�صبوعني  بعد  �أجييري  جديد 
�أن  �إىل  لفتة  �لأربييعيياء،  �لرئا�صة،  �أعلنت  ما  وفق 

جدول �أعماله �لر�صمي »معلق«.
�إن  بيان  يف  بر�زيليا  يف  بلنالتو  ق�صر  وقييال 
“يتح�صن”،  �لبالغ 65 عاما  للرئي�س  �ل�صحي  �لو�صع 

لكن “�لفح�س �لذي �أجري �لثلثاء كان �إيجابيا«.
لفر�ن�س  للرئا�صة  �إعلميون  م�صت�صارون  و�أفيياد 
بها  �صيقوم  كييان  جيييولت  “تعليق”  مت  �أنيييه  بيير�ييس 
باهيا  وليتي  يف  �ملقبلة  �لأييييام  خييلل  بول�صونارو 

وبياو )�صمال �صرق(.
ويلتزم بول�صونارو حجر� يف ق�صر �ألفور�د�، مقره 
منذ  �لفيديو  عرب  مهماته  ميار�س  حيث  �لر�صمي، 
من  �ل�صابع  يف  له  خ�صع  فح�س  بعد  �إ�صابته  تبينت 

يوليو.

بتعب  �صعر  بعدما  �ملييذكييور  �لفح�س  و�أجييييرى 
و�رتفاع يف �حلر�رة.

�نت�صار  بدء  منذ  �لرب�زيلي  �لرئي�س  يكف  ومل 
وقد  �ل�صحي،  �حلجر  �نتقاد  عن  مار�س  يف  �لوباء 
من  يتمكن  �أن  �آمييل  “رهيب”  بيياأنييه  حجره  و�صف 

��صتعادة حرية �حلركة يف �أقرب وقت.
�أن�صاره،  للقاء  �لق�صر  من  �لفائت  �لحد  وخرج 
على  بقي  لكنه  �ليهم  للتحدث  كمامته  و�أخف�س 

م�صافة مرتين منهم.
بعدما  �صديدة  لنتقاد�ت  بول�صونارو  وتعر�س 
علما  �إنفلونز�”،  “جمرد  باأنه  كورونا  فرو�س  و�صف 
يف  �صخ�س  و500  �لفا   81 بنحو  �أودى  �لوباء  بيياأن 
بعد  �لييعييامل  يف  ح�صيلة  �أ�ييصييو�أ  ثيياين  يف  �لييرب�زيييل، 

�لوليات �ملتحدة.
هذ�  يف  �صخ�س  مليون   2،16 �لفرو�س  و�أ�ييصيياب 
من  �لعديد  بينهم  �للتينية،  بيياأمييركييا  بلد  �أكييرب 

�لوزر�ء يف حكومة بول�صونارو.

*تونس
�أنه  �لتون�صي،  �ل�صعب  نو�ب  جمل�س  مكتب  �أعلن 
�صيجتمع �خلمي�س للنظر يف لئحة �صحب �لثقة من 
رئي�س �لربملان زعيم حركة �لنه�صة ر��صد �لغنو�صي.

�لربملان  مكتب  �أن  �صحفية  م�صادر  ك�صفت  كما 
رئي�س  من  �لثقة  �صحب  لئحة  �أن  “يوؤكد  �لتون�صي 
�صمن  موجودة  �لفخفاخ  �إليا�س  �مل�صتقيل  �حلكومة 

برنامج �جتماع �ملكتب«.
�إجماع بني �لكتل �لربملانية �ملوقعة  وي�صود �صبه 
�لييربملييان  رئييييي�ييس  ميين  �لييثييقيية  �صحب  عري�صة  عييلييى 
�لوطنية،  و�ملنظمات  تون�س،  قلب  وحزب  �لتون�صي، 
على �صرورة ��صتبعاد حركة �لنه�صة من �أي ت�صكيلة 

حكومية مقبلة.
�جلديدة  �حلكومة  ت�صكيل  م�صاور�ت  وتتجه 
يتزعمها  �لتي  �لنه�صة  حركة  �إبعاد  �إىل  تون�س  يف 
�لغنو�صي عن �حلكم، مع ت�صاعد �لتهامات �ملوجهة 

لها بتعطيل �لعمل �حلكومي يف �لبلد.
وقييييال عيي�ييصييو �ليييربمليييان �لييتييونيي�ييصييي عيين �حلييزب 
�لد�صتوري �حلر حممد كرمي لي”�صكاي نيوز عربية”، 
مكتب  �أمييام  �عت�صامها  يف  م�صتمرة  �حلييزب  كتلة  �إن 

�لغنو�صي من دون تعطيل �لعمل.

