
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزارة السياحة تطلق برنامج 
أردننا جنة من العقبة

االنباط-عمان

�أطلق �المني �لعام لالمم �ملتحدة �أنطونيو 

�ملتحدة،  �الأمم  �سيا�سات  م��وج��ز  غوتريي�ش 

�لعديد  ت�سمنت  وكوفيد19-،  �لعمل  ع��امل 

على  �جلائحة  بتاأثري  �ملتعلقة  �لر�سائل  من 

�ل��ع��م��ال  وظ���ائ���ف وم�������س���ادر رزق ورف���اه���ي���ة 

�سيما  وال  �ملوؤ�س�سات  على  وكذلك  و�أ���س��ره��م، 

�ل�سغر  �ل�سغرية منها و�ملتو�سطة ومتناهية 

يف جميع �أنحاء �لعامل .

و��سارت �ل�سيا�سات بح�سب بيان �سادر عن 

مكتب �المم �ملتحدة يف عمان �م�ش �جلمعة، 

ب�سكل خا�ش مبا  �ل�سعيفة  �لفئات  تاأثر  �ىل 

فيها �لعمال غري �لر�سميني و�ل�سباب و�لن�ساء 

وح��ام��ل��ي �الإع��اق��ة و�ل��الج��ئ��ني و�مل��ه��اج��ري��ن، 

مبينة �ن �القت�ساد�ت �لنامية و�له�سة �ستكون 

�مل�ستويات  ب�سبب  �مل��و�ج��ه��ة  على  ق���درة  �أق���ل 

�لقوة  وغياب  �لر�سمي  غري  للقطاع  �لعالية 

�الجتماعية  لتاأمني �حلماية  �ملالئمة  �ملالية 

للجميع .

ودعت �ىل �سرورة �ل�سعي لتحقيق �نتعا�ش 

يعالج �لنقائ�ش �لكامنة يف عامل �لعمل �لتي 

�ملتعلقة  �الأزم���ة، مبا فيها تلك  ك�سفتها هذه 

باحلماية �الجتماعية، و�لعمل غري �لر�سمي، 

و�أع����م����ال �ل���رع���اي���ة غ���ري م���دف���وع���ة �الأج�����ر، 

�ملرتبطة  و�ملخاطر  �لعمال،  حقوق  وحماية 

تن�سيق  وك��ذل��ك  �جل���دي���دة  بالتكنولوجيات 

الإيجاد  و�لوطني  و�الإقليمي  �لعاملي  �جلهد 

فر�ش �لعمل �لالئق و�ملنتج للجميع لتحقيق 

�نتعا�ش �سامل وقادر على �ل�سمود.

االنباط-عمان

�سغوطات  �إن  �أردنية  طبية  در��سة  قالت 

ت��وؤدي  ق��د  �ل��ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب  نف�سية 

�إىل �جللطة �لقلبية، م�سرية �إىل �أن ظهور 

�ل��وح��دة على  �أو  �أو �خل��وف  �لقلق  عالمات 

مر�سى �لقلب �أو ممن لديهم عو�مل خطر 

ت�سلب �ل�سر�يني يجب �أخدها على حممل 

�جلد.

�لتي �جرتها جمموعة  �لدر��سة  وتعترب 

�الأوىل  ل��الأب��ح��اث،  �الردن��ي��ة  �لقلب  �أط��ب��اء 

نتائجها  ون�����س��رت  �ل���ع���امل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

�مل��ج��ل��ة �ل���دول���ي���ة الأم����ر������ش �ل��ق��ل��ب �أم�����ش 

�خلمي�ش الأهميتها على �مل�ستوى �لعاملي.

�ملجموعة  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ب��اح��ث  وق����ال 

�لتحرير  هيئة  �إن  ح��م��ودة،  �أمي��ن  �لدكتور 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  ت�سدر  �لتي  �ملجلة  يف 

�رتاأت �أن تن�سر �لدر��سة �الأردنية دون �تباع 

و�ل��ذي  �ل��در����س��ات،  ن�سر  يف  �ملعتاد  �لتاأخري 

الأهميتها  نظر�ً  �أ�سهر،  ب�سعة  ي�ستغرق  قد 

عليها  و�ملهتمني  �الأطباء  و�حلاجة الطالع 

هو  �ل��ه��دف  �أن  �ذ  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ستى  يف 

ت��ز�ل  �ل���دول ال  �ل��ن��ا���ش والأن بع�ش  وق��اي��ة 

حت��ت �حل��ظ��ر �و �أن��ه��ا ت��ع��ود ل��ف��ر���س��ه م��رة 

ثانية.

و�أ�ساف �إن جائحة كورونا ) كوفيد19-( 

ت�سببت بخ�سائر ب�سرية فادحة على م�ستوى 

�لعامل، م�سري� �ىل �أن �أهم خطوة �تخذتها 

�ل�ست  �ل��ق��ار�ت  يف  �ل��دول  حكومات  غالبية 

لل�سيطرة على �نت�سار �ملر�ش.

االنباط-عمان

بفريو�ش  ج��دي��دة  ح��االت   7 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 

كورونا �مل�ستجّد يف �ململكة �م�ش �جلمعة، جميعها غري حملّية، 

لريتفع �لعدد �الإجمايل لالإ�سابات منذ بدء �لوباء �إىل 1008 

حاالت.

�ملوجز  �ملحلية وفق  �ل�سبع �جلديدة غري  وتوزعت �حلاالت 

�ل�سحة على  �ل����وزر�ء ووز�رة  رئ��ا���س��ة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �الإع��الم��ي 

�لنحو �الآتي: حالة و�حدة بني �الأردنيني �لقادمني من �خلارج، 

�ل��ذي��ن يقيمون يف ف��ن��ادق �حل��ج��ر وحت��دي��د� م��ن م�����س��ر، و 6 

منهم  �لعمري،  ح��دود  عرب  قادمني  �ساحنات  ل�سائقي  ح��االت 

وفق  معهم  �لتعامل  مّت  �أخرى  جن�سّيات  من   3 و  �أردنيني،   3

�لربوتوكول �ملّتبع.

م�ست�سفى  يف  �سفاء  ح��ال��ة   11 ت�سجيل  �إىل  �مل��وج��ز  و�أ���س��ار 

7678 فح�ساً خم��ربّي��اً  �إج����ر�ء  �إىل  �إ���س��اف��ة  ح��م��زة،  �الأم����ري 

�م�ش، لي�سبح �إجمايل عدد �لفحو�سات �لتي �أجريت منذ بدء 

�جلائحة وحتى �الآن 318410 فحو�سات.

االنباط-عمان

�طلقت وز�رة �ل�سياحة من �لعقبة م�ساء 

�خلمي�ش ، برنامج �أردننا جنة حتت �سعار “ 

�أردننا بخري« .

وق��ال��ت وزي����رة �ل�����س��ي��اح��ة و�الث�����ار جمد 

���س��وي��ك��ة خ����الل رع��اي��ت��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات حفل 

�طالق �لربنامج من �ملجمع �لرتويحي يف 

�لعقبة، �إن �إطالق �لربنامج من �لعقبة جاء 

�لبحرية  �الأن�سطة  م��ن  بالعديد  لتميزها 

للمثلث  �إ����س���اف���ة  و�ل�����س��ب��اح��ة،  ك��ال��غ��ط�����ش 

�ل��ذه��ب��ي وم��ا ينفرد ب��ه م��ن م��و�ق��ع ومنها 

�لبرت� وو�دي رم ومتيز هذ� �ملنتج �ل�سياحي 

على م�ستوى �لعامل.

التفا�صيل �ص »3«

ال�شبت  28 �شوال  1441 هـ  - املوافق    20  حزيران   2020 م - العدد  5370  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الف وثماني إصابات بفيروس كورونا 

 وزارة الشباب تضع خطة لعودة 
األنشطة الرياضية لمنشآتها

بلدية المفرق تنفذ مشاريع 
حيوية وانشائية

 دراسة طبية : ضغوطات نفسية بسبب كورونا قد تؤدي إلى الجلطة القلبية االمم المتحدة تطلق سياساتها حول عالم العمل وكوفيد-19

 احالة ثالث قضّية لتسريب وثائق إلى 
الجرائم اإللكترونّية خالل أسبوعين

 األجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة

االنباط-عمان

ق����ال وزي�����ر �ل�����س��ب��اب �ل���دك���ت���ور ف��ار���ش 

�لربيز�ت، �إن �لوز�رة و�سعت خطة للعودة 

لالأن�سطة �لريا�سية يف �ملن�ساآت �لتي تتبع 

�لوقائية  �الج���ر�ء�ت  مع  يتنا�سب  لها مبا 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة ل���رو�د 

�الن��دي��ة.ج��اء ذل��ك خ��الل رع��اي��ة �لدكتور 

“�ليوم  فعالية  �جلمعة  �م�����ش  �ل��ربي��ز�ت 

م��دي��ن��ة  ن����ادي  ن��ظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �لعائلي”، 

�ملو�سم  �فتتاح  مبنا�سبة  لل�سباب،  �حل�سني 

�ل�سيفي للنادي.

االنباط-عمان

من  جملة  �لكربى  �ملفرق  بلدية  تنفذ 

�مل�ساريع �الن�سائية و�خلدماتية يف �ملدينة 

و�ملناطق �لتابعة لها.

وق������ال م���دي���ر �خل����دم����ات �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 

يف ب��ل��دي��ة �مل���ف���رق �ب��ر�ه��ي��م �ب���و ���س��م��اق��ة ، 

�ن �مل�����س��اري��ع ت��ن��وع��ت م��ا ب��ني �خل��دم��ات��ي 

و�الن�������س���ائ���ي، ح���ي���ث مت ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع 

�خللطة �ال�سفلتية �ل�ساخنة ملدينة �ملفرق، 

وتنفيذ عطاء فتح وتعبيد �سو�رع �لبلدية 

و�ن�ساء �طاريف خر�سانية.

االنباط-عمان

ت���ق���ّرر �م�������ش �جل��م��ع��ة �إح����ال����ة ق�����س��ّي��ة 

وخماطبات  وثائق  بت�سريب  تتعّلق  ثالثة 

ر�سمّية �إىل وحدة �جلر�ئم �الإلكرتونّية يف 

مديرّية �الأمن �لعام، التخاذ ما يلزم من 

�لذين  �ملوّظفني  بحّق  قانونّية  �إج���ر�ء�ت 

توّرطو� بت�سريبها، و�لتي قد تكون مّتت يف 

�إحدى �جلامعات �لر�سمّية.

ب��ن��اء على تن�سيب وزي��ر  �ل��ق��ر�ر  وي��اأت��ي 

�ل���ّدول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة �ل������وزر�ء �سامي 

�لد�وود.

االنباط- عمان

تبقى �الأجو�ء معتدلة �حلر�رة يف �أغلب 

يف  ن�سبياً  وح���ارة  �ل�سبت،  �ل��ي��وم  �مل��ن��اط��ق 

�الأغو�ر و�لبحر �مليت و�لعقبة، مع ظهور 

بع�ش �لغيوم �ملنخف�سة، و�لرياح �سمالية 

غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة �ل�����س��رع��ة ت��ن�����س��ط على 

فرت�ت يف �ساعات �مل�ساء.

ويطر�أ �رتفاع قليل على درجات �حلر�رة 

غد� �الحد، وتكون �الجو�ء �سيفية عادية 

وح��ارة  و�ل�����س��ه��ول،  �جلبلية  �ملرتفعات  يف 

�ل���ب���ادي���ة و�الغ�����و�ر  ن�����س��ب��ي��ا �ىل ح�����ارة يف 

بع�ش  ظهور  م��ع  و�لعقبة،  �مليت  و�لبحر 

�ل�سباح،  �ساعات  خالل  �ملنخف�سة  �لغيوم 

�ل�سرعة  معتدلة  غربية  �سمالية  و�لرياح 

تن�سط على فرت�ت يف �ساعات �مل�ساء مثرية 

للغبار يف �ملناطق �ل�سحر�وية.

ويطر�أ �رتفاع �آخر على درجات �حلر�رة 

ت��ت��ج��اوز معدالتها  ب��ح��ي��ث  ي���وم �الث���ن���ني، 

�الع��ت��ي��ادي��ة مل��ث��ل ه���ذ� �ل��وق��ت م��ن �ل�سنة 

�أج��و�ء  مع  مئوية،  درج��ات   3-4 بحو�يل 

�ململكة،  م��ن��اط��ق  م��ع��ظ��م  يف  ن�سبيا  ح����ارة 

�مليت  �لبادية و�الغ��و�ر و�لبحر  وح��ارة يف 

و�لعقبة، و�لرياح جنوبية غربية معتدلة 

�لظهر  بعد  ف��رت�ت  على  تن�سط  �ل�سرعة 

�ملناطق  يف  خا�سة  للغبار  م��ث��رية  وت��ك��ون 

�ل�سحر�وية.

االنباط-عمان

�الردنية  �ل�سياحة  تن�سيط  هيئة  تو��سل 

ج��ه��وده��ا �مل��ت��و����س��ل��ة ل��ي��ل ن��ه��ار ل��رتج��م��ة 

�لو�قع  تن�سيط وحت�سني  �مللكية يف  �لروؤية 

للتخفيف  �ل�سعد  خمتلف  على  �ل�سياحي 

�ل�سياحي  �لقطاع  طالت  �لتي  �الث��ار  م��ن 

�لذي ت�سرر من جائحة كورونا.

بتعاون  �ل�سياحة  تن�سيط  هيئة  وو�سعت 

ج��م��ل��ة  �ل�������س���ي���اح���ة  وز�رة  م����ع  م�������س���رتك 

مبا�سر  با�سر�ف  �ستنفذ  وخطط  �ج��ر�ء�ت 

من قبل مدير عام هيئة تن�سيط �ل�سياحة 

�الردن���ي���ة �ل��دك��ت��ور ع���ب���د�ل���رز�ق ع��رب��ي��ات 

بهدف  �ملحلية  �ل�سياحية  �حلركة  النعا�ش 

دعم وحتفيز �لقطاع �ل�سياحي �لد�خلي .

 ال �سك �ن جناح هيئة تن�سيط �ل�سياحة 

�الردن����ي����ة يف ع��ه��د �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رز�ق 

�مل��م��ل��ك��ة  ب����ارز يف  و���س��ع  ل���ه دور  ع��رب��ي��ات 

ع��ل��ى ق��م��ة �ل���رتوي���ج �ل�����س��ي��اح��ي وت��رج��م��ة 

طريق  على  �ململكة  وو�سع  �مللكية  �ل��روؤي��ة 

�لتميز �ل�سياحي ال �سيما يف ظل �خلرب�ت 

و�لكفاءة �لكبرية �لتي ميتلكها عربيات يف 

�لتعامل مع �لقطاع .

تن�سيط  ه��ي��ئ��ة  ت��دي��ره��ا  مم���ي���زة  ج���ه���ود 

�ل�����س��ي��اح��ة ب������اد�رة �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رز�ق 

ع���رب���ي���ات يف �ن���ع���ا����ش �حل���رك���ة �ل�����س��ي��اح��ة 

�مل��ح��ل��ي��ة وب��ت��ع��اون م�����س��رتك وم��ت��اب��ع��ة من 

�ستدعم  ���س��وي��ك��ة  �ل�����س��ي��اح��ة جم���د  وزي�����رة 

�حلركة �ل�سياحية وت�سجعها خالل �لفرتة 

نحل  خللية  �لهيئة   حتولت  حيث   �ملقبلة 

كو�درها   جلميع  �لكامل  ��ستنفارها  معلنة 

�ل�سياحة  لتن�سيط  و�ع��دة  بر�مج  لتطبيق 

ملمو�ش  �ث��ر  حتقيق  �ج��ل  م��ن   �لد�خلية 

تد�عيات   للخروج من  �ل��و�ق��ع   �ر���ش  على 

�زمة كورونا.

�ل�سياحية  �حل��رك��ة  �ن  ع��رب��ي��ات  و�ك����د   

���س��ت�����س��ه��د  خ���الل �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة حت�سن 

و�����س���ح وم��ل��ح��وظ ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع �ط���الق 

���س��ي��ك��ون  ” �ل����ذي  ج��ن��ة  “�ردننا  ب��رن��ام��ج 

و�نعا�سه  �ل��ق��ط��اع  دع��م  يف  مبا�سر  �ث��ر  ل��ه 

�ل�سياحي  �لن�ساط  لعودة  بد�ية  و�سيكون 

�ل���ذي ت�����س��رر و ت��وق��ف ع��ن �ل��ع��م��ل ب�سبب 

�ن  �خل��ط��ط و�ل��رب�م��ج  ك��ورون��ا  مو�سحا 

�ملدرو�سة �لتي و�سعت من �لهيئة  للتعامل 

�ست�سهم  �حل��ايل  �ال�ستثنائي  �ل��ظ��رف  م��ع 

منو  حت�سني  يف  وم��ل��ح��وظ  مبا�سر  ب�سكل 

�ل�سياحة �ملحلية .

هيئة تنشيط السياحة »خلية نحل« وجهود كبيرة النعاش 
الحركة السياحية المحلية للخروج من تداعيات كورونا

 عجلون : انتعاش الحركة السياحية 
بالمناطق الطبيعية والمحمية

االنباط-عمان

���س��اه��م��ت �الج��������و�ء �ل���رط���ب���ة و�مل���ن���اظ���ر 

مناطق  بها  تتميز  �لتي  �خلالبة  �لطبيعية 

حم���اف���ظ���ة ع���ج���ل���ون يف �ن����ع����ا�����ش �حل���رك���ة 

و�ل��زو�ر  �ملتنزهني  �قبال  وزي���ادة  �ل�سياحية 

�لتي  و�ل�����س��الالت  �ملحمية  ب��ج��م��ال  للتمتع 

عن  و�ل��ب��اح��ث��ني  ل��ل��ع��ائ��الت  متنف�سا  تعترب 

�لر�حة .

نهاية  عطلة  �ل���زو�ر  م��ن  �مل��ئ��ات  و��ستغل 

و�ل��ت��و�ج��د  �نف�سهم  ع��ن  للرتفيه  �ال���س��ب��وع 

�للعب  م��ن  �الط��ف��ال  فيها  يتمكن  ب��اأم��اك��ن 

و�ال�ستجمام و�قامة حفالت �ل�سو�ء مبناطق 

��ستفينا و�لطو�حني ور�جب و�سد كفرجنه .

وقال مدير حممية غابات عجلون عثمان 

�ل�سياحية  �مل��ح��م��ي��ة  م��ر�ف��ق  �ن  �ل��ط��و�ل��ب��ة، 

�سياحية  بد�ية حركة  ت�سهد حاليا  و�لبيئية 

�أم���ام  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ب��ع��دم��ا مت جتهيزها  ج��ي��دة 

�حلركة �ل�سياحية و��ستقبال �لزو�ر جمدد� .

التفا�صيل �ص »2«
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كعادته  العدة  يعد  الفار�س  اأب��و  الفار�س  كان  عقدين  قبل  حزين  اأردين  �شتاء  ذات 

اإىل  ال�شريفة  الوطنية  روح��ه  فا�شت   ، اخل��ر  �شهر  رم�شان  يف  �شيوفه  ال�شتقبال 

بارئها يف م�شهد مباغت جمع بني �شدمة االأهل واالأحبة والر�شى بقدر اهلل واالإميان 

بهم  يهناأ  اأن  قبل  مبكراً  يرحلون  ما  غالباً  الكبار  واأن  كتاب  اأج��ل  لكل  ب��اأن  احلا�شم 

ال��ذاك��رة  اأن  مفادها  حقيقة  االأردين  الوطني  ال��وج��دان  اإىل  اأ���ش��اف  م�شهد  ال��وط��ن، 

اأجمل  لغٍد  االأم��ل  اأيقونة  منهم  وجتعل  الوطن  اأب��ن��اء  من  ال�شرفاء  تخّلد  الوطنية 

الأنهم ومن قبلهم �شهداء الوطن هم ملح االأر�س وعبر ترابه املقد�س.

ون�شرة احلق يف  والعنفوان  املروءة  تربى على  الذي  االأردين احلر  القطارنة  عيد 

ال�شرفاء  ، بل كان موؤمًنا كغره من  الع�شامية واال�شرار  اأكتاف  اأكناف عمون وعلى 

اأن الهوية الوطنية جزء ال تتجزاأ من كرامة االأردنيني التي ال ميكن اأن ُي�شمح له اأن 

تاأنف  �شكيمة  وذا  واملواقع  املنا�شب  من  اأكرب  كان  حياة.  رمقنا  ويف  الريح  مع  تذهب 

الظلم وتاأبى قبول االقرتاب من هيبة الدولة و�شوكتها؛ بل كان يتقن املزاوجة بني 

احلزم واحللم والرزانة والتوا�شع واحرتام �شيادة القانون وتكري�س القيم الع�شائرية 

النبيلة التي ال تتعار�س مع مبادئ العدالة و�شلطة الدولة على مواطنيها.

ال�شرج بفرو�شيته و�شجاعته ووطنيته وترك  عيد القطارنة - رحمه اهلل - امتلك 

اخلرج للذين يبحثون عن متاع الدنيا وخوارم املروءة. اقرتبت منه اأكرث بعد تقاعده 

كل  يف  الر�شيد  االإداري  احلكم  يف  الكبر  ل��دوره  متابعتي  رغم  العامة  الوظيفة  من 

املفاهيم  تكري�س  يف  املميز  وجن��اح��ه  وال��و���ش��ط  واجل��ن��وب  ال�شمال  يف  ال��وط��ن  اأرج���اء 

التقيته  بالدولة.  والفرد  بالوطن  املواطن  عالقة  يف  االأخالقية  واملعاير  الوطنية 

وانهيار منظومة  الهوية  تفتيت  الوطن من  على  قلقاً  غر ذي مرة وكان رحمه اهلل 

القيم الوطنية التي هي وحدها الكفيلة باحلفاظ على كيان الوطن وكينونة الدولة.

عيد القطارنة كان حالة وطنية يف االنتماء واملروءة والرجولة والوعي، ورمزاً ال 

يبارى يف ال�شجاعة وقول احلق، وزعيًما ووري الرثى باالأجل ومل يواَر الذكر بالعمل 

حدٍب  كل  يف  االأم��ة  ن�شرة  يف  النبيل  وتاريخه  وقيادته  باأهله  عزيز  وط��ن  يف  واالأم��ل 

عيد  االأخر.  كرامتها  ومالذ  املركزية  االأمة  ق�شية  فل�شطني  مقدمتها  ويف  و�شوب، 

الع�شية  البلقاء  اعمدة  واأح��د  امللهوف  الإغاثة  نربا�شاً  كان  اجلليل  ال�شيخ  القطارنة 

على االخرتاق، وركن ا�شا�شاً يف ال�شوار الذي حمى ع�شد عمان من كل حيف اأو �شلف 

اأو اعتداء .

التل وقال  املنا�شل املرحوم ملحم  تاأبني  الثقافة يف  التقيته يف ق�شر   ٢٠٠٠ يف عام 

ترتاجع،  وقيم  م�شتهدف  وط��ن  يف  ال�شرفاء  اإىل  نكون  م��ا  اأح���وج  “ نحن  يومها  يل 

التي  الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  اأبجديات  على  ين�شاأ  �شادق  وطني  جيل  وب��دون 

ذلك  ب��دون  اأيامنا،  م�شتقبل  يف  القمح  وطعم  فينا  االأردنية  ال�شم�س  لون  لنا  حتفظ 

ويف  �شامتاً  رحل  ح��راً،  �شريفاً  “ كان  ماثًل  االأردن  على  والتاآمر  قائًما  يبقى اخلطر 

فمه ماء ووجع مقيم مل يبح به من اأجل وطن عزيز و�شعب اأ�شيل فكان ملح االأر�س 

ورائحة الزعرت ولون القمح يف كل اأرجاء الوطن.

