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االردنيون راضون عن جهود الملك 
لمنع خطة الضم االسرائيلية

*عمان 
يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  ا�ستطالع  نتائج  اأظهرت 
اجلامعة االردنية ان الغالبية العظمى من امل�ستجيبني وبن�سبة 91 
باملئة ابدوا ر�ساهم عن اجلهود التي بذلها جاللة امللك من اأجل منع 

اإ�سرائيل من �سم اأرا�ض من ال�سفة الغربية وغور االأردن.
“املوؤ�ّسر  ا�ستطالعات  �سل�سلة  وركز اال�ستطالع رقم 22 من �سمن 

ا�ستطالعات  دائرة  نّفذته  الذي  االأردين”  ال�سارع  نب�ض   - االأردين 
الراأي العام وامل�سوح امليدانية يف املركز ون�سر الثالثاء، خالل الفرتة 
ومن  االأردين  للمجتمع  ممثلة  عينة  على  اجل��اري،  متوز   22-15 من 
حمليًا،  االأردن  تواجه  التي  الق�سايا  اأب��رز  على  كافة،  املحافظات 
امل�سروع  على  الرتكيز  اىل  اإ�سافة  االإقليم  تواجه  التي  والق�سايا 
االإ�سرائيلي ل�سم اأرا�ٍض من ال�سفة الغربية وغور االأردن.   تابع �ض4

*عّمان 
حممد  عمان  ج��زاء  �سلح  حمكمة  قا�ض  قرر 
ومالكي  مدر�سة  مدير  حب�ض  الثالثاء،  الطراونة 
بعد  منهم  لكل  �سنوات   3 مل��دة  �سياحية  �سركة 
عن  ال��ن��اج��م  ب��ال��وف��اة  الت�سبب  ب��ج��رم  ادان��ت��ه��م 
القوانني  وخم��ال��ف��ة  االح����رتاز  وق��ل��ة  االإه��م��ال 
ال�سياحية  ال�سركة  مالكي  وت�سمني  واالنظمة، 
بالت�سامن  دينار   3300 مبلغ  �سياحة  و�سركتي 
والتكافل عن النفقات التي تكبدتها اخلزينة، يف 

الق�سية املعروفة با�سم “فاجعة البحر امليت« .
م�سوؤولية  عدم  قرارها،  يف  املحكمة  واأعلنت 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  يعملن  موظفات  ثالث 
االإهمال  عن  الناجم  بالوفاة  الت�سبب  جرم  عن 
وفق  جرما  يوؤلف  ال  فعلهن  الأن  االح��رتاز  وقلة 
مرافقة  م�سوؤولية  عدم  واعلنت  املحكمة،  ق��رار 

لعدم  ا�سافة  جرما،  يوؤلف  ال  فعلها  الأن  الرحلة 
موؤ�س�سة  باعتبارها  فكتوريا  مدار�ض  م�سوؤولية 

ولي�ض �سخ�سا معنويا.
وقرر القا�سي الطراونة براءة مالكة املدر�سة 
الناجم  بالوفاة  الت�سبب  جرم  عن  ر�ستم  نورهان 
اأي دليل  عن االإهمال وقلة االحرتاز لعدم ثبوت 

يربطها باجلرم امل�سند اليها.
وتقرر يف جل�سة النطق باحلكم اأي�سا ا�سقاط 
عن  عليهم  امل�ستكى  جميع  عن  العام  احلق  دعوى 
الكبي�سي  يا�سمني  املرحومة  بوفاة  الت�سبب  جرم 
كافة  ب���راءة  واإع���الن  ال��ع��ام،  بالعفو  ل�سمولهم 
امل�ستكى عليهم عن جرم الت�سبب بوفاة املرحومني 
عياد  وماجد  عو�ض  حممد  وعو�ض  عو�ض  يا�سر 
قيام  لعدم  العجارمة  ا�سماعيل  وخليفة  حممد 
الدليل القانوين.           تابع �ض4

*عمان 
الدكتور  العام  االإفتاء  دائ��رة  عام  اأم��ني  اأك��د 
اأحمد احل�سنات وجوب �سالة اجلمعة، اإذا وافقت 
باأداء �سالة  اأنها ال ت�سقط  اإىل  العيد، م�سريا  يوم 
العيد، الأن فعل ال�سنة ال يغني عن اأداء الفري�سة.

االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  احل�سنات  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
عني  فر�ض  اجلمعة  �سالة  اإن  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة 
مقيم  حر  عاقل  بالغ  م�سلم  كل  على  واجبة  وهي 
م�سريا  موؤكدة،  �سنة  فهي  العيد  �سالة  اأما  �سحيح، 
الفرائ�ض  بني  يجمع  اأن  امل�سلم  يف  االأ�سل  اأن  اإىل 
قدم  بينهما  اجلمع  تعذر  ف��اإن  اأمكن  ما  وال�سنن 

الفري�سة على النافلة.
�سلى  النبي  عهد  يف  اأنه  اإىل  احل�سنات  واأ�سار 
ف�سلى  اجلمعة،  يوم  العيد  وافق  و�سلم  عليه  اهلل 
اجلمعة  �سالتي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

والعيد وخطب اخلطبتني، ومل يرتك اجلمعة وال 
ذلك  يف  اجلمعة  ترك  اهلل  ر�سول  ورخ�ض  العيد، 
منازلهم  تبعد  الذين  وهم  العوايل،  الأه��ل  اليوم 
عن امل�سجد النبوي ال�سريف وُي�سق عليهم الذهاب 
يف  الظهر  ي�سلوا  اأن  لهم  فرخ�ض  مرتني،  واالإياب 
اأحيائهم، ال�سيما واأن �سالة اجلمعة لي�ست واجبة 

يف حقهم ابتداًء.
وحذر احل�سنات من ترك �سالة الظهر يف ذلك 
اليوم وااللتفات اإىل االأقوال ال�ساذة التي ت�سقط 
ذلك  يف  ملا  العيد  �سلى  عمن  بالكلية  الظهر  �سالة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  لنهج  �سريحة  خمالفة  من 
و�سلم، وملا ثبت باإجماع امل�سلمني من وجوب خم�ض 
اجلمعة  وج��وب  وم��ن  والليلة  ال��ي��وم  يف  �سلوات 
من  بعذر  �سقوطها  ح��ال  يف  عنها  ب��داًل  الظهر  اأو 

االأعذار.

النعيمي:تنفيذ بنود االتفاقية 
مع المعلمين باستثناء واحد 

*عمان 
الدكتور  والتعليم،  الرتبية  وزير  اأكد 
تتن�سل  مل  احلكومة  اأن  النعيمي،  تي�سري 
التي  االتفاقية  بنود  من  اأي  تنفيذ  من 
وقعتها مع نقابة املعلمني، عقب االإ�سراب 
ال����ذي ن��ف��ذت��ه االأخ�����رية ب��داي��ة ال��ع��ام 
الدرا�سي 2019/2020، ومت تنفيذ جميع 
هذه البنود با�ستثناء بند واحد حلاجته 

مل�سار ت�سريعي.
ال���وزارة  اإن  النعيمي  الدكتور  وق��ال 
تعاملها  يف  ونهجا  �سبيال  احلوار  اعتمدت 
اأعمالها  امل��وق��وف��ة  النقابة  جمل�ض  م��ع 
من  وجمتمعنا،  وطلبتنا  معلمينا  خلدمة 
اأو  املجل�ض  مع  متت  التي  اللقاءات  خالل 
امل�سرتكة  اللجنة  اجتماعات  خ��الل  من 
يف  ا�ستمر  املجل�ض  اأن  غري  اجلانبني،  بني 
نهج االإمالء والرف�ض دون اأن يقدم للوزارة 

اأية مقرتحات بناءة.
وع���ر����ض ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي، خ��الل 
االتفاقية  لبنود  الثالثاء،  �سحفي  اإيجاز 

احلكومة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  واالإج�������راءات 
والوزارة ب�ساأن جميع بنودها والبالغ عددها 

15 بندا.
االإع��الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  وق��ال 
اأجمد عودة الع�سايلة اإن الدولة حري�سة 
على م�ستقبل الطلبة الذين خ�سروا الكثري 
امل��ا���س��ي نتيجة  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
جائحة  وت��داع��ي��ات  املعلمني  اإ����س���راب 
املقبل  الدرا�سي  العام  اأّن  موؤّكدًا  كورونا، 

�سيبداأ يف موعده.
مع  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  الع�سايلة  وا���س��ار 
االإذاع���ات  ال��رام��ج يف  م��ن مقدمي  ع��دد 
اإىل  الثالثاء،  ال��وزراء  رئا�سة  يف  املحلّية 
اأن ت�سري االأمور  اأن احلكومة كانت تتمنى 
ب�سكل ايجابي بعد االتفاقية التي وقعت 
العام املا�سي بني احلكومة وجمل�ض نقابة 
نفذت  والتي  اأعمالها،  املوقوفة  املعلمني 
يتطلب  م��ا  با�ستثناء  ب��ن��وده��ا،  غالبّية 
قيد  وهي  والقوانني  الت�سريعات  تعديل 
االإجراء.                    تابع �ض3

حبس مدير مدرسة ومالكي 
الشركة السياحة المتسببة 

بفاجعة البحر الميت

اكد عدم تنصل الحكومة من تنفيذ أي من بنود االتفاقية 

موعده في  الدراسي  والعام  الطلبة  مستقبل  على  حريصة  الدولة  العضايلة: 

االفتاء: صالة العيد ال 
تسقط صالة الجمعة

*البلقاء 
بت�سمم  �سخ�ض،   300 من  اك��ر  اأ�سيب 
اأح��د  م��ن  ال�ساورما  تناولهم   اإث��ر  غ��ذائ��ي 
بني  حالتهم  �سنفت  البا�سا  عني  يف  املطاعم 

جيدة ومتو�سطة.
�سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  واط��م��اأن 
امل�سابة  احل����االت  ع��ل��ى  ال��ث��الث��اء،  ج��اب��ر 
وجبات  تناولهم  نتيجة  غ��ذائ��ي  بت�سمم 
لواء   يف  العاملة  املطاعم  اح��د  من  جاهزة 

البا�سا  عني  ل��واء  مت�سرف  ق��ال  جهته،  من 
الدكتور حاكم اخلري�سا يف ت�سريح �سحفي، 
عني  مدين  دفاع  من  معلومات  ورود  بعد  انه 
حاالت   7 بوجود  ام�ض،  اول  م�ساء  البا�سا 
تناول  نتيجة  واح���دة  عائلة  م��ن  ت�سمم 
العاملة  املطاعم  اح��د  من  جاهزة  وجبات 
العامة  ال�سالمة  جلنة  حتركت  اللواء،  يف 
مبت�سرفية اللواء ومت اخذ عينات من املواد 
املوجودة لفح�سها ومت اإغالق املطعم حتفظا 

بعد بدء احلاالت باالزدياد.
ما  ف��ان  البلقاء  �سحة  مدير  وبح�سب 
م�ست�سفيات  راجعوا  �سخ�سا   300 على  يزيد 
االأمري ح�سني يف البقعة واحل�سني يف ال�سلط 
اأع��را���ض  م��ن  ي�سكون  اجلنوبية  وال�سونة 

ت�سمم غذائي.
الكبري  االإقبال  فان  معلومات  وبح�سب 
عر�ض  ق��دمي��ه  ب�سبب  ج���اء  امل��ط��ع��م  ع��ل��ى 

“وجبة ال�ساورما بدينار”.

*عمان 
الثالثاء،  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  �سبطت 
الها�سمية  ل���واء  مت�سرفية  م��ع  بالتعاون 
حمملتني  �ساحنتني  الها�سمية،  امن  ومركز 
بطريقة  امل�ستخرجة  ال��ب��ازل��ت  ب�سخور 
ال�سمرا  ارا�سي حمطة اخلربة  خمالفة من 

اململوكة للوزارة.
ال�سخور  ان  ب��ي��ان،  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 
خطرا  وت�سكل  مرتفع  اقت�سادي  عائد  ذات 

بتلوث البيئة وتعد م�سدر ازعاج للمواطنني 
القاطنني باملنطقة.

ال�ساحنتني  �سبط  مت  ان��ه  واأو���س��ح��ت 
حماولة  اثناء  البازلت  ب�سخور  حمملتني 
اإيقاف  مت  انه  اإىل  م�سرية  املنطقة،  مغادرة 
مديرية  لدى  ال�ساحنتني  وحجز  ال�سائقني 
ال�سبوطات  واأع����دت  امل��رك��زي��ة  امل�����س��اغ��ل 

اخلا�سة.
وثمنت الوزارة، جهود امل�ساركني باحلملة 

االمنية على دعمهم حلماية ممتلكات قطاع 
املياه واملحافظة على �سالمة من�ساآته.

بالتعاون  جهودها  �ستوا�سل  انها  واكدت 
واالمنية  الر�سمية  االج��ه��زة  جميع  م��ع 
خا�سة وزارة الداخلية واالمن العام لر�سد 
يف  املواطنني  داعية  اعتداءات،  اية  واإزالة 
�سبهة  اي  عن  االب��الغ  اىل  املناطق  جميع 
حول ذلك عر الرقم املوحد لطوارئ املياه 
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300 حالة تسمم بعرض وجبة شاورما بدينار

ضبط شاحنتين محملتين 
بالبازلت في الهاشمية

تسجيل اعلى حمل كهربائي 
مقداره 3450 ميجاواط

خطة أمنية شاملة
 خالل عيد األضحى

معدات طبية كورية لمخيمات 
اللجوء والمجتمعات المحلية 

6  إصابات غير محلية بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة

تعطل 100 مركبة بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة في عمان

»التراجع مستمر”«.. مصر تسجل 
أرقاما قياسية إيجابية مع كورونا

*عمان 
لل�سيف  حمل  اعلى  االثنني  اململكة  يف  الكهربائي  النظام  �سجل 
الفرتة  لنف�ض  اق�سى  حمل  مقابل  ميجاواط   3450 بلغ  احل��ايل 
6ر14  ن�سبتها  بلغت  بزيادة  ميجاواط   3010 بلغ  املا�سي  العام  من 

باملئة.
اجمد  املهند�ض  الوطنية  الكهرباء  �سركة  ع��ام  مدير  وتوقع 
االحمال  توا�سل  ان  الثالثاء،  اليوم  �سحفي  ت�سريح  يف  الروا�سدة 
نهاية  حتى  اململكة  ت�سهدها  التي  احلارة  املوجة  تاأثري  مع  ارتفاعها 
ميجاواط،  و3500   3400 بني  ما  االحمال  ت��رتاوح  وان  االأ�سبوع، 
اال�سحى  عيد  عطلة  خالل  الكهربائية  االحمال  ترتاجع  ان  على 
املبارك عن م�ستوياتها احلالية، نتيجة تراجع ا�ستهالك القطاعات 

الفرتة. االقت�سادية يف هذه 
قال  العيد،  عطلة  خالل  الق�سوى  الكهربائية  االحمال  وعن 
املهند�ض الروا�سدة، انها �سرتاوح ما بني 2500 اىل 2600 ميجاواط 
يف  االعتيادية  امل�ستويات  هي  ميجاواط   3000  -2800 مع  مقارنة 

ال�سنة. الوقت من  مثل هذا 
غري  قيا�سيًا  حمال  �سجل  اململكة  يف  الكهربائي  النظام  وك��ان 
 3630 بلغ  املا�سي  �سباط  نهاية  يف  العام  هذا  �ستاء  خالل  م�سبوق 
3380 ميجاواط خالل نف�ض الفرتة من العام  ميجاواط مقارنة مع 

املا�سي.

*عمان 
اأيام  خالل  �ساملة  اأمنية  خطة  العام  االأمن  مديرية  و�سعت 
االأمن  تعزيز  بهدف  االأربعاء،  اليوم  تبداأ  املبارك  اال�سحى  عيد 

العيد. اأيام  خالل  �سالمتهم  و�سمان  املواطنني  اأمور  وت�سهيل 
مدير  برئا�سة  الثالثاء  االأمني  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 

احلوامتة. ح�سني  الركن  اللواء  العام  االأمن 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ومباركة  حتيات  احلوامتة  ونقل 
العام  م��ن  االأ مرتبات  جلميع  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
بجهودهم  جاللته  واع��ت��زاز  امل��ب��ارك،  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 

واملواطن. الوطن  خلدمة  املبذولة 
املديرية،  �سباط  وكبار  م�ساعديه  بح�سور  احلوامتة،  و�سدد 
التوجيهات  ان  اإىل  م�سريا  اخلطة،  بتنفيذ  املبا�سرة  �سرورة  على 
والدافع  احلافز  متثل  طريق  وخارطة  االأول  �سبيلنا  هي  امللكية 
جهودها  �سخرت  املديرية  اأن  مبينًا  والعطاء،  البذل  على  االأكر 
خمتلف  يف  ل��ل��م��واط��ن  اخل��دم��ة  ل��ت��ق��دمي  ن�����س��ان��ي��ة  واالإ م��ن��ي��ة  االأ
االأمنية  الرقابة  بتكثيف  العام  االأمن  مدير  واأوع��ز  الظروف. 
كافة،  م��ن��ي��ة  االأ النقاط  تفعيل  واإع���ادة  والبيئية  وامل��روري��ة 
وت�سخري  ال�ساملة،  االأمنية  الرقابة  توفري  ي�سمن  مبا  وتوزيعها 
���س��ع��اف��ي��ة  م��ن��ي��ة واالإ م��ك��ان��ي��ات ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة االأ ج��م��ي��ع االإ
ب��االإج��راءات  االل��ت��زام  ب��امل��واط��ن��ني  واأه���اب  ك��اف��ة.  ملحتاجيها 
اخل�سو�ض،  بهذا  املعنية  اجلهات  عن  ال�سادرة  والبيئية  ال�سحية 
واملخالفات  اخلاطئة،  ال�سلوكيات  عن  االبتعاد  اجلميع  من  متمنيًا 

اخلطرة. املرورية 

*عمان 
ترعت وكالة التعاون الدويل الكورية “كويكا”، الثالثاء، مبعدات 
للعيادات  كورونا  فريو�ض  من  بالوقاية  اخلا�سة  ال�سخ�سية  احلماية 
الطبية وامل�ست�سفيات التابعة للهيئة الطبية الدولية “اآي ام �سي” يف 
خميمات اللجوء ال�سوري واملجتمعات االأقل حظًا يف خميمي الزعرتي 
بيان  يف  االأردن،  يف  “كويكا”  مكتب  وق��ال  ارب��د.  وحمافظة  واالأزرق 
احلكومة  ا�ستجابة  خطة  مع  ليتنا�سب  جاء  الترع  هذا  ان  �سحايف، 
االأردنية ملحاربة فريو�ض كورونا التي ت�سدد على اأهمية ارتداء معدات 
والقفازات  الكمامات  مثل  العامة،  االأم��اك��ن  يف  ال�سخ�سية  الوقاية 
من  احلد  يف  للم�ساعدة  للجميع  و�سالمة  وقاية  اأف�سل  �سمان  اأجل  من 
ال�سخ�سية املترع بها 50  الوقاية  انت�سار الفريو�ض. وت�سمنت معدات 
الف قناع وجه مع خا�سية الرت�سيح البكتريية، و105 االف قفاز، و 3 
االف رداء طبي، و200 نظارة واقية للعني، حيث �سيتم ا�ستخدام هذه 
االأدوات داخل العيادات الطبية وامل�ست�سفيات التابعة للهيئة الطبية 
توفري اأف�سل �سالمة للكادر الطبي واملر�سى على  ل�سمان  �سي”،  ام  “اآي 
حد �سواء.        تابع �ض3

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 6 حاالت 
يف  امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�ض  حملية  غري 
االإجمايل  العدد  لريتفع  الثالثاء  اململكة 

لالإ�سابات اإىل 1182.
عن  ال�سادر  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

من  ل��ق��ادم��ني  �سجلت  اجل��دي��دة  احل���االت 
احلجر  ف��ن��ادق  يف  يقيمون  مم��ن  اخل���ارج، 
من  و1  العراق،  1من  و  ال�سعودّية،  من   4(
بريطانيا(. ولفت اإىل ت�سجيل حالة �سفاء 
اإ�سافة  حمزة،  االأمري  م�ست�سفى  يف  واحدة 
لي�سبح  خمرّيًا،  فح�سًا   6364 اإجراء  اإىل 
اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل 

 )577754( االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ 
ممار�سات  اأّي  من  ال��وزارة  وحذرت  فح�سًا. 
ت��خ��ال��ف اإج�������راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��اّم��ة 
والوقاية، خ�سو�سًا اإقامة التجّمعات الأكر 
من )20( �سخ�سًا؛ موؤكدة اأنه �سيتّم تطبيق 
اأوامر  مبوجب  عليها  املن�سو�ض  العقوبات 

الّدفاع بحّق االأ�سخا�ض املخالفني.

االل���ت���زام  ����س���رورة  اإىل  دع���ت  ك��م��ا 
اجل�سدي،  والتباعد  الكّمامات،  بارتداء 
وا�ستخدام  الوقاية،  �سبل  جميع  واّتباع 
يف  وذلك  و”�سحتك”،  “اأمان”،  تطبيقي 
عاملّيًا،  االإ�سابة  حاالت  عدد  تزايد  �سوء 
العامل  دول  من  العديد  يف  الوباء  وتف�ّسي 

واملنطقة.