ملنع  �أي�صا  يهدف  “�عت�صامنا  �أن  كرمي  و�أ�صاف 
مبنى  للنه�صة  �لتابعة  �لإرهابية  �لعنا�صر  دخييول 

�لربملان«.
�لكري�صي  خالد  �ل�صعب  حركة  عن  �لنائب  وقال 
للتو�فق  ت�صعى  حركته  �إن  �صحفية،  ت�صريحات  يف 
��صتبعاد  مع  �حلكومة،  لرئا�صة  وحيد  مر�صح  على 

�لنه�صة لأنها “عن�صر معطل”، وفق تعبره.
�ل�صعب  حركة  عام  �أمني  �أكد  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
�أن  قادمة  حكومة  لأي  ميكن  “ل  �أنه  �ملغز�وي  زهر 
لأنها  فيها،  طرفا  �لنه�صة  حركة  كانت  �إن  تنجح 

تتعامل مع من يحكمون معها كتابعني ل �صركاء«.
ويف �لجتاه ذ�ته، ذهب نو�ب �لتيار �لدميقر�طي 
�لغنو�صي،  ميين  �لثقة  �صحب  على  يعكفون  �لييذييين 
يبنى  �أن  يجب  للحكم  �مل�صرتك  �مل�صروع  �أن  معتربين 
على �أ�صا�س رئا�صة جديدة ملجل�س �لنو�ب و�حلكومة.

للتيار �لدميقر�طي  �لوطني  ودعا رئي�س �ملجل�س 
مع  �حلكم  جتربة  “تقييم  �إىل  غز�لة،  بن  جمدي 
�مل�صتقيلة،  �حلكومة  يف  �صريكا  كانت  �لتي  �لنه�صة، 
د�خل  للحكومة  مناوئة  �أغلبية  خلق  �إىل  وت�صعى 
عدم  من  ذلييك  يعنيه  مبا  ذ�تييه،  �لوقت  يف  �لييربملييان 

�ن�صجام يف �ملو�قف”.

*الكويت
غادر �أمر �لكويت، �صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح، 
�لأمركية،  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  �خلمي�س،  فجر 
وكالة  �أوردت  ما  بح�صب  �لطبي،  علجه  ل�صتكمال 

�لأنباء �لكويتية »كونا«.
علي  �ل�صيخ  �لأمري،  �لديو�ن  �صوؤون  وزير  وكان 
�صباح  �ل�صيخ  �إن  �صابق  وقت  يف  قال  �ل�صباح،  جر�ح 
�لأحمد �جلابر �ل�صباح، �صيغادر �لكويت، متجھ� �إىل 

�لطبي  �لفريق  م�صورة  “بناء على  �ملتحدة  �لوليات 
�ملعالج له، ل�صتكمال �لعلج«.

�صباح  جر�حية  عملية  �لكويت  �أميير  و�أجيييرى 
بالتوفيق  وميينييتييه  �هلل  بف�صل  “تكللت  �لثيينييني، 

و�لنجاح”، وفق وزير �صوؤون �لديو�ن �لأمري.
و�ل�صبت، �صدر �أمر �أمري بال�صتعانة بويل �لعهد 
�ل�صباح، ملمار�صة بع�س  �ل�صيخ نو�ف �لأحمد �جلابر 

�خت�صا�صات �لأمر �لد�صتورية، موؤقتا.

رغم الحجر »الرهيب«.. رئيس 
البرازيل لم يتعاف من كورونا

مكتب مجلس النواب ينظر
 في »سحب الثقة من الغنوشي«

أمير الكويت يغادر إلى الواليات 
المتحدة الستكمال العالج
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*وكاالت
يرتب نادي �إنرت ميلن خلطة جديدة، 
رمبا تربك خمططات بر�صلونة، �لطامع يف 

�صفقة �لأرجنتيني لوتارو مارتينيز.
و�رتييبييط ��ييصييم لوتييييارو )22 عيياًمييا( 
بالنتقال �إىل بر�صلونة منذ �أ�صهر طويلة، 
بعد تاألق �للعب �ل�صاب يف �ملو�صم �جلاري، 