رحم اهلل الرجل احلر وال�شيخ املبّجل والوطني ال�شادق اأبا فار�س الذي ما زال يف 

ذاكرة كل ال�شرفاء االأحرار على امتداد احللم االأردين اجلميل.

وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �شوء..!

د. طالل طلب الشرفات

 الشرفات يكتب عن 
عيد القطارنة : 

ذاكرة وطن ال تشيخ .. !

 دراسة طبية : ضغوطات نفسية بسبب 
كورونا قد تؤدي إلى الجلطة القلبية

االنباط-عمان

ق����ال����ت درا������ش�����ة ط���ب���ي���ة اأردن������ي������ة اإن 

�شغوطات نف�شية ب�شبب جائحة الكورونا 

م�شرة  القلبية،  اجللطة  اإىل  ت��وؤدي  قد 

اأو اخلوف  القلق  اأن ظهور عالمات  اإىل 

اأو ممن  القلب  على مر�شى  ال��وح��دة  اأو 

ال�شرايني  ت�شلب  خطر  ع��وام��ل  لديهم 

يجب اأخدها على حممل اجلد.

وت���ع���ت���رب ال����درا�����ش����ة ال����ت����ي اج���رت���ه���ا 

جم���م���وع���ة اأط�����ب�����اء ال���ق���ل���ب االردن�����ي�����ة 

العامل،  م�شتوى  على  االأوىل  لالأبحاث، 

ون�شرت نتائجها املجلة الدولية الأمرا�س 

على  الأهميتها  اخلمي�س  اأم�����س  ال��ق��ل��ب 

امل�شتوى العاملي.

املجموعة  يف  الرئي�شي  الباحث  وق��ال 

الدكتور اأمين حمودة، اإن هيئة التحرير 

يف املجلة التي ت�شدر يف الواليات املتحدة 

ال��درا���ش��ة االأردن��ي��ة دون  اأن تن�شر  ارت���اأت 

الدرا�شات،  ن�شر  املعتاد يف  التاأخر  اتباع 

نظراً  اأ�شهر،  ب�شعة  ي�شتغرق  قد  وال��ذي 

الأه��م��ي��ت��ه��ا واحل���اج���ة الط����الع االأط���ب���اء 

واملهتمني عليها يف �شتى اأنحاء العامل، اذ 

بع�س  النا�س والأن  وقاية  الهدف هو  اأن 

الدول ال تزال حتت احلظر او اأنها تعود 

لفر�شه مرة ثانية.

 ( ك������ورون������ا  ج����ائ����ح����ة  اإن  واأ��������ش�������اف 

ب�شرية  بخ�شائر  ت�شببت  ك���وف���ي���د-19( 

فادحة على م�شتوى العامل، م�شرا اىل 

اأن اأهم خطوة اتخذتها غالبية حكومات 

على  لل�شيطرة  ال�شت  القارات  ال��دول يف 

ان��ت�����ش��ار امل���ر����س، ك��ان��ت ف��ر���س احل��ظ��ر 

واحلجر والعزل ووقف حركة املوا�شالت 

العاملية.

واأكد حمودة على ان الدول التي تبنت 

ه���ده اخل���ط���وات م��ب��ك��راً – ك������االأردن – 

ا�شتطاعت كبح جماح هده اجلائحة اىل 

حد بعيد، ما جعلها تتميز عن كثر من 

دول اأخرى.

وب���ني ان���ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن احل��اج��ة 

ووق��ف  وال��ع��زل  واحل��ج��ر  للحظر  امللحة 

لدى  �شكلت  انها  اال  امل��وا���ش��الت،  حركة 

من  نف�شية  ل�شغوطات  م�شدراً  البع�س 

قلق وخ���وف ووح���دة وا���ش��ط��راب ال��ن��وم، 

اإىل �شغوطات مالية واقت�شادية  اإ�شافة 

من فقدان لوظيفة او هبوط يف الدخل 

املايل.

واأ���ش��ار ح��م��ودة اىل ان ال��درا���ش��ة التي 

اأجرتها جمموعة القلب اأظهرت ان عدم 

النف�شية  ل��ل�����ش��غ��وط��ات  ال��ب��ع�����س  حت��م��ل 

واالق���ت�������ش���ادي���ة ق����د ي�������وؤدي ل��الإ���ش��اب��ة 

باجللطة القلبية احلادة .

واأك�����د ان ان��ت�����ش��ار م��ر���س ك���ورون���ا يف 

العامل اأدى اإىل في�س من اآالف الدرا�شات 

ال�شريرية واملخربية حول املر�س ن�شرت 

يف ع�شرات املجالت الطبية املحكمة.

اإىل  ال��درا���ش��ات  ت��ل��ك  واأ����ش���ارت بع�س 

ا����ش���اب���ة ع�����دد م����ن م���ر����ش���ى ال���ك���ورون���ا 

كاجللطة  وال�����ش��راي��ني  القلب  ب��اأم��را���س 

والوفاة  القلب  ع�شلة  وهبوط  القلبية 

املفاجئة، اما يف اال�شخا�س غر امل�شابني 

اأو  احلجر  حتت  هم  والذين  بالفرو�س 

احلظر فقد اقت�شرت الدرا�شات املن�شورة 

ال�����ش��غ��وط��ات النف�شية  اأث���ر  ع��ل��ى و���ش��ف 

واالقت�شادية على االداء الوظيفي للفرد 

االنتباه  لكن  لديهم،  ال��ن��وم  وا���ش��ط��راب 

الت�شبب  على  ال�شغوطات  تلك  اأث��ر  اإىل 

ومل  �شابقاً  ُين�َشر  مل  القلبية  باجللطة 

ي��ت��ع��ر���س ل��ب��ح��ث��ه اال جم��م��وع��ة اط��ب��اء 

القلب االأردنية لالأبحاث.

ان املجموعة  ال��دك��ت��ور ح��م��ودة  وق���ال 

�شخ�شاً   55 على  الدرا�شة  باجراء  قامت 

م���ن غ���ر امل�����ش��اب��ني مب���ر����س ال��ك��ورون��ا 

دخلوا امل�شت�شفى ب�شبب اجللطة القلبية 
ُ
اأ

احل����ادة حت��ت اأث����ر ال��ق��ل��ق او اخل����وف اأو 

امل�����ايل او  ال����وح����دة او ف���ق���دان ال���دخ���ل 

الوظيفة وغرها من املحفزات.

وت���ب���ني ل��ل��ب��اح��ث��ني- ح�����ش��ب ال��ب��اح��ث 

حمودة-  الدكتور  ال��درا���ش��ة  يف  الرئي�س 

الغالبية من هوؤالء اال�شخا�س كانوا  ان 

مم���ن ل��دي��ه��م ع���وام���ل خ��ط��ر االإ����ش���اب���ة 

وال�شكري  كالتدخني  ال�شرايني  بت�شلب 

وال�شغط والكول�شرتول، اأو ممن اأ�شيبوا 

�شابقا باأمرا�س القلب وال�شرايني.

وت���ك���م���ن اه���م���ي���ة ال����درا�����ش����ة يف ان��ه��ا 

ال���وح���ي���دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ال��ت��ي 

�شتوجه  انها  كما  املو�شوع،  لهذا  تتطرق 

انتباه اطباء القلب يف �شتى اأنحاء العامل 

لدرا�شة هذه الظاهرة التي ميكن جتنب 

لديهم  مم��ن  االأف���راد  بع�س  يف  حدوثها 

ا�شتعداد لالإ�شابات القلبية.

وب�����ني ح����م����ودة ان�����ه وم�����ع ان��خ��ف��ا���س 

عام  ب�شكل  القلبية  ح��االت اجللطة  عدد 

ان  اال  وب�شكل وا�شح يف االردن والعامل، 

ع��ددا ال باأ�س به من تلك احل��االت تنتج 

االنتباه  من  بد  ال  نف�شية  حمفزات  عن 

املعر�شني للجلطة  لها لدى اال�شخا�س 

احلادة.

واأكد على ان الوقاية والتدخل املبكر 

امل�شاعفات  لتفادي  االأمثل  ال�شبيل  هما 

اإ�شافة اإىل االقالع عن التدخني والعالج 

والكول�شرتول  وال�شكري  لل�شغط  املبكر 

مو�شحا  املنتظمة،  الريا�شة  وممار�شة 

ان ت��ل��ك اخل���ط���وات اأث��ب��ت��ت ال��ك��ث��ر من 

ال���درا����ش���ات ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف ال���وق���اي���ة من 

املحفزات النف�شية للجلطة القلبية.

واالأطباء  املواطنني  الدرا�شة  وتدعو 

مزعجة  اع��را���س  الأي  املبكر  التنبه  اإىل 

كالقلق او اخلوف او الغ�شب او ال�شعور 

ف���رد يف  اأي  ل���دى  ، ق��د تظهر  ب��ال��وح��دة 

او  احل��ظ��ر  عليهم  ي�شري  مم��ن  العائلة 

اأوان��ه  يف  املبكر  التدخل  يتم  كي  احَلجر 

ملثل  وامل��ع��ن��وي  النف�شي  ال��دع��م  ب��ت��وف��ر 

هوؤالء اال�شخا�س قبل اأن تتفاقم االأمور 

وتنتهي باإ�شابة قلبية حادة.

و�شارك يف الدرا�شة العديد من اأطباء 

القلب واأطباء االإقامة االأردنيني يف عدة 

م�شت�شفيات، 

تقرير  ن�شر  الدرا�شة  باحثو  ويتوقع 

املزيد من احلاالت  يت�شمن  اآخر مو�شع 

اإ�شافة  الدماغية  اجللطات  ت�شمل  التي 

اإىل اجللطات القلبية.

 عجلون : انتعاش الحركة السياحية 
بالمناطق الطبيعية والمحمية

كفافي يوعز بالسماح لجميع الطلبة بالتسجيل 
لـ الصيفي دون الدفع المسبق للرسوم الجامعية 

االنباط-عمان

���ش��اه��م��ت االج������واء ال��رط��ب��ة وامل��ن��اظ��ر 

الطبيعية اخلالبة التي تتميز بها مناطق 

حم���اف���ظ���ة ع���ج���ل���ون يف ان���ع���ا����س احل���رك���ة 

والزوار  املتنزهني  اقبال  ال�شياحية وزيادة 

التي  وال�شالالت  املحمية  بجمال  للتمتع 

عن  والباحثني  للعائالت  متنف�شا  تعترب 

الراحة .

نهاية  ال��زوار عطلة  املئات من  وا�شتغل 

والتواجد  انف�شهم  عن  للرتفيه  اال�شبوع 

اللعب  من  االط��ف��ال  فيها  يتمكن  باأماكن 

واال���ش��ت��ج��م��ام واق����ام����ة ح���ف���الت ال�����ش��واء 

مبناطق ا�شتفينا والطواحني وراجب و�شد 

كفرجنه .

وق����ال م��دي��ر حم��م��ي��ة غ���اب���ات عجلون 

ع��ث��م��ان ال���ط���وال���ب���ة، ان م���راف���ق امل��ح��م��ي��ة 

بداية  حاليا  ت�شهد  والبيئية  ال�شياحية 

جتهيزها  مت  بعدما  جيدة  �شياحية  حركة 

وتاأهيلها اأمام احلركة ال�شياحية وا�شتقبال 

ال�������زوار جم�����ددا ب��ع��د ت���وق���ف ال��ق��ط��اع��ات 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة ج����راء ال��ت��داب��ر واالج�����راءات 

االحرتازية للوقاية من فرو�س كورونا.

ال��������زوار ي��خ�����ش��ع  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وب�����ني ان 

ل�����ش��واب��ط وت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة 

وال���وق���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار 

ف��رو���س ك��ورون��ا وال��ت��اأك��ي��د على االل��ت��زام 

باالإجراءات ال�شحية والوقائية.

الديك،  حممد  ال�شياحة  مدير  وتوقع 

املقبلة  الفرتة  خ��الل  املحافظة  ت�شهد  ان 

حركة �شياحية ن�شطة وخا�شة بعد العمل 

م���ن ج���دي���د ب���ربن���ام���ج اأردن�������ا ج��ن��ة ال���ذي 

لت�شجيع  �شنويا  ال�شياحة  وزارة  تطلقه 

ال�شياحة الداخلية .

ودع������ا ن���ائ���ب رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

ال��زوار اىل  البدور  املحامي معاذ  االردنية 

ال�شياحية  امل��واق��ع  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

وعدم تلويث البيئة .

االنباط-اربد 

الدكتور  الرموك  رئي�س جامعة  اأوعز 

ال���ق���ب���ول  دائ�����رت�����ي  اإىل  ك�����ف�����ايف،  زي���������دان 

ب��ال�����ش��م��اح جلميع  وال��ت�����ش��ج��ي��ل وامل���ال���ي���ة، 

ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل��ف�����ش��ل ال��درا���ش��ي 

امل�شبق  ل��ل��دف��ع  احل���اج���ة  دون  ال�����ش��ي��ف��ي، 

ل��ل��ر���ش��وم اجل��ام��ع��ي��ة،  مب���ن ف��ي��ه��م طلبة 

٢٠19/٢٠18/٢٠17(، الذين كان  �شنوات ) 

ال ميكنهم الت�شجيل دون دفعهم للر�شوم.

والت�شجيل  القبول  دائ���رة  مدير  وق��ال 

خ���ال���د احل���راح�������ش���ة،  ان ال����دائ����رة اأمت���ت 

ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا و ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ك��ل��ي��ات و  

االإداري��ة ذات العالقة يف  الدوائر  خمتلف 

�شتبداأ  التي  الت�شجيل  لعملية  اجلامعة، 

اعتبارا من يوم غٍد اجلمعة - 19 حزيران.

واأ����ش���اف اأن����ه و  ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات 

االأ������ش�����ت�����اذ رئ���ي�������س اجل����ام����ع����ة االأخ��������رة 

ب��خ�����ش��و���س )ال�����دف�����ع امل�������ش���ب���ق ل��ل��ر���ش��وم 

اأثناء  عنها  ال�����ش��وؤال  يتم  فلن  اجلامعية( 

باإمكان  ب��ات  وب��ال��ت��ايل  الت�شجيل،  عملية 

دف��ع  ث��م  وم���ن  الت�شجيل  ال��ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع 

الر�شوم وتثبيت اجلدول مع بداية الف�شل 

باإمكان  اأن��ه  اإىل  الفتا  ال�شيفي،  الدرا�شي 

اجلامعية  ر�شومهم  دف��ع  اجل��ام��ع��ة  طلبة 

من خالل الطرق التالية: 

 ،) االردن��ي��ة  البنوك  )جميع  1.البنوك 

ومن خالل 4 طرق، هي: اأمني ال�شندوق 

ذل��ك  ح�����ش��اب يف  ل���وج���ود  احل���اج���ة  )دون 

البنك(، واأونالين بنك )تطبيق الويب(/ 

ي��ت��ط��ل��ب وج�����ود ح�����ش��اب يف ذل����ك ال��ب��ن��ك، 

وتطبيق الهواتف الذكية(/ يتطلب وجود 

االأيل  ال�شراف  و  البنك،  ذل��ك  يف  ح�شاب 

ذلك  يف  ح�شاب  وجود  يتطلب   /ATM
البنك.

٢.اأي فرع من فروع الربيد االأردين يف 

اململكة.

3.حمافظ املوبايل االلكرتونية.

ف��وات��رك��م، مثل حمالت  4.وك���الء اي 

ال�شرافة املعتمدة.

ف���������وات���������رك���������م  اي  5.م���������������وق���������������ع 

وي��وف��ر   )efawateercom.jo(

طريقتي الدفع التاليتني: الدفع املبا�شر، 

والتي تقتطع املبلغ فوًرا من ح�شابك من 

البطاقات  خ��الل  م��ن  اأو  اأردين،  بنك  اأي 

االئتمانية )فيزا وما�شرتكارد( ، مبينا اأنه 

يكمن اي�شا ت�شديد الر�شوم اجلامعية من 

خالل احلواالت املالية للطلبة املوجودين 

خارج اململكة.

اأي�شا  مت  اأن���ه  اإىل  احل��راح�����ش��ة  واأ����ش���ار 

الدرا�شي  للف�شل  الدرا�شة  بداية  تاأجيل 

ال�����ش��ي��ف��ي اإىل اخل��ام�����س م���ن ���ش��ه��ر مت��وز 

املقبل، بدال من ٢8 حزيران احلايل، مبينا 

اأنه �شيتم حتديد فرتة ال�شحب واالإ�شافة 

اأي بعد  للف�شل الدرا�شي ال�شيفي الحقا، 

انتهاء فرتة الت�شجيل.

االنباط-عمان

اأطلق االمني العام لالمم املتحدة اأنطونيو 

غ��وت��ري�����س م��وج��ز ���ش��ي��ا���ش��ات االأمم امل��ت��ح��دة، 

عامل العمل وكوفيد-19، ت�شمنت العديد من 

الر�شائل املتعلقة بتاأثر اجلائحة على وظائف 

وم�������ش���ادر رزق ورف���اه���ي���ة ال��ع��م��ال واأ����ش���ره���م، 

ال�شغرة  �شيما  وال  امل��وؤ���ش�����ش��ات  على  وك��ذل��ك 

جميع  يف  ال�شغر  ومتناهية  واملتو�شطة  منها 

اأنحاء العامل .

عن  �شادر  بيان  بح�شب  ال�شيا�شات  وا�شارت 

اجلمعة،  ام�س  عمان  يف  املتحدة  االمم  مكتب 

مبا  خا�س  ب�شكل  ال�شعيفة  الفئات  ت��اأث��ر  اىل 

فيها العمال غر الر�شميني وال�شباب والن�شاء 

وح��ام��ل��ي االإع���اق���ة وال��الج��ئ��ني وامل��ه��اج��ري��ن، 

مبينة ان االقت�شادات النامية واله�شة �شتكون 

امل�����ش��ت��وي��ات  اأق����ل ق����درة ع��ل��ى امل��واج��ه��ة ب�شبب 

القوة  وغ��ي��اب  الر�شمي  غ��ر  للقطاع  العالية 

االجتماعية  احلماية  لتاأمني  املالئمة  املالية 

للجميع .

ودعت اىل �شرورة ال�شعي لتحقيق انتعا�س 

التي  العمل  عامل  يف  الكامنة  النقائ�س  يعالج 

املتعلقة  تلك  فيها  مب��ا  االأزم���ة،  ه��ذه  ك�شفتها 

الر�شمي،  والعمل غر  االجتماعية،  باحلماية 

واأع�����م�����ال ال���رع���اي���ة غ����ر م���دف���وع���ة االأج������ر، 

وح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ع��م��ال، وامل��خ��اط��ر املرتبطة 

تن�شيق  وك���ذل���ك  اجل���دي���دة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

اجل��ه��د ال��ع��امل��ي واالإق��ل��ي��م��ي وال��وط��ن��ي الإي��ج��اد 

العمل الالئق واملنتج للجميع لتحقيق  فر�س 

انتعا�س �شامل وقادر على ال�شمود.

واق��������رتح االم������ني ال����ع����ام ا����ش���ت���ج���اب���ة ع��ل��ى 

ث���الث م���راح���ل : امل����دى ال��ق�����ش��ر م���ن خ��الل 

ال��ف��وري للعمال وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

والوظائف والدخول املعر�شة للخطر لتجنب 

اإغ����الق االأع���م���ال وف��ق��دان ال��وظ��ائ��ف، وامل���دى 

اإعادة ت�شغيل مهيكلة  املتو�شط وذلك بت�شجيع 

للعودة  �شامل  منهج  واع��ت��م��اد  ل��الإق��ت�����ش��ادات، 

للعمل، دون م�شا�س ب�شحة العمال اأو ا�شتهانة 

بالفرو�س وعلى املدى الطويل من خالل خلق 

االإنتعا�س  تدعم  ومنتجة  الئقة  �شغل  فر�س 

العمل  وم�شتقبل  وال�شامد  ال�شامل  االأخ�شر 

واال�شتثمار يف احلماية االجتماعية .

وبني غوتري�س ان التوقعات ت�شر اإىل اأن 

والذين  الر�شمي  غر  االقت�شاد  يف  الكادحني 

العمل وال  الغالب باحلقوق يف  ال يتمتعون يف 

انخفا�س  م��ن  ع��ان��وا  االجتماعية،  باحلماية 

ال�شهر االأول  باملئة يف   6٠ االإي���رادات بن�شبة  يف 

من االأزم��ة وحده كما وت�شررت الن�شاء ب�شدة 

ب�شفة خا�شة ، حيث يعملن يف اأ�شد القطاعات 

االأك����رب من  ال��ع��بء  اأي�����ش��ا  ت�����ش��ررا ويتحملن 

اأع��م��ال ال��رع��اي��ة غ��ر امل��دف��وع��ة االأج����ر، التي 

تتزايد م�شتوياتها.

االنباط-عمان

ال��وزارة  اإن  ال��ربي��زات،  الدكتور فار�س  ال�شباب  ق��ال وزي��ر 

التي  املن�شاآت  يف  الريا�شية  لالأن�شطة  للعودة  خطة  و�شعت 

تتبع لها مبا يتنا�شب مع االجراءات الوقائية للحفاظ على 

ال�شالمة العامة لرواد االندية.

اجلمعة  ام�س  الربيزات  الدكتور  رعاية  خالل  ذلك  جاء 

نادي مدينة احل�شني  التي نظمها  فعالية “اليوم العائلي”، 

لل�شباب، مبنا�شبة افتتاح املو�شم ال�شيفي للنادي.

وخالل جولة قام بها الربيزات على مرافق النادي التقى 

عددا من رواده، حيث اكد ان وزارة ال�شباب مفتوحة للجميع.

ب�شام  لل�شباب  من جهته، قال مدير عام مدينة احل�شني 

اخلاليلة، ان ادارة املدينة قامت باإعداد خطة العودة ملمار�شة 

لعدد  متنف�شا  تعترب  التي  املدينة،  يف  الريا�شية  االن�شطة 

كبر من االأردنيني، م�شرا اىل ان عودة الن�شاط الريا�شي 

ك��ورون��ا، جاء  ب�شبب جائحة  ال��ت��وق��ف  بعد  امل��دي��ن��ة  مب��راف��ق 

احل�شني  مدينة  لتاأ�شي�س  اخلم�شني  العيد  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

لل�شباب.

من  العديد  تكرمي  على  العائلي  اليوم  فعالية  من وا�شتملت  الفعاليات  م��ن  جمموعة  واق��ام��ة  املدينة  يف  �شمنها عرو�س ريا�شية وم�شابقات لرواد النادي.املوظفني 

 االمم المتحدة تطلق سياساتها حول عالم العمل وكوفيد-19

 وزارة الشباب تضع خطة لعودة األنشطة الرياضية لمنشآتها
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 إصدار جديد للقاصة إيمان مرزوق 
ضمن مشروع  أهال سمسم العالمي

التحضير الفتتاح مرافق مدينة األمير هاشم بن الحسين الرياضية في مأدبا

بلدية المفرق تنفذ مشاريع 
حيوية وانشائية

االنباط-عمان

  �صدر حديثا للقا�صة �إمي��ان مرزوق 

�صمن م�صروع �أهال �صم�صم �لعاملي 2020 

�ملخ�ص�ص لالأطفال كتاب جديد م�صور 

�خليايل”  ف��ت��ف��وت  “�صديقي  ب��ع��ن��و�ن 

لفئة ما قبل عمر �ملدر�صة )3-6( �صنو�ت.

وت��ن��ط��ل��ق �أه��م��ي��ة �ل��ك��ت��اب يف ت��رك��ي��زه 

�ل��ذي  �خليايل”  “�ل�صديق  ف��ك��رة  على 

�ل�صغار  �لأط��ف��ال  م��ن  كثري  ميتلكه  ق��د 

يف مرحلة من مر�حل طفولتهم �ملبكرة، 

“ب�صمة”  �ل��ق�����ص��ة  ب��ط��ل��ة  خ�����الل  م����ن 

�ل���ت���ي ت���ت�������ص���رف ب���غ���ر�ب���ة ب�����ص��ك��ل ي��ث��ري 

بعد  ف��ي��م��ا  �جل��م��ي��ع  ليكت�صف  �ل��ف�����ص��ول 

�ملُتخيل  �صديقها  على  ويتعرفو�  �صرها، 

ن�صجته  ُمنح  �أرن���وب  وه��و  “فتفوت” 
من خيالها.