*عمان 
قالت مديرية االمن العام ان ارتفاع درجات احلرارة ادى اىل تعطل 
100 مركبة يف العا�سمة عمان. واو�سح الناطق االإعالمي با�سم مديرية 
االأمن العام يف بيان الثالثاء، اأن ارتفاع درجات احلرارة اأدى اىل تعطل 
املركبات، وذلك ب�سبب عدم تفقد املركبات للتاأكد من جاهزيتها، م�سريا 
اإىل انه مت التعامل مع هذه املركبات ورفعها عن الطريق للحفاظ على 
والدوريات  ال�سري  اإدارة  دعت  جهتها،  من  املرورية.  احلركة  ان�سيابية 
توؤثر  التي  املركبات يف ظل موجة احلر  اخلارجية اىل �سرورة تفقد 
ال�سرعات  جت��اوز  وع��دم  ال�سري  بقواعد  التام  وااللتزام  اململكة  على 
 236 مع  ال�سري  رقباء  تعامل  اإىل  االإعالمي  الناطق  وا�سار  املقررة. 
املا�سية. من جانب اخر،  ال� 24  ال�ساعات  حادثا و1526 بالغا خالل 
�سبطت ادارة الدوريات اخلارجية مركبة ت�سري ب�سرعة 171 كيلومرتا 
بال�ساعة على �سارع ال� 100 رغم الظروف اجلوية التي �سادت باالأم�ض، 

والغبار وت�ساقط االأمطار نتيجة ارتفاع احلرارة.

*القاهرة 
اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان يف م�سر، م�ساء االثنني، خروج 1007 
امل�ست�سفيات،  من  »كوفيد-19«  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  من  املتعافني  من 
لريتفع  �سفائهم،  ومت��ام  الالزمة  الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد  وذل��ك 
املتحدث  واأو�سح  حالة.   34838 اإىل  الفريو�ض  من  املتعافني  اإجمايل 
ت�سجيل  مت  اأنه  جماهد،  خالد  امل�سرية،  ال�سحة  وزارة  با�سم  الر�سمي 
420 حالة جديدة ثبتت اإيجابية حتاليلها معملًيا للفريو�ض، وذلك �سمن 
الوزارة  التي جُتريها  اإجراءات الرت�سد والتق�سي والفحو�سات الالزمة 

وفًقا الإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية، وت�سجيل 46 حالة وفاة. 
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*عمان 
بحث رئي�ض جمل�ض االأعيان في�سل الفايز، خالل 
ال�سفرية  االأرب��ع��اء،  املجل�ض  ب��دار  مكتبه  يف  لقائه 
العالقات  فوالند،  فريونيك  اململكة  لدى  الفرن�سية 
تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية 
وتطويرها، واالو�ساع الراهنة يف املنطقة، وال�سيما 
ال�سورية  واالأزم��ة  الفل�سطينية  بالق�سية  يتعلق  ما 

وتداعيات جائحة كورونا.
مما  ب��ال��رغ��م  ال��ي��وم  االردن  اإن  ال��ف��اي��ز  وق���ال 
قوي  انه  اإال  و�سراعات  تداعيات  من  حوله  يجري 
امللك وحنكته  بف�سل حكمة جاللة  واأمنيا،  �سيا�سيا 
وا�ستقراره،  اأمنه  قادر على حماية  ال�سيا�سية، وهو 
بطريقة  كورونا  جائحة  احتواء  اي�سا  وا�ستطاع 
اأ�سادت بها خمتلف الدول وو�سائل االإعالم الدولية. 
وا�سار اإىل ان االأردن ب�سبب �سراعات املنطقة يواجه 

وبحاجة  اقت�سادية،  وحت��دي��ات  �سعوبات  ال��ي��وم 
من  لتمكينه  ك��اف��ة  واال���س��دق��اء  االأ���س��ق��اء  ل��دع��م 
واال�ستمرار  لل�سالم  داعمة  كدولة  دوره  موا�سلة 
ويف  ال�سوريني.  الالجئني  جت��اه  االإن�����س��اين  ب���دوره 
اال�ستثمارات  زيادة  اهمية  الفايز  اكد  االطار،  هذا 
اال�ستثمارية  البيئة  من  واال�ستفادة  الفرن�سية 
وال�سياحة  التعليم  جم��االت  يف  وخا�سة  االردنية 
الدينية والعالجية والنقل العام وا�ستغالل الفر�ض 

اال�ستثمارية املتاحة يف العديد من القطاعات.
عالقات  بعمق  الفرن�سية  ال�سفرية  وا���س��ادت 
بالدها  و�سعي  ال�سديقني،  البلدين  بني  ال�سداقة 
لتعزيزها على الدوام يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية 
فرن�سا  اأن  وا�سافت  واال�ستثمارية.  واالقت�سادية 
العالقات  وتفعيل  ل���الأردن  دعمها  بتعزيز  معنية 

الرملانية مبا يعزز امل�سالح امل�سرتكة.

*عمان 
اطلع وزير املياه والري املهند�ض رائد ابو ال�سعود 
ياناغي  هيديناو  االأردن  ل��دى  الياباين  وال�سفري 
التزويد  منظومة  تطوير  م�سروع  على  الثالثاء، 
املائي يف زي، التي تعد واحدة من اهم امل�سادر املائية 
البلقاء  وحمافظة  عمان  العا�سمة  وتزود  لل�سرب، 

بنحو 245 الف مرت مكعب يوميا من مياه ال�سرب.
اجلولة  ان  الثالثاء،  بيان  يف  ال��وزارة  واو�سحت 
تاأمني  اىل  تهدف  وال�سفري،  ال��وزي��ر  بها  ق��ام  التي 
التمويل الالزم من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 
وخف�ض  الرئي�سية  ال�سخ  حمطات  وتاأهيل  لتطوير 
و�سملت  املائي.  التزويد  كفاءة  ورفع  الت�سغيل  كلف 
اجلولة ماأخذ املياه ملحطة مياه زي، ومرافق املحطة 
املياه  وت�سخ  اهلل  عبد  امللك  قناة  من  تتزود  التي 
مل�سافة 40 كيلومرتا باجتاه البلقاء والعا�سمة عمان 
اىل  البحر  �سطح  حتت  م��رتا   227 ارتفاع  على  من 

خزان دابوق وثم اىل مناطق العا�سمة.
تنفيذه  املنوي  امل�سروع  اإن  ال�سعود  اأب��و  وق��ال 
يهدف اىل ا�ستمرارية و�سمان امدادات املياه ب�سكل 
كفاءة  ورفع  الطاقة  كفاءة  حت�سني  و�سيتم  م�ستقر، 
الت�سغيل للم�سخات وخف�ض الكلف الت�سغيلية لتوفري 
ما قيمته 1،5 مليون دينار �سنويا، ا�سافة اىل حت�سني 
الغازات  انبعاثات  خف�ض  خالل  من  البيئي  امل�ستوى 

الدفينة واثرها على املناخ والتغري املناخي.

ا�ستبدال  تت�سمن  امل�سروع  اعمال  ان  وا���س��اف 
ا�ض4،  االإنتاك وبي  الرئي�سية يف حمطات  امل�سخات 
بع�ض  وا�ستبدال  ا����ض5،  ب��ي  وحمطة  ا����ض1،  وب��ي 
الرئي�سية،  املعاجلة  حمطة  ومرافق  الدفع  خطوط 
العام  من  ب��دءا  �سنوات   3 خ��الل  تنفيذها  و�سيتم 
املوا�سفات  اف�سل  وف��ق   ،2023 ال��ع��ام  اإىل  املقبل 
الدرا�سات  واع��دت  ياباين،  مقاول  قبل  من  العاملية 

االولية للكلفة التقديرية للم�سروع.
احلكومة  وتقدير  �سكر  عن  ال�سعود  اب��و  وع��ر 
االردنية للدعم املتوا�سل من اال�سدقاء يف اليابان، 
جلميع  احللول  ايجاد  بهدف  املياه  لقطاع  خا�سة 
القطاع  ادارة  ان  موؤكدا  كافة،  املناطق  يف  امل�سكالت 
اليابانية  الوكالة  مع  بالتعاون  جهودها  بكل  تعمل 
مثمنا  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمة  نوعية  لتح�سني 
من  ع��دد  تنفيذ  يف  ا�سهم  ال���ذي  ال��ي��اب��اين  ال��دع��م 
اخلرات  ونقل  التدريب  وبرامج  وامل�ساريع  الرامج 
التحديات  مل��واج��ه��ة  امل��ي��اه  ق��ط��اع  اىل  اليابانية 

الكبرية.
حكومة  اإن  الياباين  ال�سفري  ق��ال  جهته،  م��ن 
بالده تدعم قطاع املياه يف االأردن منذ فرتة طويلة 
للتعاون  مثال  هو  التعاون  وه��ذا  م�ستمر،  وب�سكل 
على  امل�سروع  يعمل  اأن  امله  ع��ن  معربا  الناجح، 
وتقليل  للمواطنني  باملياه  التزويد  خدمات  حت�سني 

الت�سغيلية. الكلف 

*عمان 
ت��رع��ت وك��ال��ة ال��ت��ع��اون ال����دويل ال��ك��وري��ة 
ال�سخ�سية  احلماية  مبعدات  الثالثاء،  »كويكا«، 
للعيادات  ك��ورون��ا  فريو�ض  من  بالوقاية  اخلا�سة 
الطبية  للهيئة  التابعة  وامل�ست�سفيات  الطبية 
ال�سوري  اللجوء  خميمات  يف  �سي«  ام  »اآي  الدولية 
ال��زع��رتي  خميمي  يف  ح��ظ��ًا  االأق���ل  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

واالأزرق وحمافظة اربد.
وقال مكتب “كويكا” يف االأردن، يف بيان �سحايف، 
ا�ستجابة  خطة  مع  ليتنا�سب  جاء  الترع  هذا  ان 
التي  ك��ورون��ا  فريو�ض  ملحاربة  االأردن��ي��ة  احلكومة 
ت�سدد على اأهمية ارتداء معدات الوقاية ال�سخ�سية 
يف االأماكن العامة، مثل الكمامات والقفازات من اأجل 
يف  للم�ساعدة  للجميع  و�سالمة  وقاية  اأف�سل  �سمان 

احلد من انت�سار الفريو�ض.

املترع بها  ال�سخ�سية  الوقاية  وت�سمنت معدات 
50 الف قناع وجه مع خا�سية الرت�سيح البكتريية، 
و105 االف قفاز، و 3 االف رداء طبي، و200 نظارة 
االأدوات  هذه  ا�ستخدام  �سيتم  حيث  للعني،  واقية 
داخل العيادات الطبية وامل�ست�سفيات التابعة للهيئة 
�سالمة  اأف�سل  توفري  ل�سمان  �سي”،  ام  “اآي  الطبية 

للكادر الطبي واملر�سى على حد �سواء.
وا�سارت الوكالة اىل انه ومن خالل هذا الدعم 
�سي”  ام  “اآي  الطبية  الهيئة  �ستتمكن  احل��ي��وي، 
ال�سحية  اخل��دم��ات  توفري  ا�ستمرارية  �سمان  من 
من  ال��وق��اي��ة  ت��داب��ري  وت��وف��ري  للحياة  ال�����س��روري��ة 
واملجتمعات  اللجوء  خميمات  داخل  كورونا  فريو�ض 
�ستكون  نف�سه،  الوقت  ويف  االأردن،  يف  حظًا  االأق��ل 
طاقمها  �سالمة  �سمان  على  ق��ادرة  الطبية  الهيئة 

الطبي واملراجعني.

*عمان 
قال وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم اأجمد 
على  حري�سة  الدولة  اإن  الع�سايلة  عودة 
الكثري  خ�سروا  ال��ذي��ن  الطلبة  م�ستقبل 
خالل العام الدرا�سي املا�سي نتيجة اإ�سراب 
موؤّكدًا  كورونا،  جائحة  وتداعيات  املعلمني 

اأّن العام الدرا�سي املقبل �سيبداأ يف موعده.
عدد  مع  لقائه  خالل  الع�سايلة  وا�سار 
من مقدمي الرامج يف االإذاعات املحلّية يف 
احلكومة  اأن  اإىل  الوزراء الثالثاء،  رئا�سة 
كانت تتمنى اأن ت�سري االأمور ب�سكل ايجابي 
بعد االتفاقية التي وقعت العام املا�سي بني 
املوقوفة  املعلمني  نقابة  وجمل�ض  احلكومة 
بنودها،  غالبّية  نفذت  وال��ت��ي  اأعمالها، 
الت�سريعات  تعديل  يتطلب  ما  با�ستثناء 

والقوانني وهي قيد االإجراء.
على  اال�ستقواء  اأ�سلوب  ان  واأ���س��اف، 
اإ���س��راب��ات  بتنفيذ  وال��ت��ل��وي��ح  ال���ّدول���ة 
واعت�سامات ت�سّر مبرافق الدولة احليوية 
اأمر مرفو�ض، عدا عن كونه يتجاوز قانون 
ال�سّحة العامة واأوامر الدفاع التي �سدرت 
م�سّددًا  املواطنني،  حلماية  اأ�سا�سي  ب�سكل 
يكون  ب���اأن  تقبل  ل��ن  احل��ك��وم��ة  اأّن  ع��ل��ى 
باإجراء  التهديد  حتت  الطلبة  م�ستقبل 
اإ���س��راب��ات واع��ت�����س��ام��ات ج��دي��دة ت��ه��ّدد 

امل�سرية التعليمية.
بقرار  العمل  اأن  اإىل  الع�سايلة  واأ�سار 
ال��زي��ادات  بوقف  املتعّلق  ال���وزراء  جمل�ض 
موظفي  جلميع  الفنية  ال���ع���الوات  ع��ل��ى 
جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  ال��ع��ام  القطاع 

احل��ايل،  العام  نهاية  مع  �سينتهي  ك��ورون��ا 
من  اعتبارًا  للموظفني  الزيادات  و�ستعود 

تاريخ 1/1/ 2021.
االقت�سادية  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  ولفت 
للجائحة اأثرت اأي�سًا على القطاع اخلا�ض، 
االقت�سادية  القطاعات  بع�ض  توقفت  اإذ 
واحليوية عن العمل، باالإ�سافة اإىل ح�سم 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  روات��ب 
بن�سب متفاوتة زادت عن ن�سبتها يف القطاع 
اأن  على  التاأكيد  الع�سايلة  وج��دد  العام. 
ق�سية نقابة املعّلمني منظورة اأمام الق�ساء، 
واحلكومة ومن باب احرتام �سلطة الق�ساء، 
التقا�سي  تفا�سيل  يف  اخل��و���ض  تتجّنب 
الف�سل  مببداأ  التزامًا  وذلك  واإج��راءات��ه، 

بني ال�سلطات.
املعّلم  على  حتر�ض  ال��دول��ة  ان  واأك���د 
من  وذل����ك  معي�سته  م�����س��ت��وى  وحت�����س��ني 
التعليمّية  امل�سرية  ا�ستقرار  اأهمية  منطلق 
“نعول  قائاًل:  معيقات،  اأي  دون  وارتقائها 
على املعلمني ونراهن على وعيهم وحر�سهم 
على ا�ستمرار امل�سرية التعليمية يف االلتزام 
ببدء العام الدرا�سي كما هو خمطط له يف 
احلكومة  جهود  وحول  ايلول«.  من  االول 
اأن  الع�سايلة  اأك��د  الف�ساد،  مكافحة  يف 
جميع  مع  وحزم  بجدية  تعاملت  احلكومة 
من  جمموعة  وات��خ��ذت  الف�ساد  ق�سايا 
لتقوية  ال��ق��وان��ني  وع��ّدل��ت  االج�����راءات 

منظومة النزاهة العامة.
اآلية  انتهجت  احلكومة  اأن  اإىل  وا�سار 
جديدة للتعامل مع تقارير ديوان املحا�سبة 

ال  بحيث  العام  باملال  املتعلقة  والق�سايا 
ت�سقط بالتقادم.

االأرق��ام  بع�ض  الع�سايلة  وا�ستعر�ض 
مبكافحة  احل��ك��وم��ة  ب��ج��ه��ود  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإذ  اجلمركي،  والتهريب  ال�سريبي  التهرب 
الن�سف  خالل  تفتي�سية  جولة  نفذت643 
بلغت  ف��روق��ات  م��ع  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  االول 
من  مليونا   146 منها  دي��ن��ار  مليون   371
اجراءات التدقيق ال�سريبي و 225 مليونا 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا  التفتي�ض  اجراءات  من 

الرقم �سيزداد.
فتحت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ا���س��ار  ك��م��ا 
املكلفني  ع���دد  ب��ل��غ  اإذ  ال��ت�����س��وي��ات،  ب���اب 
الت�سوية  للجنة  بطلباتهم  تقدموا  الذين 
مكلفا،   1125 ت�سوية  الإج��راء  وامل�ساحلة 
ال��دخ��ل،  �سريبة  بخ�سو�ض   842 منهم 
ال��ع��ام��ة  ال�����س��ري��ب��ة  ب��خ�����س��و���ض   283 و 
التعرفة  مراجعة  و�سيتم  املبيعات،  على 
اجلمركية  املنظومة  لتب�سيط  اجلمركية 

على املواطنني وال�سركات.
واأكد يف هذا ال�سدد اأن االموال املح�سلة 
و�ستخ�س�ض  للخزينة  حتويلها  �سيتم 
دعم  ومنها  ال�سرورية  االإن��ف��اق  الأوج���ه 
املبارك،  اال�سحى  عيد  عطلة  بعد  اخلبز 
جمددا التاأكيد على حديث رئي�ض الوزراء 
على  جديدة  �سرائب  هناك  يكون  لن  باأنه 

املواطنني.
اأك��د  امل���ط���ارات،  بفتح  يتعلق  وف��ي��م��ا 
جاهزّية  ا�ستكملت  احلكومة  اأن  الع�سايلة 
املحلية  ال���ط���ريان  و���س��رك��ات  امل���ط���ارات 

وال��دول  الوجهات  م��ن  ال���زوار  ال�ستقبال 
يتّم  مل  االآن  اإىل  اأن���ه  مبينا  اخل�����س��راء، 
حتديد موعد اأوىل الرحالت القادمة اإىل 

االأردن اأو املغادرة منه.
مع  م�ستمر  التوا�سل  اأن  اإىل  وا���س��ار 
الدول والوجهات اخل�سراء من خالل وزارة 
على  لالتفاق  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
وهذه  االأردن  بني  متبادلة  رحالت  ت�سيري 
تعد  كندا  اأن  اإىل  الفتا  والوجهات،  الدول 
ال��ت��ي بعثت ب��اإ���س��ارات  ال���دول  اأوائ����ل  م��ن 
واإىل  من  رح��الت  تي�سري  ب�ساأن  اإيجابية 

االأردن.
املحلّية  ال��ط��ريان  �سركات  اأن  واأو���س��ح 
ت��اأك��ي��د  ف���ور  رح��الت��ه��ا  م��واع��ي��د  �ستعلن 
والوجهات  االأردن  بني  املتبادلة  الرحالت 
ال��دول  قائمة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اخل�����س��راء، 
تغرّي  بحكم  دورّي  ب�سكل  تتغري  اخل�سراء 
الو�سع الوبائي، وتخ�سع للتقييم والدرا�سة 
االإعالميني  من  ع��دد  وحت��دت  با�ستمرار. 
املتعلقة  املحلية  الق�سايا  من  ع��دد  ح��ول 
امل��واط��ن��ني  ال�ستقبال  احل��ك��وم��ة  بخطة 
اخل��ارج،  من  ال�سبل  بهم  تقطعت  وال��ذي��ن 
التي  االقت�سادية  القطاعات  دعم  واآلية 

ت�سررت نتيجة وباء كورونا.
جهود  عن  احلديث  اإىل  تطرقوا  كما 
وتعزيز  االإع�����الم  ت��ط��وي��ر  يف  احل��ك��وم��ة 
ال��وزارات  يف  االإعالمية  الوحدات  اأدوات 
اإ���س��اف��ة اإىل  وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
االأردن  يف  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  م�ستجدات 

وا�ستمرار العمل بقانون الدفاع.

*عمان 
واملجل�ض  احل�سني،  امللك  موؤ�س�سة  وقعت 
الوطني ل�سوؤون االأ�سرة، اتفاقية لتاأهيل 4 
مراكز تابعة ملعهد العناية ب�سحة االأ�سرة 

يف عجلون والكرك والزرقاء و�سويلح.
املراكز  �ستقدم  االتفاقية،  ومبوجب 
خ���دم���ات ن��ف�����س��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وط��ب��ي��ة 
اآمنة  وتاأهيلية متنوعة و�سمولية يف بيئة 
ملختلف  عالية  وب��ج��ودة  احل��االت  جلميع 
املبني  العنف  خدمات  ذلك  يف  مبا  الفئات، 
ذوي  لالأ�سخا�ض  االجتماعي  النوع  على 
االإعاقة، وتطبيق معايري االعتماد و�سبط 

اجلودة.
واكد اأمني عام املجل�ض الوطني ل�سوؤون 
اأهمية  مقدادي،  حممد  الدكتور  االأ�سرة 
اجلودة  و�سبط  االعتماد  معايري  تطبيق 

االأ�سري  العنف  حلاالت  املقدمة  للخدمات 
 2015 العام  ال���وزراء  جمل�ض  اقرها  التي 
الوطنية  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  جاءت  والتي 

للرقي مب�ستوى خدماتها.
وقالت املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة امللك 
ياأتي  التعاون  هذا  اإن  �ساهني،  هنا  احل�سني 
اخلدمات  لتوفري  الوطنية،  للجهود  دعًما 
العنف  من  للناجيات  االآمنة  واالح���االت 
وتو�سيع  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
نطاق الدعم النف�سي واالجتماعي النوعية 
للق�ساء  التوعية  حمالت  اإىل  باالإ�سافة 

على جميع اأ�سكال العنف يف املجتمع.
ال��ع��ن��اي��ة ب�سحة  م��ع��ه��د  م��دي��ر  وب���ني 
املعهد  اأن  عقل،  ابراهيم  الدكتور  االأ�سرة 
املتكاملة  االأولية  ال�سحية  يقدم اخلدمات 
اخلا�سة ب�سحة املراأة والطفل، واخلدمات 

االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�سخا�ض  التاأهيلية 
االجتماعي  النف�سي  ال��دع��م  وخ��دم��ات 
 200 عن  يزيد  ملا  االأ�سري،  العنف  حلاالت 

األف منتفع �سنوًيا.
الرئي�سة  امل�ست�سارة  قالت  ذل��ك،  اإىل 
برامج  وم�سوؤولة  الهولندية  ال�سفارة  يف 
دعا�ض،  روان  املدين  واملجتمع  املراأة  متكني 
ا�سرتاتيجية  م�ساريع  من  جزء  امل�سروع  اإن 
مع  بالتعاون  الهولندية  احلكومة  تتبناها 
منظمات املجتمع املدين االأردنية املختلفة 
وتوعيتها  امل����راأة  مت��ك��ني  يف  للم�ساهمة 
بحقوقها واحلد من العنف املبني على النوع 

االجتماعي.
ال�سحية  املراكز  تاأهيل  اأهمية  واأكدت 
التي تقدم اخلدمات ل�سحايا العنف لت�سبح 
بيئية  ت�سهيالت  ذات  �سديقة  م�ساحات 

واالأ�سخا�ض  والن�ساء،  للرجال  متاحة 
ذوي االإعاقة التي تطبق معايري االعتماد 
اأكر  ا�ستجابة  لتحقيق  اجل��ودة  و�سبط 
النوع  القائم على  �سمولية، ملعاجلة العنف 

االجتماعي.
م�سروع  �سمن  االتفاقية  توقيع  وياأتي 
اأن تختاري وتطالبي بحقوقك  “ لك احلق 
والذي  الهولندية  ال�سفارة  من  املمول   “
وي�ستمر  املا�سي  ال��ع��ام  اأواخ���ر  يف  انطلق 
زيادة  اإىل  امل�سروع  ويهدف  �سنوات،   3 ملدة 
ال�سعيد  على  اال�ستجابة  درج���ة  ورف���ع 
النوع  على  املبني  العنف  حل��االت  الوطني 
االج��ت��م��اع��ي، مب��ا يف ذل���ك ال��ع��ن��ف ال��ذي 
االإع��اق��ة،  ذوي  م��ن  الن�ساء  ل��ه  تتعر�ض 
عقد  توقيع  عند  امل��راأة  بحقوق  والتوعية 

الزواج.