بقمي�س �لنر�تزوري.
ديبورتيفو  موندو  �صحيفة  وبح�صب 
عقد  جتديد  ينوي  �إنييرت  فيياإن  �لإ�صبانية، 
 ،2023 �صيف  يف  ينتهي  �ليييذي  لوتيييارو 
لقطع �لطريق على بر�صلونة نحو �إمكانية 

�لتعاقد معه.
وقال بيبي ماروتا، �لرئي�س �لتنفيذي 
لإنرت، تعليًقا على هذ� �لأمر: “�صنلتقي يف 
�لأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة مع لوتارو لبحث 

�قرت�ح جتديد عقده«.
“لدينا خطة لتجديد عقود  و�أ�صاف: 
�لذين  �ل�صن  �صغار  �للعبني،  من  �لعديد 
لفرت�ت  عليهم  �لإبقاء  يف  �لنادي  يرغب 

طويلة، ومن بينهم لوتارو«.
كبر،  بييهييدوء  ذلييك  “�صنفعل  وتييابييع: 
�إنييرت،  قمي�س  بييارتييد�ء  �صعيد  فييلوتييارو 

ونحن كذلك �صن�صعد لبقائه”.

*وكاالت
�لقدم  لييكييرة  �لإمييييار�ت  �حتييياد  ينظم 
�ليوم  �ملتميز يف دبي  �لفيفا �لطبي  ومركز 
عن  �ملرئي  �لت�صال  نظام  عرب  �جلمعة، 
»�أحييدث  بعنو�ن  دولًيا  طبًيا  موؤمتًر�  بعد، 
�أغ�صية  لإ�ييصييابييات  �لعلجية  �لأ�صاليب 

مفا�صل ركبة وكاحل لعب كرة �لقدم«.
�لدكتور  �ملييوؤمتيير،  جل�صات  ويييرت�أ�ييس 
�لطب  جلنة  رئي�س  �لها�صمي،  م�صطفي 
مر�د  و�لدكتور  �لكرة،  �حتاد  يف  �لريا�صي 
يف  �لطبي  �لفيفا  مركز  مدير  �لغر�يري، 

دبي.
كبار  من  متميزة  نخبة  �ملوؤمتر  ويقدم 
ويتقدمهم  �لعامليني،  �جلر�حة  ��صت�صاريي 
�لييربوفييييي�ييصييور ر�ميييون كييوجييات، ميين مركز 

كوجات �لطبي برب�صلونة باإ�صبانيا.
ر�يلي  �لدكتور  �ملوؤمتر  يف  ي�صارك  كما 
بنيويورك،  �لفيفا  مركز  مدير  ويليامز، 
جامعة  كيييييامييي  فييريييدريييك  و�ليييدكيييتيييور 

�ل�صوربون بباري�س.
و�لدكتور فرن�صو� كو، مدير مركز �لفيفا 
�صعود طر�بجنيك،  بليج بلجيكا، و�لدكتور 
مركز �لفيفا �لطبي بدبي، و�لدكتور مبارك 
�ملطوع، مدير �لإد�رة �لطبية لنادي �لهلل 

�ل�صعودي من�صقًا للموؤمتر.
و�أكد حممد عبد �هلل هز�م �لظاهري، 
�أن  �لإمار�تي،  �لكرة  لحتاد  �لعام  �لأمني 
�لحتاد  بني  �مل�صرتكة  و�لور�س  �ملوؤمتر�ت 
ومركز �لفيفا �لطبي، لها �أهميتها يف زيادة 
باأندية  �لعاملة  �لطبية  �لكو�در  خييرب�ت 

�لدولة و�ملنتخبات.
�لناجحة متتد يف  �ل�صر�كة  �أن  و�أو�صح 
�صدى  لها  عاملية  دولية  موؤمتر�ت  تنظيم 
كبر، على غر�ر �ملوؤمتر �لطبي �لعاملي �لذي 

عقد مطلع يونيو/ حزير�ن �ملا�صي.
مركز  رئي�س  �لييقييمييزي،  �صامي  وثييميين 
توجيهات  بييدبييي،  �ملتميز  �لطبي  �لفيفا 
برئا�صة  �لكرة،  �حتاد  �إد�رة  ودعم جمل�س 
بتنظيم  �لنعيمي،  حميد  بن  ر��صد  �ل�صيخ 
بني  �مل�صرتكة  �لعاملية  �لطبية  �ملييوؤمتيير�ت 
يدل  �لطبي  �ملييوؤمتيير  �أن  و�أكيييد  �لطرفني. 
تييرتك جمال  �لإميييار�ت مل  دوليية  �أن  على 
“مما جعلها مركًز�  فيه،  �صباقة  وكانت  �إل 