وقالت �لكاتبة مرزوق �م�ص �جلمعة، 

�إن ق�صة “�صديقي فتفوت �خليايل” مت 

�خ��ت��ي��اره��ا م��ن ب��ن ع��دد م��ن �لن�صو�ص 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ور����ص���ة عمل  و�لأف�����ك�����ار 

لتطوير �لق�ص�ص بتنظيم من : �ملنظمة 

�لعاملية “رووم تو ريد” ، وجلنة �لإنقاذ 

يف  تاأ�ص�صت  �لتي  �ملنظمة  وهي  �لدولية، 

�لثالثينيات بطلب من �ألربت �أين�صتاين، 

لتتو�ءم و�لهدف �ملرجو منها.

ب�صكل  ممت  �صُ �لق�صة  �أن  و�أ���ص��اف��ت 

مم���ي���ز م�����ن �ل���ق���ط���ع �ل����ك����ب����ري، وزي���ن���ت 

ب��ر���ص��وم��ات م��ل��ون��ة ل��ل��ف��ن��ان��ة ن����ور منري 

د�ود، حتى تكون و��صحة �ملعامل وتالئم 

تتم  �لتي  �لتفاعلية  �جلماعية  �ل��ق��ر�ءة 

ب��و����ص��ط��ة �ملُ��ي�����ص��رة/�ملُ��ي�����ص��ر يف �ل��غ��رف 

�ل�صفية، �أو �لنو�دي �أو �ملر�كز �لثقافية/ 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و�ل����ع����ي����اد�ت �ل�����ص��ح��ي��ة يف 

على  ت��وزع  �صوف  �أن��ه��ا  مبينة  �ملخيمات، 

�لأطفال يف خميمات �لالجئن يف �لأردن 

و�لعر�ق و�صوريا ولبنان، جنبا �إىل جنب 

12 كتابا �أجن���زت ل��الأط��ف��ال م��ا قبل  م��ع 

م�صروع  قبل  م��ن   )6-3( �مل��در���ص��ة  عمر 

�أهال �صم�صم �لعاملي.

م��رزوق،  �إمي���ان  �لكاتبة  �أن  �إىل  ي�صار 

وتعمل  �لأردن��ي��ن،  �لكتاب  ر�بطة  ع�صو 

�ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  مل��وق��ع  ك��رئ��ي�����ص حت��ري��ر 

�لإل���ك���روين، ف���ازت ب��ع��دة ج��و�ئ��ز منها: 

�ل�صبابي، وجائزة خليل  �لإبد�ع  م�صابقة 

�ل�صكاكيني لأدب �لطفل، وبجائزة �لتفرغ 

�لإبد�عي، ولها عدد من �لإ�صد�ر�ت من 

�لّدحنونة   : منها  و�ليافعن  لالأطفال 

�حلمر�ء،2006، و�لرد�ء �ل�صحرّي، 2008، 

 ،2017 �أن���ا،  م��ن   ،2011 �ل��ّزب��ادي،  وك�ّصار 

ومغامر�ت فتاة �لهايك، 2019.

االنباط-مادبا

قال �ملدير �لتنفيذي ملدينة �لأمري ها�صم بن �حل�صن 

�ن  �ل�صخانبة،  �ب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  م��اأدب��ا  يف  �لريا�صية 

�لعمل جار لفتتاح مر�فق �ملدينة لإ�صتقبال �لريا�صين 

و�لزو�ر مع �أخذ �لحتياطات �لالزمة �لتي ن�صت عليها 

�لتعليمات �ل�صادرة من قبل �حلكومة ملكافحة فريو�ص 

كورونا.

من�صاآت  ع���دة  ت�صم  �مل��دي��ن��ة  �أن  �ل�صخانبة  و�أو����ص���ح 

ري��ا���ص��ّي��ة، �أه��م��ه��ا �ل�����ص��ال��ة �مل��ت��ع��ددة �لأغ���ر�����ص و�مللعب 

�لأوملبي لكرة �لقدم و�ملالعب �ملك�صوفة �ملُخ�ص�صة  لكرة 

�إىل  �إ�صافة  و�ل�صلة  و�ل��ط��ائ��رة  �خلما�صي  و�ل��ق��دم  �ليد 

�مل�صابح ومالعب �ل�صكو��ص وبيت �ل�صباب.

ون����وه �ل�����ص��خ��ان��ب��ة �ىل �ن م��دي��ن��ة �لأم����ري ه��ا���ص��م بن 

�حل�صن تعترب متنف�صا ريا�صيا و�صبابيا لأبناء حمافظة 

ماأدبا و�ي�صا خلدمة �ملجتمع �ملحلي، موؤكد� �نه مت �إجر�ء 

�ل�صيانة للم�صابح وتركيب مظالت على �ملدرجات.

بالتعليمات  �لل��ت��ز�م  �ىل  و�لريا�صين  �ل���زو�ر  ودع��ا 

�حلكومة،  و�صعتها  �لتي  �لر���ص��اد�ت  و�ت��ب��اع  �لوقائية، 

لفتا �إىل �أن هذه �لر�صاد�ت تاأتي يف �طار م�صاندة �جلهد 

�حلكومي ملكافحة فريو�ص كورونا .

االنباط-عمان

ت��ن��ف��ذ ب��ل��دي��ة �مل���ف���رق �ل���ك���ربى جملة 

يف  و�خلدماتية  �لن�صائية  �مل�صاريع  من 

�ملدينة و�ملناطق �لتابعة لها.

وق�����ال م���دي���ر �خل����دم����ات �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة 

 ، �صماقة  �ب��و  �ب��ر�ه��ي��م  �مل��ف��رق  بلدية  يف 

�خلدماتي  ب��ن  م��ا  تنوعت  �مل�����ص��اري��ع  �ن 

و�لن�������ص���ائ���ي، ح��ي��ث مت ت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��روع 

�خل��ل��ط��ة �ل���ص��ف��ل��ت��ي��ة �ل�����ص��اخ��ن��ة مل��دي��ن��ة 

�ملفرق، وتنفيذ عطاء فتح وتعبيد �صو�رع 

�ل��ب��ل��دي��ة و�ن�������ص���اء �ط����اري����ف خ��ر���ص��ان��ي��ة 

ب��و�ب��ات معامل  وع��ط��اء  ��صمنتي  وب���الط 

 )1( رق��م  ب��و�ب��ة  �مل��ف��رق  مدينة  ومناظر 

�مل��دخ��ل �ل��غ��رب��ي ملدينة �مل��ف��رق و�مل��دخ��ل 

�لثاين على طريق رحاب لينتهي �لعمل 

بهذه �مل�صاريع خالل �ل�صهرين �ملقبلن.

يف  ب��������د�أت  �ل���ب���ل���دي���ة  �ن  �ىل  ول����ف����ت 

�لرقمي  �لتلفزيون  مبنى  عطاء  تنفيذ 

منطقة  ومبنى  �ملفرق  لبلدية  �لتفاعلي 

م�صنع  �د�رة  ومبنى  �ل�صرقية  �لنعام  �م 

�لكندرين ��صافة �ىل �ن�صاء هنجر �صقف 

�حل�صبة. وقال �بو �صماقة �نه يتم تنفيذ 

�ن�����ص��اء ح��دي��ق��ة ����ص���رح �ل�����ص��ه��ي��د وع��م��ل 

�ل��ن��ع��ام  �م  منطقة  يف  ل��ل��م��ق��اب��ر  ���ص��ي��ان��ة 

�ل�����ص��رق��ي��ة و�ل��غ��رب��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة �ي����دون 

لف��ت��ا �ىل �لل���ت���ز�م م��ن ق��ب��ل �مل��ق��اول��ن 

وكادر �ل�صر�ف بجميع �صروط �ل�صالمة 

�ل��ع��ام��ة حيث م��ن �مل��ت��وق��ع �لن��ت��ه��اء من 

�ل���ع���م���ل يف ع�����دد م����ن �مل�������ص���اري���ع خ���الل 

�ل�صهرين �ملقبلن.

االنباط-عمان

�لعقبة  م��ن  �ل�����ص��ي��اح��ة  وز�رة  �ط��ل��ق��ت 

م�صاء �خلمي�ص ، برنامج �أردننا جنة حتت 

�صعار “ �أردننا بخري« .

و�لث���ار مد  �ل�صياحة  وزي��رة  وقالت 

���ص��وي��ك��ة خ���الل رع��اي��ت��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات حفل 

�لرويحي  �ملجمع  �لربنامج من  �طالق 

يف �لعقبة، �إن �إطالق �لربنامج من �لعقبة 

ج���اء ل��ت��م��ي��زه��ا ب��ال��ع��دي��د م���ن �لأن�����ص��ط��ة 

�إ�صافة  و�ل�صباحة،  كالغط�ص  �لبحرية 

للمثلث �لذهبي وما ينفرد به من مو�قع 

ومنها �لبر� وو�دي رم ومتيز هذ� �ملنتج 

و��صارت  �لعامل.  م�صتوى  على  �ل�صياحي 

�إىل  ي�صعى  �لربنامج  هذ�  �أن  �إىل  �صويكة 

ت��ع��ايف �ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ي��اح��ي و�خل�����روج من 

�أزم���ت���ه ج����ر�ء ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ص ك��ورون��ا 

وت�����ص��ج��ي��ع �ل�����ص��ي��اح��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��زي��ارة 

�لأردن��ي��ة، حيث  �ل�صياحية  و�مل��دن  �ملو�قع 

�مل��و�ط��ن  مت ط���رح تطبيق خ��ا���ص مي��ك��ن 

من �حلجز و�لتعرف على ما يلزم للقيام 

�ل�صر�ك  �إلز�مية  �إىل  �إ�صافة  برحلته، 

بتطبيق �أمان ل�صمان �صالمة �جلميع.

�ل���ربن���ام���ج ج��اء  �إط�����الق  �أّن  و�ك������دت، 

��صتثنائية  ظ����روف  ظ���ل  يف  �ل���ع���ام،  ه���ذ� 

��صتثنائية  بتد�بري  �لأخ���ذ  ي�صتدعي  م��ا 

�مل�صاركن  و���ص��الم��ة  �صحة  ي�صمن  مب��ا 

ب��ال��ربن��ام��ج، ووف����ق �لأدل������ة �ل��ت��ي ج��رى 

تعميمها، لفتة �ىل �إّن ما مييز �لربنامج 

�ل�صياحية  �ملكاتب  �إ���ص��ر�ك  �حل��ايل  للعام 

ب��امل��ب��ي��ت، �����ص���اف���ة �ىل م��ان��ي��ة �ل��ن��ق��ل 

�ل�صياحًي.

ي���دع���م  �ل����ربن����ام����ج  �أّن  و�أّو������ص�����ح�����ت 

�لأردن�����ي�����ن ب��ن�����ص��ب��ة 40 ب��امل��ئ��ة وب��ن�����ص��ب 

متفاوتة للمقيمن يف �لردن.

�لعقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  وث��م��ن 

ن��اي��ف بخيت دور  �لق��ت�����ص��ادي��ة �خل��ا���ص��ة 

�ل�صياحة  تن�صيط  وهيئة  �ل�صياحة  وز�رة 

من  و�ن��ط��الق��ه  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  بتنفيذ 

�ل�صلطة  �ه��ت��م��ام  ع��ل��ى  م���وؤك���د�  �ل��ع��ق��ب��ة، 

ما  بكل  ودعمه  �ل�صياحي  �لقطاع  بتعايف 

ي��ل��زم. وت��خ��ل��ل �لح��ت��ف��ال ع��ر���ص فيديو 

ل���ع���دد َم����ن �مل���ن���اط���ق �ل�����ص��ي��اح��ي��ة و�آخ����ر 

��صتعر�ص خالله �إجر�ء�ت �ل�صالمة.

وح�صر �لحتفال رئي�ص هيئة تن�صيط 

عام  و�من  عربيات  عبد�لرز�ق  �ل�صياحة 

حجازين  ع��م��اد  و�لث����ار  �ل�صياحة  وز�رة 

�لعقبة  ���ص��ل��ط��ة  يف  �ل�����ص��ي��اح��ة  وم��ف��و���ص 

�خل���ا����ص���ة ���ص��رح��ب��ي��ل م���ا����ص���ي وم���دي���رة 

وع��دد من  �لق�صو�ص  رب��ى  �لعقبة  �صياحة 

�أ�صحاب �لفنادق.

جناحا  حقق  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  ي�صار 

ك���ب���ري �ل����ع����ام �مل���ا����ص���ي ح���ي���ث �����ص����ارك يف 

�لربنامج 82 �لف مو�طن وز�ئر.

 وزارة السياحة تطلق برنامج أردننا جنة من العقبة

1008 إصابات بفيروس كورونا 

 احالة ثالث قضّية لتسريب وثائق إلى الجرائم 
اإللكترونّية خالل أسبوعين

خ��ذ بر�أيهم للت�صويب،  �لأ �أنا�ص ثقاة ميكن  �إن �صدر من  �ملهم  �لنا�ص يدخل يف باب  كالم 

لكنه لي�ص مهماً �لبتة ل�صخ�ص ثقته بنف�صه لعنان �ل�صماء ومي�صي ُقدماً يف �صعود، ومع ذلك 

يبقى كالم �لنا�ص مهماً لإّتقاء �صّر بع�ص �لنا�ص؛ وكذلك �لأمر يف زمان جائحة كورونا فكالم 

و�إ�صتخدمو�  كثري�ً  تنوعت  �إهتماماتهم  �أن  بل  ل  بيوتهم؛  يف  جللو�صهم  كنتيجة  ز�د  �لنا�ص 

و�صائل �لتو��صل �لإجتماعي ملزيد من �لقيل و�لقال؛ لكن �ملهم �أن يّتقي �لنا�ص �هلل تعاىل يف 

�أنف�صهم ويف �لآخرين:

ر�ء كبري وكل يغني على لياله ويعزف على وتر  1. ر�صا �لنا�ص غاية ل تدرك، فتباين �لآ

ي��رون ذلك  �لآخرين  �لآخ��ر يجعل  �لنا�ص من عيوب يف  ي��ر�ه  م�صاحله �خلا�صة؛ ولذلك ما 

�أقول �لنا�ص ل يعجبهم �لآخ��ر؛ وهذه قّمة �لأنانية لن كل �صخ�ص بان  عيوباً فيهم؛ وكاأين 

يعجب نف�صه ول يعجب �لآخرين.

2. كالم �لنا�ص يقع بن �صطري مقولة �لإمام �ل�صافعي: �صحكت فقالو� �أل حتت�صم؟ بكيت 

ما  نّتبع  �لآخرين ما مل  قبل  و�لقبول من  �لر�صا  �إ�صتحالة  كموؤ�صر على  تبت�صم؟  �أل  فقالو� 

يريدون؛ وهذ� بتقديري نوع من �نو�ع �لتطّرف رغم �أن �لكل يدعو للو�صطية و�لإعتد�ل؛ ويف 

زمن كورونا �أبعدت �لنا�ص عن بع�صها فيزيائياً لكنها ما ز�لت �إنتقائية لالآخرين.

حياة  من  بكثري  �أف�صل  عقلك  يقودها  حياة  ق��ال:  عندما  �ل�صميم  يف  �صك�صبري  ك��الم   .3

يقودها كالم �لنا�ص، فتحكيم لغة �لعقل و�جبة؛ ولذلك علينا فعل ما يعجبنا ومقتنعن به 

ما د�م ير�صي رب �لعاملن.

جتماعي على  �لإ �لتو��صل  �لقيم و�لأخالقيات وظهور و�صائل  4. يف ظل تر�جع منظومة 

�صتغابة وغريها،  تهام �جلز�ف و�لهمز و�للمز و�لإ �ل�صطح كرث كالم �لنا�ص �ل�صلبي لدرجة �لإ

�أو  �إجتماعي يجب توظيفها للمفيد دومنا �صلبية  �صف؛ ولذلك فهكذ� و�صائل تو��صل  مع �لأ

تعّدي على �لآخرين.

يجابيات عند  �لنا�ص تن�صى بحر �لإ يجابي موجود بن قلة منهم، لكن  �لنا�ص �لإ 5. كالم 

ظهور �أول �صلبية؛ ولهذ� فاإننا ندعو لتعظيم �جلزء �ملليء من �لكاأ�ص للبناء عليه يف �لعالقات 

لنقاط  ت��وؤول  �لتي  لل�صلبيات  �ملمثلة  �لفارغ منه  �لركيز على �جل��زء  ب��دًل من  �لإجتماعية؛ 

�خلالف وتعظيم �لفرقة بن �لنا�ص.

يفوق  منه  فاملُْحِبط  �لنا�ص،  كالم  لكل  لتفات  �لإ وع��دم  بالنف�ص  �لثقة  تعظيم  مطلوب   .6

من  بل  كلهم  �لآخرين  بكالم  تاأبه  ل  �لنا�ص  جتعل  �لتي  هي  بالنف�ص  فالثقة  ولذلك  �ملعّزز؛ 

يعلمون �أنهم يهتمون مب�صلحتنا.

7. مطلوب من �مل�صوؤولن �لعمل ليحبهم �لنا�ص عندما يغادرو� منا�صبهم، كما يحبونهم 

عند  وخياًل  وحقيقة  وتوليفاً  تاأليفاً  �صيزد�د  �لنا�ص  فكالم  و�إّل  منا�صبهم،  �إ�صتالمهم  �إّب��ان 

�أن  رغم  بعده؛  يحرموه  �ملن�صب  �إب��ان  �لنا�ص  يحرم  من  ولالإن�صاف  ملنا�صبهم؛  مغادرتهم 

�لبع�ص ل ميكن �أن يقبل ب�صيء �صوى ما يريد ول يعذر ول يوؤمن بوجود �لقو�نن �لناظمة.

8. مطلوب �أن نبقى كما نحن على �لطبيعة دون تلّون �أو جتّمل �أو �صوفية، وقتها �صيكون كالم 

�لنا�ص غري مهم؛ ومطلوب �أن نثق باأنف�صنا ول نعمل �صوى ما ير�صي �هلل تعاىل؛ ومطلوب �أن 

نرى ح�صنات �لنا�ص ون�صعى لت�صويب �صيئاتهم من خالل �لن�صائح ولي�ص �لف�صائح؛ ومطلوب 

�لبناء على �لعالقات �لطيبة و�جلو�مع و�لبعد عن �لفو�رق.

�إليه يعطي فكرة عن نف�صيات  �صتماع  ‘ل يقّدم ول يوؤّخر’، لكن �لإ ب�صر�حة: كالم �لنا�ص 

خر، ومطلوب �مل�صي  �صتيعاب �لآ خرين، ومطلوب زيادة جرعات �لثقة بالنف�ص لإ ومكنونات �لآ

هد�ف �أّنى كانت ما د�مت �إيجابية وفيها مر�صاة �هلل؛ ومطلوب خمافة �هلل  ُقدماً لتحقيق �لأ

يحبه  ما  لنف�صه  يحب  حتماً  �لكافية  �لإميانية  �جلرعة  ميتلك  ومن  و�لآخ��ري��ن؛  �أنف�صنا  يف 

لالآخرين.

�صباح �ملفيد من كالم �لنا�ص

د. محمد طالب عبيدات

كالم الناس في زمن كورونا

االنباط-عمان

ت�����ص��ج��ي��ل  �ل�������ص���ح���ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 

7 ح�����الت ج���دي���دة ب���ف���ريو����ص ك���ورون���ا 

�مل�����ص��ت��ج��ّد يف �مل��م��ل��ك��ة �م�������ص �جل��م��ع��ة، 

�ل��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  جميعها غ��ري حم��ل��ّي��ة، 

�لوباء  ب��دء  منذ  لالإ�صابات  �لإج��م��ايل 

�إىل 1008 حالت.

�جل��دي��دة  �ل�صبع  �حل���الت  وت��وزع��ت 

غ���ري �مل��ح��ل��ي��ة وف���ق �مل���وج���ز �لإع���الم���ي 

�ل�������وزر�ء ووز�رة  رئ��ا���ص��ة  ع���ن  �ل�������ص���ادر 

�ل�����ص��ح��ة ع���ل���ى �ل���ن���ح���و �لآت��������ي: ح��ال��ة 

و�ح����دة ب��ن �لأردن���ي���ن �ل��ق��ادم��ن من 

�خل��������ارج، �ل����ذي����ن ي��ق��ي��م��ون يف ف���ن���ادق 

�حلجر وحتديد� من م�صر، و 6 حالت 

ح��دود  ع��رب  ق��ادم��ن  �صاحنات  ل�صائقي 

3 من  �أردن����ي����ن، و   3 �ل���ع���م���ري، م��ن��ه��م 

جن�صّيات �أخرى مّت �لتعامل معهم وفق 

�لربوتوكول �ملّتبع.

حالة   11 ت�صجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ���ص��ار 

���ص��ف��اء يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى �لأم������ري ح��م��زة، 

�إ�صافة �إىل �إجر�ء 7678 فح�صاً خمربّياً 

�م�ص، لي�صبح �إجمايل عدد �لفحو�صات 

وحتى  �جلائحة  بدء  منذ  �أجريت  �لتي 

�لآن 318410 فحو�صات.

�مل���و�ط���ن���ن  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  ودع������ت 

تطبيق  ع��رب  تنبيهات  و�صلتهم  �ل��ذي��ن 

م�صابن،  �أ�صخا�صاً  ملخالطتهم  »�أمان«، 

ة  بالتوّجه فور�ً للمر�كز �لطبّية �ملخت�صّ

للك�صف عن حالتهم؛ مو�صحة �أّن عدد�ً 

�ل��ت��ي مّت ك�صفها  �لإ���ص��اب��ة  م��ن ح���الت 

خالل �لأ�صابيع �ملا�صية بن �ملخالطن 

وبعد  �لتطبيق،  �إليها عرب  �لو�صول  مّت 

و�صلتهم  �ل���ذي���ن  �لأ���ص��خ��ا���ص  م���ب���ادرة 

ة  �ملخت�صّ �مل��ر�ك��ز  مبر�جعة  �لتنبيهات 

للك�صف عن حالتهم.

االنباط-عمان

ت������ق������ّرر �م�����������ص �جل����م����ع����ة �إح�����ال�����ة 

وثائق  بت�صريب  تتعّلق  ثالثة  ق�صّية 

وخماطبات ر�صمّية �إىل وحدة �جلر�ئم 

�لعام،  �لأم��ن  مديرّية  يف  �لإلكرونّية 

قانونّية  �إج��ر�ء�ت  يلزم من  ما  لتخاذ 

ب����ح����ّق �مل����وّظ����ف����ن �ل�����ذي�����ن ت�����وّرط�����و� 

يف  مّت���ت  ت��ك��ون  ق��د  و�ل��ت��ي  بت�صريبها، 

�إحدى �جلامعات �لر�صمّية.