*عمان 
لالإ�سكان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اط��ل��ق��ت 
االإلكرتوين  موقعها  احل�سري،  والتطوير 
Www. االإن��رتن��ت  �سبكة  على  اجل��دي��د 

hudc.gov.jo. وقالت املوؤ�س�سة يف بيان 
�سحفي الثالثاء، انه مت ت�سميم هذا املوقع 
التكنولوجية  للمعايري  وف��ق��ًا  وت��ط��وي��ره 
االقت�ساد  وزارة  معايري  وح�سب  احلديثة 

جميع  املوقع  ويعر�ض  والريادة.  الرقمي 
املعلومات واخلدمات وم�ساريع املوؤ�س�سة، مبا 
فيها متابعة اأخبار املوؤ�س�سة واالطالع على 
اأحدث االأن�سطة وامل�ستجدات كما اأنه يتيح 

حتديث  املوؤ�س�سة  م�ساريع  من  للم�ستفيدين 
اإ�سافة  بهم،  اخلا�سة  واملعلومات  البيانات 
الت�سريعات  جميع  يت�سمن  ان��ه  ذل��ك  اإىل 

والقوانني التي حتكم عمل املوؤ�س�سة.

*عمان 
اأكد وزير الرتبية والتعليم، الدكتور تي�سري 
تنفيذ  من  تتن�سل  مل  احلكومة  اأن  النعيمي، 
نقابة  مع  وقعتها  التي  االتفاقية  بنود  من  اأي 
املعلمني، عقب االإ�سراب الذي نفذته االأخرية 
ومت   ،2019/2020 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
بند واحد  با�ستثناء  البنود  تنفيذ جميع هذه 

حلاجته مل�سار ت�سريعي.
وقال الدكتور النعيمي اإن الوزارة اعتمدت 
جمل�ض  م��ع  تعاملها  يف  ونهجا  �سبيال  احل���وار 
معلمينا  خلدمة  اأعمالها  املوقوفة  النقابة 
التي  اللقاءات  خالل  من  وجمتمعنا،  وطلبتنا 
متت مع املجل�ض اأو من خالل اجتماعات اللجنة 
اأن املجل�ض ا�ستمر  امل�سرتكة بني اجلانبني، غري 
للوزارة  يقدم  اأن  والرف�ض دون  االإمالء  نهج  يف 

اأية مقرتحات بناءة.
اإيجاز  خ��الل  النعيمي،  الدكتور  وعر�ض 
�سحفي الثالثاء، لبنود االتفاقية واالإجراءات 
جميع  ب�ساأن  والوزارة  احلكومة  اتخذتها  التي 

بنودها والبالغ عددها 15 بندا.
االتفاقية  من  االأول  بالبند  يتعلق  وفيما 
الرتبية  �سمان  �سندوق  نظام  بتعديل  املتعلق 
اإدارت��ه  يف  وم�ساركتها  النقابة  مع  بالتوافق 
املي�سرة  القرو�ض  ملنح  منتظمة  اآلية  واإيجاد 
اأنه مت  النعيمي،  الدكتور  للتعليم وال�سكن، بني 
التوافق مع ممثلي جمل�ض النقابة يف الثاين من 
�سهر اآذار املا�سي على التعديالت املقرتحة على 
اأع�ساء  النقابة  ت�سمي  بحيث  ال�سندوق،  نظام 
اأع�ساء  عدد  لي�سبح  واحد  زائد  الن�سف  بعدد 
ت�سميهم  اأع�ساء   8 منهم  ع�سوًا   15 املجل�ض 

نقابة املعلمني.
وبني اأن هذا االأمر تطلب موافقة اجلمعية 
العمومية لل�سندوق البالغ عددها 360 ع�سوًا، 
ب�سبب  اجلمعية  اجتماع  عقد  تعذر  اأن��ه  غري 
نتيجة  الفرتة  تلك  يف  �سادت  التي  ال��ظ��روف 

االأحوال اجلوية وجائحة كورونا.
باحت�ساب  املتعلق  ال��ث��اين  البند  وح��ول 
�سواء  اخل���ارج  يف  للمعلمني  اخل��دم��ة  �سنوات 
اأو�سح  التقاعد،  لغايات  املعارين  اأو  املجازين 
يتطلب  االأم����ر  ه���ذا  اأن  النعيمي  ال��دك��ت��ور 
تعديالت على قانون التقاعد املدين وفق م�سار 

ت�سريعي خا�ض ما زال م�ستمرا.
ق��ان��ون  مظلة  حت��ت  ال��ع��ام��ل��ني  اإن  وق���ال 
واملعارين،  املجازين  من  االجتماعي  ال�سمان 
التقاعد  ل��غ��اي��ات  خدماتهم  احت�ساب  يتم 
ال�سهرية  اال���س��رتاك��ات  ت�سديدهم  �سريطة 

املرتتبة ملوؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي.
وب���ني اأن���ه مت خم��اط��ب��ة رئ��ي�����ض ال����وزراء 
قانون  بتعديل  العالقة  ذات  للجهات  لالإيعاز 
�سمن  االتفاقية  مع  لين�سجم  املدين  التقاعد 
القنوات الت�سريعية ب�ساأن املوظفني اخلا�سعني 
واملعارين  املجازين  من  املدين  التقاعد  لقانون 
 715 منهم  موظفًا   3393 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ 

موظفًا جمازًا دون راتب.
ب�ساأن تخفي�ض  الثالث  بالبند  يتعلق  وفيما 
ملكرمة  للتقدم  امل��ع��ت��م��دة  اخل��دم��ة  ���س��ن��وات 
تعديل  مت  اأنه  النعيمي  الوزير  اأو�سح  املعلمني، 
وزارة  معلمي  الأبناء  الدرا�سية  البعثات  نظام 
من   5634 العدد  يف  ون�سره  والتعليم  الرتبية 
�سهر  من  ع�سر  ال�ساد�ض  يف  الر�سمية  اجلريدة 
مدة  تخفي�ض  التعديل  وت�سمن  املا�سي،  ني�سان 
اال�ستفادة من املكرمة اإىل خم�ض �سنوات بدل 
اجلامعي  الدرا�سي  العام  من  اعتبارا  ع�سرة 
بح�سب  ال��وزارة،  التزمت  كما   .2020/2021
من  ال��راب��ع  البند  بتنفيذ  النعيمي،  ال��وزي��ر 
يف  للعاملني  االأج��ور  بزيادة  املتعلق  االتفاقية 
ومراقبني  م�سححني  من  التوجيهي  امتحان 
ن�سرت  التعديل  تعليمات  اأن  مبينا  واإداري���ني، 
يف العدد 5647 من اجلريدة الر�سمية، بحيث 
ال���دورة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  مبوجبه  العمل  �سيتم 

االمتحانية للعام احلايل.
هذا  على  امل��رتت��ب  امل��ايل  االأث���ر  اإن  وق��ال 
مت�سمنا  دينار  ماليني   5 اإىل  و�سل  التعديل 

احت�ساب اأجور الوقت اال�سايف.
واأ�ساف اأن نظام الرتب املعدل الذي ن�سر يف 
الثاين  يف  الر�سمية  اجلريدة  من   5630 العدد 
التعليم  املا�سي، ت�سمن اعتبار مهنة  ني�سان  من 
البند  يف  ورد  ما  على  بناء  ال�ساقة  املهن  من 

اخلام�ض من االتفاقية.
باعتماد  املتعلق  ال�ساد�ض  البند  وب�ساأن 
املعلمني  لنقابة  التابعة  التدريب  اأكادميية 
واعتماد �سهادات التدريب ال�سادرة عنها، اأو�سح 
وترخي�ض  ت�سجيل  مت  اأنه  النعيمي،  الدكتور 
هذه االأكادميية لدى وزارة ال�سناعة والتجارة 
واجلهات ذات العالقة، اإال اأن النقابة مل تقدم 
تدريبي  برنامج  اأي  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة 
فيه  �سمحت  الذي  الوقت  يف  االعتماد،  لغاية 
واأندية  املدار�ض  با�ستخدام  للنقابة  ال��وزارة 

املعلمني الإقامة املحا�سرات والندوات اخلا�سة 
بها.

واأو�سح وزير الرتبية والتعليم اأن احلكومة 
بتف�سري  اخلا�ض  الديوان  اإىل  ب�سوؤال  تقدمت 
من  د   /5 امل��ادة  ب�ساأن  ال��راأي  لبيان  القوانني 
قانون نقابة املعلمني، حول مدى قانونية وجود 
نقيب املعلمني اأو ممثلني عن النقابة يف جمال�ض 

الرتبية والتعليم واالعتماد واملناهج.
وبني اأن رد الديوان اعتر ع�سوية النقابة 
املجل�ض  يف  اأو  والتعليم  الرتبية  جمل�ض  يف 
قانون  اأحكام  مع  يتناق�ض  ال  للمناهج  االأعلى 
انفتاح  االإط��ار  هذا  يف  موؤكدا  املعلمني،  نقابة 
تقدم  ودرا�سة  تطويري  فكر  اأي  على  ال��وزارة 

من اأي جهة.
ال�سماح  ب�����س��اأن  النقابة  مطالب  وح���ول 
الع�سكرية  امل�ست�سفيات  يف  بالعالج  للمعلمني 
وزارة  يف  احل��ال��ي��ة  اال����س���رتاك  ق��ي��م  بنف�ض 
ال�سحي  التاأمني  ازدواج��ي��ة  واإل��غ��اء  ال�سحة 

النعيمي  ال��دك��ت��ور  اأك���د  املعلمني،  ل��ل��زوج��ني 
 83 رق��م  ال�سحي  للتاأمني  املعدل  النظام  اأن 
االإج���راءات  �سمن  ي�سري  ال��ذي   2004 ل�سنة 
املوؤمنني  للزوجني  اأجاز  الالزمة،  الت�سريعية 
االن��ت��ف��اع ب��درج��ة ال��ت��اأم��ني االأع���ل���ى، فيما 
�ستت�سمن تعديالت وزارة ال�سحة على النظام 
طلب اإيقاف االقتطاع الأحد اال�سرتاكني للزوج 

اأو الزوجة املوؤمنني اإن رغبا بذلك.
كما اأكد تخفي�ض ن�ساب املعلم، كما ورد يف 
تعديل  مبوجب  االتفاقية،  من  التا�سع  البند 
من   5630 ال��ع��دد  يف  املن�سور  ال��رت��ب  ن��ظ��ام 
ني�سان  �سهر  من  الثاين  يف  الر�سمية  اجلريدة 
يف  بداأ  التعديل  بهذا  العمل  اأن  مبينا  املا�سي، 

ت�سكيالت العام الدرا�سي 2020/2021.
ت�سهيل  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
متويلية  ا�ستثمارية  ذراع  ترخي�ض  اإج��راءات 
يف  ورد  كما  املعلمني  لنقابة  متويل(  )�سركة 
تقدم  يتطلب  االتفاقية،  من  العا�سر  البند 
العالقة  ذات  للجهات  ر�سمي  بطلب  النقابة 

لرتخي�ض هذا الذراع.
على  املعملني  ح�سول  بت�سهيل  يتعلق  وفيما 
املركزي  البنك  من  مدعومة  �سكنية  قرو�ض 
من  ع�سر  وال��ث��اين  احل���ادي  البندين  بح�سب 
املركزي  البنك  اأن  الوزير،  اأو�سح  االتفاقية، 
ت�سمح  التي  املوؤ�س�سات  جلميع  براجمه  يقدم 

للمعلمني اال�ستفادة منها.
على  �سنوات  منذ  داأب��ت  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
ت�سهيل ا�ستفادة املعلمني واملعلمات من امل�ساريع 
االإ�سكانية التي تنفذها احلكومة، وهي ملتزمة 
اإ�سكاين  م�سروع  الأي  النهج  بهذا  باال�ستمرار 
والتطوير  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  تنفذه 

احل�سري اأو اأية اأذرع اأخرى حكومية.
يف  الرتبوي  االإ�سراف  ق�سم  تعزيز  وحول 
البند  بح�سب  املعلمني  اأداء  وتقييم  التدريب 
اأن  اأو�سح النعيمي  الثالث ع�سر من االتفاقية، 

امل�سرفني الرتبويني ينفذون يف ق�سم االإ�سراف 
الرتبوي الرامج التدريبية �سمن مديرياتهم، 
العتماد  ع��دل  املعلمني  رت��ب  نظام  اأن  مبينا 
متعدد  التقييم  �سمن  الرتبوي  امل�سرف  تقييم 

االأطراف.
اتخذت  التي  العقوبات  جميع  اأن  واأو�سح 
ال�سابق  االإ����س���راب  ب�سبب  امل��ع��ل��م��ني  ب��ح��ق 
الدعاوى  جميع  واإ�سقاط  األغيت،  ومتعلقاته 
املرفوعة عليهم من قبل الوزارة اأو لدى اجلهات 
الق�سائية املخت�سة، تنفيذا للبند الرابع ع�سر 

من االتفاقية.
الرتب  ع��الوات  اأن  النعيمي  الوزير  وب��ني 
للمعلمني جرى �سرفها اعتبارا من بداية العام 
احلايل، وقبل �سدور نظام الرتب املعدل عمال 
ومنح  االتفاقية،  من  ع�سر  اخلام�ض  بالبند 
باملئة  باملئة، و40  امل�ساعد 35  واالإداري  املعلم 
واالإداري  للمعلم  باملئة  و50  واالإداري،  للمعلم 
و  اخلبري،  واالإداري  للمعلم  باملئة   65 و  االأول، 

75 باملئة للمعلم، واالإداري القائد.
يعك�ض  االتقاقية،  بنود  تنفيذ  اأن  واأك��د 
التزام احلكومة ب�ساأنها، غري اأن اإيقاف العالوة 
اجلهازين  يف  العام  القطاع  وموظفي  للمعلمني 
املدين والع�سكري جاء نتيجة لظرف م�ستجد، 
واأن نهج احلكومة خالل جائحة كورونا ا�ستند 
اإىل التكافل لتخفيف االآثار التي ترتبت على 
تداعياتها،  ب�سبب  املجتمع  �سرائح  من  الكثري 
�سيكون  العالوة  �سرف  اإع��ادة  بدء  اأن  موؤكدا 

مطلع العام املقبل 2021.
التاأكيد  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وج��دد 
والطالب،  للمعلم  احلا�سن  ال���وزارة  دور  على 
تنفيذا  املعلم  بدعم  االأردنية  الدولة  والتزام 
الذي  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  لتوجيهات 
وحت�سني  املعلم  متكني  اإىل  با�ستمرار  يدعو 
وعطائه  ل���دوره  تقديرا  املعي�سية،  ظ��روف��ه 

باعتباره الركن االأ�سا�ض يف نظامنا الرتبوي.

رئيس مجلس األعيان يلتقي 
السفيرة الفرنسية لدى المملكة

وزير المياه والسفير الياباني يطلعان 
على مشروع تطوير منظومة مياه زي 

وكالة التعاون الدولي الكورية تتبرع بمعدات طبية 
لمخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية باألردن

العضايلة: الدولة حريصة على مستقبل 
الطلبة وبدء العام الدراسي في موعده

اتفاقية بين مؤسسة الملك الحسين 
والمجلس الوطني لشؤون األسرة

اإلسكان والتطوير الحضري تطلق 
موقعا الكترونيا جديدا

وزير التربية: الحكومة لم تتنصل من تنفيذ أي من بنود 
االتفاقية مع نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها
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حجازي: النزاهة واألمن العام 
شركاء استراتيجيون خدمة للوطن

*عمان 
الدكتور  الف�ساد،  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال 
�سريًكا  باعتباره  العام  االأمن  جهاز  اإىل  تنظر  الهيئة  اإن  حجازي،  مهند 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  تطبيق  جمال  يف  وخا�سة  فاعاًل،  ا�سرتاتيجًيا 
بني  واللوجي�ستي  الفني  التعاون  نطاق  وعلى  الف�ساد  ومكافحة  للنزاهة 
الهيئة واالأمن العام. واأ�ساف حجازي، خالل زيارة وفد من كبار �سباط 
مديرية االأمن العام للهيئة اأن هذه الزيارة تاأتي تنفيذًا ملذكرة التفاهم 
املرمة بني الطرفني، والتي اأكدت اأهمية تعزيز التعاون بينهما، وخا�سة 
م�ساندة  على  وحر�سها  والفني  والتقني  اللوجي�ستي  الدعم  �سعيد  على 
جهود الهيئة من خالل اإنفاذ القانون ون�سر قيم ومعايري النزاهة الوطنية. 
واأ�ساد حجازي بجهود املديرية التي ي�سهد لها القا�سي والداين يف حفظ 
املحلية  امل�ستويات  على  منها  واملاأمولة  اإليها  املوكولة  املهام  واأداء  االأمن 
واالإقليمية والدولية بف�سل التوجيهات امللكية ال�سامية وجهود االإدارات 
املتعاقبة جلهاز االأمن العام. من جهته، اأعرب مندوب مدير االأمن العام 
�ستال،  اأبو  معت�سم  الركن  العميد  اللوج�ستي،  والدعم  ل��الإدارة  امل�ساعد 
حماربة  �سعيد  على  الهيئة  تبذلها  التي  باجلهود  املديرية  اعتزاز  عن 
مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإثراء  على  احلر�ض  موؤكدًا  ونبذه،  الف�ساد 
الهيئة واإن كوادرها جاهزة الإنفاذ القانون وواجباتها على مدار ال�ساعة 
باأن  ال��دوام  على  يحر�ض  الذي  االأعلى  القائد  جاللة  توجيهات  بف�سل 
يكون جهازًا ميتاز بالكفاءة واحرتام حقوق االإن�سان. وعلى �سعيد مت�سل، 
قّدم نائب رئي�ض جمل�ض الهيئة، الدكتور اأ�سامة املحي�سن، �سرحًا موجزا 
عن الهيئة؛ اأهدافًا واخت�سا�ساِت وروؤيًة ور�سالًة، م�سريًا اإىل العالقة مع 

اجلهاز الق�سائي املت�سمة بالتعاون والتن�سيق واالحرتام املتبادل.\

* عمان 
اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ا���س��ت��ط��الع م��رك��ز ال��درا���س��ات 
الغالبية  ان  االردنية  اجلامعة  يف  اال�سرتاتيجية 
ابدوا  باملئة   91 وبن�سبة  امل�ستجيبني  من  العظمى 
ر�ساهم عن اجلهود التي بذلها جاللة امللك من اأجل 
الغربية  ال�سفة  من  اأرا���ض  �سم  من  اإ�سرائيل  منع 
�سمن  من   22 رقم  اال�ستطالع  وركز  االأردن.  وغور 
�سل�سلة ا�ستطالعات “املوؤ�ّسر االأردين - نب�ض ال�سارع 
الراأي  ا�ستطالعات  دائ��رة  نّفذته  الذي  االأردين” 
الثالثاء،  ون�سر  املركز  يف  امليدانية  وامل�سوح  العام 
عينة  على  اجل��اري،  متوز   22-15 من  الفرتة  خالل 
ممثلة للمجتمع االأردين ومن املحافظات كافة، على 
والق�سايا  االأردن حمليًا،  التي تواجه  الق�سايا  اأبرز 
على  الرتكيز  اىل  اإ�سافة  االإقليم  ت��واج��ه  التي 
امل�سروع االإ�سرائيلي ل�سم اأرا�ٍض من ال�سفة الغربية 

وغور االأردن.
ويعتقد غالبية امل�ستجيبني بن�سبة 64 باملئة اأن 
اإج��راءات  منع  اأجل  من  بو�سعه  ما  بكل  قام  االأردن 
ال�سم، ويعتقد الغالبية وبن�سبة 76 باملئة اأن القرار 
وغور  الغربية  ال�سفة  من  اأرا�ٍض  ب�سم  االإ�سرائيلي 

يف  الداخلي  اال�ستقرار  على  �سلبًا  �سيوؤثر  االأردن 
االأردن، ويعتقد 83 باملئة من امل�ستجيبني  اأن عملية 

ال�سم ت�سكل اعتداء على االأرا�سي االأردنية.
والق�سية  القد�ض  ت�سدرت  اال�ستطالع،  وح�سب 
الق�سايا  ق��ائ��م��ة  ال��ق��رن  و�سفقة  الفل�سطينية 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  تواجه  التي  االإقليمية 
ل�سم  االإ�سرائيلي  امل�سروع  تالها  باملئة   45 بن�سبة 
بن�سبة  االأردن  وغ��ور  الغربية  ال�سفة  من  اأرا����ضٍ 
 53 بن�سبة  امل�ستجيبني  غالبية  وقيم  باملئة.   29
يف  بال�سيئة  االإ�سرائيلية  االأردنية  العالقات  باملئة 
االآونة االأخرية، فيما قيمها باجليدة 31 باملئة من 

امل�ستجيبني.
ب�سماعهم  امل�ستجيبني   م��ن  باملئة   87 واف���اد 
�سم  خالله  من  تنوي  ال��ذي  االإ�سرائيلي  بامل�سروع 
ويعتقد  االأردن.  وغور  الغربية  ال�سفة  من  اأرا���ضٍ 
22 باملئة من امل�ستجيبني الذين �سمعوا عن امل�سروع 
االإ�سرائيلي اأن على االأردن وقف العمل باالتفاقيات 
املوقعة وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني )االأردن 
واإ�سرائيل( يف حال قررت اإ�سرائيل امل�سي يف م�سروع 

ال�سم.