لتبادل �خلرب�ت �لدولية«.
“�ملركز �صريك رئي�س مع �حتاد  و�أكد: 

�لكرة يف تطوير وحتديث خرب�ت كو�درنا 
خلل  من  و�ملنتخبات،  بالأندية  �لطبية 
و�ملتخ�ص�صني  �ل�صت�صاريني  �أهم  ��صتقطاب 

حول �لعامل«.
وهادفة  متو��صلة  “�صر�كتنا  وتابع: 
جميع  و�ييصييلميية  �صحة  على  للمحافظة 

منت�صبي �للعبة د�خل �لدولة«.
م�صطفى  �لدكتور  �أ�ييصييار  جانبه،  وميين 
�لتوقف  فييرتة  �أن  �إىل  �لها�صمي،  �ل�صيد 
عقد  تتطلب  �لريا�صي  للن�صاط  �لطويل 
دور�ت وموؤمتر�ت طبية متخ�ص�صة للوقوف 
على كيفية مو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه 
كرة  ن�صاط  عييودة  بعد  �لطبية  �لأطييقييم 
�حتمال  زيادة  عليها  يرتتب  و�لتي  �لقدم، 
حدوث �إ�صابات للعبني خلل �لتدريبات.

*وكاالت
�لريا�صة  وزييير  درجيييال  عييدنييان  قييرر 
�لكرة  �حتيياد  لرئا�صة  �لرت�صح  �لعر�قي 
�لعام  نهاية  �إقامتها  �ملوؤمل  يف �لنتخابات 

�حلايل �أو مطلع �لعام �ملقبل.
درجال  عدنان  من  مقرب  م�صدر  وقال 
�لأخر  �إن  لكووورة  يف ت�صريحات خا�صة 
�حتاد  لنتخابات  بالرت�صح  �أمييره  ح�صم 
ر�صميا  ذلييك  يعلن  �أن  �ملييوؤمييل  وميين  �لكرة 
�أنه  �إىل  لفتا  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأيييام  يف 
من  كبر  عييدد  وم�صاندة  بييدعييم  يحظى 

�لهيئة �لعامة.
وبيييني �أن وجيييود درجييييال عييلييى ر�أ�يييس 
يثنيه  لن  و�لريا�صة  �ل�صباب  وز�رة  هرم 
�إعادة  يف  �لأ�صا�صي  م�صو�ره  ��صتكمال  عن 
من  عيياد  و�ليييذي  �لييكييروي  �لبيت  ترتيب 

�أجله لأر�س �لوطن.
�صيبا�صر  درجيييييال  �أن  �إىل  و�أ�يييصيييار 
باجتماعاته مع ممن �أبدو� رغبة بدعمه 
�لنتخابات  تدخل  قوية  كتلة  لت�صكيل 

بعد �أن يعلن تر�صحه ب�صكل ر�صمي.
خييلل  ي�صعى  درجييييال  �أن  �إىل  ونيييوه 
�لأيام �ملقبلة للحفاظ على �لبيت �لكروي 
وي�صعى  �لنتخابات  يف  مناف�صيه  مع  حتى 
�ل�صريفة  �لدميقر�طية  �ملناف�صة  لتثبيت 

بني �جلميع.
ور�ء  كييان  درجيييال  عييدنييان  �أن  يييذكيير 
��ييصييتييقيياليية �لحتييييياد �ليي�ييصييابييق بييالييطييرق 

�لقانونية.