تن�صيب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل���ق���ر�ر  وي���اأت���ي 

�ل���وزر�ء  ل�����ص��وؤون رئا�صة  �ل��ّدول��ة  وزي��ر 

�لتاأكيد  ج���ّدد  �ل���ذي  �ل�����د�وود،  ���ص��ام��ي 

ي��ت��ّم يف ���ص��وء  �أّن ه���ذ� �لإج������ر�ء  ع��ل��ى 

تز�يد حالت ت�صريب �لوثائق ون�صرها 

ب�����ص��ك��ل ي��خ��ال��ف �ل��ت�����ص��ري��ع��ات �ل��ن��اف��ذة 

وي��ن��ت��ه��ك خ�����ص��و���ص��ّي��ة �لأ����ص���خ���ا����ص، 

يثبت  م���ن  م���ع  ت���ه���اون  ل  �أن  م�������ص���ّدد�ً 

�أي وث��ي��ق��ة ر���ص��م��ّي��ة  ب��ت�����ص��ري��ب  ق��ي��ام��ه 

غ���ري م�����ص��ّرح ب��ت��د�ول��ه��ا، وك���ذل���ك لن 

يتّم  وثيقة  �أي  ع��ن  �لنظر  غ�����ّص  ي��ت��ّم 

ب�صكل خمالف. ت�صريبها 

وت��ع��ّد ه���ذه �ل��ق�����ص��ّي��ة �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 

ت��ق��وم �حل��ك��وم��ة ب��اإح��ال��ت��ه��ا �إىل وح��دة 

�جلر�ئم �لإلكرونّية خالل �أ�صبوعن، 

و�ل�صارمة  �جل��اّدة  �إجر�ء�تها  �إط��ار  يف 

�لوثائق  بت�صريب  يقوم  م��ن  ك��ّل  بحّق 

�ل��ر���ص��م��ّي��ة و�مل��خ��اط��ب��ات ب��ن �ل����وز�ر�ت 

و�أّن  خ�صو�صاً  �لر�صمّية  و�مل��وؤ���ّص�����ص��ات 

�صريحة  خم��ال��ف��ة  ي�صّكل  �ل��ف��ع��ل  ه���ذ� 

وي��ت��ن��اف��ى مع  �ل��ق��ان��ون،  ي��ع��اق��ب عليها 

مبادئ �لأمانة �لوظيفية.

ال�سبت   20/ 6 / 2020



ملبورن - رويرتز

 %1 عن  يزيد  ما  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

يف  حققتها  مكا�سب  لتعزز  اجلمعة،  ام�س 

ت��ع��ه��د منتجو  اأن  ب��ع��د  ال�����س��اب��ق��ة،  اجل��ل�����س��ة 

اأوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات اإزاء خف�س 

الإمدادات وقال متعامالن كبريان للنفط 

اإن الطلب يتعافى ب�سكل جيد.

القيا�س  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وارتفعت 

 %1.5 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  �سنتا   61 برنت  العاملي 

اأع��ل��ى  وه���و  ل��ل��رم��ي��ل،  دولر   42.12 اإىل 

م�ستوى يف اأكرث من اأ�سبوع.

و���س��ع��دت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خل����ام غ��رب 

اأو ما  �سنتا   60 الو�سيط الأمريكي  تك�سا�س 

للرميل.  دولر   39.44 اإىل   %1.5 ي��ع��ادل 

اأم�س   %2 نحو  القيا�سيان  اخلامان  وارتفع 

مك�سب  حتقيق  �سوب  ويتجهان  اخلمي�س 

.%9 اأ�سبوعي بنحو 

وت���ل���ق���ت ال���������س����وق ال����دع����م م����ن خ��ط��ط 

ل���ل���ع���راق وق���ازاخ�������س���ت���ان ل��ت��ع��وي�����س اإن���ت���اج 

بخف�س  ت��ع��ه��دات��ه��م��ا  ع���ن  م���اي���و  يف  زائ�����د 

الإم����دادات. ج��اءت ال��وع��ود خ��الل اجتماع 

اأع�ساء من  وت�سم  المتثال  تراقب  للجنة 

)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة 

ب��ا���س��م جمموعة  ُي��ع��رف  وح��ل��ف��ائ��ه��ا، ف��ي��م��ا 

اأوبك+.

لدى  ال�سوق  وقال جيفري هايل حملل 

عند  “متانة  ت��ب��دي  الأ����س���ع���ار  اإن  اأوان������دا 

النفط  اأ�سواق  تتجاهل  اإذ  امل�ستويات،  تلك 

اأخ��رى من  التي تدور حول فئات  املخاوف 

الأ�سول يف الوقت الراهن«.

الأ���س��ع��ار  اأن  اإىل  ذل��ك  “ي�سري  واأ���س��اف 

احلا�سرين  امل�����س��رتي��ن  م��ن  ال��دع��م  تتلقى 

وه���و اأم���ر حم��ل ت��رح��ي��ب اإذ اأن���ه ي��ع��ن��ي اأن 

يتعافى،  العامل  اأنحاء  يف  احلا�سر  الطلب 

م���ع م���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك م���ن اآث�����ار على 

القت�سادي«. النمو 

وقال بنك اإيه.اإن.زد اإن تعليقات �سادرة 

عن �سركتي جتارة النفط العامليتني فيتول 

وت��راف��ي��ج��ورا ب�����س��اأن ان��ت��ع��ا���س ال��ط��ل��ب على 

تقدم  بلومرج،  اأوردت��ه��ا  يونيو،  يف  النفط 

اأي�سا لل�سوق. الدعم 

برلني -رويرتز

اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  قالت   

م��ريك��ل ام�����س اجل��م��ع��ة ب��ع��د م��وؤمت��ر 

ع�����ر دائ����������رة ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة م��غ��ل��ق��ة 

م����ع ن���ظ���رائ���ه���ا م����ن اأن����ح����اء الحت�����اد 

اإن قادة التكتل �سيوا�سلون  الأوروبي 

�سندوق  اإن�����س��اء  ب�����س��اأن  مفاو�ساتهم 

ل���ل���ت���ع���ايف ب���ع���د ف����ريو�����س ك����ورون����ا يف 

منت�سف يوليو متوز.

ورغم عدم وجود اعرتا�س على اأن 

�سندات  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  ت�سدر 

ي���زال يوجد  ال�����س��ن��دوق، ل  ل��ت��م��وي��ل 

اأمل��اين  فرن�سي  مقرتح  ب�ساأن  خ��الف 

تاأثرت  التي  للدول  اإتاحة منح  ب�ساأن 

ب�سدة جراء اأزمة فريو�س كورونا.

بعد  لل�سحفيني  م��ريك��ل  وق��ال��ت 

م��وؤمت��ر م��ع ق���ادة الحت����اد الأوروب����ي 

اإىل  ن�����س��ل  ل��ن  اأن��ن��ا  ال��وا���س��ح  ”من 
ن���ت���ي���ج���ة ال�����ي�����وم ل���ك���ن���ن���ا ����س���ن���وا����س���ل 

متوز“،  يوليو  منت�سف  يف  النقا�سات 

يف  لت����ف����اق  ال���ت���و����س���ل  اأن  م�����س��ي��ف��ة 

ال�سيف مهم حتى ميكن �سرف املال 

من �سندوق التعايف �سريعا.

م��ا  ق����ال����وا  ”اجلميع  واأ�����س����اف����ت 

يعتقدون اأنه اإيجابي وبالطبع اأثاروا 

التي ما  اأي�سا. اجل�سور  انتقاد  نقاط 

زال يتعني علينا اأن ن�سيدها كبرية“.

�سندوق  اأم��وال  اإن  مريكل  وقالت 

التعايف �ستكون متاحة يف بداية 2021 

على اأقرب تقدير.

البيان-وكاالت

اأك���ر اث��ن��ني م��ن عمالقة ال��ت��ج��ارة  ح��ق��ق 

الإل��ك��رتون��ي��ة يف ال�����س��ني، ع��ل��ي ب��اب��ا و”جي 

136.51 مليار  دي دوت كوم” مبيعات بنحو 

اأك���ر  اأح����د  ���س��اع��ة، خ���الل   24 دولر خ���الل 

اأحداث الت�سوق يف ال�سني.

وُيعرف املهرجان الت�سوق با�سم 618 لأنه 

كثب  ع��ن  مراقبته  ويتم  يونيو،   18 يف  يقع 

يف  امل�ستهلك  �سحة  على  عالمات  عن  بحًثا 

يتطلع  العامل، حيث  اقت�ساد يف  اأك��ر  ث��اين 

اإىل التعايف من جائحة كورونا.

وقالت “علي بابا” اإن قيمة املبيعات عر 

 98.52( ي��وان  مليار   698.2 بلغت  من�ساتها 

مليار دولر(

“جي دي دوت  اأخ��رى، قالت  ومن ناحية 

مليار   269.2 بلغ  املعامالت  حجم  كوم” اإن 

يوان )37.99 مليار دولر(

وهذا الرقم هو القيمة الإجمالية جلميع 

ط��ل��ب��ات امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة على 

الإن��رتن��ت،  ع��ر  لل�سركة  الأ���س��ا���س��ي  النظام 

اأو  الب�سائع  بيع  مت  اإذا  عما  النظر  بغ�س 

اأك���رث من  ه���ذا  ك���ان  اإرج��اع��ه��ا.  اأو  ت�سليمها 

العام  املعامالت  يوان يف حجم  201.5 مليار 

املا�سي.

ويف ال�������س���ني، ه���ن���اك ح���دث���ان رئ��ي�����س��ي��ان 

للت�سوق. الأول، 618، بداأ بوا�سطة “جي دي 

دوت كوم”، اأما الثاين هو يوم العزاب يف 11 

نوفمر، مت اإن�ساوؤه بوا�سطة “علي بابا«.

االقت�صادي
40

برنت فوق 42 دوالرًا مع تمسك أوبك+ 
بموقفها إزاء خفض اإلمدادات

ميركل: قادة االتحاد األوروبي سيواصلون محادثات 
بشأن أوضاعه المالية في منتصف يوليو

136.5 مليار دوالر مبيعات »علي بابا« و»جي دي« في 24 ساعة

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

تقرير: لوفتهانزا ربما تبيع 
بروكسل إيرالينز أو تدعها تفلس

وول ستريت تقفز عند الفتح 
بفضل آمال انتعاش االقتصاد

»الجارد« تحذر قادة أوروبا من 
مخاطر فشل صفقة التحفيز

بروك�سل-رويرتز

ام�������س  ل���ي���ر  ذك�������رت ����س���ح���ي���ف���ة ل   

اجل��م��ع��ة ن��ق��ال ع���ن م�����س��ادر مل ت��ذك��ر 

ا�سمها يف لوفتهانزا اإن �سركة الطريان 

بلجيكا  يف  ال��ت��اب��ع��ة  وح��دت��ه��ا  ت���دع  ق���د 

اأو تبيعها. اإيرلينز تفل�س  بروك�سل 

وق���ال���ت ب��روك�����س��ل اإي���رلي���ن���ز، ال��ت��ي 

املا�سي  ال�سهر  �سخ�س،   4200 ت��وظ��ف 

اأ�سطولها من الطائرات  اإنها �ستخف�س 

30 ب��امل��ئ��ة وق����وة ال��ع��م��ل ب���واق���ع ال��رب��ع 

خالل  ال�ستمرار  على  قدرتها  ل�سمان 

وبعد اأزمة فريو�س كورونا.

وت��ع��ط��ل��ت حم���ادث���ات ت��ه��دف لإن��ق��اذ 

لأ�سابيع  البلجيكية  ال��ط��ريان  ���س��رك��ة 

التي �ستح�سل  لكن مديري لوفتهانزا، 

ذات��ه��ا ع��ل��ى اإن��ق��اذ م���ايل م��ن احل��ك��وم��ة 

الأمل���ان���ي���ة، ���س��ي��ج��ت��م��ع��ون م���ع ب��روك�����س��ل 

اإي���رلي���ن���ز ي����وم الث���ن���ني ل��ب��ح��ث خطة 

ال�سركة. م�ستقبل  ب�ساأن 

وامتنع متحدث با�سم لوفتهانزا عن 

التعقيب.

ك��ان��ت احل��ك��وم��ة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ق��ال��ت 

بالتو�سل  ملتزمة  اإنها  املا�سي  ال�سهر 

اإىل اتفاق بقيمة 300 مليون يورو )336 

لإن��ق��اذ  ل��وف��ت��ه��ان��زا  م���ع  دولر(  م��ل��ي��ار 

م�ستقبلها  ك��ان  اإذا  اإي��رلي��ن��ز  بروك�سل 

م�سمونا.

نيويورك - رويرتز

ف��ت��ح��ت امل��وؤ���س��رات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��وول 

�سرتيت على ارتفاع قوي ام�س اجلمعة 

ف��ي��م��ا ي���ق���رتب امل���وؤ����س���ر ن���ا����س���داك م��ن 

م�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي ج��دي��د م���ع م��راه��ن��ة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع���ل���ى ان���ت���ع���ا����س ���س��ري��ع 

ل��ل��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة، 

م���ت���ج���اه���ل���ني ارت�����ف�����اع ع������دد احل������الت 

عدة  يف  بكوفيد-19  امل�سابة  اجل��دي��دة 

اأمريكية. وليات 

 99.08 املجمع  نا�سداك  املوؤ�سر  وربح 

 10042.13 اإىل  باملئة  واح���دا  اأو  نقطة 

نقطة.

ال�سناعي  جونز  داو  املوؤ�سر  وارتفع 

باملئة   0.15 ي���ع���ادل  م���ا  اأو  ن��ق��ط��ة   133

املوؤ�سر  و�سعد  نقطة.   26213.10 اإىل 

 24.95 500 مبقدار  ب��ورز  اآن��د  �ستاندرد 

اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.80 ي���ع���ادل  م���ا  اأو  ن��ق��ط��ة 

3140.29 نقطة.

بروك�سل - رويرتز

قالت م�سادر دبلوما�سية وم�سوؤولون 

ال��ب��ن��ك  اإن ك��ري�����س��ت��ني لج������ارد رئ��ي�����س��ة 

امل��رك��زي الأوروب����ي اأبلغت ق���ادة الحت��اد 

اأن اق��ت�����س��اد  الأوروب�������ي ام�����س اجل��م��ع��ة 

ودع��ت  ه��ائ��اًل  “تراجعا”  ي�سهد  التكتل 

الحتاد للتحرك لقيادة النتعا�س.

اجتماع  على  كلمتها  لج���ارد  واأل��ق��ت 

ل���ق���ادة الحت������اد الأوروب��������ي ع���ر دائ����رة 

كيفية  ح��ول  للنقا�س  مغلقة  تلفزيونية 

ت�سميم التعايف من الأزمة.

وق������ال ل���الج���ت���م���اع وف���ق���ا ل��ل��م�����س��ادر 

ي�سهد  الأوروب�����ي  الحت���اد  “اقت�ساد  اإن 

تراجعاً هائاًل«.

وح�����������ذرت لج�����������ارد ق���������ادة الحت�������اد 

تندلع  ق��د  التي  املخاطر  م��ن  الأوروب����ي 

يف الأ�����س����واق ح���ال ع���دم مت��ري��ر �سفقة 

التحفيز املرتقبة.

اإنه  الأوروب���ي  املركزي  رئي�سة  وقالت 

ال����دول الأع�����س��اء يف الحت���اد  ف�����س��ل  اإذا 

ب�ساأن  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  يف  الأوروب����ي 

املمكن  فمن  القت�سادي  التعايف  متويل 

اأن تتغري هذه املعنويات.

اليورو  منطقة  اقت�ساد  اأن  واأ�سافت 

يتجه �سوب “انخفا�س حاد” بنحو %13 

البنك  توقعات  وك��ررت  الثاين  الربع  يف 

بانخفا�س الناجت املحلي الإجمايل %8.7 

 %5.2 بن�سبة  انتعا�س  وح��دوث   2020 يف 

يف 2021.

لأ�سواأ  الكاملة  التاأثريات  اإن  وقالت 

الأوروب��ي مل  اقت�سادي لالحتاد  تراجع 

واإن  العمل  �سوق  بعد يف  بالكامل  تظهر 

معدل البطالة مبنطقة اليورو قد يبلغ 

.%10

وذكرت امل�سادر اأن لجارد دعت القادة 

ل���الت���ف���اق ع��ل��ى خ��ط��ة ل��ل��ت��ع��ايف ���س��ري��ع��اً 

ل��ق��ي��ادة الن��ت��ع��ا���س الق��ت�����س��ادي وق��ال��ت 

ب�سبب  ن�سبياً  هادئة  املالية  الأ���س��واق  اإن 

لُيظهر  �سيتحرك  التكتل  باأن  التوقعات 

اأن “الحتاد الأوروبي عاد” للعمل.

وي��ع��ق��د ق���ادة الحت����اد الأوروب�����ي اأول 

جل�سة نقا�س حول حزمة التحفيز البالغ 

و�سط  ال��ي��وم  ي���ورو  م��ل��ي��ار   750 قيمتها 

م�ساعي من اأملانيا وفرن�سا بت�سريع اإمتام 

ال�سفقة بحلول ال�سهر املقبل.

القاهره - العربية

لل�سركة  التابعة  ال�سيارات  الن�سر ل�سناعة  �سركة  وقعت 

قطاع  وزارة  �سركات  اإح��دى  املعدنية،  لل�سناعات  القاب�سة 

ال�سينية  فينج”  “دوجن  و�سركة  امل�سرية،  ال��ع��ام  الأع��م��ال 

وزير  بح�سور  تفاهم  مذكرة  ال�سيارات،  �سناعة  جم��ال  يف 

الفيديو  تقنية  ع��ر  توفيق،  ه�سام  ال��ع��ام،  الأع��م��ال  ق��ط��اع 

كونفران�س.

وقال توفيق اإن امل�سروع يعد انطالقة ل�سناعة ال�سيارات 

يف  التكنولوجيا  ه��ذه  لإدخ��ال  وبوابة  م�سر  يف  الكهربائية 

الن�سر  �سركة  اإحياء  م�سروع  �سمن  واأنها  اأفريقيا،  �سمال 

 ،2009 عام  ت�سفيتها  قرار  �سدور  منذ  واملتوقفة  لل�سيارات 

على  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  اإن��ت��اج  �سيتم  اأن���ه  اإىل  م�����س��رياً 

خطوط ال�سركة حتت العالمة التجارية “الن�سر«.

�سركة  يف  الكهربائية  ال�سيارات  اإنتاج  م�سر  وت�ستهدف 

األف   25 نحو  اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  لل�سيارات،  الن�سر 

�سيارة �سنوياً.

التفاهم هو نتاج جمهود  اأن توقيع مذكرة  واأكد الوزير 

ال�9  م��دار  على  ا�ستمرت  املفاو�سات  من  وج��ولت  م�سرتك 

اأ�سهر املا�سية، والتي تاأخرت نتيجة اأزمة وباء كورونا خا�سة 

اأن م�سانع �سركة دوجن فينج تقع يف مدينة ووهان ال�سينية.

اإىل ال�سني يف �سبتمر  اأج���رى زي���ارة  ال��وزي��ر ق��د  وك���ان 

2019 حيث التقى وزير ال�سناعة ال�سيني وكرى م�سنعي 

ال�سيارات يف ال�سني، وقام بزيارة م�سانع �سركة دوجن فينج، 

القاهرة  يف  ال�سينية  ال�سركة  م��ن  وف��د  ا�ستقبال  مت  كما 

ن��وف��م��ر 2019، ح��ي��ث مت اإج����راء ع���دة ل��ق��اءات م��ع ال��وزي��ر 

وزيارة م�سنع �سركة الن�سر لل�سيارات، حيث متت موافاتهم 

بالبيانات واملعلومات والرد على ال�ستف�سارات.

ا�ستكمال  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  يعقب  اأن���ه  واأو����س���ح 

التي  الكهربائية  ال�سيارة  بنوع  اخلا�سة  الفنية  الدرا�سات 

اإن��ت��اج��ه��ا يف م�����س��ر، ح��ي��ث ك���ان ق��د مت الت��ف��اق على  �سيتم 

���س��رك��ة دوجن فينج  ال��ت��ي تنتجها  ال���ط���رازات  اأح����دث  اإن��ت��اج 

والتي تتنا�سب مع ال�سوق امل�سري وحققت جناحاً كبرياً يف 

ال�سني خالل ال�سنوات املا�سية وهي »E 70«، وذلك يف �سوء 

على  التفاق  مت  كما  ال�ساأن،  هذا  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة 

اختبار عدد حمدود من ال�سيارات من هذا الطراز يف م�سر 

خالل الفرتة املقبلة.

ال�سينية  التجربة  درا���س��ة  اأن���ه مت��ت  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 

عدد  م��ع  التوا�سل  ومت  الكهربائية،  ال�سيارات  �سناعة  يف 

اإنتاج  مل�سروع  الإع��داد  ب�ساأن  املعنية  احلكومية  اجلهات  من 

املحفزات  من  حزمة  و�سع  مت  حيث  الكهربائية،  ال�سيارات 

 50 بقيمة  دع��م  بينها  من  الكهربائية  بال�سيارات  اخلا�سة 

األف م�سرتي وفقاً ل�سوابط حمددة،   100 األف جنيه لأول 

 3 لإن�ساء  املحلية  والتنمية  الكهرباء  وزارت��ي  والتن�سيق مع 

وم�سروع  �سنوات،   3 م��دار  على  �سريع  �سحن  حمطة  اآلف 

لإحالل التاك�سي الأبي�س ب�سيارات كهربائية اأ�سوة مب�سروع 

اإحالل التاك�سي الأبي�س يف عام 2008.

مع  بالتعاون  ال�سينية  ال�سركة  رئي�س  من جانبه، رحب 

ال��ري��ادة  �سركته متتلك  اأن  م��وؤك��داً  امل�����س��روع،  ه��ذا  م�سر يف 

الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  �سناعة  يف  التكنولوجيا  واأح����دث 

م�سرًيا اإىل اأن امل�سروع يحقق م�سلحة الطرفني.

اإط��ار م�سروع  اأن��ه يف  اإىل  اأ�سار الوزير  اآخ��ر،  وعلى نطاق 

تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مت  لل�سيارات  الن�سر  �سركة  اإح��ي��اء 

اأيام بني ال�سركة القاب�سة لل�سناعات املعدنية و�سركة  قبل 

بروتون املاليزية لإنتاج نحو 20 األف �سيارة يف عنرين من 

للطاقة  الو�سول  بهدف  لل�سيارات،  الن�سر  �سركة  عنابر 

���س��واء  ���س��ي��ارة  األ����ف   45 ب��اإن��ت��اج ح����وايل  ال��ق�����س��وى لل�سركة 

كهربائية اأو تقليدية

مذكرة تفاهم مصرية - صينية إلنتاج 25 ألف سيارة كهربائية
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االنباط-وكاالت

العربية،  ه�آرت�س  �صحيفة  موقع  ذك��ر 

يف  ع�صو   200 ن��ح��و  اأن  اخل��م��ي�����س،  م�����ص���ء 

ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���رك���ي، ���س��ي��وق��ع��ون على 

“ال�صم”  عملية  على  احتجاًجا  عري�سة 

قبل  م��ن  املقبل  ال�سهر  تنفيذها  املتوقع 

ال�سفة  لأرا�ٍس يف  الإ�سرائيلية،  احلكومة 

الغربية

الأع�ساء  ه��وؤلء  ف��اإن  امل��وق��ع،  وبح�سب 

ال��ك��ون��غ��ر���س  اأع�������س���اء  90% م���ن  مي��ث��ل��ون 

الأمركي، م�سرًة اإىل اأن تيد دويت�س من 

جلمع  حملة  ب��داأ  لإ���س��رائ��ي��ل،  املنا�سرين 

للعري�سة الالزمة  التواقيع 

و�����س����ي����ت����م ت�����ق�����دمي ه�������ذه ال���ع���ري�������س���ة 

واحل���ك���وم���ة  الأم����رك����ي����ة،  الإدارة  اإىل 

نتنياهو،  بنيامني  بزعامة  الإ�سرائيلية 

غانت�س وبيني 

العري�سة  ه���ذه  ف���اإن  ل��ل��م��وق��ع،  ووف��ًق��ا 

���س��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة ر���س��ال��ة حت���ذي���ر اأخ����رى 

لن�سر  يبدو  فيما  ي�سعى  ال��ذي  لنتنياهو 

م����زي����د م����ن ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات امل��ت��وق��ع��ة 

و�سعه  م�ستوى  رف��ع  ب��ه��دف  ال�سم  ح��ول 

القانونية  معركته  يف  مل�ساعدته  ال�سيا�سي 

الق�ساء اأمام 

واأ�سار اإىل اأن نتنياهو قلق من احتمال 

�سهيتها  ت���رام���ب  دون���ال���د  اإدارة  ف���ق���دان 

امل���ح���دودة مل���ب���ادرات ال�����س��م، وال���دخ���ول يف 

�سدام مع املر�سح الدميقراطي جو بايدن 

ال����ذي ي��ع��ار���س ه���ذه اخل���ط���وة الأح���ادي���ة 

اجلانب ب�سكل علني

وم���ع اق����راب الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

الأم���رك���ي���ة يف ن��وف��م��ر/ ت�����س��ري��ن ث��اين 

لكن حتى  ي��زي��د،  ق��د  اجل��دل  ف��اإن  املقبل، 

الآن مل يعلن نتنياهو تراجعه عن اخلطة

اأع�ساء من احلزب الدميقراطي  وكان 

يف جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ الأم����رك����ي، ح���ذروا 

لعملية  ال�����س��ع��ي  م���ن  وغ��ان��ت�����س  ن��ت��ن��ي��اه��و 

ال�سم ما قد ي�سر بالعالقات امل�سركة

االنباط-وكاالت

 . ��ِررّ محُ لفت  ب�سكٍل  �سريعاً  ل  التحوحُرّ كان 

الأمريكيني  اعتقد معظم  �سنوات،  �ست  منذ 

املحُ�سَتَبه  ال�سود  للمواطنني  ال�سرطة  قتل  اأن 

الآن،  ل��ك��ن  فردية”.  “اأحداث  جم���رد  ب��ه��م 

يقبل ثالثة اأ�سخا�س من كِلرّ اأربعة اأن الأمر 

اإىل  الفردية”  “الأحداث  حل���دود  م��ت��ج��اوز 

م�سكلة منهجية يف النظام ال�سرطيرّ برمته. 