ويعتقد 18 باملئة من امل�ستجيبني  اأن على االأردن 
باملئة   15 و  االأردن،  من  االإ�سرائيلي  ال�سفري  طرد 
ال�سالم  معاهدة  ان��ه��اء  االأردن  على  اأن  يعتقدون 

املوقعة مع اإ�سرائيل.
ال�سلبي  االث���ر  ت�سكل  ال��ت��ي  الق�سايا  وح���ول 
 32( بن�سبة  امل�ستجيبني  ثلث  اف��اد  االردن،  على 
على  امل��رتت��ب  االأك���ر  ال�سلبي  االأث���ر  اأن  ب��امل��ئ��ة( 
زيادة  يف  يتمثل  اال�سرائيلي  القرار  جراء  االأردن 
هذا  ج��راء  االأردن  يف  واالحتجاجات  املظاهرات 
يعتقد  فيما  الداخلي(،  اال�ستقرار  )زعزعة  القرار 
عدد  زي��ادة  على  يعمل  �سوف  القرار  اأن  باملئة   22
من  )الهجرة  االأردن  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
القرار  اأن  16باملئة  ويعتقد  االأردن(،  اىل  فل�سطني 
ال�سفة  يف  والتظاهرات  العنف  زيادة  على  �سيعمل 
باأنهم  امل�ستجيبني  من  باملئة   59 واأف��اد  الغربية. 
القرار  جتاه  االأردنية  احلكومة  موقف  عن  را�سون 
وغور  الغربية  ال�سفة  من  اأرا�ٍض  ب�سم  االإ�سرائيلي 
االأردن، فيما اأفاد ثلثي امل�ستجيبني بن�سبة 65 باملئة 
عن ر�ساهم من موقف الدولة االأردنية جتاه القرار 

االإ�سرائيلي.

باملئة   70 بن�سبة  امل�ستجيبني  غالبية  ويعتقد 
ان حالة االنق�سام الداخلي يف فل�سطني �ساعدت يف 
م�سي اإ�سرائيل يف اتخاذ قرار ب�سم اأرا�ض من ال�سفة 

الغربية وغور االأردن.
اأن  باملئة   57 بن�سبة  امل�ستجيبني  غالبية  وافاد 
احلفاظ  هي  احلالية  املرحلة  يف  االأردن  م�سلحة 

على احلد االأدنى من العالقة مع اإ�سرائيل.
ارت��ف��اع  مو�سع  ت�سدر  املحلي،  ال�����س��اأن  وح���ول 
اأهمية  االأك��ر  الق�سايا  قائمة  البطالة  م�ستويات 
الثانية  املرتبة  يف  وي��اأت��ي  االأردن،  ت��واج��ه  التي 
اأزمة  ومو�سوع  واالإداري(  )امل��ايل  الف�ساد  مو�سوع 

كورونا ونتائجها على االأردن 22باملئة لكل منهما.
اأن  باملئة   53 بن�سبة  امل�ستجيبني  ن�سف  واف��اد 
اأقرتها  قد  احلكومة  كانت  التي  ال��روات��ب  زي��ادة 
على رواتب موظفي القطاع العام، وعملت احلكومة 
على ايقافها نتيجة اأزمة كورونا، �سيتم �سرفها منذ 
امل�ستجيبني  ن�سف  من  واأك��ر  القادم.  العام  بداية 
االأردن  يف  االأم��ور   اأن  يعتقدون  باملئة   55 بن�سبة 
ت�سري يف االجتاه االإيجابي، و40باملئة يعتقدون اأنها 

ت�سري يف االجتاه ال�سلبي.

استطالع: االردنيون راضون عن جهود 
الملك لمنع خطة الضم االسرائيلية

مقال رئيس التحرير

ال���ي���وم خ��ط��ط وب��رام��ج 
الدويل  النقد  �سندوق  اأم��الءات  تنفيذ  احلكومات 

)�سئنا اأم اأبينا( من خالل حت�سيل املاليني ل�سداد القرو�ض وعليها 
يرتتب فر�ض املزيد من ال�سرائب على املواطن االردين  الذي اأ�سبح  
يلقط اأنفا�سه االخرية ب�سبب مر�ض الذبحة ال�سريبية ، نعم يا دولة 
يبدو  ال�سابقة واحلكوم احلالية  اأنهكته احلكومات  املواطن  الرئي�ض 
باأنه  علما   االخرية  اأنفا�سه  من  تبقى  ما  على   تقب�ض  اأن  تريد  انها 
نع�سه االخري  امل�سمار يف  اليوم  تدق  �سريريا و�سرائب  باال�سل ميت 
حلكومتكم  يدفع  االردين  املواطن  اإن  الرئي�ض  دول��ة  يا  تعلم  اال   ،
بالكم  ال�سرائب مل تكن موجودة )  الر�سيدة )102( �سريبة وهذه 
والعدد ( حتى يف العهد العثماين البائد ، اأال تعلم يا دولة الرئي�ض 
اإن املواطن اأ�سبح ي�سرتي الكاز بعبوات بيب�سي �سعة )2لرت( ، اال تعلم 
اإىل  العيد  )من  اال  اللحم  تاأكل  ال  اال�سر  بع�ض  اأن  الرئي�ض  دولة  يا 
العيد( واق�سد هنا عيد اال�سحى ويعني كمية اللحم التي تاأتيهم من 

اال�سحية ح�سب التق�سيم االلهي .
ال اأعرف من اأين اأبداأ وكيف ننتهي من الهموم اليومية التي يعاين 
يف  تائها  نف�سي  اأجد  لذلك  منهم  واحد  واأن��ا   ، االردين  املواطن  منها 
غياهب الوطن املرتامي االطراف متابعا مل�سل�سل م�ساكلهم ومعاناتهم 
الف�سائية  املحطات  اأو  اليومية  ال�سحف  تن�سره  ما  عر  اليومية 
واالذاعية عداك عن مواقع التوا�سل االجتماعي الفي�سبوك وتويرت 
، وعندما ت�سمع وتقراأ وت�ساهد تقول اأن عدد �سكان االردن يفوق عدد 

�سكان ال�سني مباليني .
نعم يا �سادة يبداأ هم املواطن  مباراثون رغيف اخلبز الذي اأ�سبح 
اأنكاثا( ، وهم الرواتب التي ال تغني وال ت�سمن  ياأتي من ) بعد قوة 
على  ح�سلوا  االبناء  اذا  خا�سة  اجلامعي  التدري�ض  وهم   ، جوع  من 
معدالت متدنية ومل يحالفهم احلظ يف اجلامعات احلكومية ، وعندها 
الف�ساد  وهم    ، االبناء  لتعليم  �سريبة  واالمهات  االباء  دماء  ت�سبح 
اأروقة بع�ض موؤ�س�ساتنا  واملح�سوبية والوا�سطة وال�سللية املتف�سي يف 
خريات  �سلبوا  الذين  املف�سدين  بق�سايا  مرورا   ، واخلا�سة  احلكومية 
باملال  املتاجرة  ق�سايا  على  معرجا  للخارج  وهربوها  والعباد  البالد 
اأ�سبحنا  التي  املنظمه  وغري  املنظمه  اجلرمية  مبتاهات  منتهيا  العام 
نراها ونلم�سها يف بالدنا ا�سافة اىل ق�سايا املخدرات الدخيلة علينا 

خا�سة مادة اجلوكر التي تنه�ض �سبابنا  .
لال�سف اأ�سبحت يف االونة االخرية فواتري املياه والكهرباء الفلكية 
مق�سدا للجمعيات اخلريية الن غالبية املواطنني يتعذر عليه دفعها 
بعد اأن رفعت اأ�سعارها احلكومتني ال�سابقة والالحقة ، نعم اجلمعيات 
و�سراء  العالج  فاتورة  ودفع  للر�سوم اجلامعية  اأي�سا  اخلريية مق�سد 
واذا   ، دينار   250 يتجاوز  ال  يتيم  رات��ب  عن  نتحدث  الننا  ال��دواء 
اأجرة امل�سكن ي�سبح املواطن )عريان( ال حول  �سطبت من هذا املبلغ 
اأو  يفر�سون �سريبة  امل�سرعني يف احلكومة عندما  نعم   ، له وال قوة 
االردين  املواطن  راتب  معدل  اأحت�ساب  ن�سبة  اأن  يبدو  �سلعة  يرفعون 

ال�سهري عندهم هو )2500( دينار ولي�ض )250( دينار .
واحلمدهلل   عندنا  حت�سى  وال  تعد  ال  و�سلوكيات  واأمرا�ض  هموم 
فاملواطن  واالط��ف��ال  وال��ط��الب  اال�سر  اأره��ق  ال��ذي  ال�سرائب  ملف 
يدخل  اأن  خاللها  من  ي�ستحق  �سريبة   102 للحكومة  يدفع  االردين 
اأرقام جيني�ض العاملية ، نعم اأ�سبح عندنا عرف وعادة ) ال�سريبة على 
حتى  االردين  املواطن  حياة  يف  رخي�ض  �سيء  يوجد  ال   ،  ) ال�سريبة 
املقابر عليها �سريبة مبعنى ان امليت عندما ياأتيه االجل ال ي�سلم من 
�سرائب احلكومة ومل يبقى لديهم اال فر�ض �سريبة على الهواء الذي 

نتنف�ض.
نعم يا �سادة يا كرام املواطن االردين يكفية فخرا باأنه االول يف 
اال�سابة بال�سكتة القلبية واجللطات واالول بداء ال�سكري وال�سرطان 
الدرا�سات  مراكز  ولال�سف   ، ال�سرايني  وت�سلب  ال�سغط  يف  واالول 
االردنية ال تركز على حتديات ويوميات املواطن االردين بل تكر من 
الدرا�سات التي  ال تفيد وال ت�ستفيد مثل الدميقراطية واالنتخابات 

وحقوق املراأة وغريها من امللفات البعيدة عن حياة املواطن اليومية
ال�سهري  خا�سة  اأيرادات راتبه  اليومية على  املواطن  اأن  نفقات 
يف ظل هذا الزمن ال�سعب والرديء ونحن دائما يف الطليعه بخ�سو�ض 
وكاأنها  م��رر  الغري  اال�سعار  رف��ع  عن  ع��داك  واجلبايات  ال�سرائب 
اأ�سبحت عادة عند  امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار و�سيمنحهم ال�سعب يف 

نهاية املطاف ) و�سام رفع اال�سعار ( من الدرجة االوىل
،نعم هموم يومية  لها )اأول( ولي�ض لها )اخر( ويف النهاية نع�ض 

املواطن االردين يكتب عليه �سبب الوفاة ذبحة �سريبية .
اإم�سي قدمًا واأ�سرب بيد من حديد على جيوب  يا دولة الرئي�ض 
والل�سو�ض  والفا�سدين  واملتهربني �سريبيا  ال�سمان  احليتان والقطط  
الديار  اإىل  واو�سلونا  والعباد  البالد  خ��ريات  اأكلوا  الذين  الهاربني 
ال�سوداء ..واأبتعد قدر االمكان عن جيوب  املواطن االردين الذي مل 

يبقى منه �سوى اجللد والعظم .

خالد خازر الخريشا

الفــقــــراء ..
 ولحمة العيد ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عّمان 
عمان  ج��زاء  �سلح  حمكمة  قا�سي  ق��رر 
مدير  حب�ض  ال��ث��الث��اء،  ال��ط��راون��ة  حممد 
 3 مل��دة  �سياحية  �سركة  وم��ال��ك��ي  م��در���س��ة 
�سنوات لكل منهم بعد ادانتهم بجرم الت�سبب 
بالوفاة الناجم عن االإهمال وقلة االحرتاز 
وت�سمني  واالن��ظ��م��ة،  ال��ق��وان��ني  وخم��ال��ف��ة 
�سياحة  و�سركتي  ال�سياحية  ال�سركة  مالكي 
عن  والتكافل  بالت�سامن  دينار   3300 مبلغ 
النفقات التي تكبدتها اخلزينة، يف الق�سية 

املعروفة با�سم »فاجعة البحر امليت« .
واأع��ل��ن��ت امل��ح��ك��م��ة يف ق���راره���ا، ع��دم 
وزارة  يف  يعملن  موظفات  ث��الث  م�سوؤولية 
بالوفاة  الت�سبب  والتعليم عن جرم  الرتبية 
الأن  االح���رتاز  وقلة  االإه��م��ال  عن  الناجم 
املحكمة،  ق��رار  وف��ق  جرما  يوؤلف  ال  فعلهن 
واعلنت عدم م�سوؤولية مرافقة الرحلة الأن 
فعلها ال يوؤلف جرما، ا�سافة لعدم م�سوؤولية 
ولي�ض  موؤ�س�سة  باعتبارها  فكتوريا  مدار�ض 
الطراونة  القا�سي  وق��رر  معنويا.  �سخ�سا 

عن  ر�ستم  ن��وره��ان  املدر�سة  مالكة  ب���راءة 
االإهمال  عن  الناجم  بالوفاة  الت�سبب  جرم 
وقلة االحرتاز لعدم ثبوت اأي دليل يربطها 

باجلرم امل�سند اليها.
اأي�سا  باحلكم  النطق  جل�سة  يف  وتقرر 
ا�سقاط دعوى احلق العام عن جميع امل�ستكى 
املرحومة  بوفاة  الت�سبب  ج��رم  عن  عليهم 
العام،  بالعفو  ل�سمولهم  الكبي�سي  يا�سمني 
عن  عليهم  امل�ستكى  كافة  ب���راءة  واإع���الن 
يا�سر عو�ض  الت�سبب بوفاة املرحومني  جرم 
حممد  عياد  وماجد  عو�ض  حممد  وعو�ض 
قيام  لعدم  العجارمة  ا�سماعيل  وخليفة 

الدليل القانوين.
 11 وع��دده��م  عليهم  للم�ستكى  وا�سند 
بالوفاة  الت�سبب  ج��رم  و���س��رك��ة،  �سخ�سا 
ال��ن��اج��م ع���ن االإه���م���ال وق��ل��ة االح����رتاز 
وخمالفة القوانني واالأنظمة خالفا الأحكام 
 21 مكرر  العقوبات  قانون  من   343 امل��ادة 
جميعا،  عليهم  للم�ستكى  بالن�سبة   – م��رة 
امل��ادة  الأح��ك��ام  خالفا  ب��االإي��ذاء  والت�سبب 

مرة-   23 مكرر  العقوبات  قانون  من   233
وممار�سة  جميعا،  عليهم  للم�ستكى  بالن�سبة 
ترخي�ض  على  احل�سول  دون  �سياحية  مهنة 
من  18/اأ/1  امل��ادة  الأحكام  خالفا  قانوين 
قانون ال�سياحة بالن�سبة لعدد من ال�سركات 
امل�ستكى  م��ن  فيها  ال��ع��ام��ل��ني  واال���س��خ��ا���ض 
بالواجبات  االخ��الل  جلرم  ا�سافة  عليهم، 
من   183 امل���ادة  الأح��ك��ام  خالفا  الوظيفية 
حمددة  ملجموعة  بالن�سبة  العقوبات  قانون 

من امل�ستكى عليهم.
يف  وقعت  امليت  البحر  فاجعة  ان  يذكر 
�سحيتها  وراح   2018 عام  االأول  ت�سرين   25
21 وفاة و35 ا�سابة جلهم من اطفال رحلة 
يف  لهم  ال�سيول  مداهمة  ج��راء  مدر�سية، 
اوقفت  اثرها  وعلى  ماعني،  زرق��اء  منطقة 
وامل��دي��ر  امل��در���س��ة  م��دي��رة  العامة  النيابة 
ذمة  على  اآخ��ري��ن  و6  للمدر�سة  االداري 
الت�سبب  بتهمة  تكفيلهم،  قبل  التحقيق 
وخمالفة  االإه��م��ال  ع��ن  الناجتة  ب��ال��وف��اة 

القوانني واالأنظمة والتعليمات.

*عمان 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق���ّع���ت 
)اليوني�سف(، ومن�سة الطبي للرعاية ال�سحية، عن 
بعد، اتفاقية �سراكة �ستمّكن 3 اآالف �ساب و�سابة يف 
ا�ست�سارات �سحية فورية  االأردن، من احل�سول على 

من اأخ�سائيني طبيني دون تكلفة.
من  االأردن  يف  ال�سباب  ال�سراكة  هذه  و�ستمكن 
حت�سني  خالل  من  اأف�سل؛  �سحية  حالة  يف  العي�ض 
رعاية �سحية جيدة،  فر�ض احل�سول على خدمات 
مثل:  االأمرا�ض،  من  الوقاية  طرق  عن  ومعلومات 
خدمات  م�ستوى  وحت�سني  )ك��وف��ي��د-19(،  فريو�ض 

ال�سحة النف�سية والرفاه.
عن  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
لتطبيقها  جاهزة  ابتكارية  طريقة  تعتر  بعد، 
رعاية  على  احل�سول  فر�ض  لتح�سني  امل�ستقبل،  يف 
�سحية لل�سباب االأكر ه�سا�سة، وال �سيما االأ�سخا�ض 
فيها  يتوفر  ال  نائية  مناطق  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن 

خدمات طبية متخ�س�سة.
االأردن  يف  “اليوني�سف”  ممثلة  نائبة  وقالت 
ك�سفت  )كوفيد-19(،  جائحة  “اإن  هيجينز،  اإيتي 

جيدة  �سحية  رع��اي��ة  ل��ت��وف��ري  امل��ل��ح��ة  احل��اج��ة 
�سحتهم  احتياجات  ل��دع��م  لل�سباب؛  وم��وث��وق��ة 
اجل�سدية والنف�سية”، الفتة اىل اأن “هذه ال�سراكة 
ومن�سة  اليوني�سف  بني  القائمة  ال�سراكة  �ستمكن 
الطبي، تقدمي اخلدمات واملعلومات التي يحتاج لها 
ال�سباب وال�سابات، والذين هم يف مراحل حرجة من 
حياة  ويعي�سون  جيدة  ب�سحة  ليتمتعوا  حياتهم؛ 

تتكلل بالنجاح«.
من�سة  يف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ق���ال  ب����دوره، 
�ست�ساعد  ال�سراكة  هذه  ان  اللبدي،  جليل  الطبي 
املتعلقة  املغلوطة  واالأفكار  اخلرافات  دح�ض  على 
التعاون من  بال�سحة واالأمرا�ض؛ حيث �سريفع هذا 
هم،  وعي ال�سباب ب�ساأن الق�سايا ال�سحية التي تخ�سّ
من خالل التطرق اإىل جمموعة من املوا�سيع املهمة، 

مثل: مر�ض )كوفيد-19(، وال�سحة النف�سية.
)برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  ويف 
ت�ستهدف  ال�سراكة  ه��ذه  اإن  هيجينز،  اإيتي  قالت 
اأو  جن�سيتهم،  عن  النظر  بغ�ض  االأردن،  يف  ال�سباب 
املنطقة  اأو  دخلهم،  م�ستوى  اأو  االجتماعي،  و�سعهم 
الوقت،  بذات  ولكن  فيها،  يعي�سون  التي  اجلغرافية 

فاإن “اليوني�سف” ب�سكل خا�ض �سرتكز على ال�سباب 
على  احل�سول  على  القادرين  وغري  ه�سا�سة  االأكر 
اخلدمات ال�سحية نتيجة البعد اجلغرايف، اأو اأولئك 
الذين لديهم ا�ستف�سارات طبية ولكن ال يعلمون من 
هي اجلهة التي من املمكن اأن يق�سدوها لالإجابة عن 

ا�ستف�ساراتهم.
العدد  كان  اإذا  عما  )ب��رتا(،  ل�  �سوؤال  على  وردا 
امل�ستهدف من ال�سباب )3 اآالف �ساب و�سابة(، يكفي 
غري  ال�سباب  من  الكبري  العدد  احتياجات  لتلبية 
القادرين على الو�سول ملثل هذه اخلدمات ال�سحية، 
اأجاب كل من هيجنز واللبدي، باأن “العدد ال يكفي، 
قطاع  يف  جدا  كبرية  اخلدمات  هذه  ملثل  فاحلاجة 
ال�سباب، ولكن هذا الرنامج �سيكون بداية جتريبية 

مل�سروع وا�سع النطاق«.
تاأمل  “اليوني�سف”  ان  هيجنز،  واأ���س��اف��ت 
اأكر  التعّرف  اىل  املن�سة،  مع  التعاون  خالل  من 
يحتاجها  التي  ال�سحية  اخلدمات  طبيعة  على 
اأكر  لتعاون  البداية  هي  ه��ذه  لتكون  ال�سباب، 
لل�سباب  املقدمة  اخلدمات  تو�سيع  يف  املن�سة  مع 

. م�ستقبال

ال��ذي��ن  ال�����س��ب��اب  م��ن  اآالف   3 اأول  اأن  ُي��ذك��ر 
عن  ال�سحية  الرعاية  �سراكة  من  �سي�ستفيدون 
امل�ساركة  برنامج  يف  امل�سجلون  الطالب  هم  ُبعد، 
ملنظمة  ال��ت��اب��ع  “اأملنا”  لل�سباب  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سوريني. الالجئني  من  واملتطوعني  “اليوني�سف”، 

املنظمة  جهود  من  كجزء  املبادرة،  هذه  وتاأتي 
لدعم ال�سباب لالنتقال ملرحلة الن�سج، حيث تعتر 
اأ�سا�سية  ُبعد خطوة  ال�سحية عن  الرعاية  خدمات 
ومهمة لتميكن ال�سباب من االنتقال اإىل �سوق العمل 

بنجاح.
اأردنية  موؤ�س�سة  هي  الطبي  من�سة  اأن  اإىل  ُي�سار 
التي  العربي  الوطن  يف  االأوىل  وتعتر  اجتماعية، 
وتتيح  ُبعد،  عن  الطبية  اال�ست�سارات  خدمة  تقّدم 
مبا�سرة  املعتمدين  االأطباء  مع  التوا�سل  للمر�سى 

مبكاملة هاتفية اأو حمادثة ن�سية.
ملنع  الوطنية  اجلهود  دعم  على  املن�سة  وتعمل 
اخلط  عر  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ض  انتقال 
االإ�سابة  حل��االت  لال�ستجابة   )111( ال�ساخن 
حوله،  ا�ستف�سارات  واأي  )ك��وف��ي��د-19(،  ب��ع��دوى 

وتقّدم 10 اآالف ا�ست�سارة يومًيا عن ُبعد.