*وكاالت
رئي�س  �حلييز�مييي،  هييلل  عي�صى  �لتقى 
�إد�رة  مبجل�صي  �لريا�صي،  �ل�صارقة  جمل�س 
كلباء  �حتيياد  و�صركة  كلباء،  �حتيياد  نييادي 
زيييار�ت  �صل�صلة  �صمن  وذلييك  �لقدم،  لكرة 
�صر  على  للطلع  �لإمييارة  لأندية  �ملجل�س 
�ملو�صم  �نطلق  قبل  و�لتجهيز�ت  �لعمل 

�لريا�صي.
ور�فيييق �حلييز�مييي، خييلل �لييزيييارة كل 
�لريا�صي،  �خلبر  �لعاجل،  علي  �صعيد  من 
�صوؤون  �إد�رة  مدير  عا�صور،  حممد  ونبيل 

علي،  �آل  �هلل  وعبد  و�لتطوير،  �لريا�صة 
مدير �إد�رة �خلدمات �مل�صاندة، ويا�صر عمر 
�لدوخي، مدير �إد�رة �لفعاليات �لريا�صية 

و�ملجتمعية.
مكتب  مدير  �حلييمييادي،  علي  وحممد 
�لدكتور  ��صتقبالهم  يف  وكان  �لعام،  �لأمني 
�لييزعييابييي، رئييييي�ييس جمل�س  �ييصيييييف  خييالييد 
�لرئي�س،  نائب  �ملزروعي،  و�صعيد  �لإد�رة، 
وعييبييد �هلل �لييدرمييكييي و�ييصييامل �ملييزروعييي، 

ع�صوي جمل�س �لإد�رة.
على  �ملجل�س  حر�س  �حلييز�مييي،  و�أكييد 

�ملتطلبات  على  للوقوف  �لأنييدييية  زييييارة 
�إطار  يف  �لريا�صي  للمو�صم  و�ل�صتعد�د�ت 
�أهمية  �إىل  و�أ�صار  �ل�صرت�تيجية،  خطته 
�لنادي  �إد�رة  �لتعاون بني جمل�س  ��صتمر�ر 
�لطموحات  لتحقيق  �لقدم  كييرة  و�صركة 

و�لإجناز�ت.
متابعة  على  �ملجل�س  حيير�ييس  و�أكيييد   
جميع �لأنييدييية عيين قييرب و�لطيييلع على 
وقييال:  �جلييديييد،  للمو�صم  ��صتعد�د�تها 
يكون  لأن  �ملقبل،  �ملو�صم  خييلل  “نتطلع 
عامر� وحافل ويرفع ��صم �لإمارة عاليا يف 

خمتلف �مليادين«.
�صيف  خالد  �لدكتور  �أكييد  جهته،  ومن 
طموحات  من  رفعت  �لزيارة  �أن  �لزعابي، 
وتقدمي  �لهمم  ل�صحذ  �جلميع  وعييزمييية 
�مل�صتويات �مل�صرفة، و�لتي تقود �إىل ح�صد 

�لنتائج �لباهرة يف �ملو�صم �ملقبل.
�مل�صتمر  �ملجل�س  “تو��صل  وخييتييم: 
لعك�صه  �إ�صر�ر�  تزيدنا  �لتي  �لعو�مل  من 
�لبطولت  خييلل  ميين  �لييو�قييع  �أر�يييس  على 
�ملقبل  �ملو�صم  �لنادي يف  لفرق  و�لإجناز�ت 

وو�صع �لنادي يف �ملقدمة”.

*وكاالت
ك�صف تقرير �صحفي �إ�صباين، �خلمي�س، 
عييين جتيييدد �هييتييمييام عيييدد مييين �لأنيييديييية 
�صرجيو  خدمات  على  باحل�صول  �ل�صينية 

ر�مو�س، قائد ريال مدريد.
مع  بعقد  عاًما(   34( ر�مو�س  ويرتبط 
�ملقبل،  �ملو�صم  نهاية  حتى  مييدريييد  ريييال 
�لتجديد،  عملية  �قرت�ب  عن  �أنباء  و�صط 

ولكن دون خطوة ر�صمية حتى �لآن.
�صينرت�ل”  “ديفين�صا  موقع  وبح�صب 
تدرك  �ل�صينية  �لأندية  فيياإن  �لإ�صباين، 
�أهمية �نتقال جنم كبر بحجم ر�مو�س �إىل 
ا  عرو�صً �أر�صلت  عليه  وبناًء  بلدها،  دوري 
بالقدوم  �إقناعه  �أجييل  من  �صخمة  مادية 

�إىل �ل�صني.
�ل�صينية  �لأندية  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 

)�لتي مل يتم �لإعلن عنها( على ��صتعد�د 
�صنوي  كيير�تييب  يييييورو  مييليييييون   22 لييدفييع 
لر�مو�س، حال �صمه جماًنا، دون دفع ر�صوم 