ت�ساعد الدعم حلركة “حياة ال�سود مهمة” 

زاد  ���ا  ِمَرّ اأك���ر  ب�سكٍل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  خ��الل 

خالل العامني املا�سيني. كانت احلركة اأبعد 

م��ا ت��ك��ون ع��ن تعزيز ق��اع��دة دون��ال��د ترامب 

تلتهم  ال��ت��ي  ال��ن��ران  ق�ست  وق��د  ال�سعبية، 

بينما  الرئي�س،  مكانة  على  الأمريكية  امل��دن 

مل تفاقم -حتى الآن- من ال�ستقطاب داخل 

الأمة الأمريكية. 

مواقف تتغري.. جذريًا

�����س��ات  َت اأي�������س���اً امل����واق����ف يف امل��وؤ���َسرّ ت����غ����َررّ

العامة.  الأو���س��اط  ال��ك��رى، ولي�س فقط يف 

َد  الحت�����اد ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ال����ذي ن����َدرّ

اأع��وام بالالعبني اجلال�سني على  اأربعة  منذ 

ركبهم اأثناء عزف الن�سيد الوطني احتجاجاً 

ب��اأن  يعرف  العن�سري،  القتل  ح���الت  على 

اأم��ا احتاد  ه��ذا ذل��ك املوقف ك��ان خطاأً منه. 

وهو   ،)NASCAR( الريا�سية  الألعاب 

الحت�����اد الأك�����ر م������والًة ل���رام���ب م���ن بني 

كِلرّ الحتادات الريا�سية، فقد حظر الأعالم 

���د ���س��رك��ٌة ب��ع��د اأخ���رى  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة. وت���وؤِكرّ

عالنيًة دعمها حلركة “حياة ال�سود مهمة”. 

على  الأو�ساع  ت  تغَررّ اأي�ساً،  بريطانيا  يف 

الأر��������س؛ م���ن الح��ت��ج��اج��ات اجل��م��اه��ري��ة 

ال��وا���س��ع��ة اإىل الأح����ادي����ث ع���ر ال���ب���الد عن 

القدم  ك��رة  لعبي  وم��ن  والتاريخ،  التماثيل 

ركبهم،  على  يجل�سون  ال��ذي��ن  وال�سيا�سيني 

َت ب�����س��ورٍة ل  ي��ب��دو اأن احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ت��غ��َررّ

املتظاهرون متثال  اأ�سقط  فيها. حني  رجعة 

مل  بري�ستول،  يف  كول�ستون  اإدوارد  املحُ�ستعِبد 

اأقلية من الريطانيني. غر  اإل  يوؤِيرّد ذلك 

اأن اأغلبيًة ظنوا اأن التمثال لبد من اإ�سقاطه 

ره حتى  ب�سكٍل قانوين، وهو اأمٌر ل ميكن ت�سوحُرّ

قبل �سهوٍر قليلٍة فقط. 

ل  التحوحُرّ النظر، يعِررّ  اإح��دى وجهات  من 

يف املواقف العامة عن �سيٍء اإيجابي، األ وهو 

ما  ن��ادراً  املواقف  اأن  العن�سرية. غر  رف�س 

تتغَررّ يف غم�سة عني.

ل الأخ�����ر اأي�����س��اً  ت��ع��ك�����س ���س��رع��ة ال���ت���ح���وحُرّ

ال���ط���اب���ع امل���ح���م���وم ل��ل�����س��ي��ا���س��ات امل��ع��ا���س��رة. 

تعبران  اإل  هما  ما  وال�ستقطاب  والتقلحُرّب 

ال�سيا�سة عن  انف�سال  نف�سها:  الظاهرة  عن 

مرا�سيها الجتماعية التقليدية. اإنها ق�سيٌة 

ك��ث��راً م��ا ن��وِق�����َس��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ����رة يف 

ل ال��ولءات يف  �سياق �سعود ال�سعبوية وحت��وحُرّ

اأو�ساط الناخبني من الطبقة العاملة. ولقد 

املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  م��دار  على  �سهدنا 

العجز  لذلك  عة  املحُتوَقرّ غر  التعبرات  اأح��د 

ع ال�سيا�سات.  عن توقحُرّ

وم���ع ان��ف�����س��ال ه���ذه امل��را���س��ي ال��ق��دمي��ة، 

اأ�سبحت ال�سيا�سة مدفوعًة بالقلق الثقايف اأو 

به  التي هي مدفوعًة  بالقدر نف�سه  النف�سي 

باملخاوف املادية. انظروا اإىل تاأثر �سيا�سات 

الطبقة  اإع�����ادة ���س��ي��اغ��ة م��ظ��امل  اأو  ال��ه��وي��ة 

ال�سا�سع.لطاملا  ال��ف��رق  لتالحظوا  العاملة 

والطقو�س  ال��رم��وز  اإىل  ال�سيا�سة  ا�ستندت 

وال���س��ت��ع��را���س. غ��ر اأن��ن��ا ن�سعر ال��ي��وم كما 

ال�ستعرا�س.  ا�ستهلكها  قد  ال�سيا�سة  اأن  لو 

الآن  بها  ث  ن��ت��ح��َدرّ ال��ت��ي  الطريقة  ��روا يف  ف��ِكرّ

احل��دي��ث  م��ن  اأك���ر  الِبي�س”  “امتياز  ع��ن 

َعدحُرّ امل�سكلة يف العن�سرية  عن “العن�سرية”. تحُ

واملمار�سات  القوانني   - وهيكلية  اجتماعيًة 

التمييز.  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��اف��ظ  �����س��ات  وامل��وؤ���َسرّ

ل  ي��ح��ِورّ الِبي�س”  “امتياز  على  والت�سديد 

ق�سيًة اجتماعيًة مثل هذه اإىل م�ساألٍة تتعلَرّق 

بنف�سية �سخ�س اأو جماعة. 

اأيها الِبي�ض، اأنتم امل�شكلة!

الأع��م��دة  كاتبة  غالنتون،  داه��ل��ني  َكَتَبت 

 :Chicago Tribune ب�����س��ح��ي��ف��ة 

ر الكاتبة  “اأيها الِبي�س، اأنتم امل�سكلة”. وتحُ�سِ
بالوليات  املقيمة  بيني،  ل��وري  الريطانية 

ف��اإن  ل��ل��ِب��ي�����س،  “بالن�سبة  ق��ائ��ل��ًة:  امل��ت��ح��دة، 

الإق���رار  يعني  العن�سرية  بحقيقة  الإق����رار 

ال��ِب��ي�����س  ي��غ�����س��ل  وؤهم”.  وتواطحُ ب��ذن��ب��ه��م 

عن  ك��ف��ارًة  ال�سود  الدينيني  الزعماء  اأق���دام 

خ��ط��اي��اه��م، وي���ع���رف���ون دي��ن��ي��اً ب��ذن��وب��ه��م. 

مثل ه���ذه امل��ظ��اه��ر م��ن ال���س��ت��ي��اء ال��ع��ام هي 

اأف�سل  ���س��ع��وراً  الأف�����راد  ا���س��ت��ع��را���س��اٌت متنح 

هياكل  ��ب��ِق��ي  تحُ اأي�����س��اً  لكنها  اأنف�سهم،  ح��ي��ال 

ال�سلطة والتمييز دون م�سا�س. 

ال��ن��ا���س  ال��ِب��ي�����س -ج��م��ي��ع  اإىل  ال��ن��ظ��ر  اإن 

الِبي�س- باعتبارهم “مذنبني ومتواطئني” 

عن  وي��ح��رف��ه��ا  ال�سيا�سية  ال��ق�����س��اي��ا  ه  ي�����س��ِورّ

امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  احلقيقية.  اأ���س��ب��اب��ه��ا 

�������س���ة  ف�������اإن ال���������س����ود، ع���ل���ى ح����د ِذك�������ر م���وؤ����َسرّ

“اأكر   ،Sentencing Project
ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م من  ���ل���َق���ى  يحُ اأن  ت��رج��ي��ح��اً 

��ل��َق��ى  الأم��ري��ك��ي��ني ال��ِب��ي�����س، ومب���ج���رد اأن يحُ

اأن  ترجيحاً  اأك��ر  ي�سبحون  عليهم  القب�س 

اأكر  ي�سبحون  يحُدانوا،  اأن  ومبجرد  يحُدانوا، 

لة”.  طَورّ اأن يق�سوا فرات �سجٍن محُ ترجيحاً 

حتفهم  يلقوا  اأن  ترجيحاً  اأك��ر  اأي�ساً  وه��م 

ع��ل��ى ي��د ال�����س��رط��ة. غ��ر اأن ه��ن��اك درا���س��اٍت 

تواجه  التي  امل�سكالت  اأن  اأي�ساً  اأظ��ه��رت  قد 

اإفريقي لي�ست ب�سبب  اأ�سل  الأمريكيني من 

الأ�سخا�س الِبي�س، اأو حتى �سباط ال�سرطة 

يف  ال��غ��ارق  العدالة  نظام  ب�سبب  بل  الِبي�س، 

الظلم واجلور. 

اإفريقي هم  اأ�سل  ولي�س الأمريكيون من 

ر حياتهم بظلم نظام  الوحيدين الذين تحُدَمرّ

يحُقَتلون  ال��ذي��ن  ال��ع��دال��ة. ف��اأك��ر م��ن ن�سف 

على يد ال�سرطة الأمريكية هم اأنا�ٌس ِبي�س، 

وبينما انخف�س عدد القتلى من الأمريكيني 

ذوي الأ����س���ل الإف��ري��ق��ي -ن�����س��ب��ي��اً- ع��ل��ى يد 

عدد  ارَت��َف��َع  الأخ���رة،  ال�سنوات  يف  ال�سرطة 

ال��ق��ت��ل��ى م���ن ال��ِب��ي�����س ب���ح���دة. ي��ط��رح بع�س 

ال�سرطة  لقتلى  ��ر  م��وؤ���ِسرّ اأف�سل  اأن  املحُحِلرّلني 

-كلما  ال��دخ��ل  م�ستويات  ب��ل  ال���ِع���رق،  لي�س 

واأظهرت  قتلك.  احتمالية  زادت  اأفقر،  كنت 

درا�ساٌت اأخرى اأعداد ال�سجون املرتفعة ب�سكٍل 

تف�سرها  ميكن  املتحدة  الوليات  يف  ذِهل  محُ

على نحٍو اأف�سل من خالل الطبقة ل الِعرق، 

واأن “ال�سجن اجلماعي يتعلَرّق يف املقام الأول 

بالتعامل املنهجي مع الطبقات الدنيا، بغ�س 

من  الأم��ري��ك��ي��ني  اإن  الِعرق”.  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 

اأ�سٍل اإفريقي، والذين هم من اأبناء الفقراء 

متنا�سب،  غر  نحٍو  على  العاملة  والطبقة 

يحُحَتَمل اأن يحُ�سَجنوا اأو يحُقَتلوا على نحٍو غر 

متنا�سب اأي�ساً. 

اأقل  ال�سرطة  يد  القتل على  ��َع��دحُرّ ح��الت  تحُ

و40  الحتجاز  اأماكن  يف   292( بريطانيا  يف 

اإط�����الق ن����ار م��ي��ت ع��ل��ى م����دار ال������15 ع��ام��اً 

الأخرة(، لكن هنا اأي�ساً ال�سود هم ال�سحايا 

من   %3 لون  -ي�سِكرّ متنا�سب  غ��ر  نحٍو  على 

ان و8% من القتلى يف اأماكن الحتجاز.  َكرّ ال�سحُ

غر اأن اأغلبية القتلى من الِبي�س -249 من 

 40 و26 من  الحتجاز،  اأم��اك��ن  292 يف  اأ�سل 

اأ�سا�سي  ن��ار- ورمب��ا هم ب�سكٍل  اإط��الق  حالة 

اأنه من  العاملة، رغم  من الفقراء والطبقة 

الأ���س��ع��ب احل�����س��ول على ه���ذه الإح�����س��اءات 

ب�سكل دقيق.

اء الإ����س���اب���ة  ل���ن���اأخ���ذ ح������الت امل������وت ج��������َررّ

������َق ت��اأث��ر  ِثرّ ب��ف��رو���س ك��وف��ي��د-19 م���ث���اًل.. وحُ

غر  الريطانية  املجتمعات  على  الفرو�س 

الالم�ساواة  لكن  دقيقة.  ب�����س��ورٍة  البي�ساء 

َ النا�س الذين  الطبقية مهمٌة هنا اأي�ساً - تحُويِفرّ

يعي�سون يف اأكر املناطق حرماناً يف اإجنلرا 

وويلز من الفرو�س باأعداٍد اأكر مرتني من 

ل الوفيات يف املناطق الأقل حرماناً.  عَدرّ محُ

العرق اأم الطبقة؟

ت�سنيفني  ل��ي�����س��ا  وال��ط��ب��ق��ة  ال���ع���رق  اإن 

تعاِر�سني ميكن اأن يو�سع الواحد منهما يف  محُ

اأ  مواجهة الآخر. فالأقليات هي جزٌء ل يتجَزرّ

احل��الت  كثٍر من  العاملة ويف  الطبقة  من 

الدولة.  �سلطة  مع  م�سابهة  خ��راٌت  لديهم 

بطرٍق  النا�س  حياة  والطبقة  ال��ِع��رق  ل  �سِكرّ يحُ

دة.  عَقرّ محُ

ال�سيا�سة  يف  ال�سيولة  حالة  اإىل  بالنظر 

الآن من  ب���ه  ن�سعر  م���ا  ي��ب��دو  ق���د  احل��ال��ي��ة، 

ٍل ج��وه��ري يف ال��وع��ي ال��ع��ام اأق����ل بعد  حت�����وحُرّ

ذلك  رغ���م  والأك���ي���د  الآن.  م��ن  ع���ام  اأو  �سهٍر 

الِعرق  اإذا كانت يف  �سواء  اأن الالم�ساواة،  هو 

م�ساألة  اإىل  تحُخَتَزل  اأن  ميكن  ل  الطبقة،  اأو 

اَر�س التحدي �سدها من  امتياز الِبي�س اأو ميحُ

خالل اإثارة الذنب. اإن الرمزية مهمة، لكن 

بوؤرة امل�سكلة تكمن يف العالقات الجتماعية 

هة والظاملة. وبينما  �سية املحُ�سَورّ والهياكل املوؤ�َسرّ

نحتاج  جديدة،  �سيا�سية  مرا�سي  عن  نبحث 

والنف�سية،  ال��ه��وي��ة  يف  فقط  لي�س  للتفكر 

واإمنا اأي�ساً فيما هو مادي واجتماعي.

 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم

 القتل لألفقر قبل األسود.. كيف نفهم وحشية الشرطة األمريكية؟

االنباط-وكاالت

الفجر  ن��داء  ام�����س اجلمعة  امل��واط��ن��ون فجر  ��ى  ل��برّ

العظيم بال�سالة يف م�ساجد ال�سفة وخا�سة امل�سجد 

الأق�سى املبارك يف القد�س املحتلة، فيما اأعاقت قوات 

الحتالل و�سول امل�سلني اإىل امل�سجد الإبراهيمي يف 

اخلليل

امل��واط��ن��ون  احت�سد  الأوىل  الفجر  ���س��اع��ات  وم��ن��ذ 

ال�سالة  لأداء  الأق�سى  بوابات  على  عائالت  وبينهم 

ال��راب��ط  على  ت��اأك��ي��دا  وال��ن�����س��اء  الأط��ف��ال  مب�ساركة 

ال����روح����ي ب����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني واحل������رم ال��ق��د���س��ي 

ولإي�������س���ال ر���س��ال��ة ل��الح��ت��الل ب��رف�����س خم��ط��ط��ات 

وال�سم التهويد 

امل�سجد  وب���اح���ات  امل�����س��ق��وف��ة  امل�����س��ل��ي��ات  و���س��ه��دت 

البلدة  اأب��ن��اء  من  للم�سلني  كبراً  ت��واج��داً  الأق�سى 

الذين  لها،  امل��ج��اورة  والأح��ي��اء  القد�س  يف  القدمية 

حت������دوا ق���ي���ود الح����ت����الل ومت���ك���ن���وا م����ن ال���و����س���ول 

للم�سجد لإعماره وامل�ساركة يف حملة الفجر العظيم

وك����ان ال�����س��ي��خ ع��ك��رم��ة ����س���ري خ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د 

الأق�سى ورئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا يف القد�س 

���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ت��ك��ث��ي��ف ال���ت���واج���د يف الأق�����س��ى 

اإعماره  لواجب  ا�ستجابة  القد�س  �سكان  من  وخا�سة 

واحلفاظ عليه

اإج�����راءات�����ه  ويف اخل���ل���ي���ل، ����س���دد الح����ت����الل م����ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ح��ج��ة ف���رو����س ك���ورون���ا وق���ي���د دخ���ول 

امل�سلني اإىل امل�سجد الإبراهيمي

التي  احلواجز  على  علقوا  الذين  املواطنون  واأكد 

تك�سر  ل���ن  الإج�������راءات  ه���ذه  اأن  الح���ت���الل  ن�����س��ب��ه��ا 

اإرادت���ه���م جت���اه امل�����س��ج��د الإب��راه��ي��م��ي، داع����ني لهبة 

ج��م��اه��ري��ة م���ن اأج����ل ال���دف���اع ع��ن��ه وح��م��اي��ت��ه من 

التهويد

امل�سجد  يف  الرباط  �سرورة  على  املواطنون  و�سدد 

اأعداد  الإبراهيمي وعدم ال�سماح لالحتالل بتحديد 

فيه امل�سلني 

مت�سارعة  لوترة  الإبراهيمي  امل�سجد  ويتعر�س 

م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��وي��د م��ن خ���الل م��ن رف���ع الآذان 

ف��ي��ه وت��ق�����س��ي��م��ه ب��ني امل�����س��ل��م��ني وال��ي��ه��ود ون�����س��ر ب��وؤر 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة مب���ح���اذات���ه ���س��ت��خ�����س�����س لإق���ام���ة مر 

امل�ستوطنني امل�سجد من  وم�سعد وج�سر ملقتحمي 

الفل�سطينية  وال��ن��خ��ب  الن�سطاء  م��ن  ع��دد  وك���ان 

ال�سفة  م�ساجد  يف  العظيم  الفجر  دع���وات  اأط��ل��ق��وا 

ا خلطة ال�سم الإ�سرائيلية،  ن�سرة للمقد�سات ورف�سً

القد�س  ملدينة  الح��ت��الل  ا�ستهداف  ت�ساعد  ظل  يف 

وخمطط ال�سم الذي ي�ستهدف م�ساحات وا�سعة من 

ال�سفة اأرا�سي 

ودعا القائمون على احلملة لأن ت�سمل كافة الأيام 

ولت�سبح  ولتغيرها،  الأمة  ل�سحوة  رمًزا  باعتبارها 

امل�ساجد  اأب���واب  فيها  تطرق  مركزية  الفجر  �سالة 

م�ساجد  كافة  يف  بل  فح�سب  الأق�سى  يف  لي�س  كافة 

امل�سلمني

“الفجر  دع�������وات  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ع����ام  م���ط���ل���ع  ويف 

اإليها  لين�سم  الإب��راه��ي��م��ي  امل�����س��ج��د  م��ن  العظيم” 

وغ��زة  ال�سفة  يف  كثرة  وم�ساجد  الأق�����س��ى  امل�سجد 

وعدة دول يف العامل العربي والإ�سالمي

 المقدسيون يلبون نداء »الفجر العظيم« في األقصى

 الصين ترد على تهديد ترامب

 الصين تنفي أسر جنود هنود في 
االشتباكات األخيرة بين البلدين

 دول الكاريبي: اعتذار بريطانيا 
عن حقبة تجارة العبيد ال يكفي

االنباط-وكاالت

ال��رئ��ي�����س  ت��ه��دي��د  ال�����س��ني ع��ل��ى  ردت 

الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب جم��ددا بقطع 

ال��ع��الق��ات م��ع��ه��ا، ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن اأي 

خطوات من قبل وا�سنطن يف هذا ال�سبيل 

املتحدة.  ال��ولي��ات  ت�سب يف م�سلحة  لن 

و�سرح املتحدث با�سم اخلارجية ال�سينية، 

ت�ساو يل جيان، اأثناء موجز �سحفي عقده 

الرتباط”  “فك  ب�����اأن  اجل��م��ع��ة،  ال���ي���وم 

ب��ني ال��دول��ت��ني م��ن ج��ان��ب واح���د وتغير 

القوانني القت�سادية يف الوليات املتحدة 

“لي�س خيارا واقعيا ول حكيما”.
اأن م���ث���ل ه���ذه  وح������ذر امل���ت���ح���دث م����ن 

اإدارة ت��رام��ب ل��ن حتل  اخل��ط��وة م��ن قبل 

بل  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  القائمة  امل�ساكل 

�ست�سر بالأمريكيني.

اإع���الن ترامب  وج��اء ه��ذا تعليقا على 

بالكامل”  الرت��ب��اط  “فك  اأن خي�ر  اأم�س 

م��ع بكني ل ي��زال مطروحا ل��دى اإدارت���ه، 

وذلك على خلفية ادعاءات جاءت يف الكتاب 

ال�سابق  القومي  الأم���ن  مل�ست�سار  اجلديد 

بولتون، مفادها  الأبي�س، جون  البيت  يف 

اأن ترامب طلب من ال�سني م�ساعدته يف 

الفوز بولية رئا�سية ثانية.

بني  اأ�سال  املتوترة  العالقات  و�سهدت 

وا���س��ن��ط��ن وب��ك��ني ت�����س��ع��ي��دا م��ل��م��و���س��ا يف 

الأ�سهر املا�سية، حيث وجهت اإدارة ترامب 

انتقادات حادة اإىل �سلطات ال�سني، مملة 

اإياها امل�سوؤولية عن فقدان ال�سيطرة على 

على  والت�سر  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

اجل��ائ��ح��ة يف م��راح��ل��ه��ا امل��ب��ك��رة، م��ا اأدى، 

ح�سب وا�سنطن، اإىل انت�سار الفرو�س يف 

العامل على نطاق وا�سع.