*عمان 
واقت�ساديون  �سابقون  دبلوما�سيون  اأّك��د 
يف  االأردين  ال��دور  اأهمية  ع��رب،  واإعالميون 
الدول  معظم  مع  الدبلوما�سية  احلملة  قيادة 
االأوروبية؛ ملعار�سة خطة ال�سم االإ�سرائيلية 

الأرا�سي يف ال�سفة الغربية املحتلة.
نّظمه  ل��ق��اء  يف  م��ن��ه��م،  البع�ض  واع��ت��ر 
االت�سال  تقنية  عر  العربي  الفكر  منتدى 
املرئي،اأخريا، اأن املوقف االأوروبي من الق�سية 
طالبوا  حيث  تقدمًا،  اأكر  يعد  الفل�سطينية 
متوافقة  عربية  دبلوما�سية  تعزيز  ب�سرورة 

ملواجهة الرمال املتحركة يف املنطقة.
م�ستقبل  ناق�ض  ال��ذي  اللقاء  يف  ودع���وا، 
العربية  الق�سايا  جت���اه  االأوروب�����ي  ال����دور 
عربية  لكتلة  منطلقات  بلورة  اإىل  الراهنة، 
مع  وال��ت��ع��اون  ال�����س��راك��ة  تعزيز  على  تعمل 
للعالقات  هياكل  وتفعيل  االأوروب��ي،  االحت��اد 
واال�ستثمارية،  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
العربي  احلوار  قنوات  اإعادة  اأهمية  موؤكدين 
االأوروبي، ودرا�سة نقاط القوة وال�سعف لدى 

اجلانبني. 
التوقعات  اأن  اإىل  منهم،  البع�ض  واأ���س��ار 
من  االأوروب���ي  االحت��اد  موقف  م�ستقبل  ح��ول 
ت�سل  رمبا  االأرا�سي  ل�سم  االإ�سرائيلية  اخلطة 
دول  يف  اإ�سرائيل  �سفراء  اأن�سطة  جتميد  اإىل 

االحتاد بحد اأق�سى.
واأ�ستاذ  االأ�سبق  العراقي  ال�سفري  وّق���دم 
العالقات الدولية الدكتورغازي في�سل ح�سني، 
يتبعها  التي  للكيفية  عر�سا  ال��ل��ق��اء،  خ��الل 

�سياغة  يف  وموؤ�س�ساته  االأوروب����ي  االحت���اد 
اقت�سادية  تعاون  وعالقات  خارجية  �سيا�سة 
و�سيا�سية واأمنية م�سرتكة، وخا�سة يف ما يتعلق 
املتو�سط  البحر  بالتعاون وال�سراكة مع جنوب 
اإىل  م�سريا  العربي،  واخلليج  االأو�سط  وال�سرق 
منظومات  على  لذلك  وفقًا  يعتمد  االحت��اد  اأن 
اإىل  جديدة ل�سمان التدفق النفطي والو�سول 
ومواجهة  النامية،  اجلنوب  دول  يف  االأ�سواق 
يف  والتوتر  اال�ستقرار  عدم  نتائج  احتماالت 

املنطقة.
وقال الدكتور ح�سني، يف اللقاء الذي اأداره 
الدكتور  العربي  الفكر  ملنتدى  العام  االأم��ني 
االأردين  املوقفني  �سالبة  اإن  حمور،  اأبو  حممد 
اأوقفا  والفل�سطيني، وحجم االحتجاج العاملي، 
اأرا�سي  من  املزيد  ل�سم  االإ�سرائيلية  اخلطة 
دور  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددا  الغربية  ال�سفة 
معظم  مع  دبلوما�سية  حملة  قيادة  يف  االأردن 
ال�سم  خطة  تعار�ض  التي  االأوروب��ي��ة  ال��دول 

امللك  جاللة  حتذيرات  واأهمية  االإ�سرائيلية، 
االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  الثاين حول  عبد اهلل 
يف  ���س��راع  م��ن  القرن”  “�سفقة  ي�سمى  وم���ا 

املنطقة.
واأ�ساف: اإن خطة اإ�سرائيل ل�سم املزيد من 
باعرتا�سات  جوبهت  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي 
االأوروب��ي��ني،  ال��ن��واب  مئات  من  واحتجاجات 
االأوروب��ي��ني  الرملانيني  من   1080 وّق��ع  حيث 
ال�سم، وتنبه  ُتعار�ض  ر�سالة  يف 25 دولة على 

اال�ستقرار  زع��زع��ة  م��ن  جدية  خم��اوف  اإىل 
اأخالقية  م�سوؤولية  يفر�ض  مما  املنطقة،  يف 
ال�سلم  تعزيز  يف  ال�سدد  ه��ذا  يف  اأوروب���ا  على 

واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
بدوره، دعا الدكتور اأبوحمور اإىل ا�ستثمار 
 - العربية  ال��ع��الق��ات  يف  االإي��ج��اب��ي  اجل��ان��ب 
االأوروبية، وعالقة اجلوار اجلغرايف وامل�سالح 
احلل  اإىل  الو�سول  على  العمل  يف  امل�سرتكة، 
الفل�سطينية،  للق�سية  وال�����س��ام��ل  ال��ع��ادل 

واال�ستفادة من املناخ االأوروبي املعار�ض خلطة 
ال�سم االإ�سرائيلية، وم�ساندة الدور االأردين يف 
مزيد من احل�سد والتاأييد العامليني، اإىل جانب 

احلق الفل�سطيني واحلقوق العربية.
منطلقات  بلورة  اإىل  اأبوحمور  دع��ا  كما 
االأوروب��ي  االحت��اد  مع  تتعاون  عربية  لكتلة 
م�سالح  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال�سراكة  تعزيز  على 
اال�ستقرار  اإر���س��اء  على  والتعاون  الطرفني، 

والتنمية امل�ستدامة ال�ساملة يف املنطقة.
وع�سو  ال�سابق  االإم��ارات��ي  ال�سفري  واأّك���د 
املنتدى الدكتور يو�سف احل�سن، �سرورة اإعادة 
ق��ن��وات احل���وار ال��ع��رب��ي – االأوروب�����ي ال��ذي 
عقد  االأوروبي  االحتاد  تف�سيل  ب�سبب  توقف 
ولي�ض  العربية  ال��دول  مع  ثنائية  اتفاقيات 
درا�سة  اإىل  داعيًا  موحدة؛  عربية  كتلة  مع 
ودرا�سة  لدى اجلانبني،  وال�سعف  القوة  نقاط 
ح�سيلة نتائج امل�ساريع املتو�سطية على تنمية 
جنوب البحر املتو�سط، يف حني ما يزال ي�سهد 
التنمية  الفقر وقلة  ا�ستمرارية  هذا اجلنوب 

وفقدان التما�سك.
امل��دي��رة   ، اأي�����س��ا  ال��ل��ق��اء  يف  و����س���ارك 
االإخبارية  النيل  �سوت  ملوؤ�س�سة  التنفيذية 
ورئي�سة  م�سطفى،  ابت�سام  الدكتورة  امل�سرية 
�سيدين  يف  اأ�سرتاليا”  “عرب  جملة  حترير 
االإع��الم��ي��ة ع��ال ب��ي��ا���ض، وم��دي��ر ع��ام مركز 
وع�سو  ع��ّم��ان  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  درا���س��ات 
العلوم  واأ�ستاذ  احلمد،  جواد  املهند�ض  املنتدى 
املنتدى  وع�سو  الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية 

ال�سلبي. الدكتور جمال 

حبس مدير مدرسة ومالكي الشركة 
السياحة المتسببة بفاجعة البحر الميت

اليونيسف ومنصة طبي تطلقان
 برنامج استشارات صحية مجانية

سفراء سابقون : دور اردني فاعل في تشكيل موقف اوروبي رافض لخطة الضم االسرائيلية
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*عمان 
اخلم�سة  االأ�سهر  يف  التجاري  العجز  انخف�ض 
دينار،  مليار  546ر2  ليبلغ  احلايل  العام  من  االأوىل 
بن�سبة 6ر27 باملئة، مقارنة بنف�ض الفرتة من العام 

املا�سي والبالغة 518ر3 مليار دينار.
تقريرها  يف  العامة  االح�ساءات  دائرة  واأ�سارت 
االردن  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ح���ول  ال�����س��ه��ري 
يف  الكلية  ال�سادرات  قيمة  انخفا�ض  اإىل  الثالثاء، 
بن�سبة  احل��ايل  العام  من  االأوىل  اخلم�سة  اال�سهر 
0ر10 باملئة، حيث بلغت 983ر1مليار دينار، مقارنة 
203ر2  والبالغة  املا�سي  العام  من  الفرتة  ذات  يف 
قيمة  انخف�ست  التقرير،  وبح�سب  دي��ن��ار.  مليار 
االأوىل  اخلم�سة  االأ�سهر  خالل  الوطنية  ال�سادرات 
مقداره  ما  اي  باملئة،  5ر5  بن�سبة  احلايل  العام  من 
العام  الفرتة من  بنف�ض  مقارنة  دينار،  مليار  736ر1 
كما  دينار.  838ر1مليار  قيمتها  بلغت  والتي  املا�سي 
دينار  مليون  5ر246  ت�سديره  املعاد  قيمة  بلغت 

احلايل  العام  من  االأوىل  اخلم�سة  االأ�سهر  خ��الل 
بانخفا�ض ن�سبته 4ر32 باملئة مقارنة بنف�ض الفرتة 

من العام املا�سي.
املقارنة  فرتة  خالل  انخف�ست  امل�ستوردات،  اأما 
ذاتها بن�سبة 8ر20 باملئة، حيث بلغت قيمتها 528ر4 

مليار دينار، مقارنة بذات الفرتة من العام املا�سي.
ال�سادرات  تغطية  ن�سبة  اأن  اىل  التقرير  واأ�سار 
االأ�سهر  يف  باملئة  8ر43  بلغت  للم�ستوردات  الكلية 
اخلم�سة االأوىل من العام احلايل، حيث بلغت ن�سبة 
التغطية 5ر38 باملئة، مقارنة بنف�ض الفرتة من العام 
املا�سي، بارتفاع مقداره 3ر5 نقطة مئوية. اما على 
الوطنية  ال�سادرات  قيمة  بلغت  ال�سهري،  ال�سعيد 
لالأردن 3ر312 مليون دينار خالل �سهر اأيار من العام 
احلايل مقابل 4ر369 مليون دينار خالل ال�سهر ذاته 
مقداره  انخفا�ض  اإىل  ي�سري  مما  املا�سي،  العام  من 
5ر15 باملئة. ي�سار اإىل ان العجز يف امليزان التجاري 
ميثل الفرق بني قيمة امل�ستوردات وقيمة ال�سادرات. 

*اربد 
�سندوق  قدمها  ال��ت��ي  ال��ق��رو���ض  قيمة  بلغت 
بداية  منذ  ارب��د  حمافظة  يف  والت�سغيل  التنمية 
األف دينار، ا�ستفاد منها 76  العام احلايل نحو 778 
فرع  ملدير  وفقا  عمل،  فر�ض   104 ووفرت  مقرت�سا، 

ال�سندوق باأربد معن جرادات.
ل��� )ب���رتا( ال��ث��الث��اء، اإن هذه  وق���ال ج����رادات 
ال�سندوق  يقدمها  التي  قيمة  االأدنى  تعد  القرو�ض 
املا�سية  ب���االأع���وام  م��ق��ارن��ة  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل 
االج���راءات  رافقت  التي  للظروف  ارجعها  والتي 
االحرتازية التي اتخذتها احلكومة ملكافحة فريو�ض 
كورونا، ا�سافة اىل تاأجيل االأق�ساط على املقرت�سني 
من  ومتوز  وحزيران  وايار  وني�سان  اآذار  اأ�سهر  خالل 

العام احلايل، وتوقف ا�ستقبال معامالت االقرا�ض.
وا�ساف ان الو�سع �سيعود اىل طبيعته مع بداية 
طلبات  با�ستقبال  البدء  و�سي�سمل  املقبل،  اب  �سهر 
االقرا�ض ودفع امل�ستحقات املرتتبة على املقرت�سني 

والتي �ستبداأ نهاية ال�سهر املقبل.
اقرا�سها  مت  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  ان  ج����رادات  وب��ني 
نحو  بلغت  املا�سي  العام  خالل  ارب��د  يف  للمتقدمني 
الفرتة  وبنف�ض  انه  اىل  م�سريا  الفا،  و776  مليونني 
ا�ستفاد 360 من القرو�ض ووفرت 558 فر�سة عمل، 
االقرا�ض  يف  ن�ساطا  القادم  ال�سهر  ي�سهد  ان  متوقعا 
التي  ال�سعبة  ال�سندوق ال�سيما يف ظل الظروف  من 
مرت بها اململكة خالل فرتة االإغالق جراء جائحة 

كورونا ال�سهور املا�سية.

*عمان 
اأف�سحت رئي�سة �سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان 
ال�سندوق  حتقيق  عن  ال�سقاف  خلود  االجتماعي 
العام  م��ن  االأول  الن�سف  نهاية  يف  جيدة  ع��وائ��د 
فر�ستها  التي  االقت�سادية  التحديات  رغم  احلايل 

جائحة كورونا.
اأن  ال�سقاف  اأو���س��ح��ت  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 
 11 الم�ست  موجودات  حجم  على  حافظ  ال�سندوق 
مليار دينار يف نهاية الن�سف االأول من العام احلايل، 
وبلغت اأرباح االأدوات اال�ستثمارية املختلفة 2ر251 
نهاية  دينار  6ر321  مليون  مع  مقارنة  دينار،   مليون 

الن�سف االأول من العام املا�سي.
ال�سركات  بع�ض  اأرب��اح  توزيع  تاأجيل  اأن  وبينت 
ن�سبة  ال�سركات  بع�ض  وتخفي�ض   ،2019 ع��ام  عن 
الدخل  على  اأثر  توزيعها،  مقررا  كان  التي  االأرب��اح 
املتحقق لل�سندوق هذا العام مقارنة مع العام املا�سي.

هذا  املتحقق  ال��دخ��ل  معظم  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سوق  اأدوات  يف  اال�ستثمار  عوائد  من  جاء  العام، 
مليون  4ر225  بقيمة  والقرو�ض  وال�سندات  النقدي 
دينار، مرتفعًا مبقدار 8ر28 مليون دينار عن الفرتة 

املماثلة من العام املا�سي.
يتبعها  ال���ت���ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  وق���ال���ت 
�ساعدت  املختلفة  ا�ستثماراته  اإدارة  يف  ال�سندوق 
حمافظ  على  امل��ال��ي��ة  االآث����ار  م��ن  التخفيف  على 
ال�سندوق، وتوفري ال�سيولة الالزمة ملوؤ�س�سة ال�سمان 
االجتماعية،  احلماية  مظلة  وتو�سيع  االجتماعي 
ومتويل الرامج التي اأطلقتها املوؤ�س�سة مبوجب اأوامر 
ال�سندوق  ا�ستثمارات  تو�سيع  اإىل  ولفتت  الدفاع. 
عدة  �سراء  خ��الل  من  العام  بداية  منذ  العقارية 
تقدر  بقيمة  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  عقارات 
املحفظة  قيمة  لت�سبح  دي��ن��ار،  مليون   48 بنحو 
االأرب���اح  وبلغت  دي��ن��ار،  مليون  6ر707  العقارية 

الناجتة عن ارتفاع قيمة املحفظة العقارية الكلية 
مقارنة مع كلفة ال�سراء 126 مليون دينار نهاية عام 
بع�ض  يف  حاليا  ينظر  ال�سندوق  اأن  وبينت   .2019
ال�سمان  ملوؤ�س�سة  اململوكة  االأرا�سي  لتطوير  الفر�ض 
قيمة  لتعظيم  عليها  م�ساريع  واإقامة  االجتماعي، 

املحفظة العقارية.
اأن توقيع مذكرة تفاهم مع �سركة  اإىل  واأ�سارت 
“روؤية عمان” لال�ستثمار والتطوير تهدف اإىل متكني 
تثبت  التي  امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  م��ن  ال�سندوق 
والتطوير  اخلدمي  القطاع  يف  االقت�سادية  جدواها 

العقاري.
اأداء �سوق عمان  اإنه بالرغم من  وقالت ال�سقاف 
عدد  يف  اأ�سهم  �سراء  عمليات  ال�سندوق  نفذ  امل��ايل، 
مبتانة  متتاز  والتي  العامة،  امل�ساهمة  ال�سركات  من 
اأرباح  القيام بتوزيع  املالية، والقادرة على  مراكزها 
وال�سناعات  امل�سريف  القطاع  يف  م�ستمرة  �سنوية 

التحويلية.
اأ�س�ض  على  يجري  االأ�سهم  �سراء  اأن  وتابعت، 
لل�سندوق  اال�سرتاتيجية  التوجهات  مع  تتوافق 
بناء  امل�ساربات،  عن  بعيدا  االأجل  طويل  كم�ستثمر 
على تقييم اأداء ال�سركات والتوقعات امل�ستقبلية لها 
العوائد  معدالت  �سمن  لالأ�سهم  ال�سعرية  والتغريات 
اال�ستثمارية امل�ستهدفة وم�ستويات املخاطر املحددة 
اإىل  باالإ�سافة  لل�سندوق،  اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  يف 
اأقل من  باأ�سعار  االأ�سهم  ب�سراء هذه  الفر�ض  اغتنام 

قيمتها العادلة.
النهائية  املراحل  يف  حاليًا  ال�سندوق  اإن  وقالت 
و�ستجري  اململكة،  جنوب  يف  زراع��ي  م�سروع  لبدء 
اإدارته وت�سويق منتجاته من قبل �سركة متخ�س�سة، 
مرافق  ب��اإق��ام��ة  ال�سري  اإق����رار  م��وؤخ��رًا  ج��رى  كما 
من  العقبة  مدينة  يف  جديدة  وترفيهية  �سياحية 

خالل ال�سركة الوطنية للتنمية ال�سياحية.

*عمان 
االأردين  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك  وق�����ع 
الدفع  خلدمات  االأو���س��ط  ال�سرق  و�سركة 
لتمويل  منحة  ات��ف��اق��ي��ة   ،)MEPS(
م�����س��روع اأمت���ت���ة م���دف���وع���ات امل��وؤ���س�����س��ة 

اال�ستهالكية الع�سكرية.
املركزي  البنك  عن  االتفاقية  ووق��ع 
“ال�سيخ  م��اه��ر  ال��دك��ت��ور  امل��ح��اف��ظ  ن��ائ��ب 
ح�سن” وعن ال�سركة املدير التنفيذي علي 
هيئة  رئي�ض  م�ساعد  بح�سور  اجلبار،  عبد 
والتنظيم  للتخطيط  امل�سرتكة  االأرك���ان 
ابراهيم  الركن  العميد  الدفاعية  واملوارد 
النعيمات. وتهدف املنحة اإىل اأمتتة عمليات 

الدفع للم�ستفيدين من املوؤ�س�سة الع�سكرية 
اال�ستهالكية من عاملني ومتقاعدين وي�سل 
بوا�سطة  م�ستفيد  الف  نحو500  عددهم 
وت��زوي��د كافة  االإل��ك��رتون��ي��ة،  امل��ح��اف��ظ 
الع�سكرية  اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  ف��روع 
من  متكنهم  حديثة  بيع  ن��ق��اط  ب��اأج��ه��زة 
عر  االإلكرتونية  املحافظ  بوا�سطة  الدفع 
من  املوؤ�س�سة  ومتكني   )QR( تكنولوجيا 
اإيداع حوافز مادية وتقدمي خ�سومات عر 
ال�سرق  �سركة  �ستقوم  حيث  املحافظ،  تلك 
 )MEPS( ال��دف��ع  خل��دم��ات  االأو����س���ط 
بتطبيق امل�سروع. واأعرب العميد النعيمات 
ودع��م  املثمر  التعاون  بهذا  اع��ت��زازه  ع��ن 

اجلي�ض   - االأردن���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
يف  وال��رق��م��ن��ة  ال��ت��ط��ور  مل�ساعي  ال��ع��رب��ي، 
اتفاقية  املركزي  البنك  وقع  كما  اململكة. 
خلدمات  االأو�سط  ال�سرق  �سركة  مع  اخرى 
ال��غ��ذاء  وب���رن���ام���ج   )MEPS( ال���دف���ع 
نظام  لتطوير  وذل��ك   ،)WFP( العاملي 
برنامج  منتفعي  دفعات  لقبول  ال��ك��رتوين 
لدى  والالجئني  االأردن��ي��ني  العاملي  الغذاء 
بالتعاون  بالرنامج  اخلا�سة  التجار  �سبكة 
وال�سراكة مع �سركة )MEPS( عن طريق 
حمافظ  نائب  وبني  االلكرتونية.  املحافظ 
امل�ساريع  ه��ذه  متويل  اأن  امل��رك��زي  البنك 
يف  املركزي  البنك  دور  من  انطالقا  ياأتي 

اال�ستمال  وتعزيز  االقت�سادي  النمو  دعم 
املايل  ال�سمول  اململكة مبا يف ذلك  املايل يف 
العديد  يف  املدفوعات  واأمتتة  االلكرتوين 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات وذل���ك م��ن خ��الل م��ب��ادرة 
من  واملمولة  للتمكني  االلكرتونية  النقود 
وجرى  غيت�ض.  وميلندا  بيل  موؤ�س�سة  قبل 
موؤ�س�سة بيل  املنحة من  احل�سول على هذه 
يقوم  حيث   ،2018 عام  يف  غيت�ض  وميلندا 
ودع��م  لتمكني  ب��اإدارت��ه��ا  امل��رك��زي  البنك 
القطاع اخلا�ض الأمتتة املدفوعات وتطوير 
تهدف  ال��ت��ي  الرقمية  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
حد  على  والالجئني  االأردنيني  خدمة  اىل 

�سواء.