�نتقال �إىل ريال مدريد.
ويتقا�صى ر�مو�س حالًيا 13 مليون يورو 
�صنوًيا مع ريال مدريد، وبالتايل فاإن هناك 

فارق كبر، حال �نتقاله �إىل �ل�صني.
هي  ر�مييو�ييس  فكرة  �أن  �لتقرير  و�أكيييد 

�لعرو�س  لكن  مدريد،  ريال  يف  �ل�صتمر�ر 
طاولته  على  �لييرت�كييم  يف  �صت�صتمر  �لتي 

مغرية للغاية.
بقمي�س  ر�مو�س  ي�صتمر  �أن  �ملقرر  ومن 
ريال مدريد حتى نهاية عقده، على �لرغم 
من �أنه ل ي�صتبعد �لتوقيع لعام �آخر، حيث 
ي�صعر بالرتياح ملو��صلة �للعب على م�صتوى 

عاٍل.

إنتر يخطط لتدمير مطامع برشلونة

اتحاد الكرة اإلماراتي ينظم مؤتمرا طبيا دوليا

درجال يحسم موقفه من انتخابات االتحاد العراقي

مجلس الشارقة يطمئن على تحضيرات اتحاد كلباء

أندية صينية تغري راموس للرحيل عن ريال مدريد

*وكاالت
�لقدم،  لكرة  �لوىل  �لييدرجيية  �أنييدييية  خف�صت 
قيمة مطالبها �ملالية من 60 �ألف دينار �إىل 50 �ألفا 

متمنية على �حتاد �لكرة �ل�صتجابة ملطالبها.
�جتماعها  خلل  �لوىل  �لدرجة  �أندية  و�أكدت 
�ليييذي عييقييد �لربيييعييياء يف مييقيير نيييادي �ليي�ييصييرحييان، 
للظروف  وتقديرها  �لقدم،  كرة  باحتاد  �عتز�زها 
�لتي مير بها �لحتاد، وهو ما دفعها  �ل�صعبة  �ملالية 

لتخفي�س قيمة �ملطالب �ملالية.
و�أو�صح مدير ن�صاط كرة �لقدم يف نادي �لرموك 

�أن �لجتماع  �إىل  �د�ر �لجتماع،  جهاد عطية �لذي 
�صهد غياب ناديني من �أ�صل 14 ناديا.

وقال عطية يف ت�صريح لوكالة �لأنباء �لردنية 
ملناق�صة رد �حتاد  �ليوم خ�ص�س  �جتماع  �ن  “برت�”، 
كرة �لقدم على مطالب �ندية �لدرجة �لوىل، حيث 
�صبق و�ن طالبت هذه �لأندية بدعم مقد�ره 60 �لف 
لي�صبح  �آلف  �ن تتنازل عن 10  ناد، قبل  لكل  دينار 
�لقدم  كييرة  �حتيياد  وكييان  دييينييار.  �لييف   50 مطلبها 
عر�س، بح�صب عطية، �صرف 33 �لف دينار لكل ناد 

من �أندية �لدرجة �لأوىل.

*وكاالت
“�لت�صدي”  مييبييادرة  �لييقييدم،  كييرة  �حتيياد  �أطلق 
�أبرز  على  �ل�صوء  لت�صليط  تهدف  و�لتي  �مل�صتد�مة، 
قطاعات  خمتلف  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لق�صايا 

�ملجتمع �ملحلي.
�صمر  �لقدم،  كرة  لحتيياد  �لعام  �لأمييني  و�أكييدت 
ن�صار، �أن �صمو �لأمر علي بن �حل�صني، رئي�س �لهيئة 
�لتنفيذية للحتاد، يويل �هتمامًا كبرً� بامل�صوؤولية 
�لجتماعية، و�إبر�ز دور �لريا�صة وكرة �لقدم على 
�لق�صايا  على  �ل�صوء  ت�صليط  يف  �خل�صو�س،  وجييه 

و�لتحديات �لرئي�صية، يف خمتلف �لقطاعات.
�ملييبييادرة  �إن  �صحفي،  بيييييان  يف  نيي�ييصييار  وقييالييت 
�مل�صتد�مة حتمل ر�صائل و��صحة للمجتمع، بتناولها 
فعاليات  تت�صمن  و�أنها  �صيما  ل  �ملجتمعية،  �لق�صايا 
�لر�صائل  بيياإييي�ييصييال  ت�صهم  جمتمعية،  ريييا�ييصييييية 
لدى  �لوعي  مقد�ر  وتعزز  “�لت�صدي”،  لي  �لرئي�صية 
�لقدم  كرة  لعبة  تاأثر  ومييدى  �لقطاعات،  خمتلف 

خمتلف  يف  �لإيجابي  �لتغير  �إحد�ث  على  و�أركانها، 
�ملحاور �حليوية يف �ملجتمع.