ك��م��ا ان��ت��ق��دت وا���س��ن��ط��ن ب�����س��دة م���رارا 

يف  ال�سينية  احلكومة  �سيا�سات  وت��ك��رارا 

خمتلف املجالت، وبالدرجة الأوىل حقوق 

الإن�سان، على خلفية خطط حكومة بكني 

لتبني ت�سريع الأمن القومي ملنطقة هونغ 

كونغ الإدارية اخلا�سة.

االنباط-وكاالت

ن��ف��ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة، اجل��م��ع��ة، 

مزاعم اأ�سرها اأي جنود هنود يف املواجهات 

ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ني ع�سكريي اجل��ان��ب��ني يف 

اأ�سبحت  وال��ت��ي  ل���داخ احل��دودي��ة  منطقة 

م�سرحا لل�سراع بني البلدين

اإع����الن و�سائل  ع��ل��ى  تعليقا  ذل���ك  ج���اء 

اإع����الم ه��ن��دي��ة اإط����الق ال�����س��ني ���س��راح 10 

جنود هنود كانت قد اأ�سرتهم قبل اأي��ام يف 

ال�ستباكات الأخرة

م�سوؤولني  ع��ن  ه��ن��دو  �سحيفة  ونقلت 

ع�سكريني، اجلمعة، اأن من بني الع�سكريني 

املفرج عنهم مقدم، وثالثة يحملون رتبة 

رائد

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 

ال�����س��ي��ن��ي��ة، ت�����س��او يل ج��ي��ان، رداً ع��ل��ى ما 

اأعلنته ال�سحف الهندية: على حد علمي، 

اأي  ال��راه��ن  ال��وق��ت  مل حتتجز ال�سني يف 

جنود هنود ، وفقاً لوكالة اأ�سو�سييتد بر�س 

الأمريكية

واأ���س��اف يل جيان، يف موؤمتر �سحايف، 

للغاية  وا���س��ح��ان  واخل���ط���اأ  ال�����س��واب  اأن 

وامل�����س��وؤول��ي��ة ت��ق��ع ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى اجل��ان��ب 

الهندي ، يف اإ�سارة لال�ستباكات احلدودية 

الأخرة

وت���اب���ع: ن���اأم���ل اأن ت��ت��م��ك��ن ال��ه��ن��د من 

التنمية  على  للحفاظ  ال�سني  مع  العمل 

، م�سرا  الثنائية  امل��دى للعالقات  طويلة 

اإىل اأن اجلانبني على ات�سال عر القنوات 

الدبلوما�سية والع�سكرية

هنود  م�سوؤولون  نفى  اآخ���ر،  جانب  من 

احتجاز ال�سلطات ال�سينية اأي جنود هنود، 

بح�سب امل�سدر ذاته

و�سهدت منطقة لداخ احلدودية ت�سعيدا 

كبرا بني الهند وال�سني بعد اأ�سابيع من 

التوتر على احلدود بني البلدين

وب��داأت املناو�سات فعليا يف 5 مايو/ اأيار 

ل��داخ  مبنطقة  ج���ال���وان  وادي  يف  امل��ا���س��ي 

احل��دودي��ة، غ��ر اأن��ه��ا بلغت ذروت��ه��ا يف 15 

م��ن عنا�سر   20 ح��زي��ران مبقتل   / يونيو 

اجلي�س الهندي

االنباط-وكاالت

اعترت دول الكاريبي اأن على املوؤ�س�سات 

املالية الريطانية التي ا�ستفادت من الرق 

والعبودية، األ تكتفي بالعتذار عن دورها 

يف جتارة الرقيق عر الأطل�سي، واأن تكفر 

عن خطاياها ب�سكل منا�سب

ج���اء ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح ب��ع��د اأن اع��ت��ذرت 

ي��وم  ل��ل��ت��اأم��ني  لندن”  “لويدز  ���س��رك��ة 

“امل�سني” يف جت��ارة  دوره���ا  ع��ن  اخلمي�س 

الثامن  ال��ق��رن  يف  الأطل�سي  ع��ر  العبيد 

ع�سر، ووعدت بتمويل فر�س لل�سود واأبناء 

الأقليات العرقية

ال�شبت   20/ 6 / 2020
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االنباط-وكاالت

مبا  الإ�سرائيلية  احلكومة  داخل  النقا�ش  يتمحور 

يتعلق مبخطط �سم مناطق من ال�سفة الغربية حول 

التي  وامل��ن��اط��ق  تنفيذه  وتوقيت  املخطط  ه��ذا  حجم 

�سيتم �سمها. ويبدو من التقارير التي ن�سرتها و�سائل 

الإعالم اليوم، اجلمعة، اأنه ل يوجد اتفاق حول ذلك 

قائدي  وبني  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة،  رئي�ش  بني 

غانت�ش،  بيني  الأم���ن،  لفان” وزي���ر  “كاحول  ح��زب 

ووزير اخلارجية، غابي اأ�سكنازي

واأ������س�����ار حم���ل���ل ال���������س����وؤون احل���زب���ي���ة يف ���س��ح��ي��ف��ة 

كلمة  كرر  نتنياهو  اأن  اإىل  يو�سي فريتر،  “هاآرت�ش”، 
مع  اأجراها  التي  املحادثات  معظم  يف  “انتخابات” 
وزراء واأع�ساء كني�ست من حزب الليكود، الذي يراأ�سه. 

“اإذا مل يوافق كاحول لفان على ال�سم، �سنتوجه اإىل 
انتخابات”، وذلك رغم اأن “حكومة الوحدة” احلالية 

ت�سكلت قبل �سهر واحد فقط، وبعد �سنة كاملة جرت 

فيها ثالث جولت انتخابية للكني�ست

ك��ذل��ك ي��ه��دد ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ال��ت��وج��ه اإىل ان��ت��خ��اب��ات 

ج���دي���دة، وراب���ع���ة، اإذا رف�����ش غ��ان��ت�����ش ف��ت��ح الت��ف��اق 

من  حم��اول  يف  تعديله  يتم  بحيث  بينهما،  الئتاليف 

ف�ساد.  بتهم  املحاكمة  م��ن  ل��الإف��الت  نتنياهو  جانب 

ويعترب طلب نتنياهو باإعادة فتح التفاق حول املوازنة 

العامة لإقرار موازنة عامة للعام احلايل فقط، ولي�ش 

كما ين�ش التفاق بينهما اإقرار موازنة عامة للعامني 

احل���ايل وامل��ق��ب��ل، ح��ج��ر ع���رة اأم����ام ا���س��ت��م��رار ولي��ة 

احلكومة

ال�سم،  ع��ن  ُي�����س��األ  “عندما  ف��اإن��ه  لفريتر،  ووف��ق��ا 

حجمه ومناطقه وتوقيته، يجيب بنوع من ال�سراحة 

النادرة، اأنه ل يعرف. ويو�سح اأن )الرئي�ش الأمريكي 

وال��ع��الق��ة مع  بالنتخابات.  ت���ورط  ت��رام��ب  دون��ال��د( 

متينة  لي�ست  ك��و���س��ر،  ج��اري��د  وال�����س��ه��ر،  امل�����س��ت�����س��ار 

عن  فريتر  ونقل  املا�سي”.  يف  كانت  مثلما  وحميمة 

م�سدر اإ�سرائيلي مطلع قوله عن كو�سر اإن “ال�ساب 

غاب عن الرادار. ويبدو اأنه من�سغل يف حماولة اإنقاذ 

ولية حماه الثانية، التي تبدو احتماليتها الآن غري 

موؤكدة”

وتابع فريتر اأنه يف مكتب نتنياهو ي�سفون كو�سر 

ووزير  هو  ت�سمه  التي  الثالثية  “ي�ساري” بني  باأنه 

اخل��ارج��ي��ة، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، وال�����س��ف��ري يف اإ���س��رائ��ي��ل، 

ملناق�سة  وا�سنطن  اإىل  �سيعود  الذي  فريدمان،  ديفيد 

ورمبا  كو�سر،  اعتقد  “اإذا  واأن��ه  القرن”.  “�سفقة 
اأن ت�سود  اأنه يوجد خطر  اأنه تو�سل لهذا ال�ستنتاج، 

العربي  العامل  واأن  الأو�سط،  ال�سرق  حالة فو�سى يف 

م��ع��دودة من  اأ�سهر  قبل  لوا�سنطن  ظ��ه��ره  ي��دي��ر  ق��د 

ال�سم انتخابات الرئا�سة، فاإنه �سيلجم اخليول” اأي 

والأمر الآخر الذي يثري قلق نتنياهو هو اإمكانية 

ان��ت��خ��اب امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي، ج��و ب���اي���دن، رئي�سا 

املقبل.  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  املتحدة،  للوليات 

احل�سول  نتنياهو  يريد  لفريتر،  وفقا  ال�سبب  ولهذا 

اإىل  ال��ل��ذي��ن  اجل��ي�����ش  اأرك������ان  “رئي�سي  ت��اأي��ي��د  ع��ل��ى 

واأ�سكنازي، ملواجهة احتمال فوز  اأي غانت�ش  جانبه”، 

املحتلة  الأرا���س��ي  يف  الأم��ن��ي  الو�سع  وا�ستعال  بايدن 

واملنطقة ب�سبب ال�سم

�سم مقابلة امليزانية

ال��ل��غ��ط يف اإ���س��رائ��ي��ل ح���ول خم��ط��ط ال�����س��م وا���س��ع 

قطبي  م���ن  اأي  اأن  خ��ل��ف��ي��ة  وع��ل��ى  احل�����ال،  ب��ط��ب��ي��ع��ة 

احلكومة ل يك�سف تفا�سيل موقفه. يف هذا ال�سياق، 

“كاحول  يف  م�سادر  ع��ن  “معاريف”  �سحيفة  نقلت 

ب���ني غ��ان��ت�����ش  ت���وج���د خ���الف���ات  اإن�����ه  لفان” ق��ول��ه��ا 

ي�سّر  “فيما  واأن���ه  ال�سم،  خمطط  ح��ول  واأ���س��ك��ن��ازي 

اأ�سكنازي على تطبيق خطة ترامب لل�سالم )“�سفقة 

القرن”( بكاملها، فاإن غانت�ش نقل موؤخرا ر�سالة اإىل 

نتنياهو، جاء فيها �ساأوؤيد خطة فر�ش ال�سيادة )على 

اإق���رار  �سريطة  تطرحها،  ال��ت��ي  ال�سفة(  يف  مناطق 

ميزانية الدولة ل�سنتني والقوانني التي ين�ش عليها 

اإىل  اأ�سارت  ال�سحيفة  لكن  بيننا”.  الئتاليف  التفاق 

اأن مكتب غانت�ش نفى وجود اقرتاح كهذا

يف  م�سادر  عن  ال�سحيفة  نقلت  اأخ���رى،  جهة  من 

فر�ش  قانون  �سن  على  عازمون  اإنهم  قولها  الليكود 

الغربية  ال�سفة  يف  مناطق  على  اإ�سرائيل  “�سيادة” 
م��واف��ق��ة  دون  م���ن  “حتى  الأردن،  غ����ور  وب�����س��م��ن��ه��ا 

كاحول لفان”. وين�ش التفاق الئتاليف بني نتنياهو 

وال�����وزراء من  الكني�ست  لأع�����س��اء  اأن  ع��ل��ى  وغ��ان��ت�����ش 

الت�سويت على املخطط لفان” حرية  “كاحول 
ويعترب الليكود اأنه توجد اأغلبية يف احلكومة توؤيد 

الذي  هندل،  يوعاز  الوزير  تاأكيد  بعد  وذل��ك  ال�سم، 

“كاحول لفان”،  اإىل مع�سكر  ينتمي داخل احلكومة 

لراأي  ذلك مناق�سا  كان  لو  “حتى  ال�سم  �سيوؤيد  اأنه 

غانت�ش”

نقلت  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  اأ����س���اف���ت  الأث�����ن�����اء،  ه����ذه  ويف 

ومبوجبها  اإ�سرائيل،  اإىل  ر�سالة  ترامب  حول  جهات 

التي  ال�����س��الم  خ��ط��ة  تنفيذ  �سيغة  دف���ع  “�سيتم  اأن���ه 

ال��وح��دة  حكومة  اأط����راف  جميع  على  مقبولة  ت��ك��ون 

الإ�سرائيلية فقط”

�شروط كو�شرن

“يديعوت  �سحيفة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ح��ل��ل  و���س��ف 

ج��رت  ال��ت��ي  امل�����داولت  ب��رن��ي��اع،  ن��اح��وم  اأحرونوت”، 

وبني  ليفني،  ياريف  الكني�ست،  ورئي�ش  نتنياهو  بني 

بني  املحادثات  “مثل  كانت  باأنه  واأ�سكنازي،  غانت�ش 

اأن  اجل��ان��ب��ان  ت��وق��ع  فقد  والفل�سطينيني.  اإ���س��رائ��ي��ل 

اأوراق��ه، يك�سف خرائط ال�سم،  يك�سف اجلانب الآخر 

وراء  من  يتحدثون  الطاولة.  على  خطته  ي�سع  واأن 

ال��ك��م��ام��ات. ول��ي�����ش ب���ح���وزة غ��ان��ت�����ش خ��ط��ة. وغ��اي��ت��ه 

الأب��ي�����ش،  البيت  ب��اإم��ك��ان  ي��ك��ون  �سيغة  اإىل  التو�سل 

اخلليج  ودول  م�سر  الأردن،  الأوروب���ي���ة،  احل��ك��وم��ات 

التعاي�ش معها. �سم حمدود”

“كاحول لفان”  وفيما ل مينح التفاق الئتاليف 

يوؤيد  اإذ  ال�سم،  حجم  على  ل��الع��رتا���ش  الفيتو  ح��ق 

هذه احلزب ب�سكل اأو باآخر، فاإن “كاحول لفان يعول 

على �سروط كو�سر، وكيل ترامب، بوجود اتفاق وا�سع 

الإ�سرائيلية. وهذا مطلب غري ماألوف،  يف احلكومة 

ولأية  ولي�ش معروفا من اخرتعه  اأي�سا.  وقع  ورمبا 

�سفقة  يف  كبريا  جهدا  كو�سر  ا�ستثمر  وق��د  ح��اج��ة. 

اأج��ل موؤمتر  بها من  الت�سحية  يريد  وهو ل  القرن، 

ويتعني  نتنياهو.  يعقده  )بال�سم(  احتفايل  �سحايف 

على اإ�سرائيل تبني مبادئ اخلطة، وب�سمن ذلك دولة 

فل�سطينية” التي يرف�سها نتنياهو

وح�سب برنياع، فاإنه “ت�سود قناعة يف كاحول لفان 

م��ن م�ساحة   %30 م��ن  بكثري  اأق��ل  �سيكون  ال�سم  ب��اأن 

وال��ت��ه��دي��دات  نتنياهو.  عنها  ي��ت��ح��دث  ال��ت��ي  ال�سفة 

الأوروب����ي����ة ه��ي الأه����م ب��ني ج��م��ي��ع ال��ت��ه��دي��دات �سد 

اخلطة. واإذا نفذت اإ�سرائيل ال�سم، فاإنه ثمة �سكل اإذا 

كان �سي�سمح بان�سمامها اإىل م�سروع متويل الأبحاث 

املقبل.  العام  الذي �سينطلق مطلع  العلمية هورايزن 

اأخ��رى قد جتبي  اأدوات  الغربية  اأوروب���ا  دول  وبحوزة 

اإىل  اأ���س��ار  كما  اإ�سرائيل”،  م��ن  عاليا  اقت�ساديا  ثمنا 

معار�سة اأملانيا للمخطط، وهو موقف عرب عنه وزير 

خارجيتها، هايكو ما�ش، الذي زار اإ�سرائيل موؤخرا

»�ضم الآن«

ال�ستخبارات  ���س��وؤون  وزارة  اأج��رت��ه  حتليل  اع��ت��رب 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأن ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة ه���ي اأك����ر ف��رتة 

الغربية  ال�سفة  يف  ال�سم  خمطط  لتنفيذ  منا�سبة 

وغور الأردن. وبح�سب تقديرات الباحثني يف الوزراء، 

يتوقع  “ل  فاإنه  هيوم”،  “ي�سرائيل  ل�سحيفة  وفقا 

العربية  ال��دول  والعالقات مع  اأمني،  ت�سعيد  حدوث 

�ستعود اإىل حالها �سريعا”

وقالت ال�سحيفة اإن ورقة موقف مت تقدميها اإىل 

كوهني،  اإيلي  الإ�سرائيلي،  ال�ستخبارات  �سوؤون  وزير 

اأن  ب��ادع��اء  ال�����س��م،  خم��ط��ط  “ح�سنات”  ا�ستعر�ست 

“هذه خطوة �ستغري �سرط بداية مفاو�سات م�ستقبلية 
ثمن  وي��و���س��ح  اإ���س��رائ��ي��ل،  ل�سالح  الفل�سطينيني  م��ع 

الرف�ش الفل�سطيني باحل�سور اإىل طاولة املفاو�سات، 

ولذلك من �ساأنه اأن يح�سهم على العودة اإىل الطاولة 

من اأجل وقف ا�ستمرار النب�سات” اأي مراحل ال�سم

واع���ت���ربت ورق����ة امل��وق��ف اأن الن���ت���ق���ادات ال��دول��ي��ة 

اأن��ه  فيها  وج��اء  طويلة.  لي�ست  ف��رتة  بعد  �ستتال�سى 

“بعد احتجاجات �سيا�سية، خا�سة من جانب حكومات، 
لن يوقظ ال�سم ال�سارع العربي �سد الأنظمة. وعدم 

العربية  للقيادة  �سيو�سح  ال�����س��وارع  يف  غليان  تطور 

�ساأن  وم��ن  ل��ه��م.  الفل�سطينية  الق�سية  ���س��رر  غ��ي��اب 

ي�سع  اأن  امل��ت��و���س��ط،  الأم����د  يف  الإدراك،  ه���ذا  تغلغل 

دون  من  اإ�سرائيل،  مع  العالقات  لتح�سني  برناجما 

انتظار ت�سوية اإ�سرائيلية فل�سطينية”

وادعت ورقة العمل هذه اأن خمطط ال�سم من �ساأنه 

مع  املفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  الفل�سطينيني  يدفع  اأن 

اإ�سرائيل. “بعد فرتة تعتاد املنظومة الدولية خاللها 

الفل�سطينيني  اخل��ط��وة  ه��ذه  �ستح�ش  ال�����س��م،  على 

حلول  اإىل  التو�سل  على  والعامل  املنطقة  يف  وجهات 

1967 وعلى  را���س��خ��ة عند ح���دود  ت��ك��ون  وت�����س��وي��ات ل 

جوانب اإقليمية بالأ�سا�ش”

وع���دم  الآن  ال�����س��م  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ال����ورق����ة  ودع�����ت 

الرئا�سة  انتخابات  نتائج  ب�سبب عدم معرفة  تاأجيله، 

“ل يتوقع حالة  اأن���ه  ال��ورق��ة  الأم��ريك��ي��ة. واأ���س��اف��ت 

حدوث  عدم  حال  يف  خا�سة  الأردن،  يف  وا�سعة  غليان 

غليان يف ال�سفة”. واعتربت اأن ثمة �سببا اآخر لتنفيذ 

الفل�سطينية  ال�سلطة  “معار�سة  وه��و  الآن  ال�سم 

ل�ستخدام العنف، وذلك على �سوء م�سلحتها الذاتية 

الوجودية”

يف  ال�سم  تنفيذ  ينبغي  اأن��ه  امل��وق��ف  ورق��ة  وتابعت 

التوقيت احلايل لأ�سباب اأخرى، وهي “مكانة ال�سلطة 

مع  اخل���الف  ب�سبب  املتدنية  ال��دول��ي��ة  الفل�سطينية 

جلولة  حما�ش  ل��دى  حمفز  غياب  املتحدة،  ال��ولي��ات 

يف  الفل�سطيني  اجل��م��ه��ور  م��ب��الة  ل  اأخ����رى،  قتالية 

اليومية،  مب�ساغله  منهمك  بغالبيته  وال��ذي  ال�سفة 

املنهمك  العربي  واجلمهور  بكورونا  املن�سغل  والعامل 

بق�سايا حملية”

 نتنياهو عالق بين معارضة داخلية للضم وإمالءات األميركيين

 مصادر أمنية : حماس تعود لملئ مخازنها.. 
والصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر حماس

االنباط-وكاالت

تطرقت م�سادر اأمنية يف قيادة املنطقة 

ال�ساروخية  حما�ش  جتربة  اإىل  اجلنوبية 

الأخ������رية وال���ت���ي اأط��ل��ق��ت خ��الل��ه��ا قذيفة 

����س���اروخ���ي���ة جت�����اه ال���ب���ح���ر ه���دف���ت وف���ًق���ا 

للتقديرات اإىل اختبار �سواريخ جديدة مبا 

يف ذلك اختبار مدى دقة ا�سابتها

ري�سون”العربي،  “مكور  ملوقع  ووف��ًق��ا 

املنطقة  قيادة  عمليات  غرفة  ر�سدت  فقد 

اإطالق  اجلنوبية خالل الأ�سابيع الأخ��رية 

�سوب  التجريبية  ال�سواريخ  م��ن  العديد 

البحر من قطاع غزة

واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر ب���اأن ه���ذه التجارب 

ال�ساروخية ت�سري اإىل اأن حما�ش عادت مللئ 

ال�ساروخية  تر�سانتها  وتطوير  خمازنها 

التي اأ�سبحت ت�سل اإىل خمتلف املديات

ت�سري  التقديرات  ب���اأن  امل�����س��ادر  وتابعت 

ب��ن��اء  يف  ج���ه���وده���ا  ت���رك���ز  ح��م��ا���ش  اأن  اإىل 

الأن�����ف�����اق ال���دف���اع���ي���ة داخ������ل ق���ط���اع غ����زة، 

حت�سبا وا�ستعدادا ملعركة برية مع اجلي�ش 

ال�سرائيلي يف حال اندلعت مواجهة جديدة

الأمنية  املنظومة  ب��اأن  امل�سادر  واأ�سافت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة قلقة ج���دا م��ن ت��ع��اظ��م ق��وة 

حما�ش مب��ا يف ذل��ك بناء الأن��ف��اق واإط��الق 

ال���������س����واري����خ ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة جت������اه ال��ب��ح��ر 

البحر،  ع��رب  الأ�سلحة  تهريب  وحم���اولت 

حمذرين من اأن �سرب غزة ب��داأ ينفذ واأنه 

اإذا مل تتقدم م�ساعي التفاهمات �سندخل يف 

موجة ت�سعيد جديدة قريبا.