*عمان 
ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة  اط��ل��ق��ت 
املتكاملة  ال�سركة  مع  بال�سراكة  والريادة 
»فينتورك�ض«،  الريادية  امل�ساريع  لتنمية 
عر  االأردن«،  »ت�سارع  م�سروع  الثالثاء 

تقنية االت�سال عن بعد.
الوزارة  عن  �سدر  �سحفي  بيان  وح�سب 
ابداعية  بيئة  متكني  اىل  امل�سروع  يهدف 
وال�سركات  االبداعية  االفكار  وا�ستقطاب 
تتحول  كي  لتطويرها  ودعمها  النا�سئة 
قيمة  تقدمي  ميكنها  انتاجية  م�ساريع  اىل 
م�سافة لالقت�ساد، وامل�ساهمة يف التوظيف 
ع���ر اط�����الق جم��م��وع��ة م���ن م�����س��رع��ات 

حيوية  قطاعات  يف  املتخ�س�سة  االعمال 
وال�سناعات  وال��ث��ق��اف��ة،  ال���زراع���ة،  مثل 
االإبداعية، وال�سياحة، وال�سحة، والتعليم 
وغريها. وي�سارك يف احلديث خالل احلفل 
مثنى  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر 
با�سم  الدكتور  الثقافة  ووزي��ر  الغرايبة، 
تن�سيط  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  الطوي�سي، 
ومدير  عربيات،  ال���رزاق  عبد  ال�سياحة 
الدكتور  عربة  وادي  تطوير  �سركة  ع��ام 
يحيى املجايل، وال�سريك االداري يف �سركة 
املتكاملة لتنمية امل�ساريع الريادية يو�سف 
م�سوؤولني  وم�ساركة  بح�سور  الدين،  حميد 

وخراء من القطاعات املعنية.

واأكد وزير االقت�ساد الرقمي والريادة 
مثنى الغرايبة، اأهمية هذا احلدث لالأردن 
وبيئة ريادة االعمال االردنية، م�سريا اىل 
ري��ادة  منظومة  ومتكن  تدعم  ال���وزارة  اإن 
واجلهات  امل�سرعات  دور  وت�سهل  االعمال 
بالرامج  للقيام  االعمال  لريادة  الداعمة 

وامل�ساريع التي تقوم عليها.
يف  االداري  ال�سريك  ق��ال  جانبه  م��ن 
الريادية  امل�ساريع  لتنمية  املتكاملة  �سركة 
يو�سف حميد الدين، اإن امل�سروع يهدف اىل 
الفاعلة  اجلهات  كافة  جتمع  من�سة  بناء 
جلذب  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  واملبتكرة 
خمتلف  وتطوير  اجلديدة،  اال�ستثمارات 

ال�سراكات اال�ستثمارية.
امل�سروع  ان  اىل  ال��دي��ن  حميد  وا���س��ار 
مثل  االعمال  م�سرعات  من  العديد  اأطلق 
الزراعي،  القطاع  يف  “ح�ساد” املتخ�س�سة 
وم�سرعة  ال�سحي،  للقطاع  �سينا”  ابن  و” 
ابداع”   “ وم�سرعة  ال�سياحي،  للقطاع 
ال�سركة  ان  مو�سحا  الثقافة،  جم��ال  يف 
وال�سراكات  االتفاقيات  من  العديد  وقعت 
هذه  واإط���الق  عمل  لت�سريع  تهدف  التي 
بالتوازي  العمل  يجري  فيما  امل�سرعات، 
الإط�����الق ���س��ن��ادي��ق ا���س��ت��ث��م��اري��ة ل��دع��م 
القطاعات  ه��ذه  يف  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 

احليوية.

*عمان 
اململكة  يف  الكهربائي  النظام  �سجل 
بلغ  احل��ايل  لل�سيف  حمل  اعلى  االث��ن��ني 
اق�سى  ح��م��ل  م��ق��اب��ل  م��ي��ج��اواط   3450
 3010 بلغ  املا�سي  العام  من  الفرتة  لنف�ض 
6ر14  ن�سبتها  بلغت  ب��زي��ادة  م��ي��ج��اواط 

باملئة.
الكهرباء  �سركة  ع��ام  م��دي��ر  وت��وق��ع 
يف  ال��روا���س��دة  اجم��د  املهند�ض  الوطنية 
توا�سل  ان  ال��ث��الث��اء،  �سحفي  ت�سريح 
االحمال ارتفاعها مع تاأثري املوجة احلارة 
التي ت�سهدها اململكة حتى نهاية االأ�سبوع، 
وان ترتاوح االحمال ما بني 3400 و3500 
م��ي��ج��اواط، ع��ل��ى ان ت��رتاج��ع االح��م��ال 
اال�سحى  عيد  عطلة  خ��الل  الكهربائية 
نتيجة  احلالية،  م�ستوياتها  عن  املبارك 
االقت�سادية  القطاعات  ا�ستهالك  تراجع 

يف هذه الفرتة.
الق�سوى  الكهربائية  االح��م��ال  وع��ن 

خ����الل ع��ط��ل��ة ال��ع��ي��د، ق����ال امل��ه��ن��د���ض 
الروا�سدة، انها �سرتاوح ما بني 2500 اىل 
2600 ميجاواط مقارنة مع 2800- 3000 
يف  االعتيادية  امل�ستويات  هي  ميجاواط 

مثل هذا الوقت من ال�سنة.
اململكة  يف  الكهربائي  النظام  وك��ان 
خالل  م�سبوق  غ��ري  قيا�سيًا  حمال  �سجل 
املا�سي  �سباط  نهاية  يف  العام  هذا  �ستاء 
 3380 مع  مقارنة  ميجاواط   3630 بلغ 
العام  من  الفرتة  نف�ض  خ��الل  ميجاواط 

املا�سي.
�سركة  قدرة  الروا�سدة  املهند�ض  واكد 
الزيادة  تلبية  على  الوطنية  الكهرباء 
كما  الكهربائية،  الطاقة  على  الطلب  يف 
هذه  مع  للتعامل  ال�سركة  جاهزية  اك��د 
اخلطط  خالل  من  اال�ستثنائية  الظروف 
ملواجهة  اع���داداه���ا  مت  ال��ت��ي  امل�سبقة 
هذا  �سيف  خ��الل  الكهربائية  االح��م��ال 

العام.

*عّمان 
للتجارة  االإ�سكان  بنك  جمموعة  ققت 
العام،  من  االأول  الن�سف  خالل  والتمويل 
اأرباحا �سافية بعد املخ�س�سات وال�سرائب 
8ر38  مقابل  دينار،  مليون  6ر26  بقيمة 
مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام 

املا�سي برتاجع ن�سبته 31 باملئة.
وقالت جمموعة البنك يف بيان �سحفي 
املتحفظة  �سيا�ستها  باتباع  ا�ستمرت  اإنها 
للخ�سائر  اإ���س��اف��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات  ل��ب��ن��اء 
االأول  الن�سف  خالل  املحتملة  االئتمانية 
من العام كاإجراء وقائي حلماية البنك من 
اأي تاأثريات �سلبية على حمفظة القرو�ض، 
كمخ�س�سات  دينار  مليون  5ر58  واقتطاع 

خ�سائر ائتمانية متوقعة ما اأدى اإىل جناح 
زيادة ن�سبة تغطية املخ�س�سات للديون غري 

العاملة لتتجاوز م�ستوى 100 باملئة.
واكدت املجموعة ا�ستمرارها يف حتقيق 
ارتفع  الذي  الت�سغيلي  الدخل  منو اجمايل 
مليون  2ر182  ليبلغ  باملئة  3ر1  بن�سبة 
اأ�سعار  انخفا�ض  م��ن  ال��رغ��م  على  دي��ن��ار 
ال��ف��وائ��د ع��امل��ي��ا، وان��خ��ف��ا���ض االي����رادات 
االيقاف  نتيجة  بالفوائد  املرتبطة  غري 
املوؤقت ال�ستيفاء بع�ض الر�سوم والعموالت 
املتاأثرة  الرئي�سية  املجموعة  اأ���س��واق  يف 
بفريو�ض كورونا، ما يعك�ض جناح البنك يف 
الت�سغيلية  الدخل  م�سادر  يف  منو  حتقيق 
ورفع  امل�ساريف  على  ال�سيطرة  اإحكام  مع 

ما  للعمليات،  الت�سغيلية  الكفاءة  م�ستوى 
ح�سن ن�سبة الكفاءة الت�سغيلية اإىل 2ر44 
عام  م��ن  االأول  الن�سف  نهاية  يف  باملئة 
املتوا�سلة  البنك  جهود  اأن  وبينت   .2020
يف ادارة املركز املايل بفعالية مع املحافظة 
الرتفاع  اأدت  ومتانتها  االأ�سول  جودة  على 
4ر2  بن�سبة  امل�سرفية  الت�سهيالت  اإجمايل 
باملئة لت�سل اإىل 7ر4 مليار دينار يف نهاية 
جمل�ض  رئي�ض  وق���ال    .2020 ح��زي��ران 
اإدارة البنك عبداالإله اخلطيب، اإن البنك 
حقق نتائج مالية ت�سغيلية قوية قبل بدء 
رغم  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  تف�سي  تاأثري 
الظروف والتحديات ال�سعبة التي يواجهها 
على  الكبرية  ق��درت��ه  واأث��ب��ت  االقت�ساد، 

التكيف والتعامل مع الظروف وامل�ستجدات 
اأن��ه  مبينًا  ت��واج��ده،  م��واق��ع  يف  ال�سعبة 
وحتديات  تداعيات  الوباء  لتف�سي  �سيكون 
االقت�ساد  على  م�سبوقة  غري  اقت�سادية 
التنفيذي  الرئي�ض  واأك��د  باأكمله.  العاملي 
البنك  موا�سلة  ال�سفدي  ع��م��ار  للبنك 
�سالمة  على  باحلفاظ  امللتزمة  �سيا�سته 
بفعالية،  املخاطر  وادارة  وجودتها  اأ�سوله 
اإ�سافية  خم�س�سات  اقتطاع  اإىل  م�سريا 
العاملة  الديون  مقابل  الت�سهيالت  ملحفظة 
ملجموعة البنك كاإجراء احرتازي يف �سوء 
االقت�سادية  واالأو���س��اع  املرحلة  �سعوبة 
ال�سلبية املتوقعة الناجمة عن تف�سي وباء 

كورونا.

6ر27 % انخفاض العجز التجاري لألشهر 
الخمسة األولى من العام الحالي

صندوق التنمية والتشغيل في اربد يقدم 
قروضا قيمتها 778 ألفا منذ بداية العام

أرباح صندوق الضمان االجتماعي 
لنهاية حزيران 251 مليون دينار

البنك المركزي يوقع اتفاقيات تمويل 
مشاريع تعزيز الشمول المالي

إطالق مشروع تسارع االردن 
لمسرعات االعمال المتخصصة

الرواشدة: تسجيل اعلى حمل كهربائي خالل 
الصيف الحالي أمس مقداره 3450 ميجاواط

6ر26 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان
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*عمان 
الألف  ماديا  دعما  اخلري«،  »ح�ساب  �سندوق  وفر 
جائحة  بتداعيات  تاأثروا  ممن  وريا�سية  ريا�سي 

كورونا.
وك�سفت مديرة ال�سندوق رمي اأبو ح�سان لوكالة 
االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب���رتا(، ع��ن ت��وف��ري مبلغ 150 
ريا�سي وريا�سية ممن ت�سرروا بجائحة  لكل  دينارا 
كورونا �سمن �سروط و�سوابط ت�سمن و�سول الدعم 
اإىل  �سي�سل  الدعم  هذا  اأن  موؤكدة  م�ستحقيه،  اإىل 
مباراة  تنظيم  اإىل  واأ���س��ارت  الريا�سيني.  من  األ��ف 
غد  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  ا�ستعرا�سية 
الكرة  جن��وم  مب�ساركة  عمان،  �ستاد  على  الثالثاء 

االأردنية، ويخ�س�ض اجلانب االأكر من ريعها الحتاد 
كرة القدم، اإىل جانب جزء من الريع حل�ساب اخلري، 

موؤكدة االتفاق مع رعاه وداعمني لهذه املباراة.
اخلري  ح�ساب  ب��ني  ���س��راك��ة  ه��ن��اك  واأ���س��اف��ت: 
واحتاد الكرة القدم، جرى من خاللها االتفاق على 
مباراة  يف  للم�ساركة  االردن��ي��ة  الكرة  جن��وم  دع��وة 
النجوم  ه��وؤالء  وقوف  بهدف  غد،  يوم  ا�ستعرا�سية 

اىل جانب زمالئهم املت�سررين من جائحة كورونا.
ا�ستحدثها  من�سة  وجود  عن  ح�سان  ابو  وك�سفت 
الريا�سيني  اأ���س��م��اء  لت�سجيل  ال��ق��دم،  ك��رة  احت��اد 
الدعم  لتوجيه  متهيدا  املت�سررين،  واالإن��اث  الذكور 

اإىل م�ستحقيه.

*وكاالت
االأندية  خم�س�سات  القوى  العاب  احت��اد  �سرف 
ظل  يف  بالتزاماتها  ال��وف��اء  م��ن  لتمكينها  املالية 

تداعيات جائحة كورونا.
احت��اد  يف  االع��الم��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض  وا���س��ار 
ان  �سحفي،  بيان  يف  الفاعوري  اأمي��ن  القوى  العاب 
اجلوائز  قيمة  �سواء  م�ستحقاتها،  ت�سلمت  االندية 
اأو  املا�سي،  املو�سم  ببطوالت  الفائزة  للفرق  املالية 

امل�ستحقات املالية االأخرى.
حتديد  اإىل  ال��ف��اع��وري  ا���س��ار  اأخ���رى  جهة  م��ن 

مت  حيث  القوى،  الألعاب  املقبلة  البطوالت  مواعيد 
موعدا  املقبل  ال�سهر   15 اإىل   14 من  الفرتة  حتديد 
�ستاد  م�سمار  على  التن�سيطية  البطولة  الإق��ام��ة 
لالأندية  ملزمة  غري  البطولة  هذه  اأن  وبني  عمان. 
والهدف منها اإعادة الالعبني والالعبات اىل اجواء 
املناف�سة على “امل�سمار”، وتهيئتها بعد فرتة انقطاع 
طويلة خلو�ض غمار املناف�سات الر�سمية التي �ستقام 
اأوىل بطوالتها خالل �سهر اأيلول املقبل، خا�سة واأن 
اآ�سيا  غرب  بطولة  ا�ست�سافة  ب�سدد  اللعبة  احت��اد 

للنا�سئني خالل ت�سرين االأول املقبل.

*وكاالت
اأطلق احتاد كرة ال�سلة الروزنامة النهائية ملو�سم 

.2020
واأعلن احتاد كرة ال�سلة يف بيان �سحفي، تقدمي 

ن��اٍد  لكل  دي��ن��ار  األ��ف   40 بقيمة  اأويل  م��ادي  دع��م 
اأوىل  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار  تدفع على ثالث دفعات. 
البطوالت �ستبداأ اعتباراآ من منت�سف ت�سرين االأول 

املقبل، ولغاية نهاية �سهر كانون الثاين 2021.

*وكاالت
فح�ض  نتائج  الثالثاء،  التايكواندو  احتاد  اعلن 
اقيمت  ال���ذي  دان،   1 االأ���س��ود  ل��ل��ح��زام  ال��رتق��ي��ة 
وارب��د،  عمان  يف  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على  فعالياته 

مب�ساركة 570 العبا والعبة بعدد غري م�سبوق.
التايكواندو  الحتاد  االإعالمي  الناطق  واأو�سح 
في�سل العبدالالت، اأن الغالبية العظمى من امل�ساركني 
يف الفح�ض، جنحوا يف اجتيازه بنجاح، بعد عرو�ض 

متميزة.

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  العبدالالت  واأ���س��ار 
)برتا(، اإىل اأن املناف�سات اختتمت يوم اأم�ض االثنني، 
و���س��ط ت��رت��ي��ب��ات مم��ي��زة، وال���ت���زام ب���االإج���راءات 

ال�سحية.
وفيما يتعلق بالن�ساط املقبل الحتاد التايكواندو، 
دوري  ال�ستئناف  التوجه  اإىل  العبدالالت  اأ���س��ار 
اطار  املقبل، يف  ال�سهر  اعتبارا من يوم 14  النا�سئني 
رفد  على  ق��ادرة  جديدة،  مواهب  الكت�ساف  ال�سعي 

املنتخبات الوطنية.

*وكاالت
املو�سم  اأن��ه��ى  ال��ذي  يونايتد،  مان�س�سرت  ي�سعى 
من  للعودة  الثالث،  املركز  يف  االإجنليزي  بالدوري 
باإبرام  املقبل،  املو�سم  اللقب  على  للمناف�سة  جديد 

العديد من ال�سفقات.
اأنَّ  ي��رى  ال�سابق،  الفريق  قائد  ك��ني،  روي  لكن 
النادي لن يناف�ض على اللقب يف ظل وجود احلار�ض 
املناف�سة  اأراد  اإذا  املانيو،  اأن  موؤكًدا  خيا،  دي  ديفيد 

على اللقب، فعليه التخلي عنه.
عن  خيا  دي  باإبعاد  املطالبة  االأ�سوات  وتعالت 
الت�سكيلة بعد اأخطاء ارتكبها خالل خ�سارة يونايتد 
من ت�سيل�سي يف قبل نهائي كاأ�ض االحتاد االجنليزي.

على   )0-2( الفوز  خ��الل  الكرة  منه  وانزلقت 
لي�سرت �سيتي يف الدوري يوم االأحد لكنه نه�ض ليمنع 
التاأهل  ح�سم  مباراة  يف  الت�سجيل  من  فاردي  جيمي 

لدوري اأبطال اأوروبا.
املعجبني”  كبار  من  اأبدا  يكن  “مل  اإنه  كني  وقال 

باحلار�ض االإ�سباين.

“يرتكب  �سبورت�ض”  “�سكاي  ملحطة  واأ���س��اف 
يونايتد  تكلف  كبرية  وهفوات  االأخطاء  من  الكثري 

نقاطا مهمة«.
لقب  على  املناف�سة  يونايتد  اأراد  “اإذا  وت��اب��ع 
الدوري يحتاج اإىل حار�ض اأف�سل. يحتاج اإىل تغيري 

وقام بذلك من قبل ل�سنوات«.
للبيع  عر�سهم  ث��م  مهاجمني  “اأبعد  ووا���س��ل 
التم�سك  يف  يفكر  البع�ض  لكن  و�سط  العبي  وكذلك 
بحار�ض املرمى لفرتة اأطول الأنه قام ببع�ض االأ�سياء 

قبل عامني اأو 3 اأعوام«.
اأع��ار  ال���ذي  ليفربول  البطل  اإىل  ك��ني  واأ���س��ار 
احلار�ض االأملاين لوري�ض كاريو�ض اإىل ب�سكتا�ض ودفع 

مبلغا قيا�سيا ل�سم الرازيلي األي�سون.
“�ساهدنا ليفربول يف م�ستويات خمتلفة  ووا�سل 

وحت�سن يف حرا�سة املرمى«.
اأخطاء  يرتكب  خيا  دي  امل�سكلة؟  “ما  وختم: 
املرمى  حرا�ض  بع�ض  ويوجد  التغيري  وقت  حان  لذا 

اجليدين”.

*وكاالت
اأعلن نادي فرايبورج االأملاين الثالثاء اأنه تعاقد 
من  دميريوفيت�ض  اإيرميدين  البو�سني  املهاجم  مع 

نادي اأالفي�ض االإ�سباين.
للعقد  تفا�سيل  اأي  ع��ن  ف��راي��ب��ورج  يعلن  ومل 
اأمل��ان��ي��ا،  يف  امل��ول��ود  ع��ام��ا(   22( دميريوفيت�ض  م��ع 
جالن  �سانت  لفريق  اإعارة  بعقد  حاليا  يلعب  والذي 

ال�سوي�سري.
بنادي  ال��ك��رة  م��دي��ر  هارتنباخ  كليمنز  وق���ال 
املهاجم  مقومات  بكل  يحظى  العب  “هو  فرايبورج: 

اأر�ض  على  واحلما�ض  الطاقة  من  الكثري  و�سي�سيف 
لقطع  جيدة  فر�سة  له  �سيتيح  والتعاقد  امللعب.. 