هذ�  يف  عاتقها  على  حتمل  �ملبادرة  �أن  و�أ�صافت 
�أركييان  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لق�صايا  �ملو�صم، 
مفاهيم  تر�صيخ  على  �لتاأكيد  مع  �لقدم،  كرة  لعبة 
وهي  مهنة،  �لييقييدم  كييرة  �أن  مقدمتها  ويف  رئي�صة، 
قطاع �قت�صادي حيوي ي�صكل م�صدر �لدخل �لوحيد 
للعديد من �لأ�صر يف �لأردن، وقد ت�صرر ب�صكل كبر 
خلل جائحة كورونا، حيث يعمل يف هذه �ملنظومة 
ما يزيد عن 2500 حمرتف م�صجل لدى �لحتاد، بني 

لعب ومدرب وحكم و�إد�ري.
و�أكدت �أن �أركان �لكرة �لأردنية، ممن ل يعملون 
�أي دعم خلل  �أخرى، مل يح�صلو� على  يف قطاعات 
�لتي  �لتحديات  حجم  من  �صاعف  مما  �جلائحة، 
“�لأمر �لذي دفعنا لإطلق هذه �ملبادرة،  تو�جههم، 
�لعاملني  حقوق  وتعزيز  �لب�صري  �ملال  ر�أ�س  حلماية 

يف هذ� �لقطاع”.

*وكاالت
لعبا   570 م�صاركة  �لتايكو�ندو،  �حتيياد  �أعلن 
ولعبة يف فح�س �لرتقية للحز�م �لأ�صود 1 د�ن و1 

بوم، �لذي يقام �عتبار� من يوم �ل�صبت �ملقبل.
�لتايكو�ندو  لحتيياد  �لعييلمييي  �لناطق  و��ييصييار 
)برت�(  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة  �لعبد�للت  في�صل 
�خلمي�س، �إىل �ن �مل�صاركني ميثلون 70 مركز�، يف رقم 

غر م�صبوق يف تاريخ فحو�صات �لرتقية.
�ل�صبت  يومي  �صتقام  �لفحو�صات  �إن  و��ييصيياف 
�حل�صني  مبدينة  �لحتيياد  مقر  يف  �ملقبلني  و�لحييد 
لل�صباب، فيما �صيقام فح�س �آخر يوم �لثنني �ملقبل 
يف مدينة �حل�صن �لريا�صية باإربد، موؤكد� جاهزية 
م�صاركة  ي�صهد  �لذي  �حلدث  هذ�  لتنظيم  �لحتيياد 

كبرة.

*وكاالت
�صباق  مناف�صات  �جلمعة،  �ليوم  �صباح  تنطلق 
�لدرفت– �جلولة �لأوىل من بطولة �لأردن ل�صباقات 
�لدرفت �لتي تقام يف حلبة �صوفك�س مبنطقة ماركا، 

وبدون جمهور .
�ل�صاعة  عند  يبد�أ  �لييذي  �ل�صباق  على  وي�صرف 
من  مكونة  حكام  جلنة  �صباحا،  و�لن�صف  �لتا�صعة 
�ل�صريف  وليث  �لنجار  و�أمين  )رئي�صا(  بي�صتو  �أن�س 
مو�صى  �ل�صباق  ويييدييير  زعييرور)�أعيي�ييصيياء(  وعييميير 

حزينة.
بيان  يف  �ل�صيار�ت  لريا�صة  �لردنييييية  و�أكيييدت 

�ملت�صابقني  �لتز�م  �صرورة  �خلمي�س،  �ليوم  �صحفي 
و�أعيي�ييصيياء فييريييق �ليي�ييصيييييانيية بيييارتيييد�ء �لييقييفيياز�ت 
�أمان  م�صافة  على  و�حلفاظ  و�لكمامات،  �ملنا�صبة 
�لتعقيم  مييو�د  وتوفر  �لفرق  مع  �لختلط  وعييدم 
و�لتنظيف د�خل موقع �ل�صيانة �خلا�س بهم، طو�ل 
�لوقت ولن ي�صمح لهم بدخول موقع �ل�صباق من دون 

�رتد�ء �لقفاز�ت و�لكمامة.
بني  مرتين  عن  تقل  ل  م�صافة  ترك  �ىل  ودعت 

مو�قع �صيانة �لفرق �مل�صاركة يف موقف �ل�صيانة.
ويتكون �ل�صباق من جولتني �إ�صافة جلولة ثالثة 

لأف�صل 13 نتيجة يف �جلولتني �لأوىل و�لثانية.