االنباطوكاالت

ذكر موقع �سحيفة “يديعوت اأحرونوت” العربي، فجر 

الحتالل  جلي�ش  العامة  الأرك��ان  هيئة  اأن  اجلمعة،  ام�ش 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ���س��ت��ب��داأ م��ع ب��داي��ة الأ���س��ب��وع اجل��دي��د “يوم 

وه��ي  احلرب”  “لعبة  ع�����س��ك��رًي��ا  عليه  ط��ل��ق 
ُ
اأ م��ا  الأحد” 

مع  للتعامل  �سيناريوهات  ع��دة  �ست�سمل  ع�سكرية  مناورة 

اآثار ال�سم

ووفًقا للموقع، فاإن جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي ي�ستعد 

ووقف  نار  اإطالق  هجمات  تت�سمن  خطرية  ل�سيناريوهات 

الفل�سطينية ال�سلطة  الأمني مع  للتن�سيق  كامل 

ا�ستعداداته  �سي�سرع من  الأمني  النظام  اأن  اإىل  واأ�سارت 

ل�سيناريوهات ال�سم، والتي �سيتم بدء مناق�ستها قبيل بدء 

بال�سم  ق��رار  اإ���س��دار  لإمكانية  ا�ستعداًدا  عملية  م��ن��اورات 

من قبل احلكومة ال�سهر املقبل

امل�ستوى  اأن  رغ��م  �ستتم  العملية  ه��ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

على  الآن  اجلي�ش حتى  قيادة  يطلع  اأو  يقدم  ال�سيا�سي مل 

اأي خرائط اأو معلومات حول اخلطة

ال�سرطة  ع��ن  ممثلني  احلرب”  “لعبة  يف  و���س��ي�����س��ارك 

العمليات احلكومية وال�ساباك، ومن�سق  الإ�سرائيلية، 

منها  معها،  للتعامل  �سيناريوهات  ع��دة  درا�سة  و�سيتم 

ب��اأن  �سعيفة  احتمالية  و�سط  غ��زة،  جبهة  على  الت�سعيد 

تكون هناك اأي مواجهة وا�سعة النطاق يف حال كان ال�سم 

حمدوًدا اأو رمزًيا

 جيش االحتالل اإلسرائيلي يبدأ استعدادات »لعبة الحرب« لمواجهة آثار الضم

 حزب عدالة الشعب الماليزي يرفض 
ترشيح مهاتير محمد لرئاسة الوزراء

 مصادر إسرائيلية: فرصة صفقة 
تبادل أسرى مع حماس تتبدد 

»الجيش الليبي« 
يتحرك إلى غرب سرت 

االنباط-وكاالت

اإبراهيم  لأن��ور  دعمه  املعار�ش  املاليزي  ال�سعب  عدالة  ح��زب  اأعلن 

اليوم  لالأنباء  بلومربج  وكالة  اأفادت  ح�سبما  ال��وزراء،  لرئا�سة  مر�سحا 

اجلمعة

ورغم ذلك، ل يزال حزب عدالة ال�سعب منفتحا على املناق�سات مع 

جميع الأطراف، وبينها رئي�ش الوزراء ال�سابق مهاتري حممد

ور�سح حتالف باكاتان هارابان اأنور بالإجماع لرئا�سة احلكومة

ويتاألف باكاتان هارابان )حتالف الأمل( من اأحزاب املعار�سة، حزب 

الوطني،  الأم��ان��ة  وح��زب  ال��دمي��ق��راط��ي  العمل  وح��زب  ال�سعب  ع��دال��ة 

وي�ستحوذ على 91 من اأ�سل 222 مقعًدا يف الربملان

انتخابات  ال���س��ت��ع��داد خل��و���ش  ع��ل��ى  ال�سعب  ع��دال��ة  ح��زب  و���س��ريك��ز 

حمتملة مبكرة 

االنباط-وكاالت

للتو�سل  النادرة  الفر�سة  اأن  املا�سية،  الليلة  اإ�سرائيلية،  م�سادر  اعتربت 

لتفاق �سفقة تبادل اأ�سرى مع حركة حما�ش، قد تتبدد وتغلق يف ظل وجود 

عراقيل بالأ�سا�ش من اإ�سرائيل لعدم امتامها

قولها،  امل�سادر  تلك  ع��ن  العربية،  هيوم  ي�سرائيل  �سحيفة  موقع  ونقل 

اجلانب  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يرجع  التاأخري  لكن  بالتفاق،  معنية  حما�ش  اإن 

الإ�سرائيلي

اأزم��ة كورونا مبحاولة ت�سريع مثل هذه املفاو�سات، بعد اقرتاح  وت�سببت 

قائد حما�ش يحيى ال�سنوار باإجراء �سفقة تبادل

امل�ستوى  اأن  اإىل  م�سريًة  ج��ًدا،  بطيئة  كانت  املحادثات  اإن  امل�سادر،  وتقول 

ال��ق��رار مل يكن على اط��الع  ي��ك��ون �سانع  اأن  امل��ف��رو���ش  ال���ذي م��ن  ال�سيا�سي 

وا�ستماع كاٍف ملا يجري، اإىل جانب فقدان من�سق الأ�سرى واملفقودين يارون 

بلوم ل�سلطته للتاأثري على �سناع القرار

ووفًقا للم�سادر، فاإن ال�سخ�سية الإ�سرائيلية التي باتت توؤثر يف هذا امللف، 

الأو�سط  ال�سرق  ال��ذي يدير ق�سم  “ماعوز” وه��و  ال�ساباك يدعى  �سابط يف 

والعالقات الدولية، وخا�سًة ال�سرية منها مع الدول العربية والإ�سالمية

ال���وزراء  نتنياهو رئي�ش  بنيامني  م��ع  م��اع��وز  اإن ع��الق��ات  امل�����س��ادر  وت���رى 

الإ�سرائيلي، هي املفتاح لإبرام اأي �سفقة

ولفتت امل�سادر اإىل اأن اهتمام �سناع القرار بالق�سية حمدود للغاية وجزئي، 

م�سريًة لهتمام بنيامني نتنياهو، ووزير اجلي�ش بيني غانت�ش ب�سكل اأ�سا�سي 

بق�سية كورونا والأزمة القت�سادية وملف ال�سم وغريه من الق�سايا ال�سيا�سية

وتوؤكد امل�سادر، اأن هناك فر�سة �سئيلة لنجاح الق�سية، والنتيجة �ستكون اأن 

حما�ش �ستكون اأكر ت�سدًدا يف مواقفها مما تبدو عليه حالًيا

وعلى الرغم من م�ساركة العديد من الأطراف الدولية يف املحادثات، اإل اأن 

م�سر ل تزال الو�سيط املركزي ب�سبب عالقاتها العميقة مع حما�ش وتاأثريها 

عليها.

االنباط-وكاالت

“للجي�ش  العامة  القيادة  توا�سل 

امل��زي��د  اإر����س���ال  ب��ن��غ��ازي  الليبي” يف 

من القوات اإىل خطوط التما�ش مع 

ق���وات ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي اإىل 

ال��غ��رب م��ن مدينة ���س��رت. واأظ��ه��رت 

م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ن�����س��رت يف م��واق��ع 

�سيارات  م��ن  اأرت���ال  اإخ��ب��اري��ة حملية 

ال���دف���ع ال���رب���اع���ي امل�����س��ل��ح��ة مب��داف��ع 

ع�سكرية  واآل��ي��ات  ل��ل��ط��ريان،  م�سادة 

وعربات ات�سال ومدافع وهي تنطلق 

اإىل “املحاور يف �سرق م�سراتة”.

باأن الكتيبة  ال�سياق  واأفيد يف هذا 

اأر�سلت  للجي�ش  التابعة  م�ساة،   128

غرب  التما�ش  خطوط  اإىل  تعزيزات 

مدينة �سرت.

يف  اأي���ام  منذ  القتال  توقف  وفيما 

�سن  قتال عنيف  بعد  املنطقة متاما، 

خالله طريان اجلي�ش غارات و�سفت 

ب��ال��ع��ن��ي��ف��ة ع��ل��ى ق����وات ال���وف���اق، ع��زا 

حترير  عمليات  غرفة  قائد  م��وؤخ��را 

�سرت واجلفرة، العميد اإبراهيم بيت 

ال�سيطرة  ب��ت��اأخ��ري  امل����ال، م��ا و���س��ف��ه 

طريان  اإعاقة  اإىل  �سرت  مدينة  على 

م�سري ونفاث اأجنبي تقدم قواته نحو 

�سرت واجلفرة.

التابع  امليداين  القائد  واأعلن هذا 

تنتظر  ق��وات��ه  اأن  ال���وف���اق،  حل��ك��وم��ة 

للدفاع  م��ن��ظ��وم��ات  ن�سب  ا�ستكمال 

اجلوي وم�سادات للطريان لتوا�سل 

عملياتها الع�سكرية يف املنطقة.

اإىل ذلك، نقلت و�سائل اإعالم ليبية 

ع���ن ال���ل���واء ون��ي�����ش ب���وخ���م���ادة، ق��ائ��د 

“للجي�ش  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��اع��ق��ة  ق���وات 

اأرت��ال  اأر�سلت  ال�ساعقة  اأن  الليبي” 

م�سلحة اإىل احلقول النفطية.

وي���وؤك���د ق����ادة ع�����س��ك��ري��ون ت��اب��ع��ون 

للوفاق اإ�سرارهم على ال�سيطرة على 

م��دي��ن��ة ���س��رت، وال��ت��وج��ه ب��ع��ده��ا اإىل 

قاعدة  توجد  حيث  اجل��ف��رة  منطقة 

والن��ط��الق  للجي�ش،  ك���ربى  ج��وي��ة 

ال��ت�����س��دي��ر يف  م����وان����ئ  اإىل  ب���ع���ده���ا 

منطقة الهالل النفطي.

ك��م��ا ي��ع��ل��ن ق����ادة اآخ������رون ت��اب��ع��ون 

حلكومة الوفاق اأن قواتهم �ستوا�سل 

اإىل  ت�����س��ل  اأن  اإىل  ���س��رق��ا  ال���زح���ف 

للجي�ش  العام  القائد  مقر  الرجمة، 

امل�سري خليفة حفرت.

ال�ضبت   20/ 6 / 2020
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 الحوامدة يثق  بقدرة الوحدات الفوز بااللقاب

 زيدان يشيد بأداء الريال

صراع المقدمة والهبوط في المانيا

 نيمار يخسر معركته مع البرشا

االنباط – عمان

اك����د رئ��ي�����س ن�����ادي ال����وح����دات ال��دك��ت��ور 

ب�شار احل��وام��ده ان ق��رار احت��اد ك��رة القدم 

امل��ح��رف��ن  دوري  م���ب���اري���ات  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف 

ال����ك����روي ����ش���وف ي�����ش��اه��م ب���ان���ق���اذ االن���دي���ة 

واللعبة التي عا�شت يف غربة طوال اال�شهر 

املناف�شات  ع���ودة  ال�����ش��روري  وم��ن  املا�شية 

تنتظر  اجلماهري  وان  �شيما  ال  جديد  من 

ت���ل���ك ال����ع����ودة ب����ف����ارغ ال�������ش���ر ..وا�����ش����اف 

ام�س  التلفزيوين  اللقاء  خ��ال  احل��وام��دة 

قادم  الوحدات  ان  الف�شائية  روؤي��ا  قناة  مع 

احلايل  املو�شم  يف  البطوالت  حل�شد  بقوة  

للفريق  ال��ف��ن��ي��ة  االدارة  ب���ق���درات  م�����ش��ي��دا 

وم�شاعده  زمع  ابو  اهلل  عبد  امل��درب  بقيادة 

التي  اخل��رة  ميلكان  ال��ل��ذان  طاهر  اجم��د 

القادم  وطموحنا  االلقاب  حل�شد  توؤهلهما 

ال��وح��دات  جلماهري  ون��ح��ت��اج  ا�شيا  بطولة 

ال���ت���ي ت�����ش��اه��م ب���ق���وة يف حت��ف��ي��ز ال��ف��ري��ق 

والاعبن .. 

الفئات  بطوالت  بالغاء  التو�شية  وحول 

ق���ال احل����وام����ده  ال اح��ب��ذ ال���غ���اء ب��ط��والت 

ت�شري  ان  ي��ج��ب  ال���ب���ط���والت  وك����ل  ال��ف��ئ��ات 

ال�شلة  كرة  جانب  ويف   .. بالريا�شة  احلياة 

الفوز  النادي كرت بعد  اكد بان م�شوؤولية 

ونتمنى  املا�شي  املو�شم  يف  البطولة  بلقب 

ن�شتطيع  حتى  الفريق  دعم  ال�شركات  على 

على  واعتب  الاعبن  اف�شل  مع  التعاقد 

ال��ق��رارات  ع��ن  ال���وح���دات  لتغييب  االحت����اد 

ومنها ا�شدار جدول الدوري بدون ان نعلم 

االنتخابات  ق�شية  اىل  احل��وام��ده  وتطرق 

ف��ق��ال اي ���ش��خ�����س ي��خ��دم ن����ادي ال��وح��دات 

ب��امل��ال وغ���ريه احت���دى ان ي��ك��ون ه��ن��اك اي 

ت��زوي��ر ب��االن��ت��خ��اب��ات ال�����ش��اب��ق��ة وك��ل��ن��ا ثقة 

بالق�شاء االردين .

مدريد – وكاالت

اأب����دى زي���ن ال��دي��ن زي����دان م���درب ري��ال 

نظيفة  بثاثية  باالنت�شار  �شعادته  مدريد، 

اجلولة  مناف�شات  اإط���ار  يف  فالن�شيا،  على 

الليجا. وقال زيدان خال  29 من عمر  ال� 

ن��ق��ل��ت��ه �شحيفة  ال����ذي  ال�����ش��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر 

“ال�شغط على بر�شلونة؟ نحن نعلم  ماركا 

ك��ذل��ك،  ال��ن��ه��اي��ة �شتكون االأم����ور  اأن���ه ح��ت��ى 

فالن�شيا”.  �شد  قدمناه  مبا  �شعداء  لكننا 

اإ�شبيلية؟  �شد  بر�شلونة  “مواجهة  واأ�شاف 

نعرف  لكننا  نفعله،  م��ا  ع��ل��ى  نعتمد  ن��ح��ن 

ال��و���ش��ع، ���ش��اأ���ش��اه��د ه���ذه امل���ب���اراة ل��ك��ن��ي ال 

اأعتقد اأن بر�شلونة �شيفقد اأي نقطة، يجب 

عن  وب�شوؤاله  اأنف�شنا”   يف  نفكر  اأن  علينا 

اأجاب  فالن�شيا،  اأمام  فقط  تغيريين  اإجراء 

االأمور  �شارت  اليوم  ظروفها،  مباراة  “لكل 
باالإمكان زيادة عدد  النحو، وكان  على هذا 

يوؤدي  الفريق  اأن  لنا  تبن  لكن  التغيريات، 

ب�شكل جيد”.

ف��رة  ب��ع��د  اأ���ش��ي��ن�����ش��ي��و؟  “عودة  وت���اب���ع 

ط��وي��ل��ة م���ن ال��غ��ي��اب، ك���ان دخ���ول���ه الأر����س 

يف  ال�شباك  هز  �شعيًدا،  ليكون  �شبًبا  امللعب 

اأري���د  ك��اع��ب،  ي��وؤك��د ج��ودت��ه  ل��ه  مل�شة  اأول 

ت�شليط ال�شوء على الفريق بالكامل، عملنا 

ب�شكل جيد ونحتاج جلميع الاعبن”.

عظيما،  ه��دف��ا  ���ش��ج��ل  “بنزميا  واأردف 

كثرًيا.  ت�شعدين  الفرن�شي  املهاجم  اأه��داف 

املكان  يف  نحن  جيًدا،  كان  بالكامل  الفريق 

حيث  العمل  موا�شلة  يجب  ن��ري��ده،  ال��ذي 

ينتظرنا 9 نهائيات، علينا اأن نرتاح جيًدا”. 

كانت  اأن��ه��ا  �شحيح  ه�����ازارد؟  “تاألق  واأمت 

وقت  من  له،  بالن�شبة  للغاية  جيدة  مباراة 

وف��ج��اأة يح�شل على  م��ره��ًق��ا،  ي��ب��دو  الآخ���ر 

ي�شتمر  اأن  عليه  جيد،  ب�شكل  وي��وؤدي  الكرة 

يف العمل هو والفريق باأكمله”.

برلني – وكاالت

ال��دوري  لقب  ميونخ  ب��اي��رن  ح�شم  رغ��م 

على  مرحلتن  قبل  )بوند�شليجا(  االأمل��اين 

امل��رح��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإال  امل�����ش��اب��ق��ة،  ن��ه��اي��ة 

ال���ث���ال���ث���ة وال����ث����اث����ن ق���ب���ل االأخ��������رية م��ن 

امل�شابقة، والتي تقام جميعها اليوم ال�شبت، 

ويت�شارع  واالإث�����ارة.  امل��غ��ام��رة  م��ن  تخلو  ال 

ليفركوزن  وباير  مون�شنجادباخ  بورو�شيا 

الثالث  امل��رك��ز  الي��ب��زي��ج �شاحب  ف��ري��ق  م��ع 

البوند�شليجا  م��ن  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ت��ي  ع��ل��ى 

اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ب���دوري  املجموعات  دور  اإىل 

للمو�شم املقبل حيث ح�شم بايرن وبورو�شيا 

والثانية. ويف  االأوىل  البطاقتن  دورمتوند 

ال��ه��روب  اإىل  دو���ش��ل��دورف  يتطلع  امل��ق��اب��ل، 

اأخ����رى اإىل  م��ن �شبح ال��ه��ب��وط ودف���ع ف���رق 

الهبوط.

املرحلة يف  ه��ذه  م��ب��اري��ات  وت��ق��ام جميع   

توقيت واح��د ، وال ي��زال ال�����ش��راع دائ���را يف 

ك��ل م��ن ط���ريف ج���دول امل�����ش��اب��ق��ة ���ش��واء ك��ان 

للهروب  اأو  االأوروبية  امل�شاركة  مقاعد  على 

الثانية.  الدرجة  لدوري  الهبوط  �شبح  من 

للتاأهل  دورمت��ون��د  بورو�شيا  �شمان  ورغ��م 

اإىل دوري االأبطال، يتطلع الفريق للحفاظ 

ع���ل���ى م���وق���ع���ه يف امل����رك����ز ال����ث����اين ب���ج���دول 

اليبزيج  ع��ل��ى  ي��ت��ق��دم  ح��ي��ث  البوند�شليجا 

الهزمية  وج��اءت  نقاط فقط.  بفارق ثاث 

دورمتوند  حمنة  من  لت�شاعف  ماينز  اأمام 

املو�شم احلايل  اللقب جمددا يف  بعد �شياع 

املا�شي.  الثاثاء  ي��وم  ب��اي��رن  ب��ه  ت��وج  حيث 

وي��ح��ت��اج الي��ب��زي��ج اإىل ان��ت�����ش��ار وح���ي���د يف 

مباراتيه الباقيتن لي�شمن التاأهل لدوري 

اأمام  الفريق  هزمية  �شتكون  فيما  االأبطال 

بالن�شبة  ك��ارث��ي��ة  ال��ي��وم  دورمت���ون���د  �شيفه 

ل��ل��ف��ري��ق ن���ظ���را ل���ل���م���ط���اردة ال���ق���وي���ة ال��ت��ي 

ومون�شنجادباخ  ل��ي��ف��رك��وزن  م��ن  ي��ج��ده��ا 

على  واخل��ام�����س  ال��راب��ع  امل��رك��زي��ن  �شاحبي 

اليبزيج  وفرط  امل�شابقة.  بجدول  الرتيب 

فورتونا  اأم���ام  نظيفن  بهدفن  تقدمه  يف 

دو�شلدورف يف نهاية املباراة.

االأ�شهل  باملهمة  ويحظى مون�شنجادباخ 

على االأقل من الناحية النظرية حيث يحل 

ليفركوزن  يحل  فيما  بادربورن  على  �شيفا 

كل  ح��ق��ق  واإذا  ب��رل��ن.  ه��ريت��ا  ع��ل��ى  �شيفا 

الفوز غدا  ليفركوزن ومون�شنجادباخ  من 

دورمت��ون��د،  على  ال��ف��وز  يف  الي��ب��زي��ج  وف�شل 

����ش���ي���ك���ون الي�����ب�����زج ب����ح����اج����ة ل����ل����ف����وز ع��ل��ى 

اأوج�شبورج يف املرحلة االأخرية من امل�شابقة 

قاع  ويف  االأب��ط��ال.  ل��دوري  التاأهل  ل�شمان 

ج���دول امل�����ش��اب��ق��ة، ه��ب��ط ب���ادرب���ورن �شاحب 

الثانية  ال��درج��ة  دوري  اإىل  االأخ���ري  امل��رك��ز 

وف��ريدر  دو���ش��ل��دورف  ف��ورت��ون��ا  يحتل  فيما 

وال�شابع  ع�شر  ال�����ش��اد���س  امل��رك��زي��ن  ب��رمي��ن 

الرتيب  على  نقطة  و28   29 بر�شيد  ع�شر 

واأوج�شبورج  نقطة(   35( كولون  وي�شبقهما 

زال  وما   . نقطة(   34( وماينز  نقطة(   35(

اأوج�شبورج مهددا بالهبوط على االأقل من 

نقاط  �شت  الناحية احل�شابية حيث تف�شله 

ف��ق��ط ع���ن ف���ورت���ون���ا دو����ش���ل���دورف ���ش��اح��ب 

باأن �شاحب هذا  ال�شاد�س ع�شر علما  املركز 

امل��رك��ز ي��خ��و���س دورا ف��ا���ش��ا م��ع ال��ف��ري��ق 

���ش��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب�����دوري ال���درج���ة 

الثانية على خو�س املو�شم املقبل يف الدرجة 

االأوىل. 

فورتونا  على  �شيفا  اأوج�����ش��ب��ورج  وي��ح��ل 

ال�شتثمار  ماينز  ي�شعى  فيما  دو���ش��ل��دورف 

ف����وزه ع��ل��ى دورمت���ون���د وحت��ق��ي��ق ف���وز اآخ���ر 

ماينز  وي��درك   ، برمين  ف��ريدر  �شيفه  على 

دوري  يف  البقاء  له  �شي�شمن  غدا  الفوز  اأن 

عن  وبعيدا  املقبل.  املو�شم  االأوىل  ال��درج��ة 

االأب��ط��ال وحم��اوالت  ل��دوري  التاأهل  �شراع 

ال����ه����روب م����ن ���ش��ب��ح ال���ه���ب���وط ، ت��ت�����ش��ارع 

لفرق  الباقين  املقعدين  على  ف��رق  اأرب��ع��ة 

البوند�شليجا يف م�شابقة الدوري االأوروبي. 

ويتطلع فولف�شبورج �شاحب املركز ال�شاد�س 

اإىل تعزيز فر�شه يف هذا ال�شراع من خال 

واأن  �شالكه غدا خا�شة  على م�شيفه  الفوز 

�شالكه مل يحقق اأي فوز منذ انت�شاره على 
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ي�شت�شيف  نف�شه،  الوقت  املا�شي. ويف  يناير 

ه��وف��ن��ه��امي ���ش��اح��ب امل��رك��ز ال�����ش��اب��ع ف��ري��ق 

ي��ون��ي��ون ب��رل��ن ال����ذي ���ش��م��ن ب���ف���وزه على 

االأوىل.  الدرجة  دوري  يف  البقاء  ب��ادرب��ورن 

ويف باقي مباريات املرحلة، يلتقي بايرن مع 

فرايبورج وكولون مع اإنراخت فرانكفورت 

وهوفنهامي مع يونيون برلن.

مدريد – وكاالت

خ�����ش��ر ال���رازي���ل���ي ن��ي��م��ار جن���م ب��اري�����س 

على  رفعها  ال��ت��ي  الق�شية  ج��ريم��ان،  ���ش��ان 

ب��ر���ش��ل��ون��ة، ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ب��اق��ي امل��ك��اف��اأة 

اخلا�شة بتجديد عقده االأخري مع البار�شا. 

وق����ال ب��ر���ش��ل��ون��ة يف ب��ي��ان ر���ش��م��ي اجل��م��ع��ة 

الذي  للحكم  ارتياحه  عن  ال��ن��ادي  “يعرب 
اأع��ل��ن��ت��ه امل��ح��ك��م��ة االج��ت��م��اع��ي��ة رق���م 15 يف 

بر�شلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي ت�شمل 

التجديد  م��ك��اف��اأة  ب�����ش��اأن  ون��ي��م��ار  ال��ب��ار���ش��ا 

واأ�شاف “رف�شت املحكمة  للعقد االأخري”. 

طلب نيمار متاًما، ووافقت على جزء كبري 

“نتيجة  بر�شلونة”.وتابع  ن��ادي  دف��اع  من 

 43.6 ب��دف��ع  نيمار  مطالب  رف�شت  ل��ذل��ك 

اإرج���اع  ال��اع��ب  وي��ج��ب على  ي���ورو،  مليون 

واأمت “نظًرا  6.7 مليون يورو اإىل النادي”. 