اخلطوة املقبلة معنا.«
هذه  اإىل  “اأتطلع  دميريوفيت�ض:  قال  جانبه  من 

اخلطوة، فرايبورج مكان رائع لالعبني ال�سبان.«
املركز  يف  املا�سي  املو�سم  فرايبورج  فريق  واأنهى 
اأخفق  وقد  )بوند�سليجا(،  االأملاين  بالدوري  الثامن 

يف التاأهل للم�ساركة يف الدوري االأوروبي.
وتنطلق مناف�سات الدوري االأملاين ملو�سم 2020 / 

2021 يف 18 �سبتمر/ اأيلول املقبل.

تعاقد فريق برايتون االإجنليزي لكرة القدم، مع 
انتقال  �سفقة  يف  الالنا،  اآدم  ليفربول،  و�سط  العب 
رحيل  »الريدز«  اإع��الن  من  �ساعات  بعد  وذلك  حر، 
زينيت  فريق  اإىل  لوفرين،  ديان  الكرواتي،  املدافع 

�سان بطر�سرغ الرو�سي.
مع  املتّوج  ال�سابق،  اإجنلرتا  منتخب  العب  ووقع 
ملدة  عقد  على  املو�سم،  هذا  ال��دوري  بلقب  ليفربول 

اخلام�ض  املركز  يف  حل  الذي  برايتون،  مع  اأع��وام   3
ع�سر.

وبرينلي  �سيتي  ولي�سرت  اإيفرتون  فرق  وتناف�ست 
عاما(   32( ال��الع��ب  خ��دم��ات  على  احل�سول  على 
مباراته  بعد  ليفربول  م��ع  ع��ق��ده  انتهى  وال���ذي 
االأخرية، االأحد، التي فاز فيها على امل�سيف نيوكا�سل 
امل��درب  لفريق  االن�سمام  اخ��ت��ار  الالن��ا  لكن   ،1-3

غراهام بوتر.

*وكاالت
علق جيانلويجي بوفون، حار�ض يوفنتو�ض، على 
املو�سم  هذا  االإيطايل  ال��دوري  بلقب  فريقه  تتويج 

للمرة التا�سعة على التوايل.
“كوريري  ل�سحيفة  بوفون، يف ت�سريحات  وقال 
بالن�سبة  املهم  من  “كان  �سبورت” االإيطالية:  ديللو 
يل ح�سم اللقب، واإال لكان هناك �سيء ما مل يكتمل«.
 10 اإىل  بالو�سول  ه��دف  ل��دي  “كان  واأ���س��اف: 
لقبني من  �ُسرق  اأن  بعد  االإيطايل،  الدوري  األقاب يف 

ر�سيدي«.
وتابع: “لقد فعلتها، واأنا �سعيد حتى بامل�ساركات 
اأنني  اإال  �سهلة،  �سنة  تكن  مل  لكنها  املو�سم،  ه��ذا 

تاأقلمت على الو�سع. اأنا بطبيعتي اأميل لالإيثار«.
ثاٍن؟  كحار�ض  يوفنتو�ض  اإىل  “العودة  ووا�سل: 
حققته،  مب��ا  فخور  اأن��ا  اختبار.  يف  نف�سي  و�سعت 
املتكر  ال�سخ�ض  كان  “دائًما  واأمت:  جنحت«.  الأنني 
ال يعجبني، واملو�سم احلايل كان مبثابة اختبار يل، 

الأمتكن من قول اأنني ل�ست هذا ال�سخ�ض”.

*وكاالت
اأكد رئي�ض نادي اأتلتيكو مدريد، اإنريكي �سرييزو، 
اأوبالك، الذي  ال�سلوفيني يان  اأن احلار�ض  الثالثاء، 
»ميتلك  ب�سمه،  اهتماما  اأوروبية  اأندية  عدة  اأبدت 

عقدا« مع الفريق، راف�سا احلديث ب�ساأن م�ستقبله.
وقال �سرييزو عن اأوبالك الذي كان قد وقع قبل 
لديه  “اأوبالك  عام على جتديد عقده حتى 2023 

عقد، هو العب الأتلتيكو مدريد. انتهى االأمر«.
مقابلة  خالل  “الروخيبالنكو�ض”  رئي�ض  واأ�ساد 
مع �سحيفة )ماركا( الريا�سية باحلار�ض ال�سلوفيني 
“هو اأف�سل حار�ض يف العامل، ولي�ض غريبا اأن ت�سله 

عرو�ض من اأندية اأخرى كرى«.
يتفوق  ال  �سك  وبدون  مده�ض  العب  “هو  وتابع 

عليه اأحد يف مركزه حاليا«.
على  احلفاظ  يف  املو�سم  هذا  اأوبالك  ينجح  ومل 
حار�ض  عليه  تفوق  بعدما  الليجا  يف  زام��ورا  جائزة 
وريال  و2014   2011 بني  ال�سابق  الروخيبالنكو�ض 

لي�سبح  ك��ورت��وا،  تيبو  البلجيكي  احل���ايل،  م��دري��د 
احلار�ض االأقل ا�ستقباال لالأهداف يف �سباكه.

االآن  حتى  ق��دم  اأتلتيكو  اأن  �سرييزو  واع��ت��ر 
جيدا اإىل حد ما”، منهيا الدوري يف املركز  “مو�سما 
الثالث ليوؤكد ح�سوره يف دوري اأبطال اأوروبا املو�سم 
بالت�سامبيونزليج  اإ�سافة ال�ستمرار مناف�سته  املقبل، 
فريق  قبل  من  امللك  كاأ�ض  توديعه  رغم  املو�سم،  هذا 

دوري الدرجة الثالثة، كولتورال ليوني�سا.
الرتغايل  للمهاجم  املنتظم  غري  املو�سم  وحول 
اأتلتيكو  يرمها  �سفقة  اأغلى  فيلك�ض،  جواو  ال�ساب 
يف تاريخه بواقع 126 مليون يورو دفعها اإىل بنفيكا 
قبل عام، اأكد رئي�ض اأتلتيكو اأن “اجلميع �سعيد باأداء 
جواو” م�سريا اإىل اأنه يف املو�سم املقبل “لن يكون اأحد 

الوجوه الواعدة بل �سيكون جنما واقعا«.
اإنه  عاما،   20 عمره  اأن  معرفة  “ينبغي  وتابع 
بالطبع  ف��خ��ورون  ونحن  واع��د،  م�ستقبل  له  الع��ب 

بالتعاقد معه”.

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  فيلود  ه��وب��ري  الفرن�سي  اختتم 
ملنتخب ال�سودان فرتة االإعداد اال�ستثنائية للفريق 
بعد  اال�ستثنائية  االإع��داد  فرتة  وتاأتي  الثالثاء. 
ب�سبب  املا�سي  مار�ض/اأذار  مبنت�سف  الن�ساط  تعليق 

ظهور فريو�ض كورونا امل�ستجد.
احل�سة  على  ال��ث��الث��اء  �سباح  فيلود  واأ���س��رف 
التدريبية الثانية ملنتخب ال�سودان مبلعب اأكادميية 
يوم  ع�سر  ال�سودان  و�سوله  بعد  القدم،  كرة  تقانة 

االأحد املا�سي قادما من فرن�سا.
اال�ستثنائية  ال�سودان  منتخب  تدريبات  وكانت 
ملباريات  مفاجئة  برجمة  الأي  اال�ستعداد  اإط��ار  يف 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة. وان��ط��ل��ق��ت يومي 
ب��اإج��راء  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  م��ن  وال�سبت  اجلمعة 
اأن  قبل  ك��ورون��ا،  فريو�ض  من  االح���رتازي  الفح�ض 
عليها  واأ���س��رف  امللعب  اأر���ض  على  التدريبات  تبداأ 
الثالثي الوطني املدرب العام خالد بخيت وامل�ساعد 
العظيم  عبد  الدكتور  االأحمال  ومدرب  كمال  حمد 
وقال  حداد.  وائل  الدكتور  املنتخب  وطبيب  جابر 
على  “اأ�سرفت  التدريب:  نهاية  بعد  لكووورة  فيلود 
مع  متتاليني،  يومني  يف  ال�سودان  منتخب  تدريبات 
بذلوه  الذي  باملجهود  اأ�سيد  اأن  واأود  املعاون  طاقمي 
بلياقة  الالعبون  وظهر  ج��دا،  جيد  جمهود  وه��و 

بدنية عالية، واأنا را�ض متاما عما مت اإجنازه«.

*وكاالت
اأن فريق ت�سرين  ال�سوري فاحت ذكي،  املدرب  اأكد 

»ي�ستحق وبجدارة« لقب بطولة الدوري املحلي.
“ت�سرين  ل��ك��ووورة:  ت�سريحات  يف  ذك��ي  وق��ال 
منذ  الرتتيب  �سدارة  وا�ستحق  كبرية،  مباريات  قدم 
خطوطه  وجتان�ض  القتالية  بالروح  ت�سلح  البداية، 
على  فنيا  جهازا  ميتلك  اأنه  “كما  وتابع:  الثالث«. 
ومتابع، وجمهور  داعم  اإدارة  م�ستوى جيد، وجمل�ض 
الثالثاء،  الكرامة  �سيهزم  “ت�سرين  وتابع:  رائ��ع«. 

الكرامة  االأف�سل،  الأنه  ال��دوري،  مباريات  ختام  يف 
مدنية«.  اأح��م��د  مل��رم��ى  للو�سول  ك��ث��رًيا  �سيتعذب 
لت�سرين يف كل  االأهم  الكرامة هي  “مباراة  واأردف: 

املو�سم، و�سيدخلها حتت �سعار اأكون اأو ال اأكون«.
واأكمل: “م�ستوى ت�سرين يتطور رغم غياب اأبرز 
بنتيجة  الفتوة  هزم  لذلك  م�سطفى،  با�سل  العبيه 
الكرامة  و�سيهزم  احللبي،  االحتاد  على  وفاز  كبرية 
حلم  بتحقيق  الكبرية  والرغبة  االإمكانيات  لفارق 

النجمة الثالثة«.

*وكاالت
مع  التعاقد  القطري  ال�سد  نادي  اأعلن 
الدويل رودريجو تاباتا، ملدة مو�سم واحد.

و�سبق لتاباتا اأن لعب لنادي ال�سد قبل 
نادي  من  االإع��ارة  �سبيل  على  �سنوات  عدة 
الريان، وقدم الالعب م�ستويات مميزة مع 

الزعيم و�ساهم يف ح�سد اأكر من بطولة.
جنوم  دوري  اأ�ساطري  اأحد  تاباتا  ويعد 
قبل  الريان  ل�سفوف  ان�سمامه  منذ  قطر، 
م�ستويات  خاللهم  قدم  �سنوات   10 حوايل 
مميزة، و�ساهم بدور بارزا يف كل البطوالت 

املحلية التي ح�سدها الرهيب.
اأف�سل  اأح��د  اأن��ه  على  تاباتا  وي�سنف 
الالعبني املحرتفني الذين مروا على الكرة 

القطرية، على مدار تاريخها.
وانف�سل تاباتا عن الريان قبل اأ�سابيع 
النادي  الإحجام  عقده،  انتهاء  بعد  قليلة 

عن التجديد له.

حساب الخير يوفر دعما ماديا 
أللف رياضي ورياضية

اتحاد العاب القوى يصرف 
مخصصات االندية المالية

اتحاد السلة يكشف تفاصيل 
الدعم المادي لألندية

اتحاد التايكواندو يعلن نتائج 
فحص الترقية للحزام األسود

كين: يونايتد لن ينافس على لقب 
البريميرليج في وجود هذا الالعب

فرايبورج يضم مهاجم أالفيس

بعد لوفرين.. العب آخر
 يغادر أسوار ليفربول

بوفون: نجحت في اختبار التكبر

رد حاسم من رئيس أتلتيكو 
مدريد على عروض أوبالك

فيلود لكووورة: راض تماما 
عما تم إنجازه بالمعسكر

ذكي: تشرين األجدر بلقب 
الدوري السوري

مانشستر سيتي يقترب من 
صفقته األولى في الميركاتو

*وكاالت
فريان  وجهة  عن  الثالثاء،  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

توري�ض، جنم فالن�سيا، يف املو�سم املقبل.
لذا  املقبل،  العام  �سيف  يف  فالن�سيا  مع  توري�ض  عقد  وينتهي 
يرغب النادي يف بيعه االآن، حتى ال يرحل جماًنا عن اخلفافي�ض.

فاإن توري�ض  �سي”،  “بي بي  الريطانية  االإذاعة  لهيئة  ووفًقا 
رحيل  لتعوي�ض  �سيتي،  مان�س�سرت  اإىل  االنتقال  اأعتاب  على  بات 

لريوي �ساين اإىل بايرن ميونخ.
ال�سفقة، حيث  اأن رغبة توري�ض هي من ح�سمت  اإىل  واأ�سارت 
املو�سم  خالل  “االحتاد”  ملعب  يف  بالتواجد  متم�سك  الالعب  اأن 

املقبل.
مليون   40 نظري  الناديني  بني  �ستح�سم  ال�سفقة  اأن  واأو�سحت 

يورو.
اأبرز االأندية التي تناف�ض مان�س�سرت  اأن ريال مدريد من  يذكر 

�سيتي على �سفقة توري�ض.

اتفاق سري وراء انقالب
 آرثر على برشلونة

*وكاالت
املوقف  على  ال�سوء  الثالثاء  االإ�سبانية  ال�سحافة  األ��ق��ت 
انتهاء  اآرثر ميلو، العب و�سط بر�سلونة، عقب  الغام�ض للرازيلي 
اإياب  يف  نابويل  �سد  املهمة  ملباراته  ي�ستعد  الذي  الفريق،  اإجازة 

ثمن نهائي دوري االأبطال.
اإىل يوفنتو�ض  اآرثر يف حالة مترد عقب ح�سم انتقاله  ودخل 
بعد  اأم�ض،  االأول،  بلوجرانا  تدريب  عن  غاب  اإذ  املقبل،  املو�سم  يف 

اإجازة انتهاء الليجا.
مت  فاإنه  االإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
ا�ستدعاء اآرثر اإىل مران بر�سلونة، اليوم، اإال اأن الالعب مل يح�سر.
وراء  ويوفنتو�ض،  اآرث��ر  بني  �سرًيا  اتفاًقا  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الت�سرفات الغام�سة لالعب، مبينة اأن م�سوؤويل الفريق االإيطايل 
طالبوه مبحاولة امل�ساركة يف اأقل وقت ممكن، وعدم املخاطرة مع 

بر�سلونة حتى ال يتعر�ض لالإ�سابة.
التهاب  من  يعاين  اإن��ه  م��رة  ذات  ق��ال  الالعب  اأن  واأو�سحت 
اللوزتني، بينما ا�ستكى يف اأخرى من اأمل بالكاحل، فيما �سارك لعدد 

من الدقائق �سد �سيلتا فيجو على م�س�ض.
وقال ممثلو اآرثر ل�”موندو ديبورتيفو” اإن كيكي �سيتني، مدرب 
بر�سلونة، اأبلغ الالعب اأنه لن ي�سارك ثانية مع الفريق منذ ح�سم 

انتقاله اإىل يوفنتو�ض.
وذكرت تقارير اإ�سبانية اأن اآرثر يريد ف�سخ عقده مع بر�سلونة، 

وعدم ا�ستكمال املو�سم احلايل بقمي�ض الفريق الكتالوين.

إعالن التشكيل الجديد 
لمجلس إدارة االتحاد الحلبي

*وكاالت
�سلطة  »اأعلى  العام  الريا�سي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  قرر 
االحتاد  لنادي  جديد  اإدارة  جمل�ض  ت�سكيل  �سوريا«  يف  ريا�سية 

احللبي.
وتاألف املجل�ض اجلديد من با�سل حموي رئي�سًا وع�سوية حممد 
جميل طبارة وجمد حم�سي وحممود عنر وبيان جمعة وحممد 
ممثال  حلوة  و�سادي  مارديني  وح�سن  �سعدى  اأب��و  وم��ازن  كعدان 

لل�سركة الراعية.
ر�سمي  ب�سكل  مهامه  اجلديد  املجل�ض  يت�سلم  اأن  املتوقع  ومن 
غدًا االأربعاء بعد ت�سليم املجل�ض ال�سابق برئا�سة مفيد مزيك كل 

امللفات وخا�سة املالية.
قبل  ق��رر  ال��ع��ام،  الريا�سي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  وك��ان 
النتائج يف الدوري املحلي،  اأيام حل املجل�ض برئا�سة مزيك ل�سوء 
يف  االأندية  واأ�سهر  اأكر  من  يعتر  الذي  النادي  اأن�سار  وانق�سام 

�سوريا واالأكر تتويجًا للبطوالت.

ريال مدريد يفكر بضم صخرة 
إشبيلية الدفاعية

*وكاالت
اأفادت تقارير ريا�سية، باأن نادي ريال مدريد االإ�سباين، يتابع 
مدافع نادي اإ�سبيلية البالغ من العمر 21 عاما، جولي�ض اأوليفييه 
امللكي«  »ال��ن��ادي  �سيا�سة  اإط��ار  يف  معه،  للتعاقد  وذل��ك  كونديه، 

القائمة على ا�ستقطاب املواهب ال�سابة.
اأن  اإىل  الريا�سية  اإن”  بي  اإ���ض  “اإي  ل�سبكة  تقرير  واأ���س��ار 
مهتما  ك��ان  زي���دان،  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  م��دري��د،  ري��ال  م��درب 
املزيد  امتالك  يريد  وباأنه  املا�سي،  املو�سم  يف  الفرن�سية  باملوهبة 
و�سريجيو  فاران  رافاييل  جانب  اإىل  القادم  للمو�سم  اخليارات  من 
بورتو  من  ميلتاو  اإيدير  الرازيلي  �سم  من  الرغم  وعلى  رامو�ض. 
الرتغايل يف ال�سيف املا�سي، اإال اأن ريال مدريد يبحث عن العب 
دفاع اآخر يف “املريكاتو”، نظرا الأن خي�سو�ض فاييخو �سيرتك معقل 
“�سانتياغو برنابيو” هذا ال�سيف، وو�سعية نات�سو مع الفريق غري 
وا�سحة، الأنه بالكاد كان �سمن ح�سابات زيدان هذا املو�سم، لهذا 

ال�سبب، مت فتح الباب الإمكانية التعاقد مع كونديه.
ل  يف�سّ زيدان  فاإن  “اآ�ض” االإ�سبانية،  ما ذكرت �سحيفة  ووفق 
واأي�سا  امليدان،  يف  نف�سه  و�سع  يف  التكتيكي  لذكائه  كونديه  �سم 

ب�سبب �سرعته.

رسميا.. السد يستعيد 
أسطورة الدوري القطري
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*بغداد
العراقية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
الثالثاء، اإن اأجهزة االأمن متكنت من ك�سف 
�ساحة  يف  خطرة  اإج��رام��ي��ة  جمموعات 
ت�سعى  بغداد،  العا�سمة  و�سط  التحرير 
من  املتظاهرين  و�سرب  الفو�سى،  ل�سنع 
االأجهزة  مع  ال�سدامات  وافتعال  الداخل، 
اأم��ن  حفظ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة، 
ال�ساحة، وحق التعبري ال�سلمي عن الراأي.

واأكدت الوزارة يف بيان ر�سمي امتثالها 
القوات  عن  ال�سادرة  امل�سددة  للتعليمات 
امل�سلحة بعدم اإطالق الر�سا�ض احلي على 

املتظاهرين الأي �سبب كان.
اأم��ل��ه يف تعاون  ال��ب��ي��ان ع��ن  واأع����رب 
�ساحة  يف  االأم����ن  لتعزيز  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
حتاول  التي  العنا�سر  و�سبط  التحرير 
القوات  اإىل  لن�سبها  اغتيال  اأعمال  تنفيذ 

االأمنية.
اأن  الواعي  ب�سبابنا  “نهيب  واأ�ساف: 
اخلطر  امل�سار  اإىل  امل�سوؤولية  بعني  ينظر 
التي حتاول جماعات م�سلحة خارجة على 
اإليه لتنفيذ مقا�سدها  القانون جر البالد 

اخلبيثة«.
وق�����ال رئ��ي�����ض ال�������وزراء ال��ع��راق��ي، 
كلمة  يف  االث��ن��ني،  ال��ك��اظ��م��ي،  م�سطفى 
يف  حتقيقا  فتحت  حكومته  اإن  مبا�سرة، 
اأثناء  بغداد  يف  اثنني  متظاهرين  مقتل 
احتجاجات على تردي الكهرباء، التي قال 

اإن ال حل �سحريا لها.
“تظاهرات ال�سباب  واأ�ساف الكاظمي: 

القوات  لدى  ولي�ض  م�سروع،  حق  اأم�ض  يوم 
االأمنية االإذن باإطالق ولو ر�سا�سة واحدة 

باجتاه اأخوتنا املتظاهرين«.
كل  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  “فتحنا  وت���اب���ع: 
م��الب�����س��ات م���ا ح����دث اأم�������ض يف ���س��اح��ة 
اأمامي  احلقائق  تقدمي  وطلبت  التحرير، 
خالل 72 �ساعة«. وكانت بغداد ومدن عدة 
فيها  �سقط  غا�سبة  احتجاجات  �سهدت 

اأزمة  اإثر  قتيالن وعدد من اجلرحى، على 
منها  تعاين  التي  الكهربائي  التيار  انقطاع 

حمافظات العراق.
وت�سل �ساعات انقطاع التيار الكهربائي 
يوميا،  �ساعة   16 اإىل  املحافظات  بع�ض  يف 

كما يف حالة حمافظة النجف.
وقال الكاظمي يف الكلمة نف�سها تعليقا 
كان  لو  اأمتنى  “كنت  الكهرباء:  اأزمة  على 

�سنوات  لالأ�سف،  ولكن  �سحري  حّل  اليد  يف 
و�سوء  وال��ف�����س��اد،  التخريب،  م��ن  طويلة 

االإدارة ال حّل لها يف يوم وليلة«.
العدل  من  “لي�ض  اأنه:  الكاظمي  وتابع 
عمرها  حكومة،  من  نطلب  اأن  واالإن�ساف 
النهب  ف��ات��ورة  تدفع  اأن  �سهران،  الفعلي 
وال�سلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات 

�سابقة”.