*وكاالت
 تربع �لأمر من�صور بن م�صعل �مل�صرف �لعام على 
 6 مببلغ  �ل�صعودي،  جدة  �أهلي  نييادي  يف  �لقدم  كرة 

مليني ريال لدعم خزينة �لنادي.
�لدعم  �لأهلي،  رئي�س  موؤمنة  عبد�لإله  وو�صف 
باأنه غر م�صتغرب من جانب �لأمر بن م�صعل، وياأتي 
�لكرة،  لفريق  و�ملعنوي  �ملييادي  لدعمه  ��صتمر�ر� 
“�لريا�صية”  ل�صحيفة  �للكرتوين  �ملوقع  بح�صب 

�ليوم �خلمي�س.
�لأمر  �إىل  �ل�صكر  �لأهلي  �لنادي  رئي�س  وقييدم 
يف  تاأكيد  بكل  “�صي�صهم  �لدعم  �أن  موؤكد�  من�صور، 
�لفني  و�جلهازين  للعبني  �ملنا�صبة  �لأجو�ء  توفر 

يف  �ملتتالية  �لنت�صار�ت  �لفريق  ليحقق  و�لإد�ري 
كافة �لبطولت �لتي ي�صارك يف مناف�صاتها«.

�ل�صخي  �لييدعييم  لييهييذ�  �صيكون  “كما  و�أ�يييصييياف 
هذ�  يف  �ملادية  �مل�صاكل  من  عدد  حل  يف  �لأثيير  بالغ 
�ملحلية  �ل�صتحقاقات  يف  �لدخول  قبل  �ملهم  �لوقت 

و�خلارجية �لتي تنتظر �لفريق ».
وي�صتعد �لأهلي ل�صتئناف دوري كاأ�س حممد بن 
�صلمان يف �لر�بع من �آب/�أغ�صط�س �ملقبل حيث يحتل 

�ملركز �لر�بع بر�صيد 37 نقطة.
كما يتاأهب �لأهلي ملو�جهة �لن�صر يف ن�صف نهائي 
�لفريق  ويت�صدر  �ل�صريفني،  �حلرمني  خييادم  كاأ�س 

جمموعته �لأوىل يف دوري �أبطال �آ�صيا.

*وكاالت
فينك�س  فريق  جنم  روبيو  ريكي  �لإ�صباين  �أكييد 
�صنز �لأمريكي لكرة �ل�صلة �أنه �أ�صيب يف وقت �صابق 
يجهل  �أنييه  �إىل  م�صر�  �مل�صتجد،  كييورونييا  بفرو�س 

توقيت �إ�صابته بالعدوى.
وك�صف روبيو عن �إ�صابته خلل موؤمتر �صحفي يف 
�أورلندو لي�صبح ثاين لعب يف �صنز ي�صاب بالعدوى 

�لتدريب  روبيو  وبد�أ  باين�س.  �آرون  �لأ�صرت�يل  بعد 
�لفريق  ي�صتعد  حيث  �لثلثاء  �لأول  �أم�س  �صنز  مع 
يوليو/   30 يف  �لأمريكي  �لييدوري  مو�صم  ل�صتئناف 

متوز �جلاري.
لكن  كورونا  م�صابا بفرو�س  “كنت  روبيو:  وقال 
نتيجة حتليلي بعد ذلك جاءت �صلبية وعدت للفريق 

قبل يومني”.

أندية الدرجة األولى تخفض قيمة 
مطالبها المالية إلى 50 ألف دينار

اتحاد الكرة يطلق مبادرة 
التصدي المستدامة

570 العبا والعبة يشاركون بفحص 
الترقية للحزام األسود بالتايكواندو

انطالق منافسات سباق 
الدرفت اليوم

6 ماليين ريال تنعش خزينة أهلي جدة

روبيو يعترف: كنت مصابا بكورونا