الأنه يحق ملمثل نيمار، الطعن على احلكم، 

حقوقه  عن  بقوة  الدفاع  يف  النادي  ي�شتمر 

امل�شروعة”..

 افتتاح الموسم الصيفي في مدينة الحسن

 عربي ضمن افضل نجوم البوندسليجا  

 اكاديمة الوحدات تباشر عملها

االنباط- اربد 

اأع��ل��ن م��دي��ر م��دي��ن��ة احل�����ش��ن لل�شباب 

حممود بني �شامه افتتاح املو�شم ال�شيفي 

احلايل �شمن �شروط ال�شحة و ال�شامة 

العامه يف االإج����راءات االح��رازي��ة املتبعة 

يف ظ��ل تف�شي ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�شتجد. 

ل��اع��ام الريا�شي  واأ���ش��ار خ��ال حديثه 

ق��ام��ت  ال���ت���ي  ال�������ش���م���ال اىل اجل����ه����ود  يف 

ب��ه��ا ك����وادر امل��دي��ن��ة ال��ع��ام��ل��ه م��ن عمليات 

متابعة  ج��ان��ب  اإىل  امل��دي��ن��ة  وتعقيم  ر����س 

ال��ق��دم من  ك��رة  باإ�شتاد  املتعلقة  االأع��م��ال 

امللعب  باأر�شية  وااله��ت��م��ام  العناية  حيث 

للمحافظة  وت�شميد  ق�س  م��ن  الع�شبية  

ع��ل��ى اجل���اه���زي���ة امل��ط��ل��وب��ة ال���ش��ت�����ش��اف��ة 

مناف�شات دوري املحرفن الذي ت�شتئانف 

مبارياته اعتبارا من مطلع �شهر اآب املقبل.  

وحتدث بني �شامه حول املو�شم ال�شيفي 

ال�شباحة  اأكادميية  اإق��ام��ة  يت�شمن  ال��ذي 

ل��ل��واع��دي��ن. واأ����ش���اف ب���اأن ب���اب الت�شجيل 

باال�شتفادة  الراغبن  اأم���ام  متاحا  م���ازال 

التي  التدريبية  ال�شيفية  ال�����دورات  م��ن 

القدم  ك��رة  الأل��ع��اب  املدينة  ن��ادي  يعقدها 

وال�����ش��ال��ة وال��ت��ن�����س االأر�����ش����ي واجل��م��ب��از 

ال��ت��ي يعقدها مركز  ال����دورات  اإىل ج��ان��ب 

العاب  يف  للنادي  التابع  البدنية  اللياقة 

اإىل  القوة والكراتية. ولفت مدير املدينة 

التعاون القائم مع بلدية الزرقاء لتزويد 

املدينة ببوابة تعقيم من م�شاغل البلدية 

والتي تاأتي حر�شا من املدينة على �شامة 

االأن�شطة  ال�شت�شافة  املتبعة  االإج�����راءات 

الريا�شية املختلفة .

برلني – وكاالت

اأ����ش���رف حكيمي،  امل��غ��رب��ي  ي��ت��واج��د  مل 

ظ���ه���ري ب����ورو�����ش����ي����ا دورمت�������ون�������د، ���ش��م��ن 

امل��و���ش��م يف  لنيل ج��ائ��زة الع���ب  املر�شحن 

ال�����دوري االأمل������اين، ل��ك��ن ال��ق��ائ��م��ة �شهدت 

ت��واج��د جن��م عربي اآخ���ر. امل��وق��ع الر�شمي 

قائمة  عن  اجلمعة،  اأع��ل��ن،  للبوند�شليجا 

ت�����ش��م 7 م��ر���ش��ح��ن ل��ن��ي��ل ج���ائ���زة الع��ب 

اأم���ن ح��ارث،  امل��و���ش��م، م��ن بينهم املغربي 

العب و�شط �شالكه. وجاء وجود حارث يف 

اأداء فريقه يف الدور  القائمة رغم تراجع 

العا�شر  املركز  املو�شم، حمتًا  الثاين هذا 

39 نقطة.  ب��ر���ش��ي��د  ال��رت��ي��ب  يف ج����دول 

اأه����داف م��ع االأزرق  واأ���ش��ه��م ح���ارث يف 10 

امللكي، �شجل 6 منها و�شنع 4 اأخرى، بينما 

بامل�شاركة يف  عليه مواطنه حكيمي  تفوق 

15 هدًفا، حيث اأحرز 5 اأهداف، اإىل جانب 

ا  �شناعته ل�10 اأخرى. و�شمت القائمة اأي�شً

ثنائي ب��اي��رن م��ي��ون��خ، ال��ب��ول��ن��دي روب���رت 

ليفاندوف�شكي واالأملاين �شريجي جنابري، 

الفريق  تتويج  يف  مهًما  دوًرا  لعبا  حيث 

ال��ت��وايل.  ال��ث��ام��ن على  باللقب  ال��ب��اف��اري 

�شان�شو، جناح  وتواجد االإجنليزي جادون 

دورمتوند، رفقة زميله الرنويجي اإيرلينج 

ه��االن��د، رغ��م م�شاركة االأخ���ري م��ع بداية 

اأ�شود  اإىل  ال��دور الثاين فقط، الن�شمامه 

الفي�شتيفال يف يناير/كانون ثان املا�شي.

االنباط- عمان

ب�����داأت االأك���ادمي���ي���ة امل��رك��زي��ة يف ن���ادي 

ال�����وح�����دات، وم���در����ش���ة ال����ن����ادي ال��ك��روي��ة 

التدريبات ام�س، و�شط اج��راءات وتدابري 

وق��ائ��ي��ة م�����ش��ددة، يف ظ��ل اق��ب��ال كبري من 

التدريبية،  الوحدة  الكروية نحو  املواهب 

75 يوما،  انقطاع طويل و�شل قرابة  بعد 

جائحة  ال��ع��امل��ي-  ال��وب��ائ��ي  الو�شع  ب�شبب 

ك����ورون����ا-، ب��ح�����ش��ور م��دي��ر ن�����ش��اط ال��ك��رة 

�شر  اأم��ن  �شلباية،  زي��اد  العمرية  والفئات 

ال���ن���ادي ع��و���س االأ����ش���م���ر، وم���دي���ر امل��رك��ز 

فريق  ومدير  ال�شعودي،  وليد  االإع��ام��ي 

حت���ت 15 ���ش��ن��ة امي����ن حم��ي�����ش��ن، وم��دي��ر 

النبايل  ال�شام  �شنة عبد   17 فريق حتت 

وم�شاركة جميع املدربن. واأبدت املنظومة 

التزاما كبريا بالرتوكول الطبي الوقائي، 

وف���ق اإ����ش���راف اجل��ه��از ال��ط��ب��ي، وال��ت��اأك��ي��د 

على اج��راء الفحو�شات الطبية الازمة، 

وا�شتخدام  والقفازات،  الكمامات  وارت��داء 

امل��ع��ق��م��ات ال����ازم����ة م����ن ق��ب��ل ك����ل ف����رد، 

والت�شديد على اأهمية التباعد االجتماعي، 

يف الوقت الذي حر�س فيه النادي واإدارة 

واالج��ه��زة  امل��راف��ق،  تعقيم  على  الن�شاط 

وتوفري  امل�شتخدمة،  الريا�شية  وامل��ع��دات 

ك��اف��ة ا���ش��ب��اب ال�����ش��ام��ة يف ظ���ل ال��و���ش��ع 

الوبائي احلايل.
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 منظمة الصحة العالمية: موجة كورونا الثانية »ليست حتمية«

االنباط-وكاالت

ب��ع��د خم����اوف يف ب��ل��دان ع���دة ت��راج��ع��ت 

ثم  كورونا  فريو�س  اإ�صابات  وت��رية  لديها 

ال�صحة  منظمة  ح��ذرت  جم���ددا،  ارت��ف��ع��ت 

ال��ع��امل��ي��ة م���ن م��وج��ة ث��ان��ي��ة حم��ت��م��ل��ة من 

الوباء، وحددت موعدها املرجح.

وح�����ص��ب ت�����ص��ري��ح��ات امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي 

اأوروبا هانز كلوغ، فاإن املوجة  للمنظمة يف 

ت��ك��ون يف  اأن  ك��ورون��ا يحتمل  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 

ف�صل اخلريف املقبل، م�صددا على �صرورة 

ب�صكل  العزل  اإج��راءات  اتباع  ال�صتمرار يف 

مدرو�س.

وق�������ال ك����ل����وغ يف ت�������ص���ري���ح���ات ن��ق��ل��ت��ه��ا 

�صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية: “رغم 

اأن امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ي�����ص��ت ح��ت��م��ي��ة، ف���اإن 

عليه  ك��ان  مما  اأف�صل  لي�س  اليوم  الو�صع 

اأو  اأي ع��اج  ال��ع��ام، يف ظل غياب  يف بداية 

للمر�س«. لقاح 

ي��ك��ون  اأن  املمكن”  “من  اأن����ه  واأ����ص���اف 

ارتفاع  على  �صلبي  تاأثري  اخلريف  لف�صل 

ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س  امل�صابة  احل���الت  ع��دد 

ب��ن��ف�����س ال�����ذورة ال��ت��ي ت�����ص��ل اإل��ي��ه��ا ح��الت 

الإنفلونزا املو�صمية عند نهاية العام.

ب���دء  ع���ن���د  امل���ح���ت���م���ل  “من  واأو�������ص������ح: 

ف�����ص��ل اخل��ري��ف وم���ع ان��ت�����ص��ار الإن��ف��ل��ون��زا 

مو�صمي  تاأثري  هناك  يكون  اأن  املو�صمية، 

على فريو�س كورونا. لكننا ل�صنا متاأكدين 

حتى الآن من اأننا �صن�صهد موجة ثانية«.

ونوه كلوج اإىل اأن اتباع قواعد الإغاق 

امل��ج��ت��م��ع��ات  ال���وق���ائ���ي���ة يف  والإج������������راءات 

���ص��اه��م��ت ب�����ص��ك��ل ح��ا���ص��م يف م��ن��ع ان��ت�����ص��ار 

العدوى، خا�صة مع اقرتاب ال�صيف حيث 

يكون النا�س اأكرث ميا للتجمعات.

دق  اإىل  ال��ب��ارز  ال�صحي  امل�����ص��وؤول  ودع���ا 

“كوفيد  اإن وباء  “ناقو�س اخلطر”، حيث 
19” ل يزال يف مرحلة ن�صطة يف العديد 
من البلدان، مردفا: “ل تزال العديد من 

ال���دول ت��واج��ه زي���ادة يف اأع���داد الإ���ص��اب��ات، 

م���ث���ل م���ق���دون���ي���ا ال�������ص���م���ال���ي���ة واأرم���ي���ن���ي���ا 

واإ�صرائيل«. واأوزبك�صتان  واأذربيجان 

االنباط-وكاالت

واإعانات  من�صورات  حذفت  اإنها  في�صبوك،  �صركة  قالت 

دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ان��ت��خ��اب  اإع���ادة  حملة  ن�صرتها 

الكراهية. �صيا�صتها اخلا�صة مبكافحة  ترامب لنتهاكها 

وتعر�س الإعانات مثلثا اأحمر مقلوبا ون�صا يطلب من 

“اأنتيفا”  حركة  �صد  التما�س  على  التوقيع  امل�صتخدمني 

للفا�صية. املناه�صة 

لرابطة  التنفيذي  الرئي�س  غرينبات  جوناثان  وق��ال 

اخلمي�س  ال��ي��وم  تويرت  على  تغريدة  يف  الت�صهري  مكافحة 

�صحاياهم  لتحديد  حمراء  مثلثات  النازيون  “ا�صتخدم 
للهجوم  ا�صتخدامها  العتقال.  مع�صكرات  يف  ال�صيا�صيني 

على خ�صوم �صيا�صيني م�صيئ للغاية«.

ا�صتخدام  “�صيا�صتنا متنع  في�صبوك  با�صم  وقال متحدث 

لتحديد  للكراهية  تروج  حمظورة  جماعة  ا�صتخدمته  رمز 

�صجناء �صيا�صيني، دون �صياق يندد اأو يتناول الرمز«.

رمز وق�����ال ت��ي��م م���ورت���و امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م ح��م��ل��ة ت���رام���ب يف  املقلوب  الأح��م��ر  “املثلث  الإل��ك��رتوين  بالربيد  ا�صتخدمته اأنتيفا ولذلك اأدرج يف اإعان عن اأنتيفا«.ر�صالة 

 فيسبوك تحذف إعالنات حملة ترامب.. وتستهجن »المثلث األحمر«

 وفاة نجم »مملكة الخواتم«

االنباط-وكاالت

اأع��م��ال  يف  اأدوارا  م�صريته  ت�صمنت  ال���ذي  ه���ومل،  اإي���ان  ال�صهري  ال��ربي��ط��اين  املمثل  ت��ويف 

�صينمائية �صخمة مثل �صل�صلة اأفام “مملكة اخلوامت” )لورد اأوف ذا رينغز(، عن عمر ناهز 

عاما.  88
بعد معاناة  ورعاته،  باأ�صرته  ام�س اجلمعة، يف م�صت�صفى حماطا  اإيان هومل، �صباح  وتويف 

مع “مر�س على �صلة مبتازمة باركن�صون”، وفق ما اأو�صح وكيله، األيك�س اإروين يف بيان.

وقال اإروين: “دائما ما كان ذكاوؤه م�صحوبا بلمعة يف عينيه. كان �صاحرا وعطوفا وموهوبا 

ب�صكل كبري، �صنفتقده ب�صدة”، وفق ما ذكرت وكالة اأ�صو�صييتد بر�س.

 وعا�س الفنان الراحل حياة حافلة، تزوج خالها اأربع مرات واأجنب خم�صة اأبناء.

و”�صويت  اإليمنت”،  “فيفث  اأفام مثل  اأدوارا مهمة يف  الفني، قدم هومل  ال�صعيد  وعلى 

جورج”.  كينغ  اأوف  و”مادني�س  كلوث”،  نيو  و”اإمربيروز  بانديت�س”،  و”تامي  هريافرت”، 

وموؤخرا، مثل دور بيلبو باغينز يف ثاثيات “هوبيت” و”لورد اأوف ذا رينغز«.

وحقق جنم امل�صرح والتلفزيون جناحات كبرية، اإذ ح�صل على جائزة “توين” املخ�صرمة، 

عن اأف�صل ممثل م�صاعد يف دور ليني مب�صرحية “العودة” لهارولد بينرت عام 1967.

لأف�صل  اأوليفييه”  “لوران�س  بجائزة  فاز  امللكية،  �صك�صبري  فرقة  رم��وز  من  ب��ارز  وكرمز 

ممثل عن دور “امللك لري” عام 1998.

كما فاز بجائزة الأكادميية الربيطانية للفيلم، وح�صل على تر�صيح اأو�صكار لأف�صل ممثل 

م�صاعد عن دوره كمدرب ريا�صي بارز يف الفيلم ال�صهري “�صاريوت�س اأوف فاير” عام 1982.

وح�صل هومل على و�صام الفرو�صية عام 1998 عن خدماته للدراما.

مركز السينما العربية ينطلق في سوق مهرجان كان االفتراضي
االنباط-عوا�صم

مركز  ينطلق  �صركائه،  من   17 مب�صاركة 

ال�صينما العربية لل�صنة ال�صاد�صة على التوايل 

يف مهرجان كان ال�صينمائي الذي تقرر اإقامة 

ال�����ص��وق اخل���ا����س ب���ه ب�����ص��ك��ل اف���رتا����ص���ي على 

26 يونيو/  اإىل   22 الإنرتنت يف الفرتة من 

حزيران احلايل.

العربية يف مهرجان  ال�صينما  �صركاء مركز 

ك����ان ب��ال��رتت��ي��ب الأب����ج����دي: ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة 

وتلفزيون  رادي��و  )الأردن(،  لاأفام  الأردن��ي��ة 

العرب ART )ال�صعودية(، روتانا )ال�صعودية 

)ال�����ص��ودان(،  فاكتوري  فيلم  ���ص��ودان  وم�صر(، 

ف��ي��ل��م ك��ل��ي��ن��ك )م�������ص���ر(، م��ه��رج��ان ال�����ص��ودان 

ل��ل�����ص��ي��ن��م��ا امل�����ص��ت��ق��ل��ة )ال���������ص����ودان(، م��ه��رج��ان 

الفيلم العربي - روتردام )هولندا(، مهرجان 

القاهرة ال�صينمائي الدويل )م�صر(، مهرجان 

ط��راب��ل�����س ل��اأف��ام )ل��ب��ن��ان(، م��ه��رج��ان ماملو 

 Greener )ال�����ص��وي��د(،  العربية  لل�صينما 

 Eventival )الإم�����������ارات(،   Screen
)م�صر   MAD Solutions )الت�صيك(، 

والإم��ارات(، MAD Celebrity )م�صر 

 MAD Distribution والإم������ارات(، 

 Telescope والإم�������������������ارات(،  )م���������ص����ر 

 The ،)ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة الأم�����ريك�����ي�����ة(

)الأردن(.  Imaginarium Films
ع��دداً  ك��ان  مهرجان  �صوق  يت�صمن  و���ص��وف 

ال�صينما  مركز  بها  �صيقوم  التي  الأن�صطة  من 

العربية، من بينها الك�صف عن قائمة ال�101 

العربية،  ال�صينما  �صناعة  يف  ت��اأث��رياً  الأك���رث 

ال�����ص��وء م��ن خ��ال��ه��ا على  ي��ت��م ت�صليط  ال��ت��ي 

يف  وال��داع��م��ة  امل��وؤث��رة  واملوؤ�ص�صات  الأ�صخا�س 

ال�صنوات  يف  العربي  بالعامل  ال�صينما  �صناعة 

الأخ������رية، و����ص���وف ت��ك��ون م��ت��اح��ة ع���رب امل��وق��ع 

الر�صمي ملركز ال�صينما العربية.

ال�صينما  م���رك���ز  اأن�����ص��ط��ة  ب���ني  م���ن  اأي�������ص���اً 

العربية الإعان عن الفائزين ب�جوائز النقاد 

الرابعة، وجائزة  ن�صختها  العربية يف  لاأفام 

عن  الإع��ان  اإىل  بالإ�صافة  النقدي،  الإجن��از 

عدد من امل�صروعات خال فعاليات ال�صوق.

مركز ال�صينما العربية موؤ�ص�صة غري ربحية 

 2015 يف  ت��اأ���ص�����ص��ت  اأم�������ص���رتدام  يف  م�صجلة 

ب��ه��دف   MAD Solutions ي���د  ع��ل��ى 

ال���رتوي���ج ل��ل�����ص��ي��ن��م��ا ال��ع��رب��ي��ة، وي���وف���ر م��رك��ز 

العربية،  ال�صينما  ل�صناع  العربية  ال�صينما 

نافذة احرتافية للتوا�صل مع �صناعة ال�صينما 

يف اأن���ح���اء ال���ع���امل، ع���رب ع���دد م���ن ال��ف��اع��ل��ي��ات 

الأع��م��ال  �صبكات  تكوين  وتتيح  يقيمها  ال��ت��ي 

جم��الت  يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ممثلي  م��ع 

وغريها،  اخلارجي  التوزيع  امل�صرتك،  الإنتاج 

ما  ال��ع��رب��ي��ة  ال�صينما  م��رك��ز  اأن�����ص��ط��ة  وت��ت��ن��وع 

جل�صات  الرئي�صية،  الأ����ص���واق  يف  اأج��ن��ح��ة  ب��ني 

والأج��ان��ب،  ال��ع��رب  ال�صينمائيني  ب��ني  ت��ع��ارف 

م��ع موؤ�ص�صات  اج��ت��م��اع��ات  ا���ص��ت��ق��ب��ال،  ح��ف��ات 

جملة  واإ���ص��دار  دول��ي��ة،  و�صركات  ومهرجانات 

ال�����ص��ي��ن��م��ا ال��ع��رب��ي��ة ل��ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى رواد 

ال�صينما  مركز  اأت���اح  كما  املهرجانات،  اأ���ص��واق  

ال��ع��رب��ي��ة ال��ت�����ص��ج��ي��ل ع���رب م��وق��ع��ه يف خ��دم��ة 

يتاح  اخلدمة  ه��ذه  وع��رب  الربيدية،  الر�صائل 

للم�صتخدمني احل�صول على ن�صخ رقمية من 

اأن�صطة  ع��ن  اأخ��ب��ار  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�صينما  جملة 

مبواعيد  اإ���ص��ع��ارات  العربية،  ال�صينما   م��رك��ز 

ال��ت��ق��دم ل��ربام��ج امل��ن��ح وامل��ه��رج��ان��ات وع��رو���س 

عن  حتديثات  وال��ت��دري��ب،  التعليم  موؤ�ص�صات 

واإلقاء  باملهرجانات،  امل�صاركة  العربية  الأفام 

مركز  �صركاء  اأن�صطة  حتديثات  على  ال�صوء 

ال�صينما العربية وم�صاريعهم ال�صينمائية.

دليل  العربية،  ال�صينما  م��رك��ز  اأط��ل��ق  وق��د 

الإنرتنت  على  موقعه  عرب  العربية  ال�صينما 

�صامل  �صينمائي  دليل  وهو  الإنكليزية،  باللغة 

يتم  اأدوات  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  وخ���دم���ي 

توفري  ب��ه��دف  م���رة،  لأول  جمتمعة  تقدميها 

نَّاع  ل�صُ العربية  بال�صينما  املرتبطة  املعلومات 

وتي�صر  العربي،  العامل  وخ��ارج  داخ��ل  الأف���ام 

ل�صناع الأفام وال�صينمائيني العرب الو�صول 

�صناعة  ممثلي  ت�صاعد  كما  العاملية،  لاأ�صواق 

على  ب�����ص��ه��ول��ة  ال��ت��ع��ّرف  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صينما 

اإنتاجات ال�صينما العربية.

 ساعة ملكية بريطانية اقتناها 
نابليون وقياصرة روس

االنباط-وكاالت

تعر�س دار �صوذبيز للمزادات ال�صهر املقبل يف لندن �صاعة ذهبية من طراز بريجيه تعود 

بعد  الأم��ريك��ي  ال�صتقال  قبول  على  ج��رب 
ُ
اأ ال��ذي  بريطانيا،  ملك  الثالث  ج��ورج  للملك 

احلرب التي دارت رحاها بني 1775 و1783.

وبيعت ال�صاعة املزودة بتوربيون يدور كل اأربع دقائق، التي �صنعها اأبراهام-لوي بريجيه، 

واملنقو�س عليها ال�صعار امللكي وحرفا جي واآر للملك جورج يف عام 1808، خال احلروب 

النابليونية.

اإ�صرتليني  جنيه  ومليون  اإ�صرتليني  جنيه  األ��ف   700 بني  ي��رتاوح  مبا  قيمتها  وُتقدر 

)1.25 مليون دولر(.

اإ�صرتليني. وممن اقتنى  551500 جنيه  1999 مقابل  وبيعت ال�صاعة يف مزاد عام 

�صاعات لوي بريجيه، وماري اأنطوانيت ونابليون والقيا�صرة الرو�س.

وقالت دارين �صنيرب، رئي�صة الق�صم الدويل لل�صاعات يف �صوذبيز “كانت �صاعات اأبراهام-

لوي بريجيه مبثابة نظرية كل �صيء يف اأوائل القرن التا�صع ع�صر«.

واأ�صافت اأن هذه ال�صاعات دجمت “كل الكت�صافات العلمية يف القرون ال�صابقة وفل�صفة 

التنوير والروؤية العظيمة لرجل اأحدث ثورة يف �صناعة ال�صاعات، واأدخل الوقت والدقة اإىل 

قلب املجتمع احلديث«.

 أنشطة تتضمن قائمة الـ100 األكثر تأثيرًا وجوائز النقاد لألفالم العربية