*وكاالت
بكر  اأب��و  اإبراهيم  م��ايل  رئي�ض  كّلف 
بقيادة  �سي�سي،  بوبو  الوزراء  رئي�ض  كيتا، 
بهدف  اأع�ساء،  �ستة  من  م�سّغرة  حكومة 
وح��دة  حكومة  ت�سكيل  على  التفاو�ض 
املجموعة  بتو�سيات  ال��ت��زام��ا  وط��ن��ي��ة، 
االق��ت�����س��ادي��ة ل����دول غ����رب اإف��ري��ق��ي��ا 

»اإيكوا�ض«.
للرئا�سة  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
املالية  احل��ك��وم��ة  اأن  ك���ام���ارا،  كامي�سا 
ال��دف��اع،  وزارات  م��ن  ت��ت��األ��ف  امل�����س��ّغ��رة، 
االإقليمية،  واالإدارة  واالأم���ن،  وال��ع��دل، 

وال�سوؤون اخلارجية، واالقت�ساد واملالية.
احلكومة،  رئي�ض  اق��رتاح  على  وبناء 
دمبيلي  اإب��راه��ي��م��ا  اجل����رال  كيتا  ع���نّي 
القوات  لدى  كبرية  ب�سعبية  يحظى  الذي 

امل�سلحة، وزيرا للدفاع.
واأوكلت وزارة االأمن واحلماية املدنية 
كان  ال��ذي  كيتا،  مو�سى  بيمبا  للجرال 

مكلفا اإ�سالح قطاع االأمن.
كا�سوم  وال�سيا�سي  امل��ح��ام��ي  وُع����نّي 
فيما  االإن�سان،  وحقوق  للعدل  وزيرا  تابو 
احلكومة  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  احتفظ 
بحقيبته  درام����ي  تييبيلي  امل�ستقيلة 

الوزارية.
االقت�سادية  املجموعة  واق��رتح��ت 

اأرب��ع  من  خطة  االث��ن��ني،  اأفريقيا،  لغرب 
م��ايل،  يف  ال�سيا�سية  االأزم���ة  حل��ل  نقاط 
ع�سرة  خالل  تطبق  اأن  يجب  اإنها  وتقول 
اأيام واأو�ست بفر�ض عقوبات �سد اأي طرف 

يعرقلها.
تطرحها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  ومت��اث��ل 
بعثة  ال�سابق  يف  عر�ستها  الأخ��رى  اخلطة 
اإيكوا�ض يف مايل منذ بدء االأزمة يف اأوائل 
يونيو، لكنها القت رف�سا قاطعا من معار�سي 
الذين  كيتا  بكر  اأب��و  اإب��راه��ي��م  الرئي�ض 

ي�سرون على ا�ستقالته.
وا�ستجاب ع�سرات االآالف من املحتجني 
االأ�سابيع  يف  بالتظاهر  املعار�سة  لدعوات 
اأن  من  خم��اوف  اأث��ار  مما  املا�سية،  القليلة 
تقو�ض اال�سطرابات احلرب �سد مت�سددين 

يف املنطقة.
ال��ت��ي خرجت  امل��ظ��اه��رات،  وحت��ول��ت 
متنازع  حملية  انتخابات  نتيجة  ب�سبب 
وعجز  بف�ساد  املعار�سة  ت�سفه  وما  عليها 
ال�سهر  ه��ذا  كاملة  اأزم���ة  اإىل  احل��ك��وم��ة، 

عندما قتلت ال�سرطة حمتجني.

�سخ�سا   14 اإن  املتحدة  االأمم  وتقول 
هذا  ا�ستباكات  يف  حتفهم  لقوا  االأقل  على 

ال�سهر.
اإي��ك��وا���ض عر  زع��م��اء دول  واج��ت��م��ع 
الفيديو االثنني عقب زيارة ملايل االأ�سبوع 
الذي  املعار�سة،  حتالف  رف�ض  اإثر  املا�سي 
الو�ساطة  اإج��راءات  االحتجاجات،  يقود 

التي اقرتحتها بعثة اإيكوا�ض.
وقالت املجموعة يف بيان بعد االجتماع 
العميق  قلقهم  عن  ال��دول  زعماء  “يعّر 
ب�ساأن هذا املوقف الذي من املرجح اأن يزيد 

املنطقة  ويف  مايل  يف  اال�ستقرار  عدم  من 
الواقعة جنوب ال�سحراء«.

واأو�����س����ت اخل���ط���ة ال���ت���ي ط��رح��ت��ه��ا 
يف  نائبا   31 تنحي  ب�����س��رورة  املجموعة 
الرملان يعتر انتخابهم حمل نزاع واإجراء 

انتخابات جزئية.
حكومة  لت�سكيل  اخل��ط��ة  دع��ت  كما 
املعار�سة،  حتالف  ت�سمل  وطنية  وح��دة 
وقالت اإنه يجب اإجراء حتقيق يف مالب�سات 
عمليات القتل التي وقعت يف وقت �سابق من 

ال�سهر اجلاري.

*لندن
بوري�ض  الريطاين  ال��وزراء  رئي�ض  تعهد 
الطرق  من  االم��ي��ال  اآالف  ببناء  جون�سون، 
حل�ّض  وذلك  الهوائية،  للدراجات  املخ�س�سة 
على  واحلفاظ  التحرك،  على  الريطانيني 

�سحتهم بعد اأ�سهر من االإغالق.
اأم��ة  “من اأج���ل ب��ن��اء  وق���ال ج��ون�����س��ون 
بنية  وجود  اإىل  نحتاج  ون�ساطا،  �سحة  اأكر 
حتتية �سحيحة واإىل التمرين والدعم جلعل 
الدراجات  بوا�سطة  بالتنقل  يثقون  النا�ض 

الهوائية«.
للتغيري  ال��وق��ت  ح��ان  “لهذا  واأ����س���اف: 
جراأة  واأكرها  خططنا  باأكر  قدما  وامل�سي 
لتعزيز التنقل الن�سط، بحيث يتاح للجميع اأن 

ي�سعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية”.
ت�سارك  برنامج  ابتدع  قد  جون�سون  وكان 
رئا�سة  ت��ول��ي��ه  خ���الل  ل��ن��دن  يف  ال���دراج���ات 
ما  لكن  و2016،   2008 عامي  ب��ني  بلديتها 
ي�سمى ب��”دراجات بوري�ض” بقيت بال حراك 
اإىل حد بعيد خالل اأ�سهر من االإغالق حتولت 
اىل  لندن  و�سط  من  كبرية  م�ساحات  خاللها 
حتى  كذلك  بع�سها  ي��زال  وال  فارغة  اأمكنة 

يخطط  فاإنه  جون�سون  روؤية  ووفق  اللحظة. 
على املدى البعيد لدفع املزيد من الريطانيني 
اإىل ا�ستخدام الدراجات الهوائية للذهاب اإىل 
عملهم. وتعهد جون�سون ببناء “اآالف االأميال 
املدن  الهوائية االآمنة يف  الدراجات  من طرق 
مليار   2 بقيمة  م�سروع  من  كجزء  والبلدات” 
الإحداث  دوالر(  مليار   2.6( اإ�سرتليني  جنيه 
ا�ستخدام الدراجات الهوائية وامل�سي«. “ثورة 

“ق�سائم  بتوزيع  احلكومة  وع���دت  كما 
جنيها   50 بقيمة  الدراجات”  اإ����س���الح 
ا���س��ح��اب  مل�����س��اع��دة  ال����واح����دة  للق�سيمة 
تعهد  وياأتي  بها.  االهتمام  على  ال��دراج��ات 
املطاعم  الإج��ب��ار  خطة  اأع��ق��اب  يف  جون�سون 
على و�سع عدد ال�سعرات احلرارية اإىل جانب 
كل وجبة على لوائح الطعام، يف اإطار اجلهود 

الرامية ملكافحة ال�سمنة.

*القاهرة
الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ض  ق��ال 
حري�سة  م�سر  اإن  الثالثاء،  ال�سي�سي، 
النه�سة  �سد  اأزم���ة  م��ع  التعامل  على 
م��ن خ���الل ال��ت��ف��او���ض ول��ي�����ض اخل��ي��ار 

الع�سكري.
تدعم  ب��الده  اأن  ال�سي�سي  واأو���س��ح 
م�سددا  التنموية،  م�ساريعها  يف  اإثيوبيا 
ي��ك��ون على  ل��ن  ال��دع��م  ذل���ك  اأن  ع��ل��ى 

ح�ساب ن�سيب م�سر من مياه النيل.
حفل  خالل  امل�سري  الرئي�ض  واأ�سار 
بالروبيكي،  ال�سناعية  املدينة  افتتاح 
العام  الراأي  لتهديد  داعي  “ال  اأنه  اإىل 
نتفاو�ض  نحن  ع�سكري.  بعمل  م�سر  يف 

لن�ستفيد جميعا، وال يقع �سرر علينا«.
ق�سية  “عدالة  ال�سي�سي:  واأ�ساف 
املياه اأثبتته احل�سارة امل�سرية القدمية 

التي قامت على مياه نهر النيل«.
مبادرة  لديها  “م�سر  قائال:  وتابع 
ال�ستكمال ما تبقى من االأر�ض الزراعية 
ال�سعي  وعلينا  احل��دي��ث  ال��ري  بنظام 
مبكرة  اإجراءات  اتخذنا  بجدية.  فيها 

وبا�ستثمارات  املياه  معاجلة  م�ساريع  يف 
�سخمة ت�سل لرتيليون جنيه«.

اإثيوبيا  وال�سودان  م�سر  وانتقدت 
ب�سبب ما و�سفته الدولتان مبلئها خزان 
االأزرق  النيل  على  امل�سيد  النه�سة  �سد 
على نحو اأحادي، وذلك يف بداية جولة 
ج��دي��دة م��ن امل��ح��ادث��ات ال��ه��ادف��ة اإىل 
تنظيم تدفق املياه من امل�سروع ال�سخم.

يوؤدي  اأن  وم�سر  ال�سودان  ويخ�سى 
ال�سد، الذي يهدف اإىل توليد الكهرباء 
وتبلغ كلفته 4 مليارات دوالر، اإىل نق�ض 

يف ح�سة كل منهما من املياه.
من  م�سر  يف  خماوف  امل�سروع  ويثري 
والنيل  النيل،  مياه  يف  اأك��ر  تناق�ض 
النيل  ن��ه��ر  رواف����د  م��ن  راف����د  االأزرق 
وحت�سل م�سر على 90 باملئة من مياهها 

العذبة منه.
جرت  �ساقة  مفاو�سات  واأخ��ف��ق��ت 
التو�سل التفاق  على مدى نحو عقد يف 
خل��زان  اإثيوبيا  م��لء  كيفية  لتنظيم 
بح�س�ض  امل�سا�ض  دون  وت�سغيله  ال�سد 

املياه ال�سحيحة لدولتي امل�سب.

*وكاالت
للطفولة،  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ح����ذرت 
اليوني�سيف، من اأن حوايل 7 ماليني طفل اإ�سايف يف 
التغذية  �سوء  اآثار  يعانون  قد  العامل  اأنحاء  جميع 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأزم��ة  عن  الناجمة 

لتف�سي جائحة كوفيد-19.
ولفت املنظمة الدولية يف بيان لها اإىل اأنه منذ 
ت�سجيل اأول االإ�سابات بفريو�ض كورونا امل�ستجد منذ 
7 اأ�سهر، يت�سح ب�سكل متزايد اأن عواقب الوباء ت�سر 

باالأطفال اأكر من املر�ض بحد ذاته.
اإىل  ت�سري  التوقعات  هذه  اإن  اليوني�سف  وقالت 
�سن  دون  االأطفال  عدد  يف  باملئة   14 بن�سبة  زيادة 
اخلام�سة الذين يعانون من هزال متو�سط   اأو �سديد، 
مما يعني اأن 6.7 مليون اآخرين ميكن اأن يتاأثروا هذا 

العام مقارنة بالتوقعات ال�سابقة للوباء.
حالة  األ��ف   130 من  يقرب  ما  عن  االإب��الغ  ومت 
�سن  دون  االأط��ف��ال  يف  ال��ه��زال  م��ن  اإ�سافية  وف���اة 
اخلام�سة، واأكر من ن�سفها حتدث يف اأفريقيا جنوب 

ال�سحراء الكرى.

معدالت  من  زادت  اجلائحة  اأن  البيان  واأ�ساف 
تعطل  اإىل  واأدت  الغذائي،  االأم��ن  وان��ع��دام  الفقر 
الغذائية،  االإمدادات  و�سال�سل  االأ�سا�سية  اخلدمات 
اأ�سعار املواد الغذائية ب�سكل كبري واأدى  مما رفع من 
لالأطفال  الغذائية  الوجبات  جودة  انخفا�ض  اإىل 

وارتفاع معدالت �سوء التغذية.
تقرير  اإىل  اليوني�سيف  منظمة  بيان  وا�ستند 
فيه  اأع��رب  الطبية،  الن�سيت”  “ذا  جملة  ن�سرته 
التغذية  �سوء  ع��واق��ب  م��ن  قلقهم  ع��ن  الباحثون 

املرتبط بوباء كوفيد-19 على االأطفال.
لوباء  العميق  ال��ت��اأث��ري  اأن  التقرير  واع��ت��ر 
�سنا  االأ���س��غ��ر  االأط��ف��ال  تغذية  على  ك��وف��ي��د-19 
معربني  االأجيال”،  ع��ر  ع��واق��ب  ل��ه  ي��ك��ون  ق��د 
ه��وؤالء  وت��ط��ور  “بنمو  ي�سر  اأن  م��ن  خماوفهم  ع��ن 
املنظمة،  ن�سرتها  تقديرات  وبح�سب  االأط��ف��ال«. 
يف  طفل  مليون   47 ح��وايل  اأن  اليوني�سيف  اأك��دت 
التغذية  �سوء  يعانون  كانوا  العامل  اأنحاء  جميع 
قبل  اأي   ،2019 ع��ام  يف  والنحول،  ال��وزن  وفقدان 

ظهور اجلائحة.

*واشنطن
ال�سلطات  االأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  دع��ت 
الرتكية اإىل اإطالق �سراح النا�سط يف جمال حقوق 
االأ�سبوع  هذا  اأم�سى  الذي  كافاال،  عثمان  االإن�سان 

نحو األف يوم يف ال�سجون الرتكية دون اإدانة.
اأن كافاال  واأ�سار بيان للخارجية االأمريكية اإىل 
اأحد قادة املجتمع املدين يف تركيا قد  الذي يعتر 
باأي  اإدان��ت��ه  دون  االحتجاز  يف  ي��وم   1000 اأم�سى 
�سرورة  اإىل  تركيا  يف  ال�سلطات  داع��ي��ا  ج��رمي��ة، 

احرتام االلتزامات الدولية.
االمتثال  اإىل  اأن��ق��رة  االأم��ريك��ي  البيان  ودع��ا 
واإط��الق  القانون  و�سيادة  بالعدالة  بالتزاماتها 
�سراح عثمان كافاال، مع ال�سعي اإىل اإيجاد حل عادل 

و�سفاف و�سريع لق�سيته.
بتمويل  ك��اف��اال  ال��رتك��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  وت��ت��ه��م 
االحتجاجات التي اندلعت يف حديقة غيزي بارك 
قرب ميدان تق�سيم يف مدينة اإ�سطنبول عام 2013، 
وتدعى  اأ�س�سها،  حكومية  غري  منظمة  خ��الل  من 
اإىل  باالإ�سافة  االأنا�سول(،  )ثقافة  كلتور  اأنادولو 
تدعى  تركيا  يف  ف��رع  لها  اأخ���رى  عاملية  موؤ�س�سة 
ع�سوا  كافاال  كان  والتي  املفتوح،  املجتمع  موؤ�س�سات 
فيها. ويف فراير، اأعادت ال�سلطات الرتكية توقيف 
عثمان كافاال، باأمر من النيابة العامة، وذلك بعيد 
�ساعات على �سدور حكم ق�سائي بترئته مع ثمانية 

مّتهمني اآخرين، لعدم كفاية االأدلة على �سلوعهم يف 
تنظيم احتجاجات حديقة غيزي بارك.

اإط��ار  يف  االح��ت��ي��اط��ي،  احلب�ض  ك��اف��اال  واأودع 
ا�ستهدفت  التي  االنقالب  مبحاولة  مّت�سل  حتقيق 
عام  يف  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  بالرئي�ض  االإط��اح��ة 
املتخ�س�ض  “اأحوال”  موقع  ذك��ر  ح�سبما   ،2016

بال�ساأن الرتكي.
ولد كافاال البالغ من العمر 63 عاما، يف العا�سمة 
وهي  روبرت”،  “كلية  يف  ودر�ض  باري�ض،  الفرن�سية 
مدر�سة خا�سة يف اإ�سطنبول، ثم در�ض االقت�ساد يف 

جامعة مان�س�سرت الريطانية.
وعقب وفاة والده عام 1982، توىل اإدارة اأعمال 

اأ�سرته املتمثلة يف جمموعة �سركات “كافاال«.
الن�سر  �سركة  يف  للعمل  اجت��ه   1983 ع��ام  ويف 

.)İletişim Yayınları(  »يينالري “اإليتي�سم 
مكثف  ب�سكل  ك��اف��اال  عمل   ،2002 ع��ام  ومنذ 
ثقافة  “موؤ�س�سة  خ��الل  م��ن  خ��ريي��ة  م�ساريع  يف 
تدير  التي   ،)Anadolu Kültür( االأنا�سول« 
تركيا،  يف  املتطورة  غري  املناطق  يف  ثقافية  مراكز 

وتعزز التعاون الثقايف مع دول باالحتاد االأوروبي.
“موؤ�س�سة ثقافة االأنا�سول” على تعزيز  وتعمل 
مع  ذلك  يف  مبا  الفنون،  خالل  من  االإن�سان  حقوق 
عالقات  بها  تركيا  تربط  ال  التي  املجاورة،  اأرمينيا 

دبلوما�سية.

*بريوت
دي��اب،  ح�سان  اللبناين،  ال����وزراء  رئي�ض  ق��ال 
اإ�سرائيل اعتدت على �سيادة لبنان من  اإن  الثالثاء، 
خالل ت�سعيد ع�سكري و�سفه ب�«اخلطري«، معربا عن 
»تخوفه« من انزالق االأمور اإىل االأ�سواأ يف ظل توتر 

�سديد على احلدود اللبنانية.
وجاء موقف دياب، خالل انعقاد املجل�ض االأعلى 
للدفاع يف الق�سر الرئا�سي ببعبدا، برئا�سة الرئي�ض 

مي�سال عون، قبيل جل�سة جمل�ض الوزراء.
اإ�سرائيل خرقت قرار جمل�ض  اأن  واأ�ساف دياب، 
تعديل  اإىل  وت�سعى   1701 رق��م  ال���دويل  االأم���ن 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�سالم  حفظ  ق��وات  مهام 
يواجه  لبنان  اأن  اإىل  دي��اب  ونّبه  “اليونيفيل«. 
ال�سالح  تفلت  “هناك  م�سيفا:  ا�ستثنائية،  حتديات 
واع��ت��داء على م��راك��ز االأم���ن وك���اأن االأم���ور لي�ست 
اللبناين:  الوزراء  ال�سيطرة«. وت�ساءل رئي�ض  حتت 
دورهم  ما  الق�ساء؟  اأين  االأمنية؟  االأجهزة  اأين   “
االأمن  فر�ض  ميكننا  كيف  الدولة؟  هيبة  فر�ض  يف 

ما  ثانية؟  مبنطقة  فر�سه  ن�ستطيع  وال  مبنطقة 
بحاجة  هو  �سيا�سي،  لتوافق  بحاجة  لي�ض  يجري 
اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  وح���ازم«.  ج��دي  اأمني  لقرار 
االإ�سرائيلية”  “املخاوف  اإن  حّتي،  نا�سيف  اللبناين 
اإىل  دفعتها  التي  اهلل”،  حلزب  حمتمل  “هجوم  من 
طول  على  ومدافع  لل�سواريخ  م�سادة  بطاريات  ن�سر 
احلدود مع لبنان، “غري مررة”، م�سددا على مت�سك 
اجلي�ض  ون�سر  “اليونيفيل«.  ق��وات  مبهمة  ب��الده 
االإ�سرائيلي بطاريات م�سادة لل�سواريخ ومدافع، على 
طول احلدود ال�سمالية املتاخمة للبنان، حت�سبا الأي 
اأحد  مقتل  بعد  اهلل،  حزب  قبل  من  مباغت  هجوم 
عنا�سره ب�سوريا، يف غارة جوية من�سوبة الإ�سرائيل.

االإ�سرائيلية،  الع�سكرية  للتقديرات  ووف��ق��ا 
لتنفيذ  ا�ستعداده  اأكمل  يكون  قد  اهلل  حزب  ف��اإن 
ا�سرتاتيجيته  واأن  اإ�سرائيليني،  جنود  على  هجوم 
�ساروخ  اإط���الق  على  ترتكز  املحتملة  الهجومية 
م�ساد للدروع �سوب اإحدى املركبات االإ�سرائيلية، اأو 

ي�ستهدف جنودا عر قنا�سة قرب احلدود.

العراق.. تحذير من تسلل مجموعات 
إجرامية بين صفوف المتظاهرين

مالي.. تكليف رئيس الوزراء بقيادة حكومة مصّغرة

جونسون يقترح على البريطانيين 
مواجهة آثار كورونا بالدراجات

السيسي: مصر حريصة على التعامل 
مع أزمة »سد النهضة« بالتفاوض

يونيسيف تحذر: جائحة كورونا 
تفاقم سوء التغذية لدى األطفال

واشنطن تدعو أنقرة إلطالق سراح 
الناشط التركي عثمان كافاال

رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل 
اعتدت على سيادة لبنان مجددا


